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.LT DOMENO  
PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS 

 
1. Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas, kaip ilgametis 

oficialus .lt domeno Administratorius,  
- vykdydamas interneto savireguliacijos institucijų jam deleguotas .lt domeno valdymo funkcijas,  
- kadangi nuo 2000-06-01 galioję reikalavimai užtikrino suinteresuotiems asmenims pakankamas 

sąlygas įkurti subdomenus, įgyvendinant teises į saugomus žymenis, asmenvardžius ar vietovardžius, 
- siekdamas atliekamų procedūrų supaprastinimo ir automatizavimo,  
- apibendrinęs nusistovėjusią praktiką,  
- atsižvelgęs į Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus išvadą, 
po konsultacijų su interneto paslaugų teikėjais priima šį .lt domeno procedūrinį reglamentą (toliau - 

Reglamentas).  
2. Kadangi interneto atžvilgiu būtina pagal kompetenciją derinti teisinį reguliavimą ir savireguliaciją, 

Reglamente aprašomi subdomenų įkūrimo, sustabdymo, pratęsimo, perkėlimo, panaikinimo, keitimo ir kitų 
susijusių procedūrų atlikimo principai, reikalavimai ir sąlygos, tačiau nesprendžiami teisinio reguliavimo 
klausimai (prie interneto prijungtų tinklų ir kitų įrenginių teisinė priklausomybė, jų naudojimo sąlygos, 
techninė prieiga, informacijos priegloba, turinys ir kt.). Naudojant subdomenus susiklostantys teisiniai 
santykiai, visų pirma, informacinės visuomenės paslaugų srityje, reguliuojami pagal taikytiną teisę.  
 

I skirsnis 
APIBRĖŽIMAI 

 
3. Subdomenas - šiame Reglamente bet kuris .lt domene esantis antrojo lygio domenas. 
4. Pavadinimas - Subdomeną identifikuojantis žymuo, nurodytas į kairę nuo priesagos „.lt“ ir 

atskirtas tašku.  
5. IDN (angl. Internationalized Domain Names) pavadinimai - daugiakalbiai pavadinimai, kurių 

sistema diegiama pagal specialiuosius interneto savireguliacijos nuostatas. 
6. Pareiškėjas - Subdomeno įkūrėjas (valdytojas), tiesiogiai ar per tarpininką pateikęs Paraišką ir 

įkūręs Subdomeną arba kitu teisėtu pagrindu įgijęs teises į Subdomeną.  
7. Paraiška - Administratoriui pateiktas techniškai teisingas Subdomeno įkūrimo užsakymas, 

atitinkantis nustatytus reikalavimus. 
 8. Paraiškų apdorojimo sistema - programinė įranga, kaip autorių teisių objektas, skirta automatiniu 
būdu atlikti procedūras ir susisteminti duomenis. 

9. Whois duomenų bazė - susistemintas, metodiškai sutvarkytas duomenų apie Subdomenus ir už 
juos techniškai atsakingus asmenis rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu būdu.   

10. DNS (angl. Domain Name System) - tarnybinė tinklo sistema, be kita ko susiejanti skaitmeninius 
IP adresus su Subdomenų pavadinimais.  

11. Terminas - vienerių metų trukmės sutarties galiojimo laikotarpis, per kurį Whois duomenų bazėje 
palaikoma informacija apie Subdomeną. 
 

II skirsnis 
PRINCIPAI 

 
12. Procedūros atliekamos vadovaujantis šiais principais: 
1) principas „kas pirmas, tas laimi“ (angl. „first come, first serve“). Data ir laikas, kai 

Administratoriaus naudojama Paraiškų apdorojimo sistema gauna užbaigtą elektroninę Paraišką, yra 
vienintelis atskaitos taškas sprendžiant dėl pirmumo naudoti konkretų žymenį Subdomeno pavadinime; 

2) pavadinimų unikalumo principas. Whois duomenų bazės vientisumui užtikrinti, egzistuojančių 
Subdomenų pavadinimai negali kartotis; 

3) nediskriminavimo principas. Galimybė įkurti Subdomeną nesiejama su Pareiškėjo turimu 
Subdomenų skaičiumi, teisiniu statusu, pilietybe, rezidavimo vieta ar kitomis individualiomis savybėmis, ir 
visoms Paraiškoms taikomos vienodos taisyklės; 

4) nešališkumo principas. Administratorius neturi asmeninio intereso dėl konkrečių pavadinimų 
priskyrimo vienam ar kitam asmeniui, todėl nėra ginčo šalis sprendžiant klausimą dėl teisių į tam naudojamus 
žymenis; 

5) duomenų tikslumo principas. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad Administratoriui pateikti  
duomenys būtų nuolat teisingi ir tikslūs.  
 

