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Nr.
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 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)  58.2  papunkčiu  bei  atsižvelgdamas  į  AUTORASTA,  MB
(įmonės kodas 304923372) 2020 m. birželio 22 d. prašymą: 

1. N u s t a č i a u, kad AUTORASTA, MB 2020 m. birželio 22 d. raštu atsisakė Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-431
„Dėl telefono ryšio numerio skyrimo AUTORASTA, MB“ suteiktos teisės naudoti telefono ryšio
numerį 19992.

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 58.2 papunkčiu, teisė naudoti telefono
ryšio numerius panaikinama atsisakius teisės naudoti telefono ryšio numerius. 

3. P a n a i k i n u AUTORASTA, MB teisę naudoti telefono ryšio numerį 19992.
4. N u r o d a u:
4.1. išsiųsti šį įsakymą AUTORASTA, MB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo

dienos;
4.2.  paskelbti  šį  įsakymą  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  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
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