
DOMENŲ ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Domenų elektroninio aukciono vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja         
Edata organizuojamo viešo aukciono, kuriame parduodamas domenas, organizavimą ir         
vykdymą informacinių technologijų priemonėmis naudojantis sistema, kuri pasiekiama        
svetainėje.  

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:  

2.1. aukcionas – elektroninis aukcionas, organizuojamas ir vykdomas viešai informacinių         
technologijų priemonėmis naudojantis Edata informacine sistema, svetainėje;  

2.2. aukciono organizatorius – Edata.  

2.3. dalyviai – sulaukę 18 metų fiziniai asmenys - verslininkai, juridiniai asmenys, kitos            
organizacijos, kurie išreiškė norą dalyvauti aukcione, sumokėdami registracijos        
mokestį aukciono organizatoriui; 

2.4. Edata – UAB „Edata“, juridinio asmens kodas 303848867. 

2.5. svetainė – interneto svetainė https://domains.edata.lt, kurioje organizuojamas ir        
vykdomas aukcionas; 

2.6. objektas – domenas, kurį valdo Edata ir dėl kurio pardavimo Edata organizuoja            
aukcioną. 

3. Taisyklės privalomos aukciono organizatoriui, aukciono dalyviams bei aukcione        
ketinantiems dalyvauti asmenims.  

II SKYRIUS 

AUKCIONO SKELBIMAS 

1. Edata svetainėje paskelbia apie rengiamą naują ar pakartotinį aukcioną ne vėliau kaip            
prieš 7 dienas iki dalyvių registravimo į aukcioną pradžios. Asmenims, sutikusiems           
gauti aukciono organizatoriaus pranešimus apie skelbiamus domenų aukcionus, o taip          
pat neįvykusio aukciono dalyviams, aukciono organizatorius siunčia pranešimus apie         
rengiamą naują aukcioną bei pakartotinį aukcioną.  

2. Skelbime apie aukcioną nurodoma: 

2.1. objekto (domeno) pavadinimas,  

2.2. pradinė objekto pardavimo kaina, 

2.3. minimalus kainos didinimo intervalas, jei skiriasi nuo Taisyklėse nurodyto minimalaus          
kainos didinimo intervalo, 

2.4. registravimosi į aukcioną pradžios ir pabaigos laikas; 

2.5. aukciono pradžios ir pabaigos data, laikas (valanda, minutė). Aukciono pabaigos laikas           
nurodomas, jei skiriasi nuo Taisyklėse nurodyto pabaigos laiko, 

2.6. registravimosi mokesčio dydis ir sumokėjimo terminas, 
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2.7. atsiskaitymo už nupirktą objektą terminas ir tvarka, nurodoma, tik jei skiriasi nuo            
Taisyklėse nurodyto termino ir tvarkos,  

2.8. aukciono organizatoriaus asmens susisiekimui kontaktai; 

2.9. kitos aukciono sąlygos ir informacija (jei taikoma).  

3. Visą šio skyriaus 2 dalyje nurodytą informaciją Edata nustato ir skelbia savo nuožiūra. 

 

III SKYRIUS 

AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJA 

1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, turi registruotis į jį skelbime nurodytu          
registracijos laikotarpiu ir ne vėliau kaip iki registracijos laikotarpio pabaigos          
sumokėti aukciono organizatoriui registravimosi mokestį. Laikoma, kad registravimosi        
mokestis yra sumokėtas aukciono organizatoriui, jei mokestis aukciono        
organizatoriaus sąskaitoje įskaitomas ne vėliau kaip iki aukciono vykdymo pradžios. 

2. Asmenų registracija į aukcioną vyksta asmeniui prisijungiant svetainėje prie savo          
paskyros. Jei paskyra svetainėje nesukurta, asmuo pirmiausia turi susikurti paskyrą          
svetainėje. 

3. Susikurdamas paskyrą svetainėje asmuo patvirtina, kad jis susipažino su šiomis          
Taisyklėmis, sutinka su jose nustatytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis,          
patvirtina, kad svetainėje registruojasi tik siekdamas vykdyti teisėtą veiklą. 