III skirsnis 
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PAVADINIMŲ SUDARYMAS 
 

13. Subdomenus įkuria, jų pavadinimus sudaro ir už juos atsako Pareiškėjai.  
14. Pavadinimu gali būti bet kuris neblokuojamas žymuo, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus: 
1) techninius:  
- žymuo dar nėra naudojamas kaip kito Subdomeno pavadinimas (įskaitant laikinai saugomus);  
- žymuo (be priesagos „.lt“) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų standartinės lotynų abėcėlės 

raidžių nuo „a“ iki „z“ (IDN pavadinimuose gali būti ir kitų simbolių, nurodytų 15 punkte), skaitmenų nuo 
„0“ iki „9“ bei brūkšnio (-ų);  

Pastaba: Žymenys sudaromi tik iš mažųjų raidžių. 
- žymenį (be priesagos .lt) gali sudaryti daugiausiai šešiasdešimt trys simboliai; 
- brūkšnių negali būti žymens pradžioje ir (ar) pabaigoje, taip pat trečioje ir ketvirtoje pozicijose, 

išskyrus IDN pavadinimus (žiūr. 15 punktą); 
- Pareiškėjas yra gavęs pagal teisės aktus kompetentingos institucijos leidimą naudoti žymenis, 

įrašytus į rezervuotų žymenų sąrašą;   
2) geros moralės:  
- žymuo turi būti sudarytas taip, kad neprieštarautų viešajai tvarkai, visų pirma, geros moralės 

normoms. Pavadinimuose negali būti žymenų, aiškiai žeminančių asmenų garbę ir orumą (dalykinę 
reputaciją) ar įžeidžiančių atskiras socialines ar profesines grupes. 

Pastaba: Pareiškėjas asmeniškai atsako už įsitikinimą, ar sudarydamas pavadinimą jis nepažeidė trečiųjų asmenų 
pramoninės nuosavybės ar autorių teisių; šiuo požiūriu Administratorius pavadinimų netikrina.   

15. Specialios IDN sąlygos: 
1) IDN pavadinimuose gali būti naudojamos šios lietuvių abėcėlės raidės:  

Simbolis Kodas  
(Unicode standartas) 

Simbolis Kodas  
(Unicode standartas) 

„ą“ U+0105 „š“ U+0161 
„č“ U+010D „ų“ U+0173 
„ę“ U+0119 „ū“ U+016B 
„ė“ U+0117 „ž“ U+017E 
„į“ U+012F  

2) IDN pavadinimo trečioje ir ketvirtoje pozicijose naudojami brūkšniai (formuojant pagal interneto 
savireguliacijos nuostatas priimtą specialųjį priešdėlį „xn--“ ar kitą); 

3) IDN pavadinimas su specialiuoju priešdėliu ir pavadinimas su lietuvių abėcėlės raidėmis turi 
tarpusavyje atitikti, kai konvertuojami naudojant IDN suderinamą programinę įrangą;  

4) nustatyti techniniai reikalavimai, be kita ko, dėl minimalaus ir maksimalaus žymens ilgio, taip pat 
geros moralės reikalavimas taikomi tiek IDN pavadinimams su specialiuoju priešdėliu, tiek pavadinimams su 
lietuvių abėcėlės raidėmis.  

16. Administratorius sudaro, keičia ar papildo rezervuotų ir blokuojamų žymenų sąrašus. 
Rezervuojami žymenys, kurių vartojimas apribotas bendro pobūdžio teisės aktu arba Administratoriaus 
sprendimu, siekiant DNS vientisumo. Asmenų prašymu žymenys nerezervuojami kitaip, negu bendra tvarka 
įkuriant Subdomenus.  

Pastaba: Laikoma, kad Subdomeno pavadinime esantis žymuo yra rezervuotas (blokuojamas), jeigu atmetus brūkšnius, bet 
kuri Subdomeno pavadinimo dalis atitinka į rezervuotų (blokuojamų) žymenų sąrašą įrašytąjį. 

17. Žymens atitiktis techniniams reikalavimams tikrinama Paraiškos teikimo stadijoje automatiniu 
būdu. Jeigu žymuo neatitinka techninių reikalavimų, Paraiškos teikimas nutraukiamas ir tolesnės procedūros 
nevykdomos. 

18. Žymens atitiktis geros moralės reikalavimui, iki bus įdiegti veiksmingi filtrai (sudarytas išsamus 
blokuojamų žymenų sąrašas), tikrinama laikotarpiu nuo Paraiškos pateikimo dienos iki sutarties sudarymo 
dienos. 
 

IV skirsnis 
PARAIŠKŲ TEIKIMAS 

 
19. Paraiškos teikiamos tik elektronine forma, užsiregistravus Administratoriaus naudojamoje 

Paraiškų apdorojimo sistemoje.    
20. Paraiškų apdorojimo sistemoje registruojamasi, online užpildžius Administratoriaus interneto 

svetainėje teikiamą formą. Asmeniui, užsiregistravusiam Paraiškų apdorojimo sistemoje, priskiriami 
jungimosi vardas ir slaptažodis (toliau - „jungimosi identifikatoriai“), leidžiantys atlikti Paraiškų teikimo, 
panaikinimo, perkėlimo ir keitimo procedūras.  

21. Registruotis Paraiškų apdorojimo sistemoje gali: 
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1) fiziniai asmenys, jeigu yra veiksnūs arba ribotai veiksnūs (pastarieji - turėdami tėvų ar rūpintojų 
sutikimą);  

2) juridiniai asmenys, kurių vienasmenis valdymo organas turi užtikrinti, kad šią ir kitas procedūras 
juridinio asmens vardu atliktų įgaliotas sudaryti sandorius asmuo. 

22. Asmuo, užsiregistravęs Paraiškų apdorojimo sistemoje, turi pasirūpinti jam suteiktų jungimosi 
identifikatorių slaptumu (neatskleisti kitiems asmenims, nepalikti be priežiūros ir pan.).  

23. Paraiškų teikimo limitas vienam asmeniui - ne daugiau kaip dešimt Paraiškų, už kurias 
nesumokėtas atlyginimas. Administratorius gali didinti šį limitą. 

