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7 metai .LT reglamentui

2007 m. kovo 13 d. įsigaliojo pirmoji .LT domeno 
procedūrinio reglamento versija."

2009 m. lapkričio 1 d. nauja reglamento redakcija su 
nedideliais pakeitimais."

2013 metai - poreikis atnaujinti .LT domeno procedūrinį 
reglamentą.



NAUJA reglamentO redakcija

susiklosčiusią procedūrų atlikimo praktiką (sukonkretintos 
procedūrų rūšys, procedūrų pagrindas, atlikimas ir 
užbaigimas);"

teismų praktiką (domeno / domeno vardo pripažinimas 
nematerialiu nuosavybės objektu, teismų įpareigojimai, 
taikomos laikinosios apsaugos priemonės);"

internautų pastabas (sąvokos „užsakovas“, „domenas“, 
„domeno vardas“);"

paslaugų teikėjų pasiūlymus (pratęsimo trukmė, procedūrų 
užbaigimo terminai, reikalavimai paslaugų teikėjams, 
procedūrinis užrakinimas)."

Atsižvelgta į:



Procedūrų rūšys

įprastinės, susijusios su domenų įkūrimu ir valdymu; "

!

specialios, susijusios su akreditavimu ir paslaugų teikėjų 
veikla;"

!

ypatingos (vienkartinės vykdant teisės aktus ir pan.).



Įprastinės Procedūros 1

domeno įkūrimas (atskirta nuo domeno vardo registravimo);"

domeno vardo tikrinimas;"

domeno vardo registravimas;"

pratęsimas (didžiausias sukauptų pratęsimų skaičius penki 
terminai, savaiminis pratęsimas vienam terminui);"

sustabdymas (administratoriaus valia);"

suvaržymas (ne administratoriaus valia);



Įprastinės Procedūros 2

duomenų keitimas (atskirta nuo paslaugų teikėjo keitimo);"

paslaugų teikėjo keitimas;"

perleidimas (domeno turėtojo valia);"

perdavimas (ne domeno turėtojo laisva valia);"

perėmimas (dėl įvykių);"

domeno panaikinimas.



Specialios Procedūros 

bandomoji prieiga (akreditavimo siekiantiems asmenims);"

testavimas;"

akreditavimas;"

paslaugų sutarčių sudarymas ir vykdymas;"

atsiskaitymas;"

informavimas;"

konsultavimasis;"

kontrolė;"

akreditavimo pabaiga.



Terminai (iki 3 dienų)

iš anksto / iki procedūros atlikimo (konkrečiai nurodytais 
atvejais);"

realiu laiku (paraiškų teikimas per WEB ar EPP sąsajas, 
tikrinimas automatiniu būdu); "

3 darbo dienos (tikrinimas neautomatiniu būdu, 
akreditavimo siekiančio asmens atitikties dokumentų 
teikimas, paslaugų teikėjų paaiškinimų skundų atvejais 
teikimas, atliktų procedūrų suvestinės generavimas);



Terminai (7-30 dienų)

7 kalendorinės dienos (paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo 
procedūrų užbaigimas, pretenzijų pareiškimas dėl 
administratoriaus veiksmų, administratoriaus atsakymo į 
pretenziją teikimas, avanso įmokėjimas, akreditavimo 
siekiančio asmens papildomų dokumentų teikimas, 
atsiskaitymas, paskelbimas apie paslaugų teikėjų 
susirinkimą, trūkumų šalinimas);"

30 kalendorinių dienų (perleidimo procedūros leistinumas, 
domeno turėtojo arba suinteresuoto asmens būtinų veiksmų 
atlikimas sustabdymui nutraukti, „karantinas“, maksimalus 
atsiskaitymo delsimas, nuomonės dėl svarstomo projekto 
teikimas, įspėjimas apie akreditavimo sutarties nutraukimą);



Terminai (metai)

metai (pagrindinis įrašų apie domeną laikymo Whois 
duomenų bazėje terminas, vieno pratęsimo trukmė, įrašų 
DAS apie atliktas procedūras saugojimas).


