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1 Lietotie termini 
1.1 Administrat īvā kontaktpersona  – fiziska persona, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā 

personu, kas veic domēna vārda datu maiĦu.  
1.2 Domēna vārda atsl ēgšana – domēna vārda tehniskās informācijas bloėēšana Reăistrā. 
1.3 Domēna vārda dz ēšana – līguma par domēna vārda lietošanu izbeigšana un domēna vārda 

dzēšana Reăistrā. 
1.4 Domēna vārda lietošanas ties ības  – saskaĦā ar līgumu iegūtas tiesības izmantot domēna 

vārdu.  
1.5 Domēna vārda lietošanas ties ību aptur ēšana – lietošanas tiesību ierobežošana uz laiku 

līgumā noteiktajos gadījumos, nosakot aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju. 
1.6 Domēna vārda lietošanas ties ību nodošana – esošā domēna vārda lietotāja darbība vai 

noteikta fakta iestāšanās, ar kuru domēna vārda lietošanas tiesības tiek nodotas citai 
personai. 

1.7 Domēna vārda lietošanas ties ību pagarin ājums – līguma darbības termiĦa pagarināšana, 
veicot maksājumu par nākamo domēna vārda lietošanas tiesību periodu. 

1.8 Domēna vārda lietot ājs  – fiziska persona, juridiska persona vai cita organizācija, kas 
Reăistrā norādīta kā domēna vārda lietotājs. 

1.9 Domēna vārda pieteic ējs  – fiziska persona, kas savā vārdā vai kā domēna vārda lietotāja 
pilnvarota persona piesaka reăistrācijai vēlamo domēna vārdu, aizpildot domēna vārda 
reăistrācijas pieteikumu. 

1.10 Domēna vārda reăistr ācija  – domēna vārda reăistrācijas pieteikuma apstiprināšana un 
domēna vārda datu ierakstīšana Reăistrā.  

1.11 Domēna vārda reăistr ācijas pieteikums  – vēlamā domēna vārda datu iesniegšana Reăistra 
turētājam, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu. 

1.12 Domēna vārdu re ăistrs – visu .lv augstākā līmeĦa domēnā reăistrēto domēna vārdu datu 
bāze. 

1.13 Domēna vārds – pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, 
kas reprezentē ciparisku tīkla adresi.  

1.14 Latviskais dom ēna vārds  – domēna vārds, kurā izmantots vismaz viens burts ar diakritisko 
zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ė,Ĝ,Ħ,ķ,ă,š,č,ž). 

1.15 Maksātājs  – fiziska persona, juridiska persona vai cita veida organizācija, kuru domēna vārda 
lietotājs norādījis kā personu, kas veic norēėinus par domēna vārda uzturēšanu un lietošanas 
tiesībām. 

1.16 NIC – Latvijas Universitātes aăentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūta” Tīkla risinājumu daĜa, Reăistra turētājs. 

1.17 Otrā līmeĦa visp ārējs dom ēns – atsevišėi otrā līmeĦa domēni, kuros domēna vārdi tiek 
piešėirti noteiktām personu grupām.  

1.18 Pārejas periods – noteikts periods, kura laikā domēna vārds ir atslēgts un nav pieejams 
jaunai reăistrācijai. Šajā periodā domēna vārda lietotājam ir iespēja pagarināt lietošanas 
tiesības.  

1.19 Reăistra tur ētājs – NIC, kas uztur, atjauno un nodrošina domēnu vārdu sistēmas pilnvērtīgu 
un nepārtrauktu funkcionēšanu un pieejamību Latvijā un ārpus tās. 

1.20 Reăistr ācijas pazi Ħojums  – Reăistra turētāja izsūtīta e-pasta vēstule domēna vārda 
pieteicējam, kas apstiprina domēna vārda reăistrāciju. 



1.21 Reăistrat ūra – persona, kas noslēgusi akreditācijas līgumu ar Reăistra turētāju un kas sniedz 
domēna vārdu reăistrācijas starpniekpakalpojumus, reăistrējot domēna vārdus kā pilnvarotā 
persona savu klientu vārdā. 

