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.LV 25 – DAUDZ VAI MAZ?
Hmmm... Kā uz to skatās! No vienas
puses tie ir 25 gadi, kuros ir paveikts
milzum daudz mūsu .lv domēna ieviešanā,
attīstīšanā, sistēmu izstrādē, infrastruktūras
izbūvē un nepārtrauktā tehnisko risinājumu
modernizēšanā. No otras puses, tēlaini
izsakoties, 25 ir tikai tāds kārtīgs jaunietis,
kuram visa lielā dzīve vēl ir tikai priekšā.
Kāda bija mūsu digitālā dzīve pirms .lv dzimšanas?
Līdzīgi kā citās Padomju republikās arī Latvijā
pirmie domēna vārdi tika reģistrēti Padomju Savienības (Soviet Union) valsts koda domēna .su
Latvijai izveidotajā apakšdomēnā lat.su. Daudz
interesentu tajā laikā gan nebija – tikai IT jomā
aktīvi strādājošās akadēmiskās iestādes. Līdz ar
Latvijas neatkarības atjaunošanu mēs ieguvām
savas valsts koda domēnu .lv: 1993. gada 29.
aprīlī tika reģistrēts pirmais .lv domēna vārds! 25
gadus vēlāk .lv domēna pūrs ir sasniedzis teju
124 000 vārdu krājumu.
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Šo 25 gadu laikā ir izdarīts tiešām daudz – ieviesti
latviskie domēna vārdi, liberalizēti noteikumi, pāriets uz reģistratūru modeli, ieviests DNS drošības
paplašinājums DNSSEC, izveidots plašs kādamraides tīkls, tiek attīstīts rezerves datu centrs. Šie
ir tikai daži no sasniegumiem; plašāka informācija
rakstā “25 fakti par .LV”.
Vērtējot pagājušo 2018. gadu – darba ir bijis
daudz, kaut arī domēnu vārdu skaits pagājušajā
gadā ir pieaudzis pavisam nedaudz (0.3%). Turpinājām darbu pie sistēmu uzlabošanas, VDAR
prasību ieviešanas un datu minimizēšanas, kā arī
statistikas portāla veidošanas, lai sniegtu mūsu
reģistratūrām nepieciešamo informāciju. Šis svētku

“.lv ir mūsu nacionālā digitālā identitāte, mūsu tautas un valsts virtuālais simbols, tieši tāpat kā
karogs un himna. Tas simbolizē vienotas vērtības, valodu un kultūru. Esam lepni būt latvieši!“

gads mums bija īpašs, jo sadarbībā ar kaimiņvalstu
reģistriem .EE un .LT noorganizējām pirmās mūsu
reģionam veltītās Baltijas Domēnu dienas (Baltic
Domain Days). Baltijas Domēnu Dienas norisinājās
Melngalvju namā, kur kopā 20 starptautiskas
nozares līderi - pārstāvji no .LV, .LT, .EE, .EU, .UA
un .SE reģistriem, reģistratūrām, ICANN, LIKTA,
VID, Valsts Policijas un CERT.LV dalījās pieredzē
un diskutēja par domēna vārdu atslēgšanu, bloķēšanu, kibernoziegumu un intelektuālā īpašuma
tiesību aktualitātēm Baltijas valstīs. Pasākumu

apmeklēja un diskusijās iesaistījās vairāk nekā 100
dalībnieki gan no Baltijas, gan no citām Eiropas
valstīm. Mums bija patiess prieks satikt Jūs klātienē. Nākamās Baltijas Domēnu dienas plānotas
15.-16. aprīlī Tallinā, Igaunijā. Priecāsimies turpināt
tradīciju un tikties tur.

Ar cieņu,
Katrīna Sataki
.LV reģistra (NIC) vadītāja
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IZMAIŅAS DOMĒNA VĀRDU MAKSĀTĀJIEM
NIC uzsāk darbu pie jaunas domēna vārdu reģistrācijas kārtības ar samazinātu apstrādāto
datu apjomu. Šajā rakstā skaidrojam, kādi dati par domēna vārdu tiek apstrādāti un kādas
izmaiņas datu apstrādē gaidāmas tuvākajā laikā.

