LITNET domenų teikimo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms
tvarkos aprašas
1.
LITNET domenų .lt zonoje (LITNET domenų) teikimo valstybinėms mokslo ir studijų
institucijoms (toliau – Institucija) tvarkos aprašas nustato domenų, priklausančių Institucijoms,
registravimo, administravimo ir centralizuoto apmokėjimo sąlygas bei tvarką.
2.
Institucija šia tvarka gali naudotis tik Institucijos veiklai reikalingų domenų .lt zonoje
registravimui. Nereikalingi arba nenaudojami domenai turi būti nedelsiant panaikinami ar
perleidžiami kitam turėtojui.
3.
Domenai registruojami ir administruojami KTU ITD IPC domenų administravimo
savitarnos sistemoje domains.lt, naudojant vieną Institucijos susikurtą ir patvirtintą administravimo
paskyrą.
4.
Institucija turi patvirtinti sukurtos paskyros autentiškumą el. paštu LITNET KTU techninio
centro adresu domenai@litnet.lt atsiųsdama pasirašyto prašymo kopiją (forma pateikta 1 priede).
Tokiu pat būdu Institucija informuoja LITNET KTU TC apie paskyros anuliavimą, pakeitimą kita.
5.
Per tris darbo dienas po prašymo dėl LITNET domenų paskyros (1 priedas) gavimo
LITNET KTU TC nurodytą paskyrą patvirtina arba informuoja instituciją apie priežastis, kodėl
atsisako tai padaryti.
6.
Apie pateiktus LITNET domenų registravimo užsakymus KTU ITD IPC informuoja
LITNET KTU TC ir instituciją (patvirtintoje paskyroje nurodytu užsakovo el. pašto adresu).
7.
Už pagal šią tvarką suteiktas .lt domenų paslaugas pagal su KTU ITD IPC suderintą
procedūrą iš LITNET lėšų sumoka LITNET KTU TC.
8.
LITNET KTU TC turi teisę prašyti KTU ITD IPC apriboti paslaugų teikimą nurodytų
institucijų patvirtintoms paskyroms, jei kyla pagrįstų įtarimų dėl piktnaudžiavimo LITNET
domenais, arba pažeidus LITNET tinklo naudojimo taisykles (patvirtintas ŠMM ministro 2011 m.
įsakymu Nr. V-1348). LITNET KTU TC informuoja instituciją apie jai pritaikytus LITNET
domenų ribojimus ir to priežastis. Institucijai panaikinus priežastis, dėl kurių jai buvo apriboti
LITNET domenai, KTU ITD IPC, gavęs LITNET KTU TC prašymą, panaikina institucijos paskyrai
taikytus ribojimus.
9.
LITNET domenų apskaitą atlieka ir ataskaitą rengia LITNET KTU TC.
10.
Šį dokumentą tvirtina ir keičia LITNET taryba.

1 priedas

(Institucijos pavadinimas)

LITNET KTU techniniam centrui

PRAŠYMAS
Dėl LITNET domenų paskyros
201_ m. _______ __ d.
Prašome patvirtinti paskyrą LITNET domenų administravimui. Esame susipažinę su
LITNET domenų teikimo sąlygomis bei tvarka ir sutinkame jų laikytis. Šiuo raštu patvirtiname, kad
žemiau nurodyta domains.lt

paskyra bus naudojama išimtinai Institucijos veiklai reikalingų

domenų .lt zonoje registravimui ir administravimui.
LITNET domenų registravimui skirtos paskyros prisijungimo vardas
Už domenų vardų naudojimą institucijoje atsakingas asmuo
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