24. Paraiškoje nurodytas Subdomeno pavadinimas, jeigu atitinka techninius reikalavimus, 
automatiniu būdu įrašomas Whois duomenų bazėje ir laikinai saugomas, tačiau šis faktas savaime nereiškia 
sutarties tarp Administratoriaus ir Pareiškėjo sudarymo. 

25. Paraiškų apdorojimo sistemoje informacija apie atliktas procedūras saugoma mažiausiai vienerius 
metus. 

 
V skirsnis 

LAIKINOJI APSAUGA 
 

26. Laikinoji pavadinimo apsauga reiškia, kad Subdomeno pavadinimas procedūrų atlikimo laikui 
įtraukiamas į Whois duomenų bazę arba tam tikrą laikotarpį išlieka joje po procedūrų atlikimo.  

27. Pavadinimai laikinai saugomi:  
1) laikotarpiu nuo Paraiškos pateikimo iki sutarties sudarymo, bet ne ilgiau, negu reikia sutarčiai 

sudaryti pagal VI skirsnio nuostatas; 
2) Subdomeno naudojimo sustabdymo laikotarpiu pagal VIII skirsnio nuostatas; 
3) po Subdomeno panaikinimo trisdešimties dienų laikotarpiu (toliau - „pavadinimo karantinas“), per 

kurį Pareiškėjas turi pirmumo teisę pateikti Paraišką dėl to paties pavadinimo. „Pavadinimo karantinas“ 
netaikomas perkėlimo atveju, atsižvelgiant į šios procedūros ypatumus, taip pat 34 punkte nurodytu atveju. 

 
VI skirsnis 

SUTARTIES SUDARYMAS 
 

28. Sutartis sudaroma, Pareiškėjui ir Administratoriui išreiškiant valią sudaryti sutartį laikantis šiame 
Reglamente nustatytų principų, reikalavimų ir sąlygų.  

29. Pareiškėjo valia sudaryti sutartį išreiškiama nustatyta tvarka teikiant Paraišką ir per tris darbo 
dienas nuo Paraiškos pateikimo dienos sumokant atlyginimą. 

Pastaba: Darbo diena - bet kuri diena, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas švenčių dienas, šeštadienius ir 
sekmadienius (jeigu į juos Vyriausybės nutarimu neperkelta darbo diena) bei oficialiai paskelbtas kitas ne darbo dienas.   

30. Administratoriaus valia sudaryti sutartį išreiškiama Paraiškos priėmimu vykdyti. Administratorius 
atsisako sutarties sudarymo, jeigu: 

1) Paraiška užpildyta neteisingai;   
2) pageidaujamas pavadinimas neatitinka keliamų reikalavimų; 
3) Pareiškėjas nustatytu terminu nesumokėjo viso atlyginimo už subdomeno įkūrimą.  
31. Administratorius priima sprendimą dėl Paraiškos priėmimo vykdyti per tris darbo dienas nuo 

Paraiškos gavimo dienos. Jei kyla abejonių dėl Pareiškėjo nurodytų duomenų teisingumo arba atitikties geros 
moralės reikalavimui, Administratorius per šį terminą turi teisę pareikalauti, o Pareiškėjas privalo per 
septynias dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti Administratoriui pagrindimą. Tokiu atveju trijų 
darbo dienų terminas, per kurį Administratorius turi priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo, prasideda nuo 
pareikalautos informacijos gavimo dienos. Jeigu Pareiškėjas nustatytu terminu pagrindimo nepateikia, sutartis 
nesudaroma.  

32. Sutartis laikoma sudaryta, kai Administratorius patvirtina Paraiškos priėmimą vykdyti, 
aktyvindamas Subdomeną Whois duomenų bazėje. Kitokiu būdu ar forma sutartis nesudaroma. Reglamento 
principai, reikalavimai ir sąlygos yra sudėtinė sutarties dalis. 

33. Kai sudaryta sutartis, laikoma, jog Subdomenas yra įkurtas Paraiškos pateikimo momentu. 
Pareiškėjas, laikydamasis Reglamento principų, reikalavimų ir sąlygų, savo nuožiūra nusistato Subdomeno 
struktūrą, sprendžia dėl jo turinio, naudojimo būdų ir pan. Esmine sąlyga pripažįstamas neleistinumas be 
išankstinio Administratoriaus sutikimo įkeisti su Subdomenu susijusias teises.  

34. Kai sutartis nesudaroma, įrašai apie Subdomeną pašalinami iš Whois duomenų bazės. 
„Pavadinimo karantinas“ šiuo atveju netaikomas. 
 

VII skirsnis 
APMOKĖJIMAS 
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35. Už procedūras mokama iš anksto. 
36. Baziniai atlyginimų dydžiai skelbiami viešai Administratoriaus interneto svetainėje.  
37. Atlyginimas yra fiksuotas vienam Terminui ir nedalomas. Jei nepasibaigus Terminui Subdomenas 

panaikinamas arba perkeliamas kitam asmeniui, sumokėtas atlyginimas nemažinamas ir Pareiškėjui 
negrąžinamas. 

38. Administratorius gali peržiūrėti atlyginimų dydžius, kai objektyviai keičiasi paslaugų savikainą 
įtakojantys veiksniai (išlaidų dydis, naujų susijusių mokesčių atsiradimas ar esamų pasikeitimas, infliacija ir 
pan.), bet ne dažniau negu vieną kartą per kalendorinius metus. Apie atlyginimų dydžių pasikeitimą skelbiama 
viešai Administratoriaus interneto svetainėje. Pakeisti atlyginimų dydžiai taikomi tik toms įmokoms, kurių 
mokėjimo terminas sueina po paskelbimo apie pakeitimą. Pareiškėjas turi teisę atsisakyti pratęsimo naujam 
Terminui dėl padidėjusio atlyginimo. Atlyginimų dydžių pasikeitimu nelaikomos specialių akcijų metu 
taikomos lengvatos.  