1.22 Reăistrs  – visu .lv augstākā līmeĦa domēnā reăistrēto domēna vārdu datu bāze. 
1.23 Tehnisk ā kontaktpersona  – fiziska persona, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā 

personu, kas veic domēna vārda tehnisko datu administrēšanu. 
1.24 Sist ēma – NIC Klientu tiešsaistes sistēma, kurā reăistrēti Sistēmas lietotāji var veikt domēna 

vārda reăistrāciju un administrēšanu. 
1.25 Sist ēmas lietot ājs  – fiziska persona, kas ir reăistrējusies Sistēmā. 
1.26 Tradicion ālais dom ēna vārds  – domēna vārds, kurā pieĜaujami tikai latīĦu alfabēta burti, 

cipari un domuzīme “-“.  
1.27 WHOIS serviss  – pakalpojums, kas nodrošina piekĜuvi informācijai par reăistrētajiem domēna 

vārdiem, to lietotājiem, administratīvajām un tehniskajām kontaktpersonām (piem. 
http://www.nic.lv/DNS/whois_text.php). 

 
 
2 Līguma m ērėis 
Šis līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām tiek noslēgts starp Reăistra turētāju un Domēna 
vārda lietotāju ar mērėi atrunāt savstarpējās saistības, informācijas apmaiĦas un pakalpojuma 
apmaksas kārtību.  
 
3 Līguma Puses 
3.1 Domēna vārda lietot ājs 
3.1.1 Augstākā līmeĦa domēnā .lv reăistrēta domēna vārda lietotājs var būt: 
3.1.1.1 Latvijā reăistrēts komersants ar brīdi, kad tas ir reăistrēts Latvijas Republikas UzĦēmumu 

Reăistrā; 
3.1.1.2 Latvijas valsts vai pašvaldību iestāde ar brīdi, kad tā ir nodibināta;  
3.1.1.3 nodibinājums, aăentūra, biedrība vai cita organizācija, kas ir nodibināta Latvijas Republikā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar nodibināšanas brīdi; 
3.1.1.4 fiziska persona; 
3.1.1.5 ārpus Latvijas Republikas reăistrēts komersants vai organizācija ar reăistrācijas brīdi. 
3.1.2 Ja punktā 3.1.1. minēto personu vārdā domēna vārdu piesaka Reăistratūra vai cita 

pilnvarota persona, tā kā domēna vārda lietotāju norāda personu, kuras vārdā domēna 
vārds tiek pieteikts. 

3.2 Reăistra tur ētājs – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. 
 
4 Līguma priekšmets 
Reăistra turētājs un domēna vārda lietotājs, kuru pārstāv domēna vārda pieteicējs, noslēdz šo 
līgumu par domēna vārda lietošanas tiesību piešėiršanu saskaĦā ar šiem noteikumiem. 
 
5 Domēna vārdu re ăistr ācijas visp ārīgie principi 
5.1 Domēna vārdu reăistrāciju augstākā līmeĦa domēnā .lv un tā apakšdomēnos .com.lv, .org.lv, 

.edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv un .id.lv regulē šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi). 
5.2 Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un tam nav īpašnieka. Domēna vārds tiek nodots 

lietošanā. 
5.3 Domēna vārda lietošanas tiesības uz laiku, kas ir ne mazāks par vienu gadu, tiek piešėirtas 

personai, kura Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iesniegusi domēna vārda reăistrācijas 
pieteikumu un pēc domēna vārda reăistrācijas apmaksājusi domēna vārda lietošanas 
tiesības. 

5.4 Reăistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav piešėirtas 
citai personai un kuri atbilst spēkā esošo normatīvo aktu un Noteikumu prasībām. 



5.5 Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu. 
5.6 Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību šiem Noteikumiem.  
 
6 Domēna vārda veidošana 
6.1 Domēna vārda forma:  
6.1.1 tradicionālajā domēna vārdā pieĜaujami tikai latīĦu alfabēta burti (lielie un mazie burti 

neatšėiras), cipari un domuzīme; 
6.1.2 veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem 

burtiem bez diakritiskajām zīmēm, pārējie simboli, kas nav latīĦu alfabēta burti un cipari (arī 
atstarpe), jāaizstāj ar domuzīmi „-„; 

6.1.3 latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi 
(ā,ē,ī,ū,ō,ė,Ĝ,Ħ,ķ,ă,š,č,ž). 

6.2 Domēna vārda saturs: 
6.2.1 domēna vārds ir jāveido tā, lai tā lietošana neaizskartu citas personas un to tiesības;  
6.2.2 aizliegts reăistrēt nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus vai izteicienus; 
6.2.3 personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu var reăistrēt tikai persona ar šādu vārdu un 

uzvārdu. 
6.3 Domēna vārda reăistr ācijas tehnisk ās pras ības: 
6.3.1 domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 64 simboliem; 
6.3.2 domuzīmi “-“ nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās; 
6.3.3 ja reăistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts 

pagaidu IP adresei 92.240.65.139. 
 
7 Domēna vārda reăistr ācija  
7.1 Domēna vārda reăistr ācijas pieteikums  
7.1.1 Domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanu piesaka, Sistēmā aizpildot un iesniedzot domēna 

vārda reăistrācijas pieteikumu. 
7.1.2 Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par Reăistra turētājam iesniegtās informācijas pareizību. 
7.1.3 Domēna vārda lietotājam ir jābūt sasniedzamam, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. 
7.2 Domēna vārda reăistr ācijas pieteikuma izskat īšana 
7.2.1 SaĦemot domēna vārda reăistrācijas pieteikumu, Reăistra turētājs to izskata vienas dienas 

laikā.  
7.2.2 Reăistra turētājs izskata domēna vārdu reăistrācijas pieteikumus to saĦemšanas kārtībā. 
7.2.3 Pārbaudot domēna vārda atbilstību noteikumiem, Reăistra turētājs pārbauda, vai: 
7.2.3.1 pareizi un pilnīgi aizpildīts reăistrācijas pieteikums; 
7.2.3.2 izvēlētais domēna vārds atbilst šo noteikumu 6. punktam. 
7.2.4 Reăistra turētājam ir tiesības atteikt domēna vārda reăistrāciju, ja nav saĦemta maksa par 

iepriekš reăistrētiem domēna vārdiem, kuru apmaksas termiĦš ir beidzies. 
7.2.5 Ja domēna vārda reăistrācijas pieteikums 7.2.3. punktā minētajā kārtībā ir atzīts par 

neatbilstošu, tad domēna vārda reăistrācija tiek atteikta un uz domēna vārda pieteicēja e-
pasta adresi tiek izsūtīts paziĦojums ar reăistrācijas atteikuma iemeslu. 

7.2.6 Reăistra turētājs reăistrē domēna vārdu un izsūta reăistrācijas paziĦojumu uz domēna vārda 
pieteicēja e-pasta adresi.  

7.3 Domēna vārda datu publisk ā pieejam ība 
7.3.1 No domēna vārda reăistrācijas brīža informācija par domēna vārdu ir pieejama WHOIS 

servisā un Sistēmā. 
7.3.2 Ja domēna vārda kontaktpersona ir fiziska persona, tās vārds un uzvārds netiek publiskoti 

WHOIS servisā. 
 
8 Domēna vārda lietošanas ties ību apmaksa 



8.1 Domēna vārda lietošanas tiesību reăistrācijas pieteikuma iesniegšana un reăistrācijas 
paziĦojuma izsūtīšana domēna vārda lietotājam tiek uzskatīta par līguma noslēgšanu starp 
domēna vārda lietotāju un Reăistra turētāju un ir pamats rēėina izrakstīšanai par domēna 
vārda reăistrāciju un lietošanas tiesībām uz reăistrācijas pieteikumā norādīto periodu.  

8.2 Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu maksājumu veikšanu. Rēėina nesaĦemšana 
nav attaisnojošs iemesls apmaksas neveikšanai noteiktajā termiĦā. Veiktie maksājumi netiek 
atmaksāti. 

8.3 Valsts vai pašvaldību iestāde var reăistrēt vienu domēna vārdu bez maksas uz vienu gadu ar 
tiesībām pagarināt bezmaksas lietošanas periodu. 

8.4 Fiziska persona var reăistrēt vienu domēna vārdu otrā līmeĦa domēnā .id.lv bez maksas uz 
vienu gadu ar tiesībām pagarināt bezmaksas lietošanas periodu. 

8.5 Maksa par domēna vārda reăistrāciju noteikta šo noteikumu 8.11. punktā. Rēėins tiek 
sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.  

8.6 Rēėins par domēna vārda reăistrāciju un lietošanas tiesībām ir jāapmaksā 14 dienu laikā no 
rēėina izrakstīšanas dienas.  

8.7 Fiziskām personām rēėins tiek nosūtīts pa e-pastu. 
8.8 Vienu mēnesi pirms apmaksātā lietošanas tiesību perioda beigām Reăistra turētājs izraksta 

rēėinu par lietošanas tiesību pagarinājumu un nosūta to maksātājām. Maksa par lietošanas 
tiesību pagarinājumu noteikta šo noteikumu 8.11. punktā. 

8.9 Ja rēėinā norādītajā termiĦā maksājums nav saĦemts, Reăistra turētājs izsūta atgādinājuma 
e-pasta vēstuli uz visām domēna vārdam piesaistīto personu e-pasta adresēm. 

8.10 Ja maksājums nav saĦemts 7 dienu laikā no atgādinājuma e-pasta vēstules izsūtīšanas 
dienas, Reăistra turētājs atslēdz domēna vārdu. 30 dienu laikā no atslēgšanas dienas 
domēna vārda lietotājs var pagarināt lietošanas tiesības. Ja šajā laikā apmaksa nav saĦemta, 
Reăistra turētājs dzēš domēna vārdu, un domēna vārds kĜūst brīvi pieejams jaunai 
reăistrācijai. 

8.11 Domēna vārda lietošanas tiesību apmaksas minimālais periods ir 1 gads. Maksa par domēna 
vārdu lietošanas tiesībām ir:  

 
Tradicionālais domēna vārds Latviskais domēna vārds Perioda 

garums 
(gadi) 

Summa  
(LVL) 

 

Summa kopā 
ar PVN (LVL) 

Summa  
(LVL) 

 

Summa kopā 
ar PVN (LVL) 

1 7,19 8,7 5 6,05 
2 13,39 16,18 9,3 11,25 
3 18,66 22,58 12,97 15,69 
4 23,13 27,99 16,09 19,47 
5 26,89 32,54 18,7 22,63 

 
 
9 Domēna vārda reăistr ācijas atcelšana 
9.1 Domēna vārda lietotājam ir tiesības atcelt domēna vārda reăistrāciju, rakstveidā informējot 

par savu lēmumu Reăistra turētāju. Izmantojot NIC24 Sistēmā iespēju atteikties, sistēmā 
sagatavotais iesniegums jāizdrukā, jāparaksta un jāiesniedz Reăistra turētājam. 

9.2 Reăistra turētājam ir tiesības atcelt domēna vārda reăistrāciju, ja: 
9.2.1 ir saĦemts domēna vārda lietotāja iesniegums par domēna vārda reăistrācijas atcelšanu;  
9.2.2 Reăistra turētājam iesniegtie dati ir nepareizi vai nepatiesi; 
9.2.3 domēna vārda lietotājs ir pārkāpis līguma noteikumus. 



9.3 Organizācijas likvidācijas gadījumā organizācijas lietošanā esošā domēna vārda reăistrācija 
tiek atcelta pēc likvidācijas fakta reăistrēšanas (piemēram, Komercreăistrā), ja līdz tam nav 
saĦemts rakstveida pieprasījums par citām darbībām. 

 
10 Domēna vārda lietošanas ties ību nodošana 
10.1 Domēna vārda lietotājam ir tiesības nodot domēna vārda lietošanas tiesības citai personai: 
10.1.1 Sistēmā sagatavojot, izdrukājot, parakstot un iesniedzot pieteikumu Reăistra turētājam; 
10.1.2 iesniedzot rakstiski sagatavotu pieteikumu Reăistra turētājam. 
10.2 Fiziskas personas nāves gadījumā uz šīs personas vārda reăistrētā domēna vārda lietošanas 

tiesības var iegūt šīs personas mantinieki, apmaksātā domēna vārda lietošanas perioda laikā 
paziĦojot par savu nodomu Reăistra turētājam un veicot visus turpmākos maksājumus par 
domēna vārda lietošanas tiesībām. Domēna vārda lietošanas tiesības tiek piešėirtas 
mantiniekiem līdz ar mantojuma apstiprināšanu likumā noteiktā kārtībā. Domēna vārda 
lietošanas tiesību apmaksa nerada samaksājušajam mantiniekam priekšrocības attiecībā pret 
pārējiem mantiniekiem. Ja uz domēna vārdu ir vairāki mantinieki, tie savstarpēji vienojas par 
vienu domēna vārda lietotāju, kura dati tiek ierakstīti Reăistrā. Fiziskā persona var iesniegt 
Reăistra turētājam iesniegumu, norādot personu, kurai savas nāves gadījumā nododamas  
domēna vārda lietošanas tiesības. 

10.3 Reăistra turētāja pienākums ir veikt domēna vārda lietotāja maiĦu: 
10.3.1 ja saĦemts iesniegums no esošā domēna vārda lietotāja; 
10.3.2 ja saĦemts likumīgā spēkā stājies tiesas vai šėīrējtiesas spriedums. 
10.4 Jaunais domēna vārda lietotājs, pieĦemot un lietojot domēna vārdu, pārĦem iepriekšējā 

domēna vārda lietotāja saistības attiecībā uz noslēgto līgumu un ievēro Noteikumus.  
 
11 Datu mai Ħa 
11.1 Reăistra turētājs veic domēna vārda datu maiĦu, pamatojoties uz domēna vārda 

kontaktpersonu Sistēmā pieteiktajām izmaiĦām, rakstveida pieteikumu vai e-pastu. 
11.2 Sistēmas lietotājs var veikt datu maiĦu Sistēmā atbilstoši savam kontaktpersonas statusam 

un Sistēmā pieĜaujamajām darbībām saskaĦā ar NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas 
noteikumiem. 

 
12 Iesniegumu izskat īšana 
12.1 SaĦemot Reăistra turētāja atteikumu reăistrēt domēna vārdu, domēna vārda pieteicējam ir 

tiesības atkārtoti vērsties pie Reăistra turētāja. 
12.2 Rakstveida sūdzības un priekšlikumus Reăistra turētājs izskata 15 dienu laikā. Ja ir 

nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziĦas, tad izskatīšanas laiku var 
pagarināt vēl par 15 dienām. 

 
13 Str īdu risin āšana 
13.1 Domēna vārda lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka izvēlētais domēna vārds tā 

reăistrēšanas brīdī nepārkāpj Noteikumus.  
13.2 Domēna vārda lietotājs, aizpildot un nosūtot domēna vārda reăistrācijas veidlapu, apliecina 

iesniegto datu pareizību un faktu, ka izvēlētais domēna vārds neaizskar citu personu 
likumiskās intereses. 

13.3 Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par visiem strīdiem, kas var rasties domēna vārda 
lietošanas sakarā. Visi strīdi par jau reăistrētajiem domēnu vārdiem tiek risināti vispārējās 
jurisdikcijas tiesās vai šėīrējtiesā Latvijas Republikā, piedaloties domēna vārda lietotājam un 
apstrīdošajai pusei.  

 
14 Domēna vārda lietošanas ties ību aptur ēšana 



14.1 Reăistra turētājs aptur domēna vārda lietošanas tiesības: 
14.1.1 ja saĦemta informācija par strīdu starp juridiskas personas paraksttiesīgajām personām par 

tālāko domēna vārda izmantošanu; 
14.1.2 ja saĦemta informācija par strīda izskatīšanu tiesā. 
14.2 Domēna lietošanas tiesību apturēšana ir spēkā līdz saĦemta rakstiska vienošanās starp 

strīdā iesaistītajām pusēm vai tiesas vai šėīrējtiesas lēmums. 
 
15 Reăistra tur ētāja ziĦojumi un br īdin ājumi 
15.1 Reăistra turētājam jānodrošina mājas lapā šāda publiski pieejama informācija: 
15.1.1 noteikumi domēna vārdu lietošanas tiesību iegūšanai augstākā līmeĦa domēnā “.lv”; 
15.1.2 maksa par domēna vārda reăistrāciju un uzturēšanu augstākā līmeĦa domēnā “.lv”; 
15.1.3 Reăistra turētāja kontaktinformācija; 
15.1.4 reăistrēto domēna vārdu dati WHOIS servisā. 
15.2 Reăistra turētājs saziĦai ar domēna vārda kontaktpersonām izmanto e-pastu, tai skaitā, lai 

informētu: 
15.2.1 par rēėinā norādītā apmaksas termiĦa nokavējumu; 
15.2.2 par iesniegtās domēna vārda reăistrācijas formas apstiprinājumu vai atteikumu. 
 
16 Reăistra tur ētāja noteikumu sp ēkā stāšanās  
 
16.1 Noteikumi stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā. 
16.2 Noteikumi aizstāj 2004. gada 1. jūnija Vispārīgos noteikumus domēna vārda lietošanas 

tiesību iegūšanai un Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumus “.lv” augšējā līmeĦa 
domēnu reăistrā. 

 


