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Organizaciniai reikalavimai .lt registratoriams

• Yra  juridinis  asmuo,  teisnus  teikti  procedūrines  ir  su  jomis  
susijusias  technines paslaugas užsakovams, arba veiksnus fizinis 
asmuo, norminių teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs Lietuvoje 
vykdomą tokios rūšies individualią veiklą;
• Yra  paskyręs  bent  du  savo  darbuotojus,  atsakingus  už  užsakovų  

aptarnavimą  ir procedūrų atlikimą (registruotos individualios veiklos 
atveju atsakingi yra pats veiklą vykdantis fizinis asmuo ir jo 
pasamdytas darbuotojas);



Techniniai reikalavimai .lt registratoriams (I)

• Turi veikiančią savo interneto svetainę, skirtą informuoti ir aptarnauti 
užsakovus. Paslaugų teikėjo interneto svetainėje turi būti lengvai, be 
registravimosi, randama vieša informacija, nurodyta šio Priedo P-47 
punkte, arba pateikta nuoroda į tokią informaciją;
• Turi paties valdomą pirminį DNS serverį, kurio pasiekiamumas yra ne 

mažesnis nei 95% laiko, imant bet kurį trisdešimties dienų intervalą;
• Turi paties valdomą antrinį DNS serverį arba šiuo tikslu naudojasi 

administratoriui priklausančiu DNS serveriu (tokiu atveju pirminis DNS 
serveris turi būti sukonfigūruotas taip, kad antrinis DNS serveris 
galėtų automatiniu būdu parsisiųsti iš jo įrašus apie domenus;



Techniniai reikalavimai .lt registratoriams (II)

• Užtikrina DNS serverių konfigūracijos atitiktį techniniams 
standartams, nustatytiems interneto savireguliacijos dokumentuose;
• Užtikrina, kad DNS serveriai, kurie naudojami kaip pirminiai ar 

antriniai, neaptarnautų rekursinių užklausų;



Finansiniai reikalavimai .lt registratoriams

• Turi pakankamas finansines galimybes piniginėms prievolėms vykdyti. 
Akreditavimo siekiantis asmuo iki akreditavimo procedūros atlikimo, o 
paslaugų teikėjas, pažeidęs atsiskaitymo tvarką, – per 7 kalendorines 
dienas po administratoriaus reikalavimo turi įmokėti administratoriui 
200 domenų įkūrimo atlyginimų dydžio avansą, kurio naudojimo 
sąlygos apibrėžiamos akreditavimo sutartyje.



Registratorių akreditavimo praktika Europoje



Organizacinės sąlygos

Akreditavimui:
• Domenų administravimo žinių testavimas.
• Tam tikro domenų skaičiaus aptarnavimas.
• Duomenų tikrinimo procedūros įgyvendinimas.
Veiklai:
• Verslo rizikos draudimas.



Techninės sąlygos

Akreditavimui:
• Techninių galimybių (EPP, WEB) testavimas.
• Tinkamas DNS serverių konfigūravimas. 



Finansinės sąlygos

Akreditavimui:
• Akreditavimo paraiškos mokestis. (~500-1000 EUR)
• Akreditavimo užstatas. (~1200-5000 EUR)
• Įmonės praėjusių kelių metų apyvartos dydis.
Veiklai:
• Mėnesinis akreditavimo mokestis.
• Metinis akreditavimo mokestis.
• Minimali metinė „apyvarta“.
• Išankstinis mokėjimas.



Mokymai ir žinių tikrinimas

Mokymų formos:
• Seminarai
• Paskaitos
• Internetiniai seminarai
• Online mokymai
• Pamokos
• Kursai

Žinių tikrinimas:
• Gyvai, administratoriaus patalpose 
• Nuotolinis
• Vienkartinis/kartotinis
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Akreditavimo pabaigos pagrindų papildymas

Šiuo metu nenumatyta, todėl reikalingi papildymai:
• Registratorius faktiškai nutraukė veiklą, t. y. savo valia nustojo teikti 

paslaugas savo klientams (administratorius gauna nusiskundimų) ir 
neatsiliepia į administratoriaus pranešimus .



Akreditavimo sutarties šalies pasikeitimas

Šiuo metu nenumatyta, todėl reikalingi papildymai atvejams, kai:
• Registratorius juridinis asmuo reorganizuojamas jungimo būdu:

– esant prijungimui;
– esant sujungimui;

• Registratorius juridinis asmuo reorganizuojamas skaidymo būdu:
– esant išdalijimui;
– esant padalijimui.



Akreditavimo pabaiga

Šiuo metu:
• Procedūros atlikimo metu paslaugų teikėjo aptarnaujami užsakovai 

raginami pakeisti paslaugų teikėją.
Planuojami pakeitimai:
• Atsižvelgiant į akreditavimo pabaigos, akreditavimo sutarties šalies 

pasikeitimą  ar kitas numatytas sąlygas, registratoriaus aptarnaujami 
užsakovai ir domenai galėtų būti perkeliami kitam numatytam 
registratoriui.



Pokyčių būtinybė .lt domene

Organizaciniai:

• Kokie organizaciniai reikalavimai būtų nepriimtini ar sunkiai įgyvendinami 

registratoriams?

• Koks būtų registratorių požiūris į .LT domeno procedūrinių žinių testavimą?

Techniniai:

• Ar registratorius domintų mokymai DNS tema?

Finansiniai:

• Koks registratorių požiūris į mokestį už akreditavimo paraiškos nagrinėjimą?

• Koks registratorių požiūris į metinį akreditavimo mokestį, minimalią metinę 

„apyvartą“ ar išankstinį mokėjimą?
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