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Skatinamoji akcija
• Vieno kalendorinio mėnesio trukmės skatinamoji akcija, kurios metu
paslaugų teikėjų paraiškoms dėl kiekvieno naujo .lt antro lygio domeno
įkūrimo bus taikomas sumažintas iki 3,30 EUR + PVM atlyginimas.
• Bendrasis skatinamosios akcijos terminas – nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki
2021 m. gegužės 31 d. (imtinai). Tačiau yra galimybė individualiai pasirinkti
kitą skatinamosios akcijos mėnesį.
• Prisijungus prie savo paskyros DAS, reikia užpildyti ten pateiktą prašymo
formą, išspausdinti, pasirašyti ir atsiųsti skenuotą el. paštu
hostmaster@domreg.lt iki 2020 m. gruodžio 15 d.

Speciali skatinamoji akcija IDN domenams
Vieno kalendorinio mėnesio trukmės speciali skatinamoji akcija, kurios
metu paslaugų teikėjų paraiškoms dėl kiekvieno naujo .lt antro lygio
domeno, kurio varde yra savitųjų lietuviškų raidžių (IDN) ir kurio vardas jau
įkurtas tik lotyniškomis raidėmis (šveplas), įkūrimo bus taikomas 0,00 EUR
+ PVM atlyginimas.
Akcijos terminas – nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (imtinai).

Speciali skatinamoji akcija IDN domenams
Akcijos sąlygos:
• Naujas IDN domenas, kuris atitinka analogišką jau įkurtą be savitųjų
lietuviškų raidžių, turi būti įkurtas pas tą patį paslaugų teikėją
• Abiejų domenų turėtojo vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo) ar įmonės
pavadinimas (jei juridinis asmuo) turi sutapti
• Užsakymas pateikiamas įprasta tvarka, paslaugų teikėjo sąskaitos
išklotinėje bus įprastas domeno įkūrimo įrašas su kaina 0,00 EUR
• Jei bus siūloma vienu metu įkurti IDN ir analogišką be savitųjų raidžių (jei
abu laisvi registracijai), pirmiausia reikia siųsti įkūrimo užsakymą
domenui tik lotyniškomis raidėmis (šveplą), paskui - IDN.

Gražiausio lietuviško interneto vardo konkursas
• Konkursas organizuojamas nuo 2014 m. kasmet kovo mėn. renkant
gražiausią IDN.
• Konkursu siekiama keisti vartotojų įpročius rašyti „šveplai“ ir atkreipti
dėmesį į galimybę naudoti gimtąją kalbą domenų varduose.
• Konkursui skirtas tinklapis https://gražus-vardas.lt, kuriame yra galimybė
pasitikrinti .lt domeno vardą ir pasirinkti IDN domenus siūlančius
paslaugų teikėjus.
• Paslaugų teikėjai pristatomi pateikiant įmonės pavadinimą, logotipą ir
nuorodą į interneto svetainę. Norintys būti konkurso tinklapyje, paslaugų
teikėjai turi apie tai informuoti el. p.: hostmaster@domreg.lt ir turėti
interneto svetainę, kurioje teikiama informacija apie IDN bei sudaroma
galimybė tokius domenus įkurti.

Žaidimas
• Vieno kalendorinio mėnesio trukmės žaidimas, kuriame dalyvaus per
kalendorinį mėnesį registruotų .lt domeno vardų turėtojai.
• Žaidimo terminas – nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
(imtinai).
• Nugalėtojas nustatomas burtų keliu, kuriam atiteks vertingas prizas.

Originaliausio .lt domeno vardo konkursas
• Konkursas bus organizuojamas spalio mėn. renkant originaliausią metų .lt
domeno vardą.
• Konkursu siekiama skatinti rinktis originalius, lengvai įsimenamus ir kaip
prekių ženklą vystomus .lt domeno vardus.

Šviečiamieji renginiai
• Siekiant didinti vartotojų informuotumą apie .lt domeną bei kompetenciją
naudojant .lt domeno vardus bus organizuojami mokomieji renginiai
startuoliams ir smulkiesiems verslininkams.
• Dėl COVID-19 suplanuoti renginiai gali būti keičiami į nuotolinius
webinarus ir rengiami tik internete.
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