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GOD. SADARBĪBAS 
PARTNERI!
Nododam Jūsu vērtējumam mūsu pirmo 
.LV Reģistratūru avīzes numuru, kuru 
veidojām ar mērķi sniegt Jums skaidrojošu 
informāciju par domēnu industrijas 
pakalpojumiem, jaunumiem un aktualitātēm.

Šoreiz esam sīkāk izklāstījuši informāciju par 
domēna vārdu pārvaldības rīku NICEPP, apko-
pojuši 10 veiksmīga domēna vārda izvēles kri-
tērijus, dažus interesantus statistikas datus, kā 
arī sveicam mūsu pirmo reģistratūru-zvaigzni jeb 
RegiSTAR.

Plānojam izdot 3 avīzes numurus gadā, bet, lai 
tā kļūtu par noderīgu palīgu mūsu sadarbības 
veicināšanai, mums nepieciešams Jūsu at-
balsts. 

Par ko Jūs vēlētos lasīt turpmākajos numuros? 
Kāda informācija Jums būtu noderīga? Kā mēs 
varētu palīdzēt Reģistratūrām?

Šā gada martā klajā laista .LV reģistra jaunā tī-
mekļa vietne. Esam papildinājuši informāciju par 
mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī izcēluši 
Jūs, .LV Reģistratūras. Paldies visiem, kas ir da-
lījušies ar saviem ieteikumiem un palīdz arvien 
veikt dažādus uzlabojumus.

Paldies tām Reģistratūrām, kuras apmeklēja .LV 
Reģistratūru tikšanos pagājušā gada 22. maijā. 
Dažas no tikšanās laikā uzklausītajām vēlmēm 
esam jau ieviesuši. Pie pārējām vēl strādājam. 

Ar cieņu,
Katrīna Sataki,
.LV reģistra (NIC) vadītāja
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Šogad NIC 26. maijā aicina Jūs neformālā 
branča atmosfērā uz “.LV Reģistratūru tikšanās 
2016”. Pasākuma laikā apskatīsim .LV domē-
na statistiku, prezentēsim  jau ieviestos kā arī 
plānotos jaunumus un priekšlikumus turpmākai 
sadarbībai. Stāstīsim par NIC domēna vārdu 
pārvaldīšanas risinājumu NICEPP, un citām sais-
tošām tēmām. 

Nevajag gaidīt uz nākamo tikšanos, lai uzdotu 
Jūs interesējošu jautājumu vai izteiktu vēlmi pēc 
kāda Jūsu darbā nepieciešama uzlabojuma vai 
pakalpojuma. 

Gaidām Jūs “.LV Reģistratūru tikšanās 2016”! 
Jūsu jautājumus un ieteikumus sūtiet uz 
registrars@nic.lv, zvaniet 67085858 vai nāciet 
pie mums uz Raiņa bulvāri 29, Rīgā.

26.MAIJĀ NO 9:00 – 12:00,  
RĪGĀ, ELIZABETES IELA 101, 

HOTEL MERCURE RIGA CENTRE TELPĀS

SVEICAM AR  
PIRMO 
AVĪZI!

• NIC jaunumi un statiska

• NIC jaunā tīmekļa vietne

• NIC PR vīzija, mēŗķi un 
sadarbības projekti

• RegiSTAR

• NICEPP

Par savu dalību, norādot dalībnieku skaitu, 
lūdzam mūs informēt līdz 20. maijam, sūtot vēstuli 
uz pr@nic.lv vai zvanot pa tālruni 67085858.

NIC AICINA UZ BRANČU

.LV REĢISTRATŪRU 
TIKŠANĀS 2016
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NICEPP PIEDĀVĀ:

PĀRVALDĪT UN REĢISTRĒT DOMĒNA  
VĀRDUS 24/7 

• Reģistrēt un atjaunot domēna vārdus.
• Atjaunot domēna vārda lietotāja 

kontaktinformāciju.
• Pārvaldīt domēna vārda tehniskos ierakstus.
• Atteikties no turpmākas domēna vārda 

pārvaldības.
• Saņemt sev adresētas ziņas no reģistra 

(piemēram, par reģistratūras pārvaldībā  
klāt nākušiem domēna vārdiem).

NICEPP: DOMĒNA VĀRDU 
PĀRVALDĪŠANAS RISINĀJUMS
NIC saviem sadarbības partneriem piedāvā risinājumu NICEPP, kas ļauj automatizēt 
informācijas apmaiņu starp NIC reģistru un Reģistratūru, izmantojot EPP jeb Extensible 
Provisioning Protocol.

EPP ir lietojumslāņa klienta-servera protokols, kuru plaši pielieto domēna vārdu (ne tikai ccTLD, 
bet arī gTLD) pārvaldīšanai. EPP nosaka vienotu pieeju, kā domēna vārdu reģistrs var sazināties ar 
savām reģistratūrām, izmantojot stingri definētu XML ziņu apmaiņu. 

Parasti EPP tiek ieviests kā lietojumprogrammas saskarne API (Application Programming Interface) 
starp reģistratūras tīmekļa interfeisu un reģistru. Šāda veida integrācija ļauj reģistratūrām nekavējo-
ties reaģēt uz savu klientu pieprasījumiem, kā arī pārliecināties par to izpildi.

