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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 

punktu, 59 straipsnio 11 dalimi, Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 5.5.2 papunkčiu, Užmokesčių už Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 

d. įsakymu Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – 

Aprašas) 42.2 papunkčiu, 44 punktu ir Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-

1104 „Dėl Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano 

patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 52.4 papunkčiu: 

1. N u s t a č i a u, kad: 

1.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2016 m. 

balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-472 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo Nord Connect OÜ“, 2016 

m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1V-1171 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo Nord Connect OÜ“ ir 2021 

m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-679 „Dėl telefono ryšio numerio skyrimo Nord Connect OÜ“ Nord 

Connect OU (įmonės kodas 12471673) buvo suteikta teisė naudoti mobiliojo ryšio numerius (25530 

vnt). 

1.2. Nord Connect OÜ nesumokėjo Tarnybos nustatyto mobiliojo ryšio numerių naudojimo 

priežiūros užmokesčio pagal šias PVM sąskaitas faktūras:  

2022 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita faktūra serija RRT Nr. 0181780 (122,54 Eur); 

2022 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra serija RRT Nr. 0182288 (122,54 Eur); 

2022 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra serija RRT Nr. 0182770 (122,54 Eur); 

2022 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra serija RRT Nr. 0 183415 (153,18 Eur); 

Skola 2023 m. sausio 31 d. yra 520,80 Eur. 

2. K o n s t a t u o j u, kad: 

2.1. Vadovaujantis Aprašo 42.2 papunkčiu, telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros 

atvejais sąskaitos faktūros gavėjas privalo apmokėti sąskaitą faktūrą už mėnesį, kurį buvo suteiktos 

paslaugos ar atlikti darbai, iki kito kalendorinio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos 

paslaugos ar atlikti darbai, pabaigos. Aprašo 44 punkte nurodyta, kad asmuo neturi teisės sumokėti 

užmokesčius už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus (toliau – užmokesčiai), kurių 

sumokėjimo terminas dar nesuėjęs, jeigu yra nesumokėjęs užmokesčių, kurių sumokėjimo terminas 

suėjęs. Tarnybai įsiskolinusio asmens įmokos, nepaisant nurodytos jų paskirties, Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nustatyta tvarka pirmiausia naudojamos užmokesčiams, kurių sumokėjimo terminas 

suėjęs, padengti, o tik padengus šiuos užmokesčius, gali būti naudojamos užmokesčiams, kurių 

sumokėjimo terminas dar nesuėjęs, padengti. 
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2.2. Vadovaujantis Taisyklių 52.4 papunkčiu, Tarnyba panaikina leidimą jeigu asmuo, kuriam 

išduotas leidimas, nemoka Tarnybos nustatyto jam paskirtų numerių naudojimo priežiūros užmokesčio 

ir yra susidariusi ne mažesnė kaip 2 mėnesių užmokesčių dydžio skola. 

3. Panaikinu Tarnybos direktoriaus  2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-472 „Dėl telefono 

ryšio numerio skyrimo Nord Connect OÜ“, 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1V-1171 „Dėl telefono 

ryšio numerio skyrimo Nord Connect OÜ“ ir 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-679 „Dėl telefono 

ryšio numerio skyrimo Nord Connect OÜ“ suteiktą teisę naudoti ryšio numerius nurodytus šio 

sprendimo priede (25530 vnt). 

4. Nurodau: 

4.1. panaikinti leidimą naudoti ryšio numerius nurodytus šio sprendimo priede (25530 vnt); 

4.2. išsiųsti šį sprendimą Nord Connect OÜ per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo 

dienos; 

4.3. paskelbti šį sprendimą Tarnybos interneto svetainėje.  

5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo išsiuntimo 

dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos Tinklų 

reguliavimo departamento 

direktoriaus sprendimo „Dėl teisės 

naudoti ryšio numerius panaikinimo 

Nord Connect OÜ“  

Nr.                      priedas 
 

 

NORD CONNECT OÜ PANAIKINAMŲ RYŠIO NUMERIŲ SĄRAŠAS 

 
 

63278253-63278332 

64095112-64095221 

64901611-64901716 

64943112-64943221 

64955334-64955443 

64970690-64970798 

64994666-64994768 

65102334-65102443 

65106061-65106099 

65106223-65106332 

65107445-65107554 

65108334-65108443 

65307889-65307998 

65703778-65703887 

66112223-66112332 

66140741-66140894 

66148355-66148460 

66156323-66156453 

66172223-66172333 

66192660-66192776 

66275938-66276006 

66282160-66282200 

66282578-66282643 

66289120-66289159 

66293500-66293517 

66300010-66300099 

66311120-66311199 

66322230-66322299 

66322500-66322554 

66333001-66333110 

66333223-66333299 

66333889-66333998 

66343100-66343166 

66388800-66388886 

66511001-66511109 

66603001-66603123 

66608556-66608665 

66612112-66612219 

66633670-66643670 

66679223-66679332 

66680009-66680110 

66693556-66693665 

66700334-66700443 

66708889-66708996 

66715112-66715221 

66772001-66772110 

66798778-66798879 

66811120-66812221 

66813223-66813332 

66813334-66814443 

66817778-66818887 

66872000-66872999 

66898000-66898887 

66898889-66899989 

66958000-66958887 

66962223-66963332 

66963334-66964443 

66964445-66965554 

69134271-69134332 

69135816-69135887 

69154960-69154989 

69188489-69188554 

69197675-69197743 

69757700-69757776 

69766600-69766665 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211,
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL TEISĖS NAUDOTI RYŠIO NUMERIUS NORD
CONNECT OÜ PANAIKINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-02-03 Nr. (1.46E)2SP-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Indrė Jurgelionienė, Tinklų reguliavimo departamento direktorė,

Tinklų reguliavimo departamentas
Sertifikatas išduotas INDRĖ JURGELIONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-02-03 08:26:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-02-03 08:27:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-09-07 10:10:24 – 2027-09-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k.121442211
LT", sertifikatas galioja nuo 2022-10-12 08:20:51 iki 2025-10-11
08:20:51

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-03
10:20:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2023-02-03 10:20:00 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