39. Kadangi atlyginimo mokėjimas yra Pareiškėjo valios išreiškimo dedamoji sudarant sutartį ir 
vienintelis būdas ją pratęsiant, asmeninis įvykdymas turi ypatingos reikšmės.  

40. Atlyginimas gali būti sumokėtas: 
1) Pareiškėjui asmeniškai įmokant grynuosius pinigus per komercinį banką ar pervedant lėšas iš savo 

banko sąskaitos į Administratoriaus banko sąskaitą; 
2) Pareiškėjui nurašant lėšas iš asmeninės mokėjimo kortelės Administratoriaus naudai (naudojantis 

atsiskaitymus organizuojančių asmenų paslaugomis). 
41. Tretieji asmenys gali mokėti už Pareiškėją, jeigu tai aiškiai nurodo įmokos paskirtyje, o 

Pareiškėjas prašo įskaityti įmoką kaip jo prievolės įvykdymą.  
42. Įmokų dokumentuose turi būti nurodytas Subdomenas, už kurį mokama. 
43. Netinkamai įforminta įmoka nepriimama ir grąžinama ją sumokėjusiam asmeniui (jo lėšomis) 

arba deponuojama.  
44. Atlyginimas už pirmą Terminą turi būti sumokėtas 29 punkte nustatytu laiku, o už kiekvieną 

paskesnį Terminą - iki jo pradžios, bet ne anksčiau kaip prieš trisdešimt dienų.  
45. Administratorius teikia sąskaitas faktūras Pareiškėjams - juridiniams asmenims tuoj pat po įmokų 

gavimo. Pareiškėjams - fiziniams asmenims sąskaitos faktūros teikiamos, kai jie to reikalauja.  
   

VIII skirsnis 
SUSTABDYMAS 

 
46. Sustabdymas reiškia Subdomeno pasiekiamumo ribojimą bei procedūrų suvaržymą. Tokiu atveju 

Whois duomenų bazėje žymima, kad Subdomenas laikinai nenaudojamas, o DNS įrašai panaikinami.  
47. Sustabdymo procedūra taikoma: 
1) Administratoriaus valia, Pareiškėjui pažeidus Reglamento principus, reikalavimus ir sąlygas. 

Subdomeno naudojimas sustabdomas iki Pareiškėjas pašalins pažeidimą ar jo pasekmes. Jeigu Pareiškėjas per 
trisdešimt dienų pažeidimo ar jo pasekmių nepašalina, atliekama panaikinimo procedūra; 

2) kompetentingos valstybės institucijos priimtu aktu.  
48. Sustabdymo procedūra Pareiškėjo iniciatyva ar kitų asmenų prašymu negalima, išskyrus 47 

punkto 2 papunktyje nurodytą atvejį. 
49. Sustabdymo procedūra neturi įtakos Termino eigai. Jeigu tuo laikotarpiu sueina Terminas, 

panaikinimo procedūra atidedama iki pirmosios darbo dienos po sustabdymo pabaigos. 
 

IX skirsnis 
PRATĘSIMAS 

 
50. Pratęsimas reiškia sutarties atnaujinimą vienam Terminui. 
51. Pareiškėjas savo valią pratęsimui išreiškia, iki einamojo termino pabaigos, bet ne anksčiau kaip 

prieš trisdešimt dienų, sumokėdamas atlyginimą už ateinantį Terminą.  
52. Administratorius negali atsisakyti sutarties pratęsimo naujam Terminui, jeigu Pareiškėjas dėl to 

tinkamai išreiškė savo valią. 
53. Jeigu Pareiškėjas nustatytu terminu nesumoka atlyginimo už naują Terminą, atliekama 

panaikinimo procedūra, be kita ko atsižvelgiant į 49 punkto nuostatą.   
54. Pirmas Terminas po sutarties sudarymo prasideda kitą dieną (nuo nulis valandų nulis minučių) po 

Paraiškos pateikimo ir baigiasi kitų kalendorinių metų atitinkamo mėnesio atitinkamą dieną, o kai tokios 
kalendorinės datos nėra arba tai ne darbo diena - kitą po jos einančią dieną (darbo dieną). Pratęsimo atveju 
Terminai skaičiuojami nepertraukiamai, taikant sumiškai visus prieš tai ėjusius ir naują Terminus nuo 
Paraiškos pateikimo dienos.    
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55. Neatlikus pratęsimo procedūros, Terminų eiga nutrūksta. Pareiškėjui per „pavadinimo karantino“ 
laikotarpį pateikus Paraišką dėl to paties pavadinimo, laikoma, kad įkurtas naujas Subdomenas, kurio 
Terminų eiga prasideda iš naujo (t. y. nuo naujos Paraiškos pateikimo dienos). 
 

X skirsnis 
PANAIKINIMAS 

 
56. Panaikinimas reiškia sutarties pabaigą, Subdomeno panaikinimą ir įrašų apie jį pašalinimą iš 

Whois duomenų bazės. 
57. Panaikinimo procedūra taikoma:  
1) Pareiškėjo iniciatyva, atlikus panaikinimo procedūrą (prisijungus prie Paraiškų apdorojimo 

sistemos ir online užpildžius teikiamą formą) arba nepratęsus sutarties naujam Terminui; 
2) Administratoriaus valia, jeigu Pareiškėjas pažeidžia Reglamento principus, reikalavimus ir sąlygas 

ir per sustabdymo laikotarpį nepašalina pažeidimo ar jo pasekmių; 
3) kompetentingos valstybės institucijos priimtu aktu. 

