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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. 2017 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau –
Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1046 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo Saugių
automobilių vairuotojų susivienijimui (įmonės kodas 304421131) buvo skirtas telefono ryšio
numeris 70017287.
1.2. Saugių automobilių vairuotojų susivienijimas nesumokėjo Tarnybos nustatyto telefono
ryšio numerių naudojimo priežiūros užmokesčio už 2019 m. balandžio – 2020 m. vasario mėnesius
(2019-04-30 sąskaita faktūra RRT0155557 (dalinai), 2019-05-31 sąskaita faktūra RRT0156235,
2019-06-30 sąskaita faktūra RRT0157122, 2019-07-31 sąskaita faktūra RRT0157547, 2019-08-31
sąskaita faktūra RRT0158503, 2019-09-30 sąskaita faktūra RRT0158848, 2019-10-31 sąskaita
faktūra RRT0159537, 2019-11-30 sąskaita faktūra RRT0160178, 2019-12-31 sąskaita faktūra
RRT0161085, 2020-01-31 sąskaita faktūra RRT0161703, 2020-02-29 sąskaita faktūra
RRT0162380) ir šio įsakymo priėmimo dieną susidarė 11,90 Eur (vienuolika eurų 90 ct) 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: Saugių automobilių vairuotojų susivienijimui 2017 m. spalio 17 d.
Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1046 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo Saugių
automobilių vairuotojų susivienijimui“ skirtą telefono ryšio numerį 70017287;
4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti šį įsakymą Saugių automobilių vairuotojų susivienijimui 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.
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