
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TRUMPOJO NUMERIO

Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 8 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) 18, 32 ir 34 punktais bei atsižvelgdamas į VĮ „Turto bankas“
(įmonės kodas 112021042) 2020 m. lapkričio 16 d. paraišką skirti numerį (toliau – Paraiška):

1.  I n f o r m u o j u,  kad asmenys,  pageidaujantys  įgyti  teisę  naudoti  trumpąjį  numerį
19993 (toliau – numeris), nurodytą Paraiškoje, kviečiami per 7 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo
Lietuvos  Respublikos  ryšių reguliavimo tarnybos (toliau  – Tarnyba)  interneto  svetainėje  dienos
pateikti Tarnybai paraišką skirti numerį, atitinkančią Taisyklių 24 punkte nustatytus reikalavimus.
Gavus kelių asmenų paraiškas skirti šį numerį, numeris bus skiriamas aukciono būdu.

2. N u r o d a u  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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