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NUTARIMAS 

DĖL LEIDIMO VARTOTI LIETUVOS VARDĄ INTERNETO DOMENO VARDE  

IŠDAVIMO UAB „LITL BAZ PICTURES“ 

 

2023 m. kovo 14 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba, išnagrinėjusi UAB „Litl Baz Pictures“ 

(kodas Juridinių asmenų registre 302925983) 2023 m. kovo 8 d. prašymą, kuriame prašoma suteikti 

UAB „Litl Baz Pictures“ teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde aslietuva.lt, ir 

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“, 5, 6 punktais ir 11.1 papunkčiu, n u t a r i a:  

 

Išduoti leidimą vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde aslietuva.lt UAB „Litl Baz 

Pictures“. 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

pavaduojantis Tarybos pirmininką                                                                                   Darius Kuliešius 
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