
ASMENS, SIEKIANČIO TAPTI AKREDITUOTU PASLAUGŲ TEIKĖJU  
.LT AUKŠČIAUSIO LYGIO DOMENE, PAŽYMA 

 
Akreditavimo siekiantis asmuo: 
 

Juridinio asmens pavadinimas / individualią veiklą 
vykdančio fizinio asmens vardas ir pavardė  

Juridinio asmens kodas / fizinio asmens kodas  

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas   

Pašto adresas korespondencijai   

Banko sąskaitos numeris IBAN formatu  
 

pareiškia, kad leidžiamoms procedūroms atlikti naudos šias sąsajas:  

ir patvirtina, kad:  
 

1) atitinka .lt domeno procedūrinio reglamente nustatytus organizacinius, techninius ir 
finansinius reikalavimus paslaugų teikėjams;  

2) yra paskyręs šiuos savo darbuotojus, atsakingus už užsakovų aptarnavimą ir 
procedūrų atlikimą (toliau – atsakingi darbuotojai): 

Vardas ir pavardė El. pašto adresas Tel. numeris Pagrindas – darbo sutartis* arba 
individualios veiklos vykdymo pažyma**  

    

    

* Nurodydamas pagrindą „darbo sutartis“, akreditavimo siekiantis asmuo kartu patvirtina, kad nurodytas (-i) 
atsakingas (-i) darbuotojas (-ai) yra legaliai dirbantis (-ys) pagal sudarytą darbo sutartį. Šis patvirtinimas taikomas ir 
individualią veiklą vykdančio fizinio asmens samdomų darbuotojų atžvilgiu. 

** Pagrindą „individualios veiklos vykdymo pažyma“ gali nurodyti tik pats akreditavimo siekiantis fizinis asmuo, 
kuris asmeniškai atsako už užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą. Tokiu atveju greta jo turi būti nurodytas ir 
atsakingas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

      

3) atsakingi darbuotojai yra supažindinti su .lt domeno procedūriniu reglamentu, 
įskaitant jo priedą „Paslaugų teikėjai“, .lt domeno privatumo politika bei kitais galiojančiais 
asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, turi pakankamą kvalifikaciją tvarkyti asmens 
duomenis ir raštu įsipareigojo laikytis jų konfidencialumo; 

4) atsakingi darbuotojai sutinka, kad akreditavimo sutarties įvykdymo tikslu jų asmens 
duomenys nustatyta apimtimi bus tvarkomi .lt DAS (t. y. Domenų administravimo sistemoje); 

5) akreditavimo laikotarpiu pasikeitus bent vienam iš nurodytųjų atsakingų darbuotojų, 
yra pasirengęs nedelsiant paskirti vietoj jo kitą, užtikrinti šios pažymos 3 ir 4 pareiškimų atitiktį 
naujai paskirto atsakingo darbuotojo atžvilgiu bei atlikti atsakingų asmenų duomenų pakeitimus 
savo paskyroje .lt DAS.    
 

PRIDEDAMA: 
1. Jei akreditavimo siekia juridinis asmuo – juridinių asmenų registro išrašo arba kito oficialaus dokumento 
(užsienio juridiniams asmenims), patvirtinančio juridinio asmens įregistravimą, kodą ir vadovo asmenybę, kopija; 
2. Jei akreditavimo siekia fizinis asmuo – su interneto paslaugų teikimu susijusios individualios veiklos 
įregistravimo Lietuvoje pažymos ir asmens tapatybės dokumento kopijos.  

 
Šioje pažymoje nurodyti duomenys, pareiškimai ir patvirtinimai yra teisingi: 
 
 
_________________________________________________________ 
Juridinio asmens vadovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas /  
individualią veiklą vykdančio fizinio asmens vardas ir pavardė, parašas 
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