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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“, 14.2 papunkčiu bei atsižvelgdamas į tai, kad 

Marija Živilė Adomonytė 2021 m. balandžio 27 d. elektroniniu laišku atsakė į Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos 2021 m. balandžio 27 d. raštą Nr. (63.9Mr) 1B-1423 „Dėl neregistruoto 

interneto domeno su Lietuvos vardu“, paaiškindama, kad interneto domeno vardas 

iliustruotalietuva.lt yra nebenaudojamas: 

 1. P a n a i k i n u  Marijai Živilei Adomonytei teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio 

domeno varde iliustruotalietuva.lt. 

2. N u r o d a u: 

2.1. išsiųsti šį įsakymą Marijai Živilei Adomonytei per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos; 

2.2. paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

3. 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. 

 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 
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