4. Svetainėje prisijungęs asmuo gali veikti tik savo vardu, išskyrus, jei aukciono           
organizatoriui pateiktų teisės aktuose nustatytos formos ir tinkamo turinio         
dokumentus, patvirtinančius jam suteiktus įgaliojimus veikti kito asmens vardu.  

5. Juridinis asmuo aukcione dalyvauja per atstovą – juridinio asmens vadovą arba           
įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimus suteikė juridinio asmens vadovas (asmuo,         
aukciono organizatoriaus prašymu, turi pateikti aukciono organizatoriui įgaliojimus        
patvirtinančius dokumentus).  

6. Fizinis asmuo į konkretų aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba             
kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.  

7. Asmuo, registruodamasis svetainėje, privalo nurodyti: adresą korespondencijai,       
elektroninio pašto adresą, telefono numerį.  

8. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius          
duomenis, kurie yra pažymėti kaip privalomi.  

9. Asmens registravimasis į aukcioną prilyginami prašymui įregistruoti jį aukciono         
dalyviu ir patvirtinimui, kad jis atitinka Taisyklėse nustatytiems reikalavimams         
aukciono dalyviui, įskaitant patvirtinimą, kad asmuo nėra vartotojas (kaip ši sąvoka           
apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 d.).  

10. Pateikdamas duomenis registracijai į aukcioną asmuo patvirtina, kad jis susipažino su           
šiomis Taisyklėmis, sutinka su jose nustatytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis;           
patvirtina, kad siekia dalyvauti aukcione tik vykdydamas teisėtą veiklą; patvirtina, kad           
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nesiekia įgyti objekto neteisėtai veiklai, aukcione dalyvaus sąžiningai ir teisėtai,          
nepažeisdamas kitų asmenų teisių ir interesų. 

11. Asmuo, registruodamasis į konkretų aukcioną, turi susimokėti aukciono dalyvio         
registravimosi mokestį, kurio dydis bus nurodytas aukciono skelbime. Registravimosi         
mokesčio sumokėjimas aukciono skelbime nustatytais terminais yra esminė sąlyga         
užbaigiant registravimosi dalyviu procedūras. 

12. Jeigu asmeniui registruojantis į aukcioną pasibaigė aukciono registracijos laikas,         
tolesni registracijos veiksmai neleidžiami.  

13. Asmens, registracijos metu įvykdžiusio visus Taisyklėse registracijai nustatytus        
reikalavimus, registraciją ir dalyvio statusą iki aukciono skelbime nurodytos aukciono          
pradžios patvirtina aukciono organizatorius. Asmenys, neįvykdę Taisyklėse nustatytų        
reikalavimų Taisyklėse ir aukciono skelbime nustatytais terminais, neregistruojami        
aukciono dalyviais.  

14. Asmuo iki aukciono pradžios registravimosi metu nurodytu elektroninio pašto adresu          
gauna pranešimą apie patvirtintą (arba nepatvirtintą) registraciją į aukcioną. Pranešimo          
apie patvirtintą registraciją išsiuntimas asmeniui reiškia jam suteiktą aukciono dalyvio          
statusą. 

15. Organizuojant pakartotinį to paties objekto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti          
asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo objekto, dėl kurio buvo           
paskelbtas aukciono laimėtoju, kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti          
pakartotinio aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas bei sumokėti kainų         
skirtumą, jeigu naujame aukcione objektas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios            
nesumokėjo asmuo.  

16. Tuo atveju, jeigu dalyvis per 48 valandas nuo aukciono pradžios nepasiūlo objekto            
kainos, už kurią jis ketina įsigyti objektą, aukciono organizatorius tokio dalyvio teisę            
toliau dalyvauti aukcione panaikina.  

17. Aukciono organizatorius, pastebėjęs neteisėtus, nesąžiningus asmenų veiksmus, turi        
teisę panaikinti jų paskyras, atšaukti registracijas ir užblokuoti jų prieigas prie           
sistemos, neleisti dalyvauti aukcionuose, atsisakyti sudaryti domeno perleidimo sutartį. 

IV SKYRIUS 

AUKCIONO VYKDYMAS 

1. Aukcionus organizuoja ir vykdo aukciono organizatorius.  

2. Aukcionas vyksta aukciono sąlygose nurodytu laiku svetainėje. Jeigu iki registracijos į           
aukcioną pabaigos neužsiregistravo nei vienas dalyvis, aukcionas laikomas        
neįvykusiu.  

3. Vykstant aukcionui, jo dalyviai turi nurodyti siūlomą kainą už aukcione parduodamą           
objektą.  

4. Aukciono dalyviai kainą siūlyti, didinti gali tik per sistemą, esančią svetainėje.  
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5. Minimalus kainos didinimo intervalas - 5 procentai nuo paskutinės nurodytos kainos,           
išskyrus, jei aukciono skelbime būtų nurodytas kitas minimalus kainos didinimo          
intervalas. 

6. Pirmoji siūloma kaina turi būti ne mažesnė už numatytą pradinę objekto pardavimo            
kainą. Didinant kainą, rodoma dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to            
momento, kol kitas aukciono dalyvis pasiūlo didesnę kainą. 

7. Dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant aukcionui yra didžiausia, negali sumažinti          
anksčiau nustatytos didžiausios siūlomos kainos. Aukciono vykdymo metu svetainėje         
rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą objektą pasiūlyta kaina.  

8. Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama           
svetainėje esančioje sistemoje.  

V SKYRIUS 

AUKCIONO PABAIGA 

1. Aukciono pabaiga fiksuojama praėjus 24 valandoms nuo paskutinio kainos pasiūlymo          
paskelbimo svetainėje momento, išskyrus, jei aukciono skelbime būtų nurodytas kitas          
aukciono pabaigos laikas.  

2. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris iki aukciono pabaigos pasiūlė          
didžiausią kainą. Prie laimėjusio dalyvio pasiūlytos kainos yra pridedamas         
taikytinas PVM ir laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina su taikytinu PVM yra ir            
objekto pardavimo kaina.  

3. Pasibaigus aukcionui, kitą darbo dieną aukciono organizatorius svetainėje paskelbia už          
kokią kainą objektas parduotas, aukciono laimėtojui išsiunčiamas elektroninis        
pranešimas apie laimėtą aukcioną. Kartu su pranešimu išsiunčiama aukciono         
organizatoriaus nustatytos formos ir turinio objekto (domeno) perleidimo sutartis.  

4. Aukciono laimėtojas objekto (domeno) perleidimo sutartį pasirašo tą pačią dieną ir           
aukciono organizatoriaus nurodytu el. paštu atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą          
arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą domeno perleidimo sutartį. Aukciono         
laimėtojas neturi teisės modifikuoti jam pateiktos objekto perleidimo sutarties.         
Aukciono laimėtojas privalo jam pateiktą sutartį pasirašyti be jokių pakeitimų,          
išskyrus aukciono laimėtojo rekvizitų ir parašo nurodymą sutartyje. 

5. Visą kainą su taikytinu PVM aukciono laimėtojas privalo sumokėti aukciono          
organizatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aukciono laimėtojo paskelbimo            
svetainėje dienos. Aukciono laimėtojui sumokėjus objekto pirkimo kainą, Edata         
pateiks sąskaitą už įgytą objektą. Laimėtojas tampa domeno valdytoju po to, kai šiame             
punkte nustatytais terminais sumoka Edata visą objekto kainą (kaina yra įskaitoma           
Edata sąskaitoje) ir Edata gauna laimėtojo pasirašytą domeno perleidimo sutartį. 

6. Jei aukciono laimėtojas pasirašytos aukciono objekto perleidimo sutarties nepateikia         
aukciono organizatoriui ar nesumoka visos objekto kainos aukciono organizatoriui         
ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo aukciono laimėtojo paskelbimo svetainėje dienos,           
laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė įsigyti objektą. Tokiu atveju Edata turi teisę            
savo nuožiūra arba paskelbti aukcioną neįvykusiu ir organizuoti pakartotinį aukcioną,          
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arba aukciono laimėtoju paskelbti kitą aukciono dalyvį, kurio pasiūlyta domeno kaina           
buvo didžiausia. 

7. Aukcionas laikomas neįvykusiu jeigu:  

7.1. neužregistruotas nė vienas dalyvis;  

7.2. nė vienas dalyvis Taisyklėse nustatyta tvarka nepasiūlo ne mažesnės nei aukciono           
sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos;  

7.3. pasibaigus aukcionui paaiškėja, kad laimėtojas neatitinka dalyviui keltų reikalavimų,         
nurodytų Taisyklėse ir aukciono sąlygose;  

7.4. įvyksta svetainės, kurioje buvo vykdomas aukcionas, esminis veiklos sutrikimas, dėl          
kurio aukcionas negali ar negalėjo vykti Taisyklėse ir aukciono sąlygose nustatytomis           
sąlygomis;  

7.5. aukciono organizatorius paskelbia aukcioną neįvykusiu dėl Taisyklių V skyriaus 6          
punkto nurodytų aplinkybių; 

7.6. neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.  

8. Dalyviams, sumokėjusiems registravimosi mokestį, taip pat asmenims, sumokėjusiems        
registravimosi mokestį, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, registravimosi       
mokestis negrąžinamas ir yra skirtas atlyginti aukciono organizatoriaus išlaidas,         
susijusias su asmenų, norinčių dalyvauti aukcione patvirtinimu, aukciono        
organizavimu, aukciono ir aukciono sistemos administravimu.  

9. Jei laimėtojas atsisako įsigyti objektą, registravimosi mokestis jam negrąžinamas.         
Registravimosi mokesčio suma laikoma minimaliais aukciono organizatoriaus       
nuostoliais, laimėtojui atsisakius įsigyti objektą. 

VI SKYRIUS 

AUKCIONO ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ 

1. Aukciono organizatoriaus atsakomybė konkrečiam aukciono dalyviui ar asmeniui,        
kuris siekė registruotis į aukcioną, yra ne didesnė nei aukciono dalyvio ar asmens,             
kuris siekė registruotis į aukcioną, sumokėtas registracijos mokestis registruojantis į          
konkretų aukcioną. Jei aukciono rezultatai buvo anuliuoti po to, kai aukciono           
laimėtojas sumokėjo objekto kainą, aukciono organizatorius grąžins laimėtojo        
sumokėtą domeno pardavimo kainą (registravimosi mokestis negrąžinamas). 

2. Aukciono organizatorius neatsako už asmenų nuostolius (išskyrus aukciono        
organizatoriaus atsakomybė pagal šio skyriaus 1 p.), įskaitant, bet neapsiribojant          
kilusius dėl to, kad: 

2.1. jų registracija nebuvo patvirtinta ar buvo panaikinta; 

2.2. dalyvis nebuvo paskelbtas laimėtoju ar neįgijo konkretaus objekto, dėl kurio buvo           
skelbtas aukcionas; 

2.3. aukcionas neįvyko dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant dėl sisteminių           
trikdžių; 

2.4. aukciono rezultatai buvo anuliuoti.  
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VII SKYRIUS 

ASMENS DUOMENYS 

1. Edata organizuodama ir vykdydama aukcionus sąžiningai bei teisėtai tvarko asmens          
duomenis. Šiame Taisyklių skyriuje pateikiama informacija apie duomenų subjektų         
asmens duomenų tvarkymą. Šis Taisyklių skyrius yra skirtas asmenims, kurie domisi           
Edata organizuojamais aukcionais, Edata paslaugomis, potencialiems ir esamiems        
aukcionų dalyviams, asmenims, kurie apsilanko, registruojasi svetainėje, bendrauja su         
Edata. Pateikdami asmens duomenis šioje svetainėje, lankydamiesi svetainėje,        
duomenų subjektai patvirtina, kad susipažino su šiame skyriuje aptartu asmens          
duomenų tvarkymu. 

2. Edata yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones tam, kad          
asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 

3. Pateikdami Edata asmens duomenis, lankydamiesi svetainėje, duomenų subjektai        
patvirtina, kad susipažino su šiame skyriuje aptartu asmens duomenų tvarkymu. 

