
 
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
RYŠI� REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 
 

�SAKYMAS 
D�L LEIDIMO VARTOTI LIETUVOS VARD� INTERNETO DOMENO VARDUOSE 

PANAIKINIMO NEDUI JASI�NUI 
 

2011 m. vasario 23 d.  Nr. 1V-189 
Vilnius 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo (Žin., 2004, Nr. 69-

2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu, Lietuvos vardo vartojimo interneto domen� varduose taisykli�, 
patvirtint� Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 (Žin., 2009, 
Nr. 122-5246), (toliau – Taisykl�s) 14.1, 15 ir 16 punktais bei atsižvelgdamas � Nedo Jasi�no 2011 
m. vasario 21 d. prašym�: 

1. N u s t a � i a u, kad Lietuvos Respublikos ryši� reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 
direktoriaus 2010 m. spalio 12 d. �sakymu Nr. 1V-980 „D�l teis�s vartoti Lietuvos vard� interneto 
domeno varduose suteikimo Nedui Jasi�nui“ Nedui Jasi�nui suteikta teis� vartoti Lietuvos vard� 
antrojo lygio domeno varduose žodislietuvai.lt ir zodislietuvai.lt. Min�ti interneto domeno vardai 
nebuvo �registruoti ilgiau kaip 3 m�nesiai nuo leidimo išdavimo dienos, o 2011 m. vasario 21 d. 
prašymu Nedas Jasi�nas papraš� panaikinti Tarnybos išduot� leidim� vartoti Lietuvos vard� antrojo 
lygio domeno varduose žodislietuvai.lt ir zodislietuvai.lt 

2. K o n s t a t u o j u, kad vadovaujantis Taisykli� 14.1 punktu, Tarnyba panaikina leidim�, 
jeigu leidime nurodytas interneto domeno vardas neregistruojamas ilgiau kaip 3 m�nesius nuo 
leidimo išdavimo dienos. Tarnyba, sužinojusi apie Taisykli� 14 punkte nurodytas aplinkybes, apie 
tai praneša asmeniui, kuriam išduotas leidimas, ir suteikia jam galimyb� pateikti paaiškinimus per 
Tarnybos nustatyt� termin�. Vadovaudamasi Taisykli� 16 punktu, Tarnyba, ne v�liau kaip per 10 
dien� nuo nurodyt� paaiškinim� gavimo, juos �vertina ir priima atitinkam� sprendim�. 

 3. P a n a i k i n u Nedui Jasi�nui šio �sakymo 1 punkte nurodyto �sakymo pagrindu išduot� 
leidim� vartoti Lietuvos vard� antrojo lygio domeno varduose žodislietuvai.lt ir zodislietuvai.lt. 

4. P a v e d u Elektronini� ryši� departamento Tinkl� ir prieig� skyriui išsi�sti š� �sakym� 
Nedui Jasi�nui ne v�liau kaip per 2 darbo dienas nuo šio �sakymo pri�mimo dienos. 

Šis �sakymas gali b�ti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracini� byl� teisenos 
�statymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir s�lygomis. 
 
 
 
 
L.e. direktoriaus pareigas        Henrikas Varnas 


