
 

          
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

 TARYBA  

 

NUTARIMAS 

DĖL RYŠIO NUMERIO SKYRIMO TELIA LIETUVA, AB 

 

2023 m. kovo 2 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba, išnagrinėjusi Telia Lietuva, AB, (kodas 

Juridinių asmenų registre 121215434) 2023 m. vasario 23 d. paraišką Nr. 2023-00714, kurioje prašoma 

suteikti teisę naudoti ryšio numerį 46999999, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių 

ryšių įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi ir 61 straipsnio 11 dalimi, 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“, 10 punktu, n u t a r i a:  

 

 

Skirti Telia Lietuva, AB, ryšio numerį 46999999. 

 
 
 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

ir sąlygomis. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                               Jūratė Šovienė 
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