.LV PLĀNOTĀS IZMAIŅAS
JAUNĀ PERSONAS DATU APSTRĀDES REGULĒJUMA GAISMĀ
“Integrēta datu aizsardzība un privātums pēc
noklusējuma” ir viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk VDAR) nosacījumiem, kas daudziem datu pārziņiem, tai skaitā, NIC, domājot par piedāvāto pakalpojumu
attīstību, licis izvērtēt datu apstrādes kārtību
un apjomu.
Plānoto izmaiņu mērķis ir nodrošināt, ka tiek
apstrādāts pēc iespējas mazāks datu apjoms tikai tādi dati, kas ir nepieciešami konkrētajam
apstrādes nolūkam. NIC izvērtēja domēna vārdu
lietošanas tiesību reģistrācijas un uzturēšanas
pakalpojumus un līguma izpildei nepieciešamo
datu apjomu un secināja, ka domēna vārdu reģistrācijas kārtībā ir iespējams veikt apstrādāto
datu daudzuma samazināšanu (datu minimizēšanas princips).
Jau 2018. gadā NIC veica virkni datu minimizēšanas pasākumu, tai skaitā, samazināja Whois pakalpojumā pieejamo fizisko personu datu apjomu
(vairāk lasiet .LV Reģistratūru avīzē #6)

Plānojot augstākā līmeņa domēna .LV un
domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumu
turpmāko attīstību, 2019. gada laikā, veicot
datu minimizēšanu un citus normatīvajos
aktos paredzētos pasākumus, NIC
atteiksies no lomas „maksātājs“. Tas
nozīmē, ka:
-

domēna vārdiem, kuri reģistrēti tiešā
reģistrācijā (www.nic.lv), turpmāk
rēķini tiks izrakstīti tikai domēna vārda
lietotājiem,

-

Reģistratūras un viņu pārvaldībā
esošo domēna vārdu lietotāji izmaiņas
neizjutīs, jo arī turpmāk Reģistratūras
varēs maksāt par savu klientu domēna
vārdiem.

Plānotās izmaiņas ļaus:
•

samazināt .LV reģistrā apstrādāto datu
apjomu,

•

atvieglot klientiem domēna vārdu pārvaldīšanu,

•

vienkāršot datu apjoma precizitātes un aktualitātes nodrošināšanu.

VDAR principi aicina apstrādāt datus apzinīgāk un atbildīgāk:
• apstrādāt datus likumīgi, godprātīgi un datu
subjektam pārredzamā veidā,
• vākt datus noteiktiem un likumīgiem nolūkiem,
• samazināt līdz minimumam datus un apstrādāt
tikai tos datus, kas attiecas uz noteikto datu
apstrādes nolūku,

• nodrošināt, ka saņemtie dati tiek droši un precīzi
apstrādāti un tiek atjaunināt,
• nodrošināt datu konfidencialitāti un integritāti,
• nodrošināt klientiem lielāku kontroli pār saviem
datiem.
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KĀ .LV REĢISTRS ŠOBRĪD APKOPO UN APSTRĀDĀ DATUS?
Ja klients izmanto reģistratūras pakalpojumus, .LV reģistrā tiek saņemti dati tikai par
domēna vārda lietotāju.
Saskaņā ar līgumu, ko reģistratūra ir noslēgusi ar
NIC, tā nodrošina gan maksātāja, gan tehniskās
kontaktpersonas funkcijas. Tādēļ .LV reģistratū-

ras un viņu klientu plānotās izmaiņas neizjutīs.
Ja Jūs domēna vārdus reģistrējat NIC
klientu tiešsaistes sistēmā, tad .LV reģistrā katram domēna vārdam (domēna vārda
līgumam), neskaitot tehnisko informāciju, ir
piesaistīti šādi dati:

NIC KLIENTU TIEŠSAISTES SISTĒMAS LIETOTĀJS
Fiziska persona:
sistēmas lietotāja vārds
parole

