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Vadovaudamasi 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 ir atsižvelgdama į 

TRAVELDEALS LT, UAB (įmonės kodas 302583106) 2022 m. gegužės 9 d. elektroniniu laišku 

pateiktą informaciją apie tai, kad domenas makaliaus-lietuva.lt yra nebenaudojamas ir prašoma 

panaikinti teisę į jį: 

1. P a n a i k i n u  TRAVELDEALS LT, UAB Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V-888 „Dėl teisės vartoti Lietuvos vardą 

interneto domenų varduose suteikimo TRAVELDEALS LT, UAB“ suteiktą teisę vartoti Lietuvos 

vardą antrojo lygio domeno varde makaliaus-lietuva.lt.  

2. N u r o d a u: 

2.1. išsiųsti šį sprendimą TRAVELDEALS LT, UAB per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos;  

2.2. paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto 

svetainėje. 

3. I š a i š k i n u,  kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo išsiuntimo 

dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Departamento direktorė Indrė Jurgelionienė 
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