
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL TEISĖS NAUDOTI TELEFONO RYŠIO NUMERĮ UAB „VIDVORA“ 

PANAIKINIMO 

 

2020 m. vasario 3 d.  Nr. 1V-153 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 

punktu, 50 straipsnio 7 dalimi, 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) 58.3 papunkčiu: 

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. 2019 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – 

Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-972 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo UAB „Vidvora“, 

UAB „Vidvora“ (įmonės kodas 305135097) buvo skirtas telefono ryšio numeris 1809. 

1.2. UAB „Vidvora“ nesumokėjo Tarnybos nustatyto telefono ryšio numerių naudojimo 

priežiūros užmokesčio už 2019 m. rugsėjo – 2019 m. lapkričio mėnesius pagal 2019 m. rugsėjo 

30 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 0158816 (39,84 Eur), 2019 m. spalio 31 d. sąskaitą faktūrą 

serija RRT Nr. 0159505 (39,84 Eur), 2019 m. lapkričio 30 d. sąskaitą faktūrą serija RRT Nr. 

0160147 (39,84 Eur) ir šio įsakymo priėmimo dieną susidarė 119,52 Eur (vienas šimtas devyniolika 

eurų ir penkiasdešimt du centai) skola. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 58.3 papunkčiu, teisė naudoti telefono 

ryšio numerius panaikinama, asmeniui nemokant telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros 

užmokesčio, jei susidaro 3 mėnesių užmokesčio dydžio skola. 

3. P a n a i k i n u: UAB „Vidvora“ 2019 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-972 „Dėl telefono ryšio 

numerio skyrimo UAB „Vidvora“   skirtą telefono ryšio numerį 1809; 

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Vidvora“ per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

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. 

 

 

Direktorius                                 Feliksas Dobrovolskis 

 

 

 


