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IR TELEVIZIJA“  

 

Nr. 

Vilnius 

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi, 

Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio 

tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo 

identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų 

išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 

1V-1103 „Dėl Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų 

judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo 

identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų 

išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių 

patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Taisyklės) 6.5, 6.6, 6.7 papunkčiais, 9 punktu ir 

atsižvelgdamas į UAB „Molėtų radijas ir televizija“ (įmonės kodas 167592834) 2021 m. vasario 22 d. 

paraišką Nr. 210222/1 skirti kodą: 

1. S k i r i u UAB „Molėtų radijas ir televizija“ naudoti originalaus tinklo identifikavimo kodą 

0x21B8, tinklo identifikavimo kodą 0x3310 ir paslaugų identifikavimo kodus 501 – 600.  

2. N u r o d a u:  

2.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „Molėtų radijas ir televizija“ laikantis Taisyklių 16 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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