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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, 9
straipsnio 2 dalies 2 punktu ir siekdama užtikrinti efektyvų ir sklandų Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimą, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos taryba n u t a r i a :
1. Įgalioti Tarybos narius ar Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau –
Tarnyba) valstybės tarnautojus priimti šiuos Tarnybos kompetencijai priskirtus sprendimus:
1.1. Tarybos narį, kuruojantį Teisės departamento veiklos sritį, jam nesant, jį pavaduojantį
Tarybos narį – dėl ginčų tarp galutinių viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ir viešųjų
elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp pašto paslaugos naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų
išnagrinėjimo iš esmės;
1.2. Tinklų reguliavimo departamento direktorių, o jam nesant, jį pavaduojantį valstybės
tarnautoją:
1.2.1. numatytus Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo
vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“;
1.2.2. numatytus Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos
direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo
taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo“, išskyrus sprendimus dėl elektroninių
ryšių išteklių skyrimo ar atsisakymo juos skirti, kai elektroninių ryšių ištekliai skiriami konkurso
tvarka ar aukciono būdu;
1.2.3. numatytus 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
taisyklėse, patvirtintose 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“;
1.3. Radijo ryšio departamento direktorių, o jam nesant, jį pavaduojantį valstybės tarnautoją:
1.3.1. numatytus Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose
Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo
ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus sprendimus dėl elektroninių ryšių išteklių skyrimo ar
atsisakymo juos skirti, kai elektroninių ryšių ištekliai skiriami konkurso tvarka ar aukciono būdu;
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1.3.2. numatytus Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionariojoje orbitoje, valdymo,
skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 4 d. įsakymu
Nr. 1V-10 „Dėl Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionariojoje orbitoje, valdymo, skyrimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus sprendimus dėl elektroninių ryšių išteklių skyrimo ar
atsisakymo juos skirti, kai elektroninių ryšių ištekliai skiriami konkurso tvarka ar aukciono būdu;
1.3.3. numatytus Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos
direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių
patvirtinimo“;
1.3.4. numatytus Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla
sąlygų apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070 „Dėl
Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo
patvirtinimo“;
1.4. Teisės departamento direktorių, o jam nesant, jį pavaduojantį valstybės tarnautoją:
1.4.1. numatytus Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų, išskyrus vartotojus, ir elektroninių ryšių
paslaugų teikėjų bei ginčų tarp naudotojų, išskyrus vartotojus, ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo
taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1015 „Dėl Ginčų
tarp galutinių paslaugų gavėjų, išskyrus vartotojus, ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų
tarp naudotojų, išskyrus vartotojus, ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“,
išskyrus dėl ginčo išsprendimo iš esmės;
1.4.2. numatytus Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382 „Dėl
Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“, išskyrus dėl ginčo
išsprendimo iš esmės.
2. Nustatyti, kad:
2.1. šio nutarimo 1 punktu Tarybos narių ar Tarnybos struktūrinių padalinių vadovų
kompetencijai priskirtus sprendimus turi teisę priimti ir Taryba, o šio nutarimo 1.2–1.4 papunkčiais
struktūrinių padalinių vadovų kompetencijai priskirtus sprendimus – ir Tarybos nariai pagal Tarybos
nustatytas jų kuruojamas sritis;
2.2. šio nutarimo 1 punktu Tarybos narių ar Tarnybos struktūrinių padalinių vadovų
kompetencijai priskirti sprendimai įforminami sprendimais.
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