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Tvarka
Nuolatinė DPR1 taikymo stebėsena – spręstinų problemų fiksavimas
Nedažnas peržiūrėjimas – procedūrinio reglamentavimo stabilumas
2007 m. – pirma DPR redakcija
2014 m. – antra DPR redakcija
2021 m. – planuojami pokyčiai
Sisteminis peržiūrėjimas, orientuotas visų pirma ne į atskiras nuostatas, bet į jų
sąsajas / tarpusavio ryšį, – procedūrinio reglamentavimo vientisumas.
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DPR – .lt domeno procedūrinis reglamentas

Etapai
I

Spręstinų problemų rato
apibrėžimas

Analizuojamos kylančios DPR aiškinimo ir taikymo
problemos (praktika, DUK ir kt.), rengiamos atskirų
procedūrų schemos (detalizuojami pagrindai, atlikimo būdai,
veiksmų seka, atsakingi asmenys ir dokumentų apyvarta)

II

Sisteminis reglamento
peržiūrėjimas

Nustatoma bendrų nuostatų ir atskirų procedūrų tikslinimo
būtinybė (sudaromas sąrašas), parenkamos priemonės
problemoms spręsti

III

Projekto parengimas

Rengiama arba DPR versija (jei keičiami atskiri punktai),
arba nauja DPR redakcija (jei pokyčiai yra esminiai)

IV

Konsultavimasis

Konsultuojamasi su akredituotais paslaugų teikėjais ir kitais
suinteresuotais asmenimis

V

Projekto tikslinimas

Projektas prireikus tikslinamas atsižvelgiant į pagrįstas
pastabas ir pasiūlymus

VI

Pakeitimų įteisinimas

Projektas tvirtinamas, skelbiamas ir įsigalioja apibrėžtu laiku

Spręstinos problemos (I)
Preliminarios išvados dėl DPR pagrindinės dalies:
• Peržiūrėti sąvokų apibrėžimą
• Peržiūrėti sustabdymo procedūrą
• Peržiūrėti paslaugų teikėjo keitimo procedūrą
• Patikslinti domeno panaikinimo procedūros atlikimą po juridinio asmens likvidavimo be
teisių perėmimo (tokiu atveju netaikytinas „karantinas“)
• Peržiūrėti domeno panaikinimo/perleidimo/perdavimo procedūras vykdant įsiteisėjusį
(arbitražo) sprendimą
• Peržiūrėti pratęsimo procedūros taikymą esant suvaržymui
• Skelbti tik oficialų DPR (patogiai ir išsamiai išdėsčius atsakymus į DUK, nėra reikalo skelbti
tekstą su neoficialiais komentarais)

Spręstinos problemos (II)
Preliminari išvada dėl DPR priedo „Paslaugų teikėjai“ – iš esmės peržiūrėti visą tekstą
Rengiant pirmą ir antrą DPR redakcijas didesnis dėmesys buvo skiriamas bendrosioms
nuostatoms ir pagrindinėms procedūroms. Pastebėta, kad per pastaruosius 2 m. daugiausiai
neaiškumų kėlė specialūs principai, reikalavimai ir sąlygos, taip pat specialios procedūros.
Pvz., būtina apsispręsti dėl (sąrašas nebaigtinis):
• Reikalavimų akreditavimo siekiantiems asmenims
• Paslaugų teikėjų, neturinčių aptarnaujamų užsakovų, veiklos
• Paslaugų teikėjų atitikties reikalavimams kontrolės
• Veiksmų paslaugų teikėjų reorganizavimo, restruktūrizavimo arba bankroto atvejais
• Duomenų teisingumo ir tvarkymo kontrolės
• Priemonių, užtikrinančių užsakovų sutikimų gavimą dėl DPR taikymo

Klausimai? Pasiūlymai?
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