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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 57 straipsniu, 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) 28 punktu ir atsižvelgdama į Amber Food, UAB (įmonės kodas 301675046) 

2020 m. sausio 15 d. paraišką „Dėl teisės naudoti numerius perleidimo“ ir UAB „CSC Telecom“ 

(įmonės kodas 111818067) 2020 m. sausio 16 d. paraišką Nr. S1.200116/001 „Dėl sutikimo perimti 

teisę naudoti numerius“: 

1 . N u s t a č i a u ,  kad Amber Food, UAB (ankščiau buvusi UAB „Vičiūnų 

restoranų grupė“)  2020 m. sausio 15 d. paraiškoje „Dėl teisės naudoti numerius perleidimo“ prašo 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) leisti perleisti Tarnybos 

direktoriaus 2010 m. lapkričio 4 d įsakymu Nr. 1V-1061 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo 

UAB „Vičiūnų restoranų grupė“, suteiktą teisę naudoti jai skirtą telefono ryšio numerį 19991. 

UAB „CSC Telecom“ 2020 m. sausio 16 d. paraiškoje Nr. S1.200116/001 sutiko perimti teisę 

naudoti telefono ryšio numerį 19991. 

2. K o n s t a t u o j u, kad pagal Taisyklių 28 punktą, asmuo, norėdamas perleisti teisę 

naudoti jam skirtus telefono ryšio numerius kitam asmeniui, turi pateikti Tarnybai Taisyklių 2 

priede nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška turi būti pateikta asmens, kuriam prašoma 

perleisti teisę naudoti telefono ryšio numerius, Taisyklių 3 priede nustatytos formos paraiška. 

Tarnyba sprendimą dėl teisės naudoti telefono ryšio numerius perleidimo kitam asmeniui priima 

netaikydama Taisyklių 32 punkto nuostatų. 

3. L e i d ž i u Amber Food, UAB perleisti teisę naudoti telefono ryšio numerį 19991 

UAB „CSC Telecom“, nekeičiant šio įsakymo 1 punkte nurodytu Tarnybos direktoriaus įsakymu 

nustatytų telefono ryšio numerio naudojimo sąlygų. 

4. N u r o d a u:  

4.1. išsiųsti šį įsakymą Amber Food, UAB ir UAB „CSC Telecom“ laikantis Taisyklių 31 

punkte nurodyto termino; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

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. 

 

 

L. e direktoriaus pavaduotojo pareigas, 

pavaduojanti direktorių                                                                 Ieva Žilionienė 

 


