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Kaip tai daroma .lt

Šiuo metu norint inicijuoti paslaugų teikėjo ar 
perleidimo procedūras domeno turėtojas turi atlikti 8 
žingsnius.



1 žingsnis

Domeno turėtojo paskyros aktyvavimas.



2 žingsnis

Domeno turėtojui el. paštu siųstų paskyros 
aktyvavimo instrukcijų perskaitymas ir nurodytos 
nuorodos aktyvavimas.



3 žingsnis

Aktyvuojamas prisijungimo prie paskyros 
slaptažodis.



4 žingsnis

Prisijungiama prie domenų turėtojo paskyros.



5 žingsnis

Prisijungus prie paskyros rodomi domeno turėtojo ir 
jo paslaugų teikėjo duomenys.



6 žingsnis

Pasirenkamas meniu “Domeno perleidimas”.



7 žingsnis

Pasirinkus domeną, nurodomi domeno įgijėjo 
duomenys (Įgijėjo tipas, pavadinimas/vardas, el. 
pašto adresas)



8 žingsnis

Domeno turėtojas informuoja įgijėją apie jau 
inicijuotą domeno perleidimą.



Numatomas procesas

Supaprastinus procesą, norint inicijuoti paslaugų 
teikėjo keitimo ar perleidimo procedūras, domeno 
turėtojas turės atlikti 4 žingsnius.



Pirmas žingsnis

Domeno turėtojo paskyros aktyvavimas.



Antras žingsnis

Domeno turėtojui el. paštu siųstų paskyros 
aktyvavimo instrukcijų perskaitymas ir nuorodos 
aktyvavimas.



Trečias žingsnis

Paspaudus nuorodą, iš karto prisijungiama prie 
paskyros meniu „Mano domenai”, kur pažymimi 
domenai ir pasirenkama, kokia procedūra bus 
inicijuojama.



Ketvirtas žingsnis

Nurodomi perleidžiamų domenų įgijėjo duomenys 
(Įgijėjo tipas, pavadinimas/vardas, el. pašto adresas), 
prašymas apie inicijavimą informuoti įgijėją.



Kiti patobulinimai

Pirmas žingsnis taip pat galėtų būti eliminuotas, jei 
paslaugų teikėjas galėtų siųstų komandą prisijungimo 
prie paskyros laiško generavimui.

Sumažinamas domenų turėtojų paskyros meniu 
skaičius nuo 7 iki 2. Funkcionalumas dėl to 
nemažinamas.

Įgalinamas daugiau nei vieno domeno perleidimo ar 
paslaugų teikėjo procedūrų inicijavimas be 
papildomų žingsnių, jei yra naudojamas tas pats 
domeno turėtojo ID.



Kaip tai daroMA .eu
.eu domene paslaugų teikėjas generuoja nustatytą 
laiką galiojantį domeno perleidimo kodą.

Neskiriamos paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo 
procedūros. (!)

Dalis atliktų procedūrų gali būti tikrinamos .eu 
registro. Tokiu atveju apie procedūros baigtį 
informuojama epp poll pranešimu. (!)

.eu domeno turėtojas perleidimo kodo ypatingais 
atvejais gali prašyti iš registro, siųsdamas pasirašytą 
prašymą.



Kaip tai daroMA gTLD 1

gTLD domenai turi neribotą laiką galiojantį paslaugų 
teikėjo nurodytą autorizacijos kodą.

Neskiriamos paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo 
procedūros. (!)

Paslaugų teikėjai gali drausti perleidimus. Tokiu atveju 
prieš domeno perleidimą draudimas turi būti 
panaikintas. (!)



Kaip tai daroMA gTLD 2

Domeną prarandantis paslaugų teikėjas gali atmesti 
pradėtą perleidimo procedūrą. (!) 

Jei domeną prarandantis paslaugų teikėjas nepatvirtina 
perleidimo, jis užtrunka 5 dienas (įprasta praktika). (!)

Pagal ICANN nurodymus yra reikalaujami esamo 
domeno turėtojo patvirtinimai el. paštu ar 
dokumentais. (!)



klausimai ?
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