LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO NUMERIO SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR
ATJUNGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
.
2008 m. geguţės 27 d. Nr. 1V - 203
Vilnius
Siekdamas reglamentuoti fiksuoto telefono ryšio numerio suteikimo, pakeitimo ir
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FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO NUMERIO SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR ATJUNGIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fiksuoto telefono ryšio numerio suteikimo, pakeitimo ir atjungimo tvarkos aprašas (toliau
– Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM)
administracijos padalinių, VRM reguliavimo srities įstaigų ir specialiajai vartotojų grupei
priklausančių vartotojų, kurių vietinius fiksuoto telefono ryšio tinklus tvarko Informatikos ir ryšių
departamentas prie VRM (toliau – IRD), fiksuoto telefono ryšio numerio suteikimo, pakeitimo ir
atjungimo tvarką.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Paslaugos

gavėjas

–

VRM

administracijos

padaliniai,

Asmens

dokumentų išrašymo centras prie VRM, Gyventojų registro tarnyba prie VRM, Migracijos
departamentas prie VRM, Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM, Valstybės
tarnybos departamentas prie VRM, Sveikatos prieţiūros tarnyba prie VRM, Sveikatos
prieţiūros tarnybos prie VRM respublikinė Vilniaus poliklinika, VRM Medicinos centras,
VRM Autoūkis, viešoji įstaiga Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai, koncertinė
įstaiga VRM Reprezentacinis pučiamųjų orkestras;
Specialioji vartotojų grupė – viceministras, ministerijos valstybės
sekretorius, ministerijos sekretoriai, vidaus reikalų ministro patarėjai, VRM atstovas
spaudai ir Paslaugos gavėjo vadovai (išskyrus VRM administracijos padalinių vadovus);
Kitos

Apraše

vartojamos

sąvokos

atitinka

Vidaus

reikalų

telekomunikacinio tinklo administravimo ir plėtros taisyklėse ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1V388 (Ţin., 2006, Nr.113-4315), vartojamas sąvokas.

II. FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO NUMERIO SUTEIKIMAS, PAKEITIMAS IR
ATJUNGIMAS
3. Paslaugos gavėjas dėl naujo fiksuoto telefono ryšio numerio (toliau – telefono numeris)
suteikimo arba pakartotino pajungimo turi pateikti IRD Aprašo priede nustatytos formos paraišką
dėl fiksuoto telefono ryšio numerio suteikimo (pakartotino pajungimo) (toliau – paraiška).
4.

IRD, jeigu yra laisvų išteklių (telefono numeris (-iai), ryšio linija (-os), telefonų stoties

įranga), privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos suteikti naują arba
pakartotinai pajungti telefono numerį ir Paslaugos gavėjo galinį įrenginį (telefono aparatas,
faksimilinio ryšio aparatas), o jei laisvų išteklių nėra – raštu informuoti Paslaugos gavėją dėl
paraiškos nevykdymo nurodant prieţastį.
5. Esant būtinybei, IRD turi teisę keisti Paslaugos gavėjui jau suteiktą telefono numerį. Apie
telefono numerio pakeitimą IRD, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, raštu informuoja Paslaugos gavėją
nurodydamas tokio keitimo prieţastis.
6.

Pakeitus Paslaugos gavėjo telefono numerį, vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu

skambučiai į anksčiau turėtą telefono numerį gali būti persiunčiami į naują telefono numerį.
Paslaugos gavėjas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki telefono numerio pakeitimo turi pateikti
rašytinį prašymą IRD dėl skambučių persiuntimo. Pakeitus telefono numerį paliekama prieš
pakeitimą turėta ryšio apimtis (ryšys Vidaus reikalų telekomunikaciniame tinkle, ryšys viešuosiuose
telekomunikaciniuose tinkluose: tarptautinis, tarpmiestinis, Vilniaus mieste ar judrusis), o anksčiau
turėtas telefono numeris atjungiamas.
7.

Paslaugos gavėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai jam suteiktas telefono

numeris (-iai) tapo nebenaudojamas (-mi), privalo raštu apie tai informuoti IRD. Nenaudojamas (mi) telefono numeris (-iai) atjungiamas (-mi).
8.
apimties

Jeigu Paslaugos gavėjas paraiškoje nenurodo pageidaujamos telefono numerio ryšio
(ryšys

Vidaus

reikalų

telekomunikaciniame

tinkle,

ryšys

viešuosiuose

telekomunikaciniuose tinkluose: tarptautinis, tarpmiestinis, Vilniaus mieste ar judrusis), naujai
suteikiamam arba pakartotinai pajungiamam telefono numeriui suteikiamas ryšys tik Vidaus reikalų
telekomunikaciniame tinkle.
9. Esant tarnybiniam būtinumui, Paslaugos gavėjo rašytiniu prašymu telefono numerio ryšio
apimtis gali būti keičiama.

III. FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO NUMERIO SUTEIKIMAS IR ATJUNGIMAS
SPECIALIAJAI VARTOTOJŲ GRUPEI PRIKLAUSANTIEMS VARTOTOJAMS
10. VRM Personalo departamentas, priėmus arba perkėlus asmenis į pareigas, priklausančias
specialiajai vartotojų grupei (išskyrus VRM administracijos padalinių vadovus), taip pat atleidus iš
jų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas apie tai privalo pranešti IRD (elektroniniu paštu rysiai@vrm.lt
arba telefonu 271 7276) (toliau – VRM Personalo departamento pranešimas).
11. IRD, jeigu yra laisvų išteklių (telefono numeris (-iai), ryšio linija (-os), telefonų stoties
įranga), privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo VRM Personalo departamento pranešimo
gavimo dienos suteikti telefono numerį (-ius) ir pajungti specialiajai vartotojų grupei priklausančio
vartotojo (-jų) galinį įrenginį (telefono aparatas, faksimilinio ryšio aparatas), o jei laisvų išteklių
nėra – raštu apie tai informuoti specialiajai vartotojų grupei priklausantį vartotoją (-jus). IRD, gavęs
VRM Personalo departamento pranešimą, kad asmuo atleistas iš pareigų, priklausančių specialiajai
vartotojų grupei, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas telefono numerį (-ius) atjungia.

Fiksuoto telefono ryšio numerio suteikimo,
pakeitimo ir atjungimo tvarkos aprašo priedas
________________________________________________________________________
(Paslaugos gavėjas)

________________________________________________________________________
Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PARAIŠKA
DEL FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO NUMERIO SUTEIKIMO (PAKARTOTINO
PAJUNGIMO)
________________ Nr.____________
Vilnius
Paslaugos gavejas (nurodyti departamento,
tarnybos, skyriaus pavadinima, kur dirba valstybes
tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo
sutarti (toliau – darbuotojas), kuriam suteikiamas
arba pakartotinai pajungiamas fiksuoto telefono
ryšio numeris)

Paslaugos gavejo adresas

Darbuotojo vardas, pavarde

Darbuotojo pareigos
Fiksuoto telefono ryšio apimtis (ryšys
Vidaus reikalų telekomunikaciniame tinkle, ryšys
viešuosiuose telekomunikaciniuose tinkluose:
tarptautinis, tarpmiestinis, Vilniaus mieste ar
judrusis)

Kontaktinis asmuo del Paslaugos gavejo
galinio irenginio
(vardas, pavarde, telefono numeris)

____________________________________
(Paslaugos gavėjo vadovo pareigos)
(vardas, pavardė)
(Rengėjo vardas, pavardė, telefono numeris)

____________
(parašas)

____________