Juridiska persona:
LIETOTĀJS

Fiziska persona:
vārds, uzvārds
personas kods
korespondences adrese
deklarētā dzīvesvieta
e-pasts
tālrunis
-

Juridiska persona:
nosaukums
reģistrācijas numurs
korespondences adrese
juridiskā adrese
Administratīvā kontaktpersona:
vārds, uzvārds
e-pasts
tālrunis
MAKSĀTĀJS

Fiziska persona:
vārds, uzvārds
personas kods
korespondences adrese
deklarētā dzīvesvieta
e-pasts
tālrunis
-

Juridiska persona:
nosaukums
reģistrācijas numurs
korespondences adrese
juridiskā adrese
Maksātāja kontaktpersona:
vārds, uzvārds
e-pasts
tālrunis
TEHNISKĀ KONTAKTPERSONA

Fiziska persona:
vārds, uzvārds
e-pasts
tālrunis

Juridiska persona:
-
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KAS MAINĪSIES?
1997. gadā, kad domēna vārdu reģistrācija
un uzturēšana kļuva par maksas
pakalpojumu, arī .LV domēna vārdu
reģistrācijas pieteikumā, līdzīgi kā citu
augstākā līmeņa domēnos, tika ieviesta
“Maksātāja” loma.

Atbilstoši 1997. gada 10. marta NIC noteikumu
“Maksa par domēna vārda reģistrāciju” 4.1.punktam šī informācija tika izmantota, lai nosūtītu izrakstītos rēķinus. Praksē, reģistrējot domēna vārdus saviem klientiem, reģistrācijas pieteikumā kā
maksātājus sevi norādīja IT jomas pakalpojumu
sniedzēji, starp tiem gan interneta pakalpojumu
sniedzēji, mājaslapu izstrādātāji un citi IT jomas
speciālisti. Saņemot rēķinus, šie pakalpojumu
sniedzēji arī veica rēķinu apmaksu.
2009. gada novembrī NIC ieviesa Reģistra – Reģistratūru modeli. Lielākā daļa domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumu sniedzēju, kas iepriekš domēna
vārda līgumā bija norādīti kā maksātāji, slēdza ar
NIC sadarbības līgumu par starpniekpakalpojumu
sniegšanu, un kļuva par oficiālām .LV reģistratūrām.

ka tāda loma kā maksātājs nav nepieciešama
domēna vārdu lietošanas tiesību pakalpojuma
nodrošināšanai. Savukārt tādas lomas kā domēna
vārda lietotājs, tehniskā kontaktpersona, NIC
Klientu tiešsaistes sistēmas lietotājs ir saglabājamas, jo šīs personas ir būtiskas un nepieciešamas
līguma izpildei.
Tiešajās reģistrācijās NIC slēdz civiltiesisku līgumu
par domēna vārda reģistrēšanu un lietošanas
tiesībām ar domēna vārda lietotāju. Tā kā domēna
vārda lietotājam ir visplašākās pilnvaras līguma
ietvaros, dzēšot līgumā norādīto “Maksātāja” lomu,
domēna vārda lietotājs nezaudēs iespēju pilntiesīgi
pārvaldīt sev reģistrētos domēna vārdus.
Pēc maksātāja lomas dzēšanas turpmāk
rēķini par domēna vārda lietošanas
tiesībām, kuri reģistrēti tiešā reģistrācijā,
tiks izrakstīti un nosūtīti domēna vārda
lietotājam. Tāpēc NIC iesaka izvērtēt .LV
Reģistrā un līgumā norādīto informāciju un
savlaicīgi veikt izmaiņas, ja vēlaties mainīt
domēna vārda lietotāju.
Īpašie gadījumi:

2018. gadā NIC, veicot domēna vārda
reģistrācijas kārtības un līguma noteikumu
izvērtēšanu, konstatēja, ka aptuveni 9% .LV
domēnā reģistrēto domēna vārdu domēna
vārda lietotājs un maksātājs ir dažādas
personas. Daļa no šiem maksātājiem ir
IT vai mārketinga pakalpojuma sniedzēji,
kuri saviem klientiem piedāvā domēna
vārda reģistrēšanas pakalpojumus, bet nav
noslēguši līgumu ar NIC. Ja arī turpmāk šie
uzņēmumi vēlēsies maksāt par savu klientu
domēnu vārdiem, viņiem būs nepieciešams
kļūt par oficiālu .LV Reģistratūru. Tādēļ NIC
paredz, ka .LV reģistratūru skaits tuvākā
nākotnē varētu pieaugt.

NIC, ņemot vērā VDAR nosacījumus, kā arī kopš
2009. gada pastāvošo Reģistra – Reģistratūru
sadarbības modeli, vērtēja līgumā norādīto lomu/
kontaktpersonu apjoma lietderību un secināja,

• Ja esat domēna vārda maksātājs, kas sniedz
domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumus
saviem klientiem, un arī turpmāk vēlaties
maksāt par savu klientu domēna vārdiem,
tad Jums ir nepieciešams kļūt par NIC
sadarbības partneri - .LV Reģistratūru.
• Ja esat norādīts kā domēna vārda
maksātājs, bet esat patiesais domēna
vārda lietotājs, tad Jums ir jāvienojas ar .LV
reģistrā norādīto domēna vārda lietotāju par
lietošanas tiesību maiņu. Vairāk lasiet šeit.
• Valsts un pašvaldību iestādēm kā domēna
vārda lietotājs var būt tikai juridiskā persona
vai pastarpinātās pārvaldes iestāde ar
tiesībām slēgt līgumus, nevis iestādes
struktūrvienība. Tāpēc vēršam Jūsu
uzmanību, ka rēķinos būs norādīti tikai
domēna vārda lietotāja rekvizīti.
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EMOJI KĀ DOMĒNA VĀRDI…
Vai tiešām kāds 2001. gadā būtu vēlējies izmantot
smaidošu fekāliju emoji? Visdrīzāk kā nē.

Nereti mēdz teikt: ”Viens attēls ir vairāk, kā
tūkstoš vārdu vērts” un ne velti. Mūsdienās
emoji - šīs “muļķīgās” sejas un nenoteiktie
simboli, ir kļuvuši par pusaudžu jauno
saziņas “valodu”. Jau kādu laiku tie ir
ielauzušies arī domēna vārdu industrijā,
un daži tos uzskata par nākamo “modes
kliedzienu”. Bet vai viss ir zelts, kas tik
spoži spīd, un cik dzīvotspējīga būs šī jaunā
tendence?

KAS PIE

IR EMOJI?

EMOJI ir neliels attēls, ko izmanto saziņai digitālajā
vidē – galvenokārt, īsziņās un sociālajos mēdijos.
EMOJI iedalās vairākās kategorijās:
•
•
•
•
•
•
•
•

smaidiņi un cilvēki
aktivitātes
simboli
dzīvnieki un daba
ceļojumi un vietas
karogi
pārtika un dzērieni
kopīgi objekti

Pats vārds “emoji” ir cēlies no japāņu
vārdiem: e (℘, “attēls” – izrunā [eh]) un moji
(文字, “rakstzīme”).

Iespējams, esat dzirdējuši, ka emoji tiek dēvēti arī
par piktogrammām, kas patiesībā arī ir precīzāks
japāņu vārda “emoji” tulkojums. Tieši Japānas
mobilie tālruņi bija pirmie, kuri atbalstīja emoji
izmantošanu. Pirmais 176 emoji rakstzīmju komplekts tika izdots 1999. gadā, izveidots ar 12 x 12
pikseļu režģi vienkāršiem teksta tālruņu displejiem,
to izstrādāja Shigetaka Kurita.

Savukārt, šodien šis emoji ir kritiski nozīmīgs veids,
kā sazināties un nodot savas izjūtas un domas.
Visu apstiprināto emoji saraksts pieejams šeit.

ģistrā faktiski tiek reģistrēts domēna vārds, kas
izskatās kā šķietami nesakarīga simbolu virkne.
Pārveidoto vārdu dēvē par ACE (ASCII Compatible
Encoding) domēna vārdu un to var atpazīt pēc
prefiksa “xn–”. Detalizētāka informācija par IDN
pieejama Reģistratūru avīze #3.
Ievadot pārlūkā
šī domēna vārda emociju
daļu pārveido uz tā IDN (šajā gadījumā xn--3s9h.
ws), uzmeklē tā DNS ierakstus un ielādē attiecīgo
tīmekļa vietni.

Piktogrammas, piemēram, balta saule ar melniem
stariem ☼, bija daži no pirmajiem rakstveida elementiem, kuri tika atrasti pirms tūkstošiem gadu.
Vēlāk tapa logogrammas, kas ir simboli vārdiem,
piemēram, $ – nauda. Tad ideogrammas, kurās
ietvertas idejas kā sarkans krusts medicīniskai
palīdzībai.
Kad parādījās emoji, to popularitāte strauji auga.
Ap 2000-šo gadu uzņēmums Google sāka apzināties tā nozīmi un uzsāka darbu pie emoji
rakstzīmju “tulkošanas” uz Unicode. 2007. gadā
Google kopā ar Apple iesniedza emoji standartizācijas priekšlikumu Unicode konsorcijam – ASV
bezpeļņas organizācija, kurai tika uzticēta emoji
definēšana un izteikšana Unikodā. Priekšlikums
tika pieņemts, un vairākplatformu emoji standartizācija bija dzimusi.
2007. gadā emoji popularitāte sāka strauji
pieaugt – Apple to iekļāva iPhone un
šim paraugam ātri sekoja arī Android un
Microsoft telefoni.

Arī šodien, ņemot vērā pasaules mainīgās tendences, tiek aktīvi uzlabots un papildināts plašais
emoji klāsts un tas apkopots jaunās emoji versijās.

Kāpēc pārlūkprogrammā redzu
xn--3s9h.ws nevis

PIRMIE EMOJI DOMĒNA VĀRDI
Pieaugot emoji popularitātei, daži kaislīgi interneta lietotāji sāka interesēties par iespējām emoji
rakstzīmes iekļaut domēna vārdā.
2001. gada 19. aprīlī tika reģistrēti pirmie 4 emoji
domēna vārdi:

Jautāsiet “Kādēļ blakus skaistajam
emoji domēna vārdam ir pierakstīta
nesakarīga burtu virkne?”

Katru emoji pārstāv kāda universāla Unicode
rakstzīmju virkne, tādēļ emoji domēna vārdi, tāpat
kā starptautiskie domēna vārdi (IDN), DNS sistēmā, izmantojot punycode algoritmu, no unicode
virknes tiek pārveidoti par ASCII virkni. DNS re-

.?

Katrs pārlūkprogrammas izstrādātājs - Google
(Chrome), Apple (Safari) utt. pieņem savu lēmumu: rādīt vai nerādīt emoji rakstzīmes. Safari
(gan Mac, gan iPhone) attēlo emoji domēna
vārdus, pārējās pārlūkprogrammas attēlo tikai
IDN (xn--3s9h.ws).
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Daudzi labi pazīstami zīmoli izvēlas radoši izcelt savas mārketinga kampaņas, izmantojot emoji
domēna vārdus:

DROŠĪBAS SPECIĀLISTI
NEATBALSTA EMOJI DOMĒNA
VĀRDUS
Īsajā ziņojumā ir norādīts, ka, saskaņā ar Starptautisko domēnu vārdu lietojumprogrammas (IDNA)
standartu, emoji izmantošana domēna vārdos
nav atļauta.
Emoji domēna vārdi var būt grūti atšķirami, jo
daudzi no tiem vizuāli izskatās ļoti līdzīgi, kā arī
tie var tikt “salīmēti” kopā, izmantojot ZWJ koda
punktu.

KĀ TIKT PIE SAVA
EMOJI DOMĒNA VĀRDA?
Plāns A:

Turklāt Unicode 8.0 sniedz iespēju, pievienojot
modifikatoru, dažiem emoji izmainīt ādas toni.
Tas savukārt padara domēna vārda atpazīšanu
vēl mulsinošāku, it sevišķi cilvēkiem ar redzes
traucējumiem.

1. Apmeklē getemoji.com vai iemoji.com.
2. Izvēlies savu iecienītāko emoji kombināciju
un pievieno tam .ws paplašinājumu (piemēram,
), nokopē un ielīmē to vietnē punycoder.com, lai iegūtu tā IDN.
3. Apskati savā vēlamā domēna vārda Whois
informāciju whois.domaintools.com/{Your IDN}.
4. Ja domēna vārds ir reģistrēts, jūs redzēsiet
tā whois datus, savukārt, ja domēna vārds būs
pieejams, to piedāvās reģistrēt.
Piemēram pēc Coca-Cola domām .WS patiesībā
apzīmē – We Smile (mēs smaidam), tādēļ 2015.
gada sākumā Coca-Cola izstrādāja jautru reklāmas kampaņu vērstu uz pusaudžiem, kuri ikdienā
izmanto emoji. Reklāmu varat apskatīt šeit (https://
www.youtube.com/watch?v=g9AxB9exTPE)
Šobrīd emoji domēna vārdus var reģistrēt
tikai valsts koda domēnos (ccTLDs), kuri to
pieļauj, piemēram, .WS (Rietumu Samoa),
.FM (Mikronezijas Federatīvās Valstis) un
dažos citos. Latvijas valsts koda domēnā
emoji rakstzīmes reģistrēt nevar.

Plāns B:
Taču jābūt veikliem. 2017. gada 8. martā bez iepriekšēja paziņojuma vietnē website.ws tika atļauta emoji
5.0 versijas domēna vārdu reģistrēšana. Visi domēna
vārdi tika piereģistrēti jau stundas laikā. Līdzīgi 2018.
gada 1. martā tika atklāta emoji 11.versijas domēnu
reģistrēšana, arī tad visi domēna vārdi bija reģistrēti
vien nepilnas stundas laikā.
Taču nevajag skumt! Lai arī visi viena emoji rakstzīmju domēna vārdi jau ir reģistrēti, joprojām reģistrācijai ir pieejami vairāku emoji rakstzīmju domēna
vārdi, vai arī emoji miksēti ar burtiem, cipariem,
kā piemēram

Vienkārši apmeklē vietni
, kur var
pārbaudīt vēlamā emoji domēna vārda pieejamību un nekavējoties to reģistrēt, izmantojot
GoDaddy.
2017. gadā ICANN Drošības un stabilitātes
padomdevēja komiteja SSAC (Security and
Stability Advisory Committee) publicēja
ziņojumu, kurā skaidro, kādēļ neatbalsta
emoji domēna vārdu reģistrēšanu un
brīdina par iespējamām to izmantošanas
sekām.

Tā kā identificētos riskus nevar pienācīgi mazināt
bez būtiskām Unicode vai IDNA (vai abu) izmaiņām SSAC publicētajā ziņojumā iesaka ICANN
padomei noraidīt jebkuru TLD, kas ietver emoji,
kā arī brīdina emoji domēna vārdu lietotājus, ka
šādi domēna vārdi var darboties nekonsekventi
vai netikt vispārēji pieņemti.
Tādēļ, neskatoties, cik vilinoša emoji domēna
vārda reģistrēšana šķietas, NIC iesaka izvēlēties tradicionālos domēna vārdus un pret emoji
domēna vārdu reģistrēšanu vai apmeklēšanu
attiekties ļoti uzmanīgi.

REĢISTRATŪRU AVĪZE

2019 #7 6. lpp.

SPILGTĀKĀ .LV REĢISTRATŪRA LATVIJĀ!
Atsaucīga, zinoša un entuziastiska ir
mūsu izvēlētā .LV reģistratūra, kuru šoreiz
vēlamies īpaši izcelt mūsu avīzē, piešķirot
titulu RegiSTAR. Tas ir piemērs, kad nav
jāatrodas blakus, lai savstarpējā sadarbība
būtu veiksmīga, ātra un progresīva.

REGISTAR – SIA IT LĪDERIS
Uzņēmums kā .LV reģistratūra ir kopš 2011.gada
pavasara un tās pārraudzībā pārsvarā ir Latvijas
vējainākā daļa - Liepājas reģions. Esam priecīgi,
ka Liepājniekiem drošība ir augstā cieņā, jo gandrīz
visi SIA IT Līderis pārraudzībā esošie domēna vārdi
ir DNSSEC parakstīti. Mūsdienās, kad krāpnieku
kibertelpā ir arvien vairāk, mājaslapu drošība ir
īpaši svarīga.
Vēlamies izcelt arī reģistratūras interesi par NIC
vēstītajiem jaunumiem. Neskatoties uz to, ka
reģistratūra neatrodas Rīgā, kur parasti norisinās
mūsu organizētie pasākumi, tomēr SIA IT Līderis
prot atrast iespēju, kā uzzināt, iepazīties un sekot
līdz NIC jaunumiem. Pateicamies par patīkamo
sadarbību un novēlam nezaudēt entuziasmu arī
turpmāk!

SIA „IT Līderis” ir dibināts 2010.gada janvārī. Pastāvēšanas laikā esam pamazām, bet,
mērķtiecīgi veidojuši savu uzņēmumu, balstot tā attīstību uz tādām pamatvērtībām kā:
godīgums, kvalitāte, atsaucība un patiesa
klientu vajadzību izpratne. Esam orientēti uz
godprātīgas, atklātas un draudzīgas sadarbības vides izveidi. Mēs aktīvi sekojam līdz
informācijas tehnoloģiju sfēras attīstībai un
jaunākajām tendencēm un par galveno mūsu
darbībā akcentējam: pakalpojumu kvalitāti,
inovatīvus risinājumus un individuālo pieeju
klientiem, atbilstoši katra klienta vēlmēm un
mūsdienu tehnoloģiju attīstības prasībām.

“

Mūsu klienti un sadarbības partneri dod mums sparu un prieku
strādāt un censties vēl vairāk, lai sniegtu arvien labāku kvalitāti un plašāku
pakalpojumu klāstu.

”

Mūsu uzņēmuma kodolu veido profesionāli
speciālisti ar teorētisku un praktisku pieredzi
un informācijas tehnoloģiju jomai atbilstošiem
izglītības un kvalifikācijas dokumentiem. Esam
savas nozares entuziasti, un izveidojušies kā
spēcīga un saliedēta komanda.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

VĒRTĒJUMS

NIC pakalpojumu pielietojums
(tradicionālie un latviskie domēna
vārdi, NICEPP, DNSSEC)

*****

Domēna vārdu portfeļa izaugsme

***

Reģistratūras klientu atsauksmes

*****

Laicīga maksājumu veikšana

*****

Sadarbība ar NIC
(DNS administratori, tehniskie
risinājumi, PR)

*****

Dalība NIC pasākumos

**

Dalība NIC projektos

***

Ar ko Jums asociējas .LV?
Ar “savējiem” - ar latviešiem. Pirmā un pamanāmākā īpašība, pēc kuras tīmekļa pasaulē atpazīt
“savējos”.
Kāda ir Jūsu panākumu atslēga?
Izstrādājot projektus klientiem, ir skaidrs, ka tie
nevis vēlas un grib iedziļināties tehniskajās detaļās, bet gan strādājošu produktu/risinājumu, kas
vēlāk nesagādā “galvas sāpēs”. Tāpēc vienmēr
izstrādājam projektus vadoties pēc vadošajiem
standartiem, protams, tas ietver DNSSEC izmantošanu. Pēc NIC datiem mums 96.5% domēni
ir DNSSEC parakstīti. Mums ir liels gandarījums,
kas šis skaitlis ir tik liels un cītīgi strādājam, lai