NIC klientu tiešsaistes sistēma ir paredzēta jaunām reģistratūrām kā atspēriena jeb starta 
platforma. Kad reģistratūra savu darbību ir paplašinājusi un pārvaldāmo domēnu skaits ir 
pieaudzis, iesakām izmantot piedāvāto NICEPP risinājumu.

ĀTRI UN VIENKĀRŠI IZVEIDOT TĪMEKĻA 
SASKARNI SAVIEM KLIENTIEM 

Izmantojot šo saskarni, klienti var reģistrēt 
domēna vārdus reālā laikā.

NICEPP pieprasījumi tiek apstrādāti automātis-
ki, tādejādi klienti, aizpildot reģistrācijas formu, 
nekavējoties saņem Reģistratūras iepriekš defi-
nētu atbildi ar reģistrācijas apliecinājumu un visu 
nepieciešamo papildinformāciju.

AUTOMATIZĒT DOMĒNA VĀRDU 
PĀRVALDĪBU, SASKAŅOJOT SAVU KLIENTU 
DB AR .LV REĢISTRĀ ESOŠAJIEM DATIEM

NICEPP risinājums palīdz izskaust problēmas, 
kas saistītas ar neatjaunotu informāciju Reģis-
tratūru pusē, atvieglojot regulāru Reģistratūras 
rīcībā esošo datu saskaņošanu ar aktuālo infor-
māciju no reģistra.

PIELĀGOT IZVEIDOTO RISINĀJUMU 
SADARBĪBAI AR CITU DOMĒNU REĢISTRU 
TURĒTĀJIEM

NICEPP ieviešanā patērētās pūles ievērojami at-
maksāsies, ja plānojat nākotnē saviem klientiem 
piedāvāt plašāku TLD (gan ccTLD, gan gTLD) 
klāstu.

         Teiksim tā, EPP ieviešana, nebija 
no tiem vieglākajiem uzdevumiem – 
mums pagāja aptuveni divas nedēļas, 
jo API ir diezgan sarežģīts un prasības ir 
striktas, taču rezultāts ir lielisks - patei-
coties automatizācijai, mūsu uzņē-
mums ne tikai ietaupa desmitiem darba 
stundu mēnesī, bet arī spēj nodrošināt 
ātrāku pakalpojumu sniegšanu. Ja cil-
vēks reģistrē domēna vārdu piektdienas 
vakarā, viņam nav jāgaida pirmdiena, lai 
kaut kas sāktu strādāt.

Kārlis Blūmentāls,
MOZELLO vadītājs, dizainers

“

”
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KĀ SĀKT IZMANTOT 
NICEPP RISINĀJUMU?

KĻŪSTI PAR NIC SADARBĪBAS 
PARTNERI

NICEPP risinājums ir paredzēts tikai mūsu sa-
darbības partneriem – .LV Reģistratūrām. Tā-
pēc, lai varētu izmantot NICEPP, vispirms ir jā-
noslēdz reģistratūras līgums.

IZVEIDO EPP KLIENTA  
PROGRAMMATŪRU

Jāizveido EPP klienta programmatūra Reģis-
tratūras pusē. Reģistratūras var izmantot pašu 
izstrādātās sistēmas vai pielāgot savām vaja-
dzībām kādu no brīvi pieejamiem risinājumiem 
(PHP, Python, Java, Ruby, Perl, C++ u.c.). 

NIC nodrošina testa sistēmu izstrādes 
vajadzībām un atsaucīgu atbalstu izstrādes 
procesā.

PAPILDINI TO AR NICEPP 
PAPLAŠINĀJUMIEM UN NOTESTĒ

Izveidotais EPP risinājums Reģistratūrai ir jāpa-
pildina ar NICEPP paplašinājumiem un jāizpilda 
NIC izsniegts gala pārbaudījums.

AIZIET!

Kad Reģistratūra un NIC pārliecinās, ka visi tes-
ti sekmīgi izieti, Reģistratūra var uzsākt darbu 
reālā režīmā!

Ja vēlaties izmantot NICEPP, lūdzu, rakstiet 
epp@nic.lv vai zvaniet 67085858, un mēs Jūs 
informēsim par turpmākajiem soļiem.

EPP KLIENTA-SERVERA 
PROTOKOLS
EPP piedāvā vienotu veidu, kā Reģistratūras var 
komunicēt ar domēna vārdu reģistriem, apmai-
noties ar stingri definētiem XML ziņojumiem.

Saziņas sesija starp EPP KLIENTU un SERVERI:

• Klients pieslēdzas serverim, izmantojot 
šifrētu sakaru kanālu (SSL).

• Serveris atbild ar piedāvāto pakalpojumu 
sarakstu –  atbalstītajiem paplašinājumiem 
(piem. DNSSEC), valodām, kādās 
pieejamas servera atbildes un informāciju 
par reģistra piekopto datu pārvaldības 
politiku.

• Klients autorizējas, izmantojot 
lietotājvārdu un paroli, kā arī izvēlas 
pakalpojumus un paplašinājumus, ko 
iespējot sesijas laikā.

