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Daugiametis .lt domenų pratęsimas 

 Nauja EPP komanda “renew” (daugiausia 5 
terminams) 

 Įkuriant domeną galima nurodyti terminų skaičių 
(1-5 terminai) 

 Keičiantis paslaugų teikėjui, galiojimo terminas 
nesikeičia 

 Atliekant perleidimo (keičiamas užsakovas) 
procedūrą, įgijėjui pereina neprasidėję terminai 



Daugiametis .lt domenų pratęsimas 

 Automatinis domenų pratęsimas (ar naikinimas) 
veikia be pakeitimų 

 Neprivaloma naudoti “renew” komandos: 
paslaugų teikėjų EPP klientai naudojantys 
onExpire atributą veiks be pakeitimų 



Daugiametis .lt domenų pratęsimas 

 Įkurtas 2015-05-05 

 

 Pratęsimas 2 terminams 2015-12-12 

 

 Perleidimas 2016-04-04 
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Einamasis terminas 

Einamasis terminas 



Būsena “laikomas” 

 Nelieka būsenos “laikomas” domenams 
užsakytiems per KTU ITD IPC klientų 
aptarnavimo sistemą 

 Per KTU ITD IPC užsakyti domenai įkuriami 
taip pat kaip per bet kurį kitą paslaugų teikėją 



Domenų būsenos (dabar) 

 Laisvas (available) 

 Registruotas (registered) 

 Blokuotas (blocked) 

 Rezervuotas (reserved) 

 Sulaikytas (onHold) 

 Sustabdytas (stopped) 

 Svarstomas (pendingCreate) 

 „Karantine“ (pendingDelete) 

 Laikomas (pendingRequest) 



Domenų būsenos (po pakeitimų) 

 Laisvas (available) 

 Registruotas (registered) 

 Blokuotas (blocked) 

 Rezervuotas (reserved) 

 Suvaržytas disponavimas (restrictedDisposal) 

 Suvaržytos teisės (restrictedRights) 

 Įkurtas (pendingCreate) 

 „Karantine“ (pendingDelete) 

 Techniškai neaptarnaujamas (outOfService) 

 Sustabdytas (stopped) 

 Vėlinamas (pendingRelease) 

 



Pakeistos domenų būsenos 

 Suvaržytas disponavimas – uždrausta keisti 
domeno turėtoją ir paslaugų teikėją, bet 
pasiekiamumas neribojamas (anksčiau 
„Sulaikytas“) 

 Suvaržytos teisės – uždrausta keisti domeno 
turėtoją ir paslaugų teikėją, domenas 
nedeleguojamas (ribojamas pasiekiamumas) 
(anksčiau „Sustabdytas“) 

 Suvaržymai dažniausiai nustatomi teismo 
sprendimu 



Naujos domenų būsenos 

 Techniškai neaptarnaujamas – ribojamas 
pasiekiamumas, nėra aptarnaujančio paslaugų 
teikėjo, todėl bet kokios procedūros 
(automatiniu būdu) negalimos 

 Nustatoma po perdavimo (ne domeno turėtojo 
laisva valia) ar perėmimo (dėl įvykių) procedūrų 
iki naujas domeno turėtojas pasirinks paslaugų 
teikėją ir sudarys su juo sutartį. 



Naujos domenų būsenos 

 Sustabdytas - uždrausta keisti domeno turėtoją 
ir paslaugų teikėją, domenas nedeleguojamas 
(ribojamas pasiekiamumas). 

 Ypatingais atvejais administratoriaus valia (pvz. 
neteisingi domeno turėtojo duomenys) 



Vėlinimas 

 Pasibaigus “karantino” laikotarpiui, domenas 
iškart pereis į atlaisvinimo vėlinimo būseną 

 Šioje būsenoje įkurti domeno pirmumo teise jau 
nebegalima 

 Domeną laisvai įkurti galima po atsitiktinio laiko 
24 val.  ribose 

 Vėlinimas taip pat naudojamas kaip pereinamoji 
būsena pašalinus domeno vardą iš blokuotų 
žymenų sąrašo 



Klausimai 

? 