 
XI skirsnis 

PERKĖLIMAS 
 

58. Perkėlimas reiškia visų teisių į Subdomeną perleidimą kitam asmeniui. Tokiu atveju supaprastinta 
tvarka nutraukiama sutartis su pradiniu Pareiškėju, bendra tvarka sudaroma sutartis su nauju Pareiškėju ir 
atitinkamai keičiami įrašai Whois duomenų bazėje.  

59. Pagrindas perkėlimui yra pradinio ir naujo Pareiškėjų tarpusavio sandoris, kurio sąlygas 
neprivaloma atskleisti Administratoriui. Už tokio sandorio sudarymą ir jo teisėtumą atsako pradinis ir naujas 
Pareiškėjai. 

60. Perkėlimo procedūrą inicijuoja pradinis Pareiškėjas, prisijungęs prie Paraiškų apdorojimo 
sistemos ir online užpildęs teikiamą formą.  

Pastaba: Subdomeno, kurio pavadinime yra rezervuotas žymuo, atžvilgiu perkėlimo procedūra negalima, kol naujas 
Pareiškėjas pateiks Administratoriui teisę naudoti tą žymenį patvirtinantį dokumentą.  

61. Naujas Pareiškėjas turi patvirtinti perkėlimą: per septynias kalendorines dienas po perkėlimo 
procedūros inicijavimo dienos bendra tvarka pateikti Paraišką ir sumokėti atlyginimą už pirmąjį Terminą. 
Šiuo laikotarpiu Subdomeno naudojimas nesustabdomas. Jeigu naujas Pareiškėjas nustatytu terminu tinkamai 
patvirtina perkėlimą, laikoma, kad sutartis su pradiniu Pareiškėju pasibaigė, o su nauju Pareiškėju yra 
sudaryta sutartis nuo tada, kai naujas Pareiškėjas atlieka visus perkėlimą patvirtinančius veiksmus. Jeigu 
naujas Pareiškėjas nustatytu terminu tinkamai nepatvirtina perkėlimo, ši procedūra nutraukiama ir sutartis su 
pradiniu Pareiškėju nenutrūksta. 

62. Šio skirsnio nuostatos netaikomos, kai teisės į Subdomeną realizuojamos vykdant teismo 
sprendimą. 

 
XII skirsnis 

KEITIMAS 
 

 63. Keitimas reiškia Pareiškėjo duomenų, nurodytų registruojantis Paraiškų apdorojimo sistemoje ir 
(arba) Paraiškoje, tikslinimą. Atliekant šią procedūrą negali būti pakeistas pats Pareiškėjas (šiam tikslui skirta 
perkėlimo procedūra) ar Subdomeno pavadinimas. 

64. Pasikeitus Paraiškų apdorojimo sistemoje ir (arba) Paraiškoje nurodytiems duomenims, 
Pareiškėjas turi nedelsdamas juos patikslinti, prisijungęs prie Paraiškų apdorojimo sistemos ir online užpildęs 
teikiamą formą. Duomenų apie paslaugų teikėją keitimo išlygos nustatytos Reglamento XIV skirsnyje.  

65. Administratoriui nustačius pateiktų duomenų netikslumą, laikoma, kad Pareiškėjas pažeidė 
Reglamento sąlygas. 
 

XIII skirsnis 
GINČŲ SPRENDIMAS 

 
66. Administratoriui atsisakius sutarties dėl geros moralės reikalavimo pažeidimo, taip pat savo valia 

atlikus sustabdymo ar panaikinimo procedūrą, suinteresuotas Pareiškėjas gali kreiptis su prieštaravimais į 
nepriklausomą komisiją. Motyvuoti prieštaravimai teikiami Administratoriui per septynias dienas nuo tos 
dienos, kada Pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie Administratoriaus priimtą sprendimą ar 
atitinkamos procedūros atlikimo dienos.  

67. Į nepriklausomos komisijos sudėtį įtraukiami du teisininkai, deleguoti teisininkų organizacijų, 
teisėsaugos institucijų ir (ar) aukštųjų teisės mokyklų, bei vienas paslaugų teikėjų - atsiskleidusių tarpininkų 
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išrinktas atstovas (renkami pagrindinis ir atsarginis atstovai; pastarasis - tam atvejui, jeigu pagrindinis teikia 
paslaugas suinteresuotam Pareiškėjui arba pats yra suinteresuotas ginčo baigtimi).  

68. Administratorius per tris darbo dienas informuoja nepriklausomos komisijos narius apie gautus 
Pareiškėjo prieštaravimus.  

69. Nepriklausoma komisija savo nuomonę formuluoja ne mažiau kaip dviem balsais „už“. Apie 
svarstymo rezultatus pranešama Pareiškėjui ir Administratoriui.        

70. Ginčai tarp Pareiškėjų ir kitų asmenų dėl teisių į Subdomenus, jų naudojimo ar turinio, 
sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Ginčo šalys yra Pareiškėjas ir asmuo, manantis, jog Pareiškėjas 
pažeidė jo teises (Administratorius nėra ginčo šalis ar suinteresuotas ginčo baigtimi asmuo).    

