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UAB Edata, įmonės kodas: 303848867 registracijos adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius (toliau vadinamas Vykdytoju), ir 
Vardenis Pavardenis, asmens kodas: 36000000000, gyvenantis adresu: Gatvė g. 1, LT-0000, Miestas, (toliau vadinama 
Užsakovu), bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 
1. Sutarties apibendrinimas 
1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Užsakovo ir Kauno technologijos universiteto 
(toliau vadinamo Registru) registruojant, perkeliant ar pratęsiant antro lygio domeno (kitaip – subdomeno)  domenas.lt 
galiojimą, Užsakovui jas užsakius ir sumokėjus nustatyta mokestį. 
2. Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka 
2.1. Metinis mokestis už subdomeno domenas.lt registravimą, perkelimą ar galiojimo pratęsimą yra 10 Eur (12.1 Eur su PVM). 
2.2. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti paslaugos kainą, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 
dienų iki kito ataskaitinio laikotarpio. 
2.3. Mokestį Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos išankstiniam 
apmokėjimui išsiuntimo Užsakovo nurodytu el. pašto adresu. 
3. Šalių teisės ir įsipareigojimai 
3.1. Vykdytojas įsipareigoja: 
3.1.1. Ne vėliau kaip per 48 valandas (2 darbo dienas) nuo Sutarties 2.3. punkte nurodytos prievoles įvykdymo, Užsakovo 
vardu pateikti Registrui elektroninę paraišką dėl domenas.lt įkūrimo, perkėlimo ar galiojimo pratęsimo 1 (vieneriems) metams. 
Jei registruojant domeną reikalinga atlikti tam tikrus papildomus veiksmus (papildomų dokumentų pateikimas ir kt.), domenas 
aktyvuojamas per 48 val. nuo visų reikalingų papildomų veiksmų atlikimo. Šie terminai nėra taikomi, jeigu atitinkamoje vardų 
srityje esančio domeno registravimą reglamentuojančios minėtą vardų sritį administruojančios įmonės, įstaigos ar 
organizacijos patvirtintos taisyklės numato kitus terminus. 
3.1.2. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.1.1. punkte nurodyto įsipareigojimo įvykdymo grąžinti 
Užsakovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą sumą nesėkmingo domenas.lt registravimo atveju. 
3.1.3. Ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki domenas.lt galiojimo pabaigos, išsiųsti Užsakovo 
nurodytu el. pašto adresu sąskaita apmokėjimui su Sutarties 2.1. punkte nurodyta suma už domenas.lt galiojimo pratęsimą. 
3.1.4. Atsieti subdomeną domenas.lt nuo kitų paslaugų ir netrukdyti persikelti subdomeną pas kitą paslaugų teikėją. 
3.2. Užsakovas įsipareigoja: 
3.2.1. Pateikti teisingą Užsakova identifikuojančią kontaktinę informaciją ir informuoti apie jos pasikeitimus, jei ji buvo 
pasikeitusi. Vykdytojas turi teisę paprašyti pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus. 
3.2.2. Saugoti Vykdytojo suteiktus prisijungimo duomenis ir jų nedalinti tretiesiems asmenims, taip įvykus Vykdytojas 
neprisiima jokios atsakomybės ir neprivalo atlyginti žalą. 
3.2.3. Nenaudoti domenas.lt neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu 
kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teises aktus, 
Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises.  
3.2.4. Nedelsiant informuoti Vykdytoja apie domenas.lt veikimo sutrikimus.  
3.2.5. Neatšaukiamai išreikšti sutikimą viešai skelbti jo, kaip subdomeno užsakovo duomenis viešoje WHOIS duomenų bazėje 
tokia apimtimi, kokią nustato .LT domeno administratorius (Registras). Duomenų skelbimo nutraukimas galimas panaikinus 
subdomeną. 
3.2.6. Sutikti su ".lt" domeno proced8riniu reglamentu (http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-lt.pdf) ir 
ju laikytis. 
4. Šalių atsakomybė 
4.1. Vykdytojas yra atsakingas už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1. punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie 
atvejai iškilo dėl Vykdytojo kaltės. 
4.2. Užsakovas prisiima visa atsakomybe kilus ginčytiniems klausimams del domenas.lt naudojimo teisėtumo. 
4.3. Ne viena iš šalių neatsako už netiesioginiu nuostoliu atlyginimą kitai Sutarties šaliai. 
5. Sutarties galiojimas 
5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. punkte išvardintu 
paslaugu užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2. punkte numatyta prievolę. 
5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo. 
5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Šiuo atveju Užsakovui nėra gražinamos 
sumokėtos įmokos, Vykdytojas įsipareigoja netrukdyti ir padėti persikelti domenas.lt pas kitą paslaugų teikėją. 
6. Kitos nuostatos 
6.1. Visi ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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