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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 

punktu, Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo 

interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 14.1 papunkčiu ir 17 

punktu: 

1. N u s t a č i a u, kad:  

  1.1 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2012 

m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-412 „Dėl teisės vartoti Lietuvos vardą interneto domeno varde 

suteikimo UAB „IDS BORJOMI EUROPE“ (toliau – Įsakymas) UAB „IDS BORJOMI EUROPE“ 

(įmonės kodas 301737900) buvo suteikta teisė vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde 

borjomilietuva.lt. 

1.2 UAB „IDS BORJOMI EUROPE“ ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Įsakymo priėmimo dienos 

neužregistravo interneto domeno vardo borjomilietuva.lt. 

1.3 UAB „IDS BORJOMI EUROPE“ nepateikė paaiškinimų, kuriuos Tarnyba 2018 m. 

lapkričio 8 d. raštu Nr. (63.9) 1B-3087 „Dėl interneto domeno, kuriame vartojamas Lietuvos vardas 

užregistravimo“ prašė pateikti iki 2018 m. lapkričio 23 d. 

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

2.1. Vadovaujantis Taisyklių 14.1 papunkčiu, Tarnyba panaikina leidimą, jeigu leidime 

nurodytas interneto domeno vardas neregistruojamas ilgiau kaip 3 mėnesius nuo leidimo išdavimo 

dienos. 

2.2. Vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, jeigu asmuo, kuriam išduotas leidimas, nepateikia 

paaiškinimų per Tarnybos nustatytą terminą, Tarnyba jam panaikina leidimą. 

 3. P a n a i k i n u  UAB „IDS BORJOMI EUROPE“ teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo 

lygio domeno varde borjomilietuva.lt.  

4. N u r o d a u: 

4.1. išsiųsti šį įsakymą UAB „IDS BORJOMI EUROPE“ per 2 darbo dienas nuo šio 

įsakymo priėmimo dienos; 

4.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 

5. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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