 
XIV skirsnis  

PASLAUGŲ TEIKĖJAI 
 

71. Šiame skirsnyje nustatomos specialios sąlygos, kai Subdomenui įkurti ir (ar) atlikti kitas 
susijusias procedūras Pareiškėjai kreipiasi į paslaugų teikėjus.  

72. Paslaugas, susijusias su vienu Subdomenu, teikia tik vienas paslaugų teikėjas.  
73. Visų paslaugų teikėjų klientai turi domėtis, kaip tvarkomi jų iniciatyva įkurti Subdomenai, 

reikalauti, kad juos aptarnaujantys paslaugų teikėjai tinkamai vykdytų nustatytas procedūras.   
74. Vykdydami procedūras, paslaugų teikėjai veikia kaip neatsiskleidę ar atsiskleidę tarpininkai.  

 
Neatsiskleidę tarpininkai 

 
75. Paslaugų teikėjai, veikiantys kaip neatsiskleidę tarpininkai, teikia Paraiškas ir vykdo kitas 

procedūras savo vardu. Tokiu atveju laikoma, kad sutartis dėl Subdomeno sudaroma tarp Administratoriaus ir 
neatsiskleidusio tarpininko - Paraiškoje ir Whois duomenų bazėje Pareiškėju nurodomas pats neatsiskleidęs 
tarpininkas.  

76. Teisiniai santykiai tarp neatsiskleidusių tarpininkų ir jų klientų reguliuojami tarpusavio 
sandoriais, kurių sąlygos Administratoriui neatskleidžiamos.  

77. Neatsiskleidusio tarpininko klientas negali kreiptis tiesiogiai į Administratorių, taip pat 
asmeniškai įgyvendinti teises į Subdomeną.  

78. Neatsiskleidusiems tarpininkams taikomi įprasti reikalavimai, kurie keliami visiems Pareiškėjams, 
o sutartys su jais sudaromos bendra tvarka, nustatyta šio Reglamento VI skirsnyje.  

79. Neatsiskleidusių tarpininkų veikla nuolaidomis neskatinama, nepriklausomai nuo turimų 
Subdomenų skaičiaus. Neatsiskleidusiems tarpininkams netaikomas mokėjimo atidėjimas. 

 
Atsiskleidę tarpininkai 

 
80. Paslaugų teikėjai, veikiantys kaip atsiskleidę tarpininkai (toliau - Akredituoti IPT), teikia 

Paraiškas ir vykdo kitas susijusias procedūras savo klientų pavedimu. Tokiu atveju Paraiškoje ir Whois 
duomenų bazėje Pareiškėju nurodomas Akredituoto IPT klientas.   

81. Akredituotu IPT gali būti asmuo, kuris atitinka visus žemiau pateiktus kriterijus ir yra sudaręs 
sutartį su Administratoriumi: 

1) yra juridinis asmuo; 
2) turi paslaugoms teikti pakankamą infrastruktūrą: 
a) veikiančią interneto svetainę, skirtą klientams aptarnauti ir informuoti apie atliekamas procedūras; 
b) užtikrina naudojamų DNS serverių konfigūracijos atitiktį interneto savireguliacijos nuostatoms 

(pagal RFC1034, RFC1035 ar juos keisiančius); 
c) užtikrina, kad autoritatyvūs DNS serveriai neaptarnautų rekursinių paklausimų; 
3) yra paskyręs bent du asmenis, atsakingus už klientų aptarnavimą ir įgaliotus atlikti procedūras (iš 

jų vienas gali būti tik pavaduojantis). Apie atsakingus asmenis ir jų pakeitimus Akredituotas IPT privalo 
pranešti Administratoriui iki procedūrų atlikimo pradžios; 

4) pademonstruoja Administratoriui gebėjimą atlikti procedūras Paraiškų apdorojimo sistemos 
testinėje sistemoje pagal Administratoriaus pateiktą procedūrų atlikimo scenarijų; 

5) turi finansines galimybes piniginėms prievolėms vykdyti. Naujai Akredituotas IPT - iki veiklos 
pradžios, o pažeidę atsiskaitymo terminus - per septynias dienas po Administratoriaus reikalavimo gavimo 
dienos, turi įmokėti Administratoriui dviejų tūkstančių litų sumą, kurios naudojimo sąlygos apibrėžiamos 
tarpusavio sutartyje; 

6) yra parengęs ir pateikęs Administratoriui pavyzdinę savo sutarties su klientais formą. Tokios 
sutarties sąlygos turi atitikti Reglamento principus, reikalavimus ir sąlygas, o Subdomenų įkūrimo ir Termino 
pratęsimo paslaugų teikimas turi būti atsietas nuo kitų paslaugų, t. y. klientams užtikrinama teisė be 
išankstinio įspėjimo atsisakyti įkūrimo ar pratęsimo paslaugų neatsisakant kitų Akredituoto IPT teikiamų 
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paslaugų (turinio sukūrimo, įdiegimo, informacijos prieglobos ir pan.). Apie pavyzdinės sutarties pakeitimą 
Akredituotas IPT privalo pranešti Administratoriui per septynias dienas. 

82. Akredituotas IPT turi jungimosi prie Paraiškų apdorojimo sistemos identifikatorius, leidžiančius 
betarpiškai tvarkyti savo klientų duomenis ir atlikti procedūras, išskyrus galimybę inicijuoti perkėlimą ar 
paslaugų teikėjo keitimą. Akredituotas IPT asmeniškai atsako už jo atliktų procedūrų pagrįstumą, teisėtumą ir 
prisiima su tuo susijusią riziką. 