4. Asmens duomenis Edata gauna tiesiogiai iš duomenų subjektų ar asmenų, kuriuos           
duomenų subjektai atstovauja. 

5. Asmens duomenis Edata tvarko paslaugų teikimo (aukcionų organizavimo ir         
vykdymo), sutarčių sudarymo ir vykdymo, svetainės veikimo palaikymo ir         
pagerinimo, buhalterinės apskaitos, skolų išieškojimo ir administravimo, teisinių        
reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, gynybos nuo ieškinių ir skundų tikslais. 

6. Asmens duomenys, aukščiau minėtais tikslais tvarkomi, nes tai daryti įpareigoja          
galiojantys teisės aktai, sutartis su duomenų subjektu. Asmens duomenys taip pat gali            
būti tvarkomi teisėto intereso arba sutikimo pagrindu.  

7. Edata netvarko specialių kategorijų asmens duomenų. 

8. Paprastai Edata tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris,          
organizacijos rekvizitai, elektroninio pašto adresas, pareigos, parašas, amžius,        
atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, prisijungimo svetainėje duomenys, su       
dalyvavimu aukcione susiję duomenys (įskaitant bet neapsiribojant registravimasis        
aukciono dalyviu, pasiūlyta kaina, dominantis objektas). 

9. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams          
pasiekti. Įprastai asmens duomenys saugomi paslaugų teikimo, sutarties galiojimo         
metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdant su dokumentų            
archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti,         
vykdyti ar apginti teisinius Edata reikalavimus. 

10. Asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinusi         
perduodamų duomenų saugumą, Edata gali teikti šiems asmenims: teisines paslaugas          
teikiantiems asmenims; auditoriams, kitiems konsultantams; pasitelktiems duomenų       
tvarkytojams; verslo partneriams; klientams; valstybės institucijoms, teisėsaugos       
įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Edata gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal Edata nurodymus ir Edata           
nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų           
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tvarkymo tikslams pasiekti. Informaciją apie duomenų tvarkytojus Edata pateiks,         
gavusi atitinkamą duomenų subjektų prašymą. 

12. Duomenų subjektai turi šias teises: (i) žinoti (būti informuotam) apie savo asmens            
duomenų tvarkymą; (ii) susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie            
yra tvarkomi; (iii) prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens           
duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; (iv)           
reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei          
asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; (v) nesutikti, kad būtų           
tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto          
intereso, ir duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; (vi) atšaukti duotus sutikimus           
dėl duomenų tvarkymo; (vii) „būti pamirštam“; (viii) teisę į duomenų perkeliamumą;           
(ix) nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant          
profiliavimą; (x) dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų          
apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui; (xi) į kompensaciją už žalą, patirtą           
dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo. 

13. Norėdami įgyvendinti savo asmens duomenų subjekto teises, duomenų subjektai turi          
kreiptis į Edata adresu UAB „Edata“, Konstitucijos pr. 20, elektroniniu adresu           
info@edata.lt. 

14. Svetainėje naudojami slapukai. Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo slapukai ir (ar)          
trečiosios šalies slapukai, Edata prašys duomenų sutikimo. Būtinieji slapukai         
naudojami teisėto intereso pagrindu. Jei duomenų subjekto sutikimas dėl slapuko          
naudojimo jau buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu            
tikslu sutikimas neprašomas. Su naudojamų slapukų sąrašu galite susipažinti čia. 

VIII SKYRIUS 

TAISYKLIŲ KEITIMAS. TAIKYTINA TEISĖ. GINČAI 

1. Edata gali pakeisti Taisykles bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja             
galiojantys teisės aktai. Rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Taisyklių         
versija. 

2. Jei Taisyklės keičiamos prasidėjus registracijai į konkretų aukcioną, tokiam aukcionui          
taikoma Taisyklių versija, galiojusi registracijos į aukcioną pradžios metu. 

3. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė, visi ginčai sprendžiami         
Lietuvos Respublikos teismuose. 

 

Taisyklės paskelbtos: 2020m. gegužės 15 d. 

Taisyklių versija: Nr. 2. 

_____________________________ 
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