
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TELEFONO RYŠIO NUMERIO SKYRIMO BENDRAJAM PAGALBOS

CENTRUI

Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi,
51  straipsnio  10  dalimi  ir  53  straipsnio  1  dalies  2 punktu,  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) 10
punktu ir atsižvelgdamas į Bendrojo pagalbos centro (įmonės kodas 188787474) 2020 m. vasario 27
d. paraišką Nr. 410-127 skirti numerius:

1. S k i r i u  Bendrajam pagalbos centrui telefono ryšio numerį 1808.
2. N u r o d a u:
2.1. išsiųsti šį įsakymą Bendrajam pagalbos centrui laikantis Taisyklių 31 punkte nurodyto

termino;
   2.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.

3.  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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