83. Visiems akredituotiems IPT yra nustatomi vienodi, už bazinį atlyginimą mažesni atlyginimų 
dydžiai. Akredituotiems IPT taikomi atlyginimų dydžiai skelbiami viešai Administratoriaus interneto 
svetainėje. Administratorius gali peržiūrėti Akredituotiems IPT taikomų atlyginimų dydžius, kai objektyviai 
keičiasi paslaugų savikainą įtakojantys veiksniai (išlaidų dydis, naujų susijusių mokesčių atsiradimas ar 
esamų pasikeitimas, infliacija ir pan.), bet ne dažniau negu vieną kartą per kalendorinius metus. Apie 
Akredituotiems IPT taikomų atlyginimų dydžių pasikeitimą skelbiama viešai Administratoriaus interneto 
svetainėje. Pakeisti atlyginimų dydžiai taikomi tik toms įmokoms, kurių mokėjimo terminas sueina po 
paskelbimo apie pakeitimą. Akredituotiems IPT taikomų atlyginimų dydžių pasikeitimu nelaikomos specialių 
akcijų metu taikomos lengvatos. 

84. Kai Akredituotas IPT iš esmės pažeidžia pinigines prievoles Administratoriui, tampa nemokus, 
pradedamas jo restruktūrizavimo ar bankroto procesas, jis nuo atitinkamo įvykio dienos netenka akreditacijos 
(pasibaigia su juo sudaryta sutartis).    

85. Ypatumai, kai atliekant procedūras dalyvauja Akredituotas IPT:  
1) atliekant Paraiškų teikimo procedūrą (IV skirsnis). Taikoma su išlygomis: Paraiškų apdorojimo 

sistemoje savo klientus užregistruoja, jų veiksnumą patikrina ir Paraiškas jų vardu teikia Akredituotas IPT, 
kartu prisiimdamas atsakomybę už atliktos procedūros pagrįstumą ir teisines pasekmes; Paraiškų teikimo 
limitas Akredituotiems IPT netaikomas;   

2) atliekant laikinosios apsaugos procedūrą (V skirsnis). Taikoma su išlygomis: Whois duomenų 
bazėje Subdomenas aktyvinamas nuo pat Paraiškos pateikimo (be laikinosios apsaugos), tačiau per tris darbo 
dienas po Paraiškos gavimo Administratorius turi teisę reikalauti pagrindimo arba be sustabdymo atlikti 
panaikinimo procedūrą esant geros moralės reikalavimo pažeidimui; 

3) sudarant sutartis (VI skirsnis). Taikoma su išlyga: Akredituoto IPT klientai tiesioginių sutarčių su 
Administratoriumi nesudaro; teisiniai santykiai tarp Administratoriaus ir Akredituotų IPT bei tarp 
Akredituotų IPT ir jų klientų reguliuojami atskiromis sutartimis;      

4) vykdant apmokėjimą (VII skirsnis). Taikoma su išlygomis: už savo klientus Administratoriui 
moka, prisiimdamas su tuo susijusią riziką, Akredituotas IPT; Administratoriaus sutartyse su Akredituotais 
IPT apibrėžiamos mokėjimo sąlygos ir tvarka;  

5) atliekant sustabdymo procedūrą (VIII skirsnis). Taikoma su išlygomis: Akredituotas IPT atlieka 
sustabdymo procedūrą 47 punkto 2 papunktyje numatytu atveju;  

6) atliekant pratęsimo procedūrą (IX skirsnis). Taikoma su išlygomis: Administratoriui moka ir už 
šios procedūros neatlikimo pasekmes savo klientų atžvilgiu atsako Akredituotas IPT; 

7) atliekant panaikinimo procedūrą (X skirsnis). Taikoma su išlygomis: Akredituotas IPT gali atlikti 
panaikinimo procedūrą sutartyse su savo klientais nustatytais atvejais ir tvarka, kartu prisiimdamas 
atsakomybę už atliktos procedūros pagrįstumą ir atsiradusias teisines pasekmes; 

8) atliekant perkėlimo procedūrą (XI skirsnis). Taikoma su išlygomis: perkėlimo procedūrą gali 
inicijuoti tik pats Pareiškėjas; tokiu atveju perkėlimas reiškia Akredituoto IPT kliento pasikeitimą (kliento 
teisių ir pareigų pagal paslaugų sutartį perleidimą kitam asmeniui);    

9) atliekant keitimo procedūrą (XII skirsnis). Taikoma su išlygomis: paslaugų teikėjo keitimą gali 
inicijuoti tik pats Pareiškėjas, kuris turi teisę bet kada pakeisti paslaugų teikėją ar atsisakyti jo paslaugų; 
užtikrinant Pareiškėjų galimybę nekliudomai atlikti šią procedūrą, esmine sąlyga pripažįstama tai, kad 
Akredituotas IPT atsietų Subdomenų įkūrimo ir Termino pratęsimo paslaugas nuo kitų teikiamų paslaugų; 
Akredituoti IPT neturi reikalauti išankstinio įspėjimo dėl tokios procedūros ar kitaip suvaržyti jos atlikimą.  
 