• Klients izlasa ziņu rindā uzkrātos 
jaunumus: informāciju par pārvaldībā 
saņemtiem domēna vārdiem, kā arī visām 
darbībām ar Reģistratūras pārvaldībā 
esošo informāciju, kas veiktas, izmantojot 
citus kanālus – piemēram, www.nic.lv 
tiešsaistes sistēmā.

• Klients veic darbības ar savā pārvaldībā 
esošo informāciju (piem., lasa, izveido 
jaunu vai atjauno esošu kontaktpersonu 
datus, reģistrē un atjauno domēna vārdus, 
maina to kontaktpersonas, kā arī tiem 
piesaistīto tehnisko informāciju).

• Serveris atbild nekavējoties ar 
standartizētu atbildes kodu, kas ataino 
pieprasītā objekta stāvokli pēc komandas 
izpildes. 

• Klients aiziet dīkstāvē līdz nepieciešams 
izpildīt jaunu komandu, ik pa laikam 
“piebikstot” serverim, vai nav atstātas 
jaunas ziņas?

• Savienojumu pārtrauc klients, kad 
viss iecerētais ir izpildīts, vai arī serveris 
dīkstāves gadījumā, ja saziņa no klienta 
puses ilgāku laiku nav notikusi.

NICEPP  
PAPLAŠINĀJUMI
NICEPP risinājums izveidots atbilstoši starp-
tautiskajiem standartiem RFC 5730 - 5734 un 
papildināts ar atsevišķiem paplašinājumiem, lai 
nodrošinātu EPP darbību NIC reģistrā.

NICEPP ir 2 paplašinājumi:

1. LvDomain – ievieš domēna vārdam papildu 
statusu – clientAutoRenewProhibited, kas ak-
ceptē vai noliedz domēna vārda automātisku 
atjaunošanu (auto-renewal), kad tā lietošanas 
termiņš ir beidzies.

2. LvContact – ievieš divus papildu laukus do-
mēna vārda lietotāja kontaktpersonai:

• lvcontact:regNr: privātpersonām, 
Latvijas rezidentiem, tiek glabāts personas 
kods; Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem 
vai juridiskām personām, glabā LR 
Uzņēmumu reģistrā izdotu reģistrācijas 
numuru.

• lvcontact:vatNr:  ES (t.sk. arī Latvijā) 
reģistrētiem uzņēmumiem vai juridiskām 
personām glabā PVN numuru.

2.

1.

3.

4.
Plašāka informācija pieejama NICEPP 
servera dokumentācijā (angļu valodā):
http://www.nic.lv/eppdoc/html/index.html

RFC-5730 (About EPP)
RFC-5731 (EPP Domain name mapping)
RFC-5732 (EPP Host object mapping)
RFC-5733 (EPP Contact object mapping)
RFC-5734 (EPP Transport over TCP)
Technical requirements for .lv domain names
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KĀ IZVĒLĒTIES 
DOMĒNA 
VĀRDU?
Domēna vārda izvēle pirms gadiem 10 
bija ļoti vienkāršs process un nesagādāja 
lietotājam liekas grūtības. Taču mūsdienās, 
ņemot vērā pieaugošo konkurenci par katru 
globālā tīmekļa lietotāju, tas vairs nav 5 
minūšu jautājums. Pirms domēna vārda 
izvēles ir jāņem vērā virkne papildu faktoru.  
Lai tajos neapjuktu, NIC piedāvā ieskatu 
veiksmīga domēna vārda izvēlē:

IZVĒLIES ATBILSTOŠU DOMĒNA  
VĀRDA PAPLAŠINĀJUMU 

Viens no svarīgākajiem lēmumiem ir izvēlēties 
savai mērķauditorijai atbilstošu TLD (top level 
domain) pagarinājumu. NIC Latvijas uzņēmu-
miem vai zīmoliem iesaka sekot labas prakses 
vadlīnijām un par domēna vārda paplašinājumu 
Latvijas tirgum izvēlēties .LV. Svarīgi zināt, ka 
izvēloties attiecīgās valsts TLD, Jūsu domēna 
vārds, šīs valsts robežās, meklētājprogrammās 
kotēsies augstāk. Šis lēmums, protams, ir atka-
rīgs no Jūsu darbības sfēras un mērķauditorijas. 
Jāizvērtē kritiski, vai potenciālais klients Jūsu 
Latvijas uzņēmumu un/vai zīmolu meklēs zem 
.COM, .NET vai cita TLD? 

Daži izplatītākie augstākā līmeņa domēni:

.LV – Latvija;

.EU – Eiropas Savienība;

.COM – komerciāls;

.EDU – izglītības;

.NET – tīkla projekti;

.GOV – valdības;

.ORG – nekomerciālās organizācijas;

No 2014. gada ir pieejami arī jaunie vispārējā 
augstākā līmeņa domēni (gTLD). Populārākie: 
.XYZ, .SCIENCE, .CLUB, .TOP, .PARTY, 
.SUCKS. ADULT, .XXX.

ESI ATMIŅĀ PALIEKOