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• Procedūriniai 
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Procedūriniai pakeitimai ir papildymai

• Domeno turėtojo duomenų tikrinimo procedūra (nauja)

• Sustabdymo procedūra

• Suvaržymo procedūra

• Paslaugų teikėjo keitimo procedūra



Domeno turėtojo duomenų tikrinimo procedūra 
(nauja)

IV.V SKIRSNIS. 
DOMENO TURĖTOJO DUOMENŲ TIKRINIMAS 

36. Domeno turėtojo duomenų tikrinimas – procedūra, skirta patikrinti domeno turėtojo duomenų tikrumą ir tikslumą.
37. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
38. Procedūros pagrindas - administratoriaus veiksmais (paklausimo teikimas tiesiogiai domeno turėtojui ir jį

aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta valia (bet kuris atskirai):
38.1. Patikrinti atsitiktinai pasirinkto domeno turėtojo duomenų tikslumą ir (ar) tikrumą.
38.2. Patikrinti konkretaus domeno turėtojo duomenis:
38.2.1. kilus pagrįstoms abejonėms dėl domeno turėtojo pateiktų duomenų tikslumo.
38.2.2. kilus pagrįstoms abejonėms dėl domeno turėtojo pateiktų duomenų tikrumo.
38.2.3. gavus pranešimą iš kompetentingos institucijos dėl domeno turėtojo galimai daromos nusikalstamos veikos.
39. Domeno turėtojui ir jį aptarnaujančiam paslaugų teikėjui per 7 kalendorines dienas nuo administratoriaus paklausimo

nepateikus arba pateikus neišsamius arba netikslius duomenis, administratorius gali taikyti sustabdymo procedūrą, kaip numatyta
Reglamento IV.VI skirsnyje.



Domeno turėtojo duomenų tikrinimo procedūra (nauja)

Paslaugų teikėjų pareiga - patikrinti užsakovų tapatybę ir įsitikinti, ar užsakovai turi teisę sudaryti paslaugų sutartį. 

Procedūra, skirta patikrinti domeno turėtojo duomenų TIKSLUMĄ ir TIKRUMĄ.

Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.

Procedūros pagrindas - administratoriaus veiksmais išreikšta valia.

Paklausimai teikiami tiesiogiai domeno turėtojui ir jį aptarnaujančiam paslaugų teikėjui.

Tikrinimas:  atsitiktinai pasirinkto domeno turėtojo duomenys  - konkretaus domeno turėtojo duomenys.

Konkretaus domeno turėtojo duomenų patikrinimas: 
1. kilus pagrįstoms abejonėms dėl domeno turėtojo pateiktų duomenų tikslumo.
2. kilus pagrįstoms abejonėms dėl domeno turėtojo pateiktų duomenų tikrumo.
3. gavus pranešimą iš kompetentingos institucijos dėl domeno turėtojo galimai daromos nusikalstamos veikos.

Terminas atsakyti į administratoriaus paklausimą – 7 kalendorinės dienos.

Nepateikus arba pateikus neišsamius arba netikslius duomenis, gali būti taikoma sustabdymo procedūra.



Sustabdymo procedūra
IV.VI SKIRSNIS. 
SUSTABDYMAS

(administratoriaus valia)

40. Sustabdymas – procedūra, kurią atlikus:
40.1. Laikinai ribojamas domeno pasiekiamumas.
40.2. Neatliekama paslaugų teikėjo keitimo procedūra.
40.3. Perleidimo procedūrą DAS gali inicijuoti tik administratorius.
41. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
42. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
42.1. Veiksmais išreikšta administratoriaus valia, domeno turėtojui neužtikrinus:
42.1.1. Duomenų tikslumo. Sustabdymas nutraukiamas, atlikus duomenų keitimo procedūrą.
42.1.2. Duomenų tikrumo. Sustabdymas nutraukiamas atlikus domenų perleidimo procedūrą, kaip numatyta Reglamento 40.3 papunktyje.
42.2. Administratoriui savarankiškai nustačius arba su domeno turėtoju susijusio suinteresuoto asmens tiesioginis prašymas administratoriui dėl sustabdymo, jei

prašyme išdėstytos aplinkybės yra patvirtintos pridedamais dokumentais:
42.2.1. Kai domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną įgijo:
42.2.1.1. Ribotai veiksnus fizinis asmuo iki 14 metų, kuriam sudarant sandorį neatstovavo tėvai ar globėjai. Sustabdymas nutraukiamas, gavus tėvų ar globėjų, kurie

patvirtina sandorį, dokumentus.
42.2.1.2. Ribotai veiksnus fizinis asmuo nuo 14 iki 18 metų neturėdamas tėvų ar rūpintojų sutikimo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar rūpintojų sutikimą.
42.2.1.3. Neveiksnus fizinis asmuo. Sustabdymas nutraukiamas, gavus globėjų, kurie patvirtina sandorį, dokumentus.
42.2.2. Kai po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo:
42.2.2.1. Domeno turėtojas fizinis asmuo yra pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo, kuris patvirtina sandorį,

dokumentus (neveiksnumo atveju) arba rūpintojo sutikimą, kad domeno turėtojas toliau valdytų domeną (riboto veiksnumo atveju).
42.2.2.2. Domeno turėtojas fizinis asmuo mirė arba yra paskelbtas mirusiu. Sustabdymas nutraukiamas, įpėdiniui atlikus perėmimo procedūrą.
42.2.2.3. Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas. Sustabdymas nutraukiamas, teisių perėmėjui atlikus perėmimo procedūrą.
42.3. Administratoriui pateikta oficiali informacija apie tai, jog leidimas domeno turėtojui naudoti domeno varde norminiu teisės aktu rezervuotą žymenį neteko galios.

Sustabdymas nutraukiamas, pateikus galiojantį leidimą.
43. Sustabdymas domeno turėtojo valia arba su juo nesusijusių asmenų prašymu negalimas.
44. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš savo DNS serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Sustabdytas

naudojimas“. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų Whois duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.
45. Sustabdymas neturi įtakos terminų eigai.



Sustabdymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamas
domeno pasiekiamumas, neatliekamos paslaugų teikėjo
keitimo ir perleidimo procedūros.

Procedūros pagrindai:

• Veiksmais išreikšta administratoriaus valia, domeno
turėtojui neužtikrinus savo duomenų tikslumo.
Sustabdymas nutraukiamas, atlikus duomenų keitimo
procedūrą.

• Kai domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną
įgijo asmuo, negalintis būti domeno turėtoju.
Sustabdymas nutraukiamas, pateikus įrodymus, jog
domeno turėtojas yra realiai egzistuojantis fizinis arba
juridinis asmuo.

Sustabdymas – procedūra, kurią atlikus:

1. Laikinai ribojamas domeno pasiekiamumas.
2. Neatliekama paslaugų teikėjo keitimo procedūra.

3. Perleidimo procedūrą DAS gali inicijuoti tik
administratorius.

Procedūros pagrindai:
Veiksmais išreikšta administratoriaus valia, domeno
turėtojui neužtikrinus ar domeno turėtojo duomenų
tikrinimo procedūros metu nepatvirtinus:
1. Duomenų tikslumo. Sustabdymas nutraukiamas,
pateikus įrodymus, kad duomenys yra tikslūs arba
atlikus duomenų keitimo procedūrą.
2. Duomenų tikrumo. Sustabdymas nutraukiamas,
pateikus įrodymus, kad duomenys yra tikri arba
nurodant tikrąjį domeno turėtoją pagal perleidimo
taisykles, su išlyga – perleidimą paslaugų teikėjo
prašymu DAS inicijuoja administratorius.

Sustabdymo procedūra



Procedūros pagrindai:
Administratoriui savarankiškai nustačius / su domeno turėtoju
susijusio suinteresuoto asmens tiesioginis prašymas
administratoriui dėl sustabdymo, jei prašyme išdėstytos
aplinkybės yra patvirtintos pridedamais dokumentais:

Jei domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną įgijo:
• Ribotai veiksnus fizinis asmuo iki 14 metų, kuriam sudarant

sandorį neatstovavo tėvai ar globėjai. Sustabdymas
nutraukiamas, pateikus tėvų ar globėjų pritarimą sandoriui.

• Neveiksnus fizinis asmuo. Sustabdymas nutraukiamas,
pateikus globėjo sutikimą valdyti domeną.

Kai po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną
įgijimo:
• Domeno turėtojas fizinis asmuo yra pripažintas neveiksniu

arba ribotai veiksniu. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus
globėjo sutikimą valdyti domeną (neveiksnumo atveju) arba
rūpintojo sutikimą, kad domeno turėtojas toliau valdytų
domeną (riboto veiksnumo atveju).

• Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas po
reorganizavimo. Sustabdymas nutraukiamas, teisių
perėmėjui atlikus perėmimo procedūrą.

Procedūros pagrindai:
Administratoriui savarankiškai nustačius arba su
domeno turėtoju susijusio suinteresuoto asmens
tiesioginis prašymas administratoriui dėl sustabdymo,
jei prašyme išdėstytos aplinkybės yra patvirtintos
pridedamais dokumentais:

Jei domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną įgijo:
• Ribotai veiksnus fizinis asmuo iki 14 metų, kuriam

sudarant sandorį neatstovavo tėvai ar globėjai -
sustabdymas nutraukiamas, gavus tėvų ar globėjų,
kurie patvirtina sandorį, dokumentus.

• Neveiksnus fizinis asmuo - sustabdymas nutraukiamas,
gavus globėjų, kurie patvirtina sandorį, dokumentus.

Kai po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną
įgijimo:
• Domeno turėtojas fizinis asmuo yra pripažintas

neveiksniu .... - sustabdymas nutraukiamas, pateikus
globėjo, kuris patvirtina sandorį, dokumentus....

• Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas -
sustabdymas nutraukiamas, teisių perėmėjui atlikus
perėmimo procedūrą.

Sustabdymo procedūra



Suvaržymo procedūra
SUVARŽYMAS

(ne administratoriaus valia)

46. Suvaržymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamos teisės į domeną. Suvaržymo laikotarpiu gali būti atliekamos tik tos procedūros, kurios neprieštarauja suvaržymo
pagrindui.

47. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
48. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
48.1. Pateikta teismo (arbitražo) nutartis arba vykdomasis dokumentas administratoriui apriboti teisę disponuoti konkrečiu registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka

administratorius žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytas disponavimas“. Atlikus procedūrą, domeno pasiekiamumas neribojamas iki termino pabaigos.
48.2. Teismo (arbitražo) pateikta nutartis arba vykdomasis dokumentas administratoriui apriboti naudojimo, valdymo ir disponavimo teises, susijusias su konkrečiu

registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš DNS serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytos
teisės“. Atlikus procedūrą ribojamas domeno pasiekiamumas.

48.3. Kitas teisės taikymo aktas, išskyrus nurodytuosius šio Reglamento 48.1 ir 48.2 papunkčiuose, tiesiogiai įpareigojantis administratorių atlikti suvaržymo procedūrą.
Procedūrą atlieka administratorius pagal teisės taikymo akto nurodymus.

49. Administratorius atlieka procedūrą tuoj po suvaržymo pagrindo gavimo, per tiek darbo laiko, kiek reikia suvaržymo apimčiai išsiaiškinti, užduočiai paskirstyti ir
nurodymams įvykdyti neautomatiniu būdu. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų Whois duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.

50. Suvaržymas nutraukiamas administratoriui gavus procedūros pagrindo pasibaigimą nusakantį dokumentą arba suėjus teisės aktuose nustatytiems sprendimų vykdymo
senaties terminams.

51. Suvaržymas neturi įtakos terminų eigai.



Suvaržymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamos teisės į
domeną. Suvaržymo laikotarpiu gali būti neautomatiniu būdu
atliekamos tik tos procedūros, kurios neprieštarauja suvaržymo
pagrindui.
Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
1. Teismo (arbitražo) administratoriui tiesiogiai atsiųsta nutartis,
pagal kurią Whois duomenų bazėje turi būti padarytas įrašas
apie draudimą domeno turėtojui perleisti teises į konkretų
registruoto vardo domeną, arba vykdant teismo (arbitražo) nutartį
antstolio patvarkymas administratoriui apriboti teisę disponuoti
konkrečiu registruoto vardo domenu (areštas). Procedūrą atlieka
administratorius žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno
būseną „Suvaržytas disponavimas“. Atlikus procedūrą,
domeno pasiekiamumas neribojamas.

2. Vykdant teismo nutartį antstolio patvarkymas administratoriui
apriboti naudojimo, valdymo ir disponavimo teises, susijusias su
konkrečiu registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka
administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš DNS
serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną
„Suvaržytos teisės“.

Suvaržymas nutraukiamas, administratoriui gavus procedūros
pagrindo pasibaigimą nusakantį dokumentą.

Suvaržymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamos teisės į
domeną. Suvaržymo laikotarpiu gali būti atliekamos tik tos
procedūros, kurios neprieštarauja suvaržymo pagrindui.

Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):

1. Pateikta teismo (arbitražo) nutartis arba vykdomasis
dokumentas administratoriui apriboti teisę disponuoti
konkrečiu registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka
administratorius žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno
būseną „Suvaržytas disponavimas“. Atlikus procedūrą,
domeno pasiekiamumas neribojamas iki termino pabaigos.

2. Pateikta teismo (arbitražo) nutartis arba vykdomasis
dokumentas administratoriui apriboti naudojimo, valdymo ir
disponavimo teises, susijusias su konkrečiu registruoto vardo
domenu. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas
įrašus apie domeną iš DNS serverių ir žymėdamas Whois
duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytos teisės“. Atlikus
procedūrą ribojamas domeno pasiekiamumas.

Suvaržymas nutraukiamas administratoriui gavus procedūros
pagrindo pasibaigimą nusakantį dokumentą arba suėjus teisės
aktuose nustatytiems sprendimų vykdymo senaties
terminams.

Suvaržymo procedūra



Paslaugų teikėjo keitimas
IV.IX SKIRSNIS. 

PASLAUGŲ TEIKĖJO KEITIMAS

60. Paslaugų teikėjo keitimas – procedūra, skirta domeno turėtojui pasirinkti kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją vietoj esamo.
61. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
62. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas ar termino pabaiga.
63. Procedūros pagrindas – žemiau nurodytais veiksmais išreikšta domeno turėtojo ir jo naujai pasirinkto paslaugų teikėjo valia.
64. Procedūrą atlieka:
64.1. Domeno turėtojas:
64.1.1. Inicijavęs paslaugų teikėjo keitimą DAS.
64.1.2. Nurodęs prieigos kodą naujai pasirinktam paslaugų teikėjui.
64.2. Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas pateikęs DAS paslaugų teikėjo keitimo paraišką ir tuo patvirtinęs sutikimą teikti

procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas domeno turėtojui.
65. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia įrašai apie

aptarnaujantį paslaugų teikėją.
66. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o aptarnaujantis paslaugų teikėjas laikomas

nepakeistas.
67. Paslaugų teikėjo keitimas neturi įtakos terminų eigai. Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas gali susieti paraiškos teikimą su išankstiniu mokėjimu už vieną

pratęsimo terminą.



Procedūrą atlieka:

• Domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs paslaugų teikėjo
keitimą DAS.

• Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7
kalendorines dienas po procedūros inicijavimo pateikęs DAS
paslaugų teikėjo keitimo paraišką ir tuo patvirtinęs sutikimą
teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas
domeno turėtojui. Domeno turėtojo naujai pasirinktas
paslaugų teikėjas gali susieti paraiškos teikimą su išankstiniu
mokėjimu už vieną pratęsimo terminą.

Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas
nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai
Whois duomenų bazėje pasikeičia įrašai apie aptarnaujantį
paslaugų teikėją.

Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas
nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o
aptarnaujantis paslaugų teikėjas laikomas nepakeistas.

Paslaugų teikėjo keitimas neturi įtakos terminų eigai.

Procedūrą atlieka:
• Domeno turėtojas (bet kuris atskirai):
1. Inicijavęs paslaugų teikėjo keitimą DAS.
2. Nurodęs prieigos kodą naujai pasirinktam paslaugų
teikėjui.
• Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7

kalendorines dienas pateikęs DAS paslaugų teikėjo keitimo
paraišką ir tuo patvirtinęs sutikimą teikti procedūrines ir su
jomis susijusias technines paslaugas domeno turėtojui.

Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas
nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai
Whois duomenų bazėje pasikeičia įrašai apie aptarnaujantį
paslaugų teikėją.

Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas
nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o
aptarnaujantis paslaugų teikėjas laikomas nepakeistas.

Paslaugų teikėjo keitimas neturi įtakos terminų eigai. Domeno
turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas gali susieti
paraiškos teikimą su išankstiniu mokėjimu už vieną
pratęsimo terminą.

Paslaugų teikėjo keitimas



Bendro pobūdžio pakeitimai ir papildymai

• Dėl rezervuoto žymens

• Dėl reikalavimų paslaugų teikėjams

• Dėl paslaugų teikėjų pareigos užtikrinti užsakovų duomenis

• Dėl informavimo

• Dėl kredito limito

• Dėl baigiamųjų nuostatų ir Reglamento įsigaliojimo datos

• Dėl akreditavimo sutarties formos



Dėl rezervuoto žymens

• Rezervuotas žymuo – žodžiai, žodžių junginiai 
ar kitokie žymenys, kurių vartojimas domenų 
varduose apribotas norminiu teisės aktu arba 
administratoriaus sprendimu siekiant DNS 
vientisumo. Rezervuotų žymenų sąrašą sudaro, 
keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas 
skelbiamas viešai administratoriaus interneto 
svetainėje. Asmenų prašymu žymenys 
nerezervuojami. 

• Domeno įkūrimo paraiškos teikimas nutraukiamas ir 
tolesnės procedūros neatliekamos, jei:
.........
Domeno varde yra administratoriaus sprendimu
rezervuotas žymuo.

• Rezervuotas žymuo – žodžiai, žodžių junginiai ar 
kitokie žymenys, kurių vartojimas domenų varduose 
apribotas norminiu teisės aktu. Rezervuotų žymenų 
sąrašas skelbiamas viešai administratoriaus 
interneto svetainėse. Asmenų prašymu žymenys 
nerezervuojami.

• Šitos nustatos neliko.



Paslaugų teikėju gali būti asmuo, kuris atitinka šiuos esminius reikalavimus (taikoma tiek akreditavimo 
siekiančiam asmeniui, tiek paslaugų teikėjui per visą akreditavimo laikotarpį):

Organizacinius:

1. 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.

2. 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).

Organizacinius:

1. 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.

2. Turi pakankamus žmogiškuosius išteklius užtikrinti
tinkamą užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą.

3. Užtikrina, kad DAS nurodyti jo duomenys yra nuolat
teisingi.

Dėl reikalavimų paslaugų teikėjams



Paslaugų teikėju gali būti asmuo, kuris atitinka šiuos esminius reikalavimus (taikoma tiek akreditavimo 
siekiančiam asmeniui, tiek paslaugų teikėjui per visą akreditavimo laikotarpį):

Techninius 

1. 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.

Viešai skelbiama:

1. Paslaugų teikėją identifikuojantys duomenys pagal taikytinus teisės
aktus.

2. Bendroji domenų įkūrimo tvarka, reikalavimai domeno vardui.

3. Leidžiamos procedūros ir jų atlikimo sąlygos.

4. Teisių į registruoto vardo domeną galiojimo terminai.

5. Paslaugų teikimo tvarka ir kainos.

6. Duomenų tvarkymo ir naudojimo nuostatos. Užsakovas turi būti
informuotas apie tai, jog įkurdamas domeną jis kartu išreiškia valią,
kad jam būtų teikiamos administratoriaus paslaugos ir dėl to DAS
teikiami ir tvarkomi jo duomenys, kurie .lt domeno privatumo politikoje
nustatyta apimtimi skelbiami Whois duomenų bazėje.

Techninius:

1. Turi veikiančią savo interneto svetainę, skirtą informuoti
užsakovus. Paslaugų teikėjo interneto svetainėje turi būti lengvai,
be registravimosi, randama vieša informacija, nurodyta šio
Priedo P-49 punkte, arba pateikta nuoroda į tokią informaciją.

Viešai skelbiama:

1. Paslaugų teikėją identifikuojantys duomenys.

2. Aiški informacija apie siūlomas paslaugas ir kainas.

3. Duomenų tvarkymo ir naudojimo nuostatos. Užsakovas turi būti
informuotas apie tai, jog įkurdamas domeną jis kartu išreiškia valią,
kad jam būtų teikiamos administratoriaus paslaugos ir dėl to DAS
teikiami ir tvarkomi jo duomenys, kurie .lt domeno privatumo politikoje
nustatyta apimtimi skelbiami Whois duomenų bazėje.

Dėl reikalavimų paslaugų teikėjams



Paslaugų teikėju gali būti asmuo, kuris atitinka šiuos esminius reikalavimus (taikoma tiek akreditavimo 
siekiančiam asmeniui, tiek paslaugų teikėjui per visą akreditavimo laikotarpį):

Techninius 

2. Turi paties valdomą pirminį DNS serverį, kurio
pasiekiamumas yra ne mažesnis nei 95% laiko, imant bet
kurį trisdešimties dienų intervalą.

3. Turi paties valdomą antrinį DNS serverį arba šiuo tikslu
naudojasi administratoriui priklausančiu DNS serveriu (tokiu
atveju pirminis DNS serveris turi būti sukonfiguruotas taip,
kad antrinis DNS serveris galėtų automatiniu būdu
parsisiųsti iš jo įrašus apie domenus.

4. Užtikrina DNS serverių konfigūracijos atitiktį techniniams
standartams, nustatytiems interneto savireguliacijos
dokumentuose.

5. Užtikrina, kad DNS serveriai, kurie naudojami kaip
pirminiai ar antriniai, neaptarnautų rekursinių užklausų.

Techninius:

2. Turi technines galimybes tinkamai atlikti procedūrines
ir su jomis susijusias technines paslaugas.

Dėl reikalavimų paslaugų teikėjams



• Sudarydamas paslaugų sutartį paslaugų teikėjas privalo:

1. Patikrinti užsakovų asmenybę ir privalo įsitikinti, ar
užsakovai yra realiai egzistuojantys fiziniai arba juridiniai
asmenys, galintys savo vardu įgyti teises ir pareigas.

2. Įsitikinti dėl užsakovų fizinių asmenų veiksnumo sudaryti
paslaugų sutartį.

3. Patikrinti užsakovų juridinių asmenų atstovų įgaliojimus
sudaryti paslaugų sutartį.

• Sudarydamas paslaugų sutartį paslaugų teikėjas privalo:

1. Patikrinti užsakovų tapatybę ir įsitikinti, ar užsakovai turi
teisę sudaryti paslaugų sutartį.

Dėl pareigos patikrinti užsakovo duomenis



• Iki paslaugų sutarties sudarymo teikiama aiškinamojo
pobūdžio informacija. Asmuo, pageidaujantis įkurti
domeną, privalomai supažindinamas su .lt domeno
procedūriniu reglamentu (patvirtinant jo taikymo
privalomumą), kaip numatyta šio priedo P-28.2
papunktyje.

• Iki paslaugų sutarties sudarymo teikiama aiškinamojo
pobūdžio informacija. Asmuo, pageidaujantis įkurti
domeną, privalomai supažindinamas su .lt domeno
procedūriniu reglamentu (patvirtinant jo taikymo
privalomumą), kaip numatyta šio priedo P-28.2
papunktyje.

• Sudarytos paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu
domeno turėtojas privalomai supažindinamas su .lt
domeno procedūrinio reglamento nuostatų
pakeitimais ar papildymais.

Dėl informavimo



• Paslaugų teikėjui nustatomas mokamų procedūrų, kurias
galima atlikti be išankstinio apmokėjimo, kredito limitas.
Jis apskaičiuojamas pagal pastarųjų trijų pateiktų
sąskaitų tam paslaugų teikėjui vidurkį, padidintą 20%.
Viršijančias nustatytą kredito limitą mokamas procedūras
paslaugų teikėjas gali atlikti, iš anksto sumokėjęs už jas
administratoriui.

• Paslaugų teikėjui nustatomas mokamų procedūrų, kurias
galima atlikti be išankstinio apmokėjimo, kredito limitas.
Jis apskaičiuojamas pagal didžiausią per
pastaruosius 12 mėnesių pateiktą sąskaitą, padidintą
50%. Viršijančias nustatytą kredito limitą mokamas
procedūras paslaugų teikėjas gali atlikti, iš anksto
sumokėjęs už jas administratoriui.

Dėl kredito limito



• Šis Reglamentas priimtas po konsultacijų su paslaugų
teikėjais, apibendrinus nusistovėjusią praktiką. Reglamento
autentiškas tekstas skelbiamas viešai administratoriaus
interneto svetainėje .pdf formatu, be to, .html formatu
teikiamas informacinis variantas su komentarais.
Administratoriaus komentarai nėra šio Reglamento dalis,
todėl gali būti šalinami, keičiami arba pildomi bet kuriuo
metu, priklausomai nuo gaunamų paklausimų. Jei keičiami
arba pildomi atskiri šio Reglamento punktai, paskelbiama
aktuali esamos redakcijos versija, o jei šis Reglamentas
keičiamas iš esmės – paskelbiama nauja redakcija.

• Šis Reglamentas priimtas po konsultacijų su paslaugų 
teikėjais, apibendrinus nusistovėjusią praktiką. Reglamento 
autentiškas tekstas skelbiamas viešai administratoriaus 
interneto svetainėje. Jei keičiami arba pildomi atskiri šio 
Reglamento punktai, paskelbiama aktuali esamos redakcijos 
versija, o jei šis Reglamentas keičiamas iš esmės –
paskelbiama nauja redakcija. 

Dėl baigiamųjų nuostatų

! Šio Reglamento principai, reikalavimai ir sąlygos taikomi visoms procedūroms, atliekamoms nuo 2023 m. birželio 1 d. 



Akreditavimo sutarties forma
Forma patvirtinta
Kauno technologijos universiteto
rektoriaus 2023 m. .........   ...    d.
įsakymu Nr. .......

AKREDITAVIMO SUTARTIS

202[metai] m. [mėnuo] [data] d. Nr.  [eilės numeris]
Kaunas

Kauno technologijos universitetas (toliau – Administratorius), juridinio asmens kodas yra 111950581, buveinės adresas yra K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, banko sąskaita Nr. LT83 7044 0600 0338 1770 AB SEB banke (banko kodas 70440), atstovaujamas [pareigos,
vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas],

ir

[juridinio asmens pavadinimas / registruotą individualią veiklą vykdančio fizinio asmens vardas ir pavardė] (toliau – Paslaugų teikėjas), identifikavimo kodas [juridinio asmens kodas / fizinio asmens kodas]), adresas yra [juridinio asmens buveinės adresas / fizinio asmens
gyvenamosios vietos arba veiklavietės adresas], banko sąskaita Nr. [banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas] (banko kodas [banko kodas]), duomenys kaupiami ir saugomi [pildoma, jei sutartį sudaro juridinis asmuo] registre (tvarkytojas – [pildoma, jei sutartį sudaro
juridinis asmuo]) / individualios veiklos įregistravimo pažyma [data ir numeris pildomi, jei sutartį sudaro fizinis asmuo], atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-s) pagal [atstovavimo pagrindas],

Toliau abi šalys kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.

Šalys susitarė ir sudarė šią akreditavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutartis sudaryta, atsižvelgiant į tai, jog procedūrinės ir techninės paslaugos, susijusios su domenų įkūrimu ir valdymu, yra Paslaugų teikėjo veiklos sritis. Sutartyje numatytos sąlygos, kuriomis Paslaugų teikėjas įgyja teisę atlikti leidžiamas procedūras .lt domene.
1.2. Vykdydamos šią sutartį Šalys įsipareigoja laikytis .lt domeno procedūrinio reglamento, įskaitant jo priedą „Paslaugų teikėjai“ (toliau – Reglamentas), jame įtvirtintų principų, reikalavimų ir sąlygų. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip yra nurodyta
Reglamente.
1.3. Paslaugų teikėjas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, t. y. teikia paraiškas ir atlieka leidžiamas procedūras savo užsakovų vardu. DAS domeno turėtoju nurodomas Paslaugų teikėjo užsakovas.
1.4. Paslaugų teikėjo ir jo paskirtų atsakingų asmenų, Paslaugų teikėjo aptarnaujamų užsakovų ir jų techninių atstovų duomenų tvarkymo DAS sąlygos nustatytos šios sutarties priede Nr. 1.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Administratorius įsipareigoja:
2.1.1. Suteikti Paslaugų teikėjui prieigą prie DAS ir teisę ja naudotis aptarnaujant užsakovus, išskyrus sustabdymo ar ribojimo naudotis DAS atvejus.
2.1.2. Priskirti Paslaugų teikėjui jungimosi prie DAS identifikatorius, leidžiančius betarpiškai tvarkyti aptarnaujamų užsakovų duomenis ir atlikti leidžiamas procedūras.

2.2. Administratorius turi teisę:
2.2.1. Patalpinti savo interneto svetainėje (-se) Paslaugų teikėjo pavadinimą (šalims susitarus – prekių ženklą ar logotipą) bei pateikti nuorodas į jo interneto svetainę.

…….



AČIŪ