XV skirsnis  
SKELBIMAI IR PRANEŠIMAI 

 
86. Administratorius skelbia viešai savo interneto svetainėje: 
1) Reglamentą; 
2) rezervuotų žymenų sąrašą; 
3) bazinius atlyginimų dydžius ir Akredituotiems IPT taikomus atlyginimų dydžius; 
4) informaciją apie Reglamento, bazinių atlyginimų ar Akredituotiems IPT taikomų atlyginimų 

dydžių pasikeitimą; 
5) informaciją apie atsiskleidusius tarpininkus, neįforminusius su Administratoriumi sutarties nauja 

redakcija pagal Reglamentą; 
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6) Akredituotų IPT, su kuriais yra galiojančios sutartys, sąrašą (teikiant nuorodas į kiekvieno jų 
interneto svetainę); 

7) raginimą Akredituoto IPT klientams pakeisti paslaugų teikėją, kai Akredituotas IPT netenka 
akreditacijos; 

8) apie rengiamas specialias akcijas; 
9) kitą viešai skelbtiną informaciją. 
87. Administratorius praneša Pareiškėjui elektroniniu paštu: 
1) apie užsiregistravimą Paraiškų apdorojimo sistemoje (kartu nurodant jungimosi identifikatorius); 
2) apie Paraiškos atmetimą išdėstant motyvus; 
3) apie Subdomeno panaikinimą, kai ši procedūra atliekama Administratoriaus valia;  
4) apie perkėlimo procedūros nutrūkimą, kai naujas Pareiškėjas nustatytu laiku nustatytu terminu 

tinkamai nepatvirtina perkėlimo; 
5) raginimą pakeisti paslaugų teikėją, kai Pareiškėjui teikiantis paslaugas Akredituotas IPT netenka 

akreditacijos, jeigu apie tai neskelbiama viešai; 
6) kitą asmeniškai Pareiškėjui svarbią informaciją. 
88. Viešai neskelbiamas ir elektroniniu paštu nesiunčiamas blokuojamų žymenų sąrašas, kadangi šie 

žymenys dėl savo pobūdžio nėra tinkami vartoti. 
89. Pareiškėjui papildomai nepranešama: 
1) Apie Paraiškos atmetimo motyvus, jeigu Pareiškėjas nustatytu terminu nepateikia pagrindimo (31 

punktas); 
2) apie apmokėjimo termino pabaigą ir pasekmes; 
3) apie sustabdymo procedūrą, atliekamą pagal kompetentingos valstybės institucijos priimtą aktą, 

kurį Administratorius gauna tiesiogiai iš jį priėmusios institucijos (47 punkto 2 papunktis); 
4) apie Pareiškėjo iniciatyva atliktas procedūras; 
5) apie Administratoriaus interneto svetainėje viešai paskelbtą informaciją. 
90. Akredituotų IPT ir Pareiškėjų susisiekimui su Administratoriumi paprastai naudojami elektroninis 

paštas ir (ar) telefonas. Tačiau, jeigu Administratorius reikalauja, paklausimas turi būti rašytinės formos.   
91. Apie Subdomeno panaikinimą, jeigu ši procedūra neatliekama per Paraiškų apdorojimo sistemą, 

Administratoriui turi būti pranešta raštu. Motyvuotus prieštaravimus, numatytus 66 punkte, Pareiškėjas teikia 
Administratoriui elektroniniu paštu arba raštu.  

 
XVI skirsnis  

REGLAMENTO GALIOJIMAS 
 

92. Reglamentas pradėtas taikyti nuo 2007 m. kovo 13 d. 13.00 val. 
Ši Reglamento redakcija įsigalioja nuo 2009 m. lapkričio 1 d. 
93. Akredituotų IPT sudarytos sutartys su Administratoriumi iki naujos Reglamento redakcijos 

įsigaliojimo įforminamos pagal naują Reglamento redakciją nuo 2009 lapkričio 1 d. 
94. Iki Reglamento taikymo pradžios įkurtų Subdomenų Terminai, suėję po 92 punkte nurodyto laiko, 

pratęsiami, Pareiškėjui atlikus registravimosi Paraiškų apdorojimo sistemoje ir pratęsimo procedūras.  
95. Pareiškėjui užsiregistravus Paraiškų apdorojimo sistemoje, ankstesni sandoriai su juo dėl įkurtų 

Subdomenų palaikymo netenka galios, laikant, kad nuo tol su Pareiškėju dėl įkurtų Subdomenų yra pagal 
Reglamentą sudarytos sutartys. 

96. Akredituotam IPT nesudarius naujos Sutarties pagal naują Reglamento redakciją senoji nustoja 
galioti. 

97. Pareiškėjui, tiesiogiai sudariusiam sutartį su Administratoriumi, asmeniškai neužsiregistravus 
Paraiškų apdorojimo sistemoje, esama sutartis galioja be pakeitimų (įskaitant sutartyje nustatytą kainą), tačiau 
toks Pareiškėjas negali teikti Paraiškų ir atlikti procedūrų pagal Reglamentą.  

98. Iki Reglamento taikymo pradžios įkurtų Subdomenų, kurių pavadinime yra blokuojamų žymenų, 
atžvilgiu leidžiamos visos procedūros, išskyrus perkėlimą. 

99. Administratorius gali pakeisti ar papildyti atskirus Reglamente nustatytus reikalavimus ir sąlygas. 
Apie Reglamento reikalavimų ir sąlygų pakeitimą ar papildymą skelbiama likus ne mažiau kaip prieš 
trisdešimt dienų iki jų įsigaliojimo dienos. Įsigaliojus Reglamento pakeitimams ar papildymams, Reglamentas 
skelbiamas nauja redakcija. Bet kuri procedūra atliekama pagal jos atlikimo dieną galiojantį Reglamentą. 

100. Procedūrų atlikimo principai gali būti keičiami ar papildomi išimtiniais atvejais ir tik po 
konsultacijų su Akredituotais IPT. 