sasniegtu 100%, jo visu, ko mēs darām - mēs
darām uz visiem 100%. Tā ir arī mūsu panākumu
atslēga!
Kā Jūs vērtējat sadarbību ar NIC? Vai ir kādi
ieteikumi tās uzlabošanai?
Sadarbība ar NIC vienmēr ir bijusi ļoti augstas
kvalitātes, un pēdējos gados tai ir vērojama tikai
un vienīgi pozitīva dinamika! Šī ir sadarbība, kurā
ir ļoti skaidri definēti “spēles” noteikumi, kas to
padara ar baudu “spēlējamu”. Komunikācija un
atsaucība ikdienas darbos ir viena no tām lietām,
kas vērtējama tikai un vienīgi ar “+” zīmi, jo gadījumos, kad rodas jautājumi, tad atbildes var rast ar
vienu telefona zvanu, saņemot ātru, profesionālu
un precīzu informāciju.
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25 FAKTI PAR .LV
CENTR

.lv domēna vārda
reģistrēšana un

Ievieš WHOIS
datu bāzi

uzturēšana kļūst par
maksas pakalpojumu 40 LVL + PVN

.lv augstākā līmeņa domēnu
reģistrs iestājas CENTR
asociācijā (Association of
Internet Country Code Top Level
Domain Registries - CENTR)

Samazināta maksa
par .lv domēna vārda

Ieviesta NIC Klientu
tiešsaistes sistēma

Ieviests
Reģistra-Reģistratūru

reģistrāciju un
uzturēšanu -

ērtākai un ātrākai
domēna vārdu

modelis

20 LVL + PVN

pārvaldībai

2007

1993

Izstrādāta mājas lapa ar
iespēju veikt domēna
Savu darbību
uzsāk .lv

vārda reģistrēšanu un
rēķinu apmaksu

domēns

tiešsaistē

.lv reģistrā var reģistrēt
domēna vārdus latviešu
valodā, izmantojot burtus ar
diakritiskajām zīmēm
(ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ŗ, ģ, š, č, ž)

Atjaunota domēna
vārdu sistēmas
infrastruktūra

2009

sabiedriskās
BringPabeigts
to the table
win-win survival
domas
socioloģiskais
strategies to ensure proactive
pētījums
„Parend
domēna
vārdu
domination.
At the
of the day,
going
reģistrācijas
liberalizācijas
forward, a new normal that has evolved

from iespējām
generationLatvijā”
X.

Liberalizēti .lv
domēna vārdu
reģistrēšanas
noteikumi
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ccNSO

#Baltic Domain Days

.lv kļūst par
ICANN ccNSO
biedru

Izveidots NIC kādamraides

NIC pilnībā pāriet uz pašu

Darbu sāk NIC

Modernizēta NIC

tīkls dažādās Latvijas

vajadzībām izstrādāto

modernizētā

mājas lapa

Atzīmējot .lv 25 gadi, noorganizēta
pirmā īpaši Baltijas valstu domēnu
nozarei veltītā konference

pilsētās: Valmierā, Ventspilī,
Daugavpilī, Jelgavā

klientu apkalpošanas
sistēmu

serveru telpa

https://www.nic.lv

#Baltic Domain Days

2009

Paplašināts NIC

.lv zona parakstīta ar
.lv pievienojas
CommunityDNS
kādamraides
(anycast) tīklam

2019

2014

Ieviests reģistratūrām

DNSSEC un reģistratūras

EPP risinājums ātrākai
un ērtākai datu

var nodrošināt domēna
vārdu parakstīšanu ar

apmaiņai ar reģistru

DNSSEC

Samazināta gada maksa
par .lv domēna vārda
lietošanas tiesībām 10 EUR + PVN

Bring to the table win-win survival
VDAR
strategies to ensure proactive

domination. At the end of the Veiktas
day, goingizmaiņas
kādamraides tīkls,
Bring to the table win-win survival
forward, a new normal that has
evolved
izvietojot jaunus
pakalpojumu
strategies to ensure proactive
from generation X.
punktus ārvalstīs sniegšanas kārtībā un
domination. At the end of the day,
going NIC rezerves
Izveidots
Lietuvā, Igaunijā,
dokumentos, atbilstoši
forward, a new normal that has evolved
datu
centrs Jelgavā
VDAR prasībām
Ukrainā, Brazīlijā
from generation X.

