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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių  ryšių  įstatymo  34  straipsnio  11  dalimi,
Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų
teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Abonento teisės
išlaikyti  abonentinį  numerį,  keičiant  viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją,  paslaugų teikimo vietą
arba būdą,  užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto“,  (toliau – Aprašas) 46 ir  474 punktais,
atsižvelgdamas  į  Telia  Lietuva,  AB (juridinio  asmens  kodas  121215434),  UAB „Tele2“ (juridinio
asmens kodas 111471645), UAB „Bitė Lietuva“ (juridinio asmens kodas 110688998) ir VšĮ „Numerio
perkėlimas“ (juridinio asmens kodas 110688998)  2020 m. balandžio 23 d. prašymą:

1. N u s t a č i a u, kad:
1.1. 2014 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) su

VšĮ „Numerio perkėlimas“ sudarė Sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2) 1F-81
(toliau – CDB sutartis), pagal kurią VšĮ „Numerio perkėlimas“ įsipareigojo sukurti centrinę duomenų
bazę (toliau – CDB) ir laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2021 m. sausio 1 d. teikti CDB sutartyje
nurodytas paslaugas. 

1.2. Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė Lietuva“, kurioms yra suteikta teisė naudoti
daugiau kaip 70 procentų visų Tarnybos paskirtų telefono ryšio numerių,  2020 m. balandžio 23 d.
pateikė  Tarnybai  prašymą  pratęsti  CDB  sutartį  su  esamu  CDB  administratoriumi  VšĮ  „Numerio
perkėlimas“ nuo 2021 m. sausio 1 d.

1.3. VšĮ „Numerio perkėlimas“ 2020 m. balandžio 23 d. raštu patvirtino Tarnybai, kad sutinka
tęsti CDB administratoriaus funkcijų vykdymą CDB sutarties sąlygomis nuo 2021 m. sausio 1 d.

2. K o n s t a t u o j u, kad:
2.1.  Vadovaujantis  Aprašo  46  punktu,  Tarnyba  viešo  konkurso  tvarka  išrenka  CDB

administratorių  5  metų  terminui.  Pasibaigus  šiam  terminui,  CDB  administratorius  savo  funkcijų
vykdymą nutraukia, funkcijas perėmus Aprašo V skyriaus ir viešo konkurso sąlygų nustatyta tvarka
išrinktam CDB administratoriui, išskyrus atvejus, kai Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis
sutartis dėl CDB administravimo pratęsiama. 

2.2. Aprašo 474 punktas nustato, kad Tarnyba, įvertinusi viešo konsultavimosi dėl sutarties dėl
CDB  administravimo  pratęsimo  metu  gautas  motyvuotas  suinteresuotų  asmenų  pastabas  ir  (ar)
pasiūlymus, turi teisę pratęsti sutartį dėl CDB administravimo 5 metų terminui. 

2.3. Tarnyba, vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus
2004  m.  rugsėjo  16  d.  įsakymu  Nr.  1V-295  „Dėl  Viešo  konsultavimosi  taisyklių  patvirtinimo“,
nustatyta tvarka ir sąlygomis, CDB sutarties pratęsimo projektą paskelbė 28 dienų viešai konsultacijai.
Pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl CDB sutarties pratęsimo projekto nebuvo gauta.
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3. N u s t a t a u, kad Sutartis dėl centrinės duomenų bazės administravimo Nr. (7.2) 1F-81su
VšĮ „Numerio perkėlimas“ pratęsiama 5 metų terminui iki 2026 m. sausio 1 d.

4.  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.

6. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.

Direktorius           Feliksas Dobrovolskis
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