LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TEISĖS NAUDOTI TELEFONO RYŠIO NUMERIUS INTERACTIVE DIGITAL
MEDIA GMBH PANAIKINIMO
2019 m. gegužės 25 d. Nr. 1V-657
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4
punktu, Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340
„Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau- Aprašas)
21.2 papunkčiu ir 34 punktu bei Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.
1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio
numeracijos plano patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 9 punktu:
1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2016
m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo Interactive Digital Media
GmbH“ Interactive Digital Media GmbH (įmonės kodas HRB 9738 HL), buvo suteikta teisė
naudoti telefono ryšio numerius, nurodytus šio įsakymo priede.
1.2.Interactive Digital Media GmbH nevykdė savo pranešime nurodytos veiklos ir buvo
išbraukti iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo.
2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1. Vadovaujantis Aprašo 34 punktu , Jeigu ūkio subjektas, pateikęs Sąlygų 9 punkte
nurodytą pranešimą, per vienerius metus nuo pranešimo pateikimo dienos nepradeda vykdyti
pranešime nurodytos elektroninių ryšių veiklos arba, pradėjęs vykdyti elektroninių ryšių veiklą,
ilgiau negu vienerius metus nevykdo pranešime nurodytos veiklos, jis įspėjamas apie galimą
išbraukimą iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo ir jam suteikiama galimybė per
Tarnybos nustatytą terminą, ne trumpesnį nei 30 dienų, pradėti vykdyti pranešime nurodytą
elektroninių ryšių veiklą. Jeigu per nurodytą terminą ūkio subjektas nepradeda vykdyti pranešime
nurodytos elektroninių ryšių veiklos, jis išbraukiamas iš elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų
sąrašo.
2.2. Vadovaujantis Taisyklių 58.1 papunkčiu, teisė naudoti telefono ryšio numerius
panaikinama, netekus teisės teikti viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio
paslaugų arba netekus teisės teikti viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio
paslaugų.

3. P a n a i k i n u Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl
telefono ryšio numerio skyrimo Interactive Digital Media GmbH“ Interactive Digital Media GmbH
suteiktą teisę naudoti telefono ryšio numerius, nurodytus šio įsakymo priede.
4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti šį įsakymą Interactive Digital Media GmbH per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo
priėmimo dienos;
4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
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5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Direktorius

Feliksas Dobrovolskis
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Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus
2019 m. gegužės 26 d. įsakymo
Nr. 1V-657
priedas
INTERACTIVE DIGITAL MEDIA GMBH NAIKINAMŲ
TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ SĄRAŠAS
66190001 - 66190003
66190005
66190010 - 66190014
66190016 - 66190062
66190064 - 66190079
66190081 - 66190106
66190108 - 66190230
66190232 - 66190295
66190298 - 66190319
66190321 - 66190333
66190335 - 66190345
66190347 - 66190489
66190491 - 66190504
66190506 - 66190538
66190540 - 66190560
66190562 - 66190624
66190626 - 66190665
66190667 - 66190730
66190732 - 66190775
66190777 - 66190789
66190791 - 66190820
66190822 - 66190876
66190878 - 66190887
66190889 - 66190927
66190929 - 66190964
66190966 - 66190993
66190995 - 66190997
66191000 - 66191031
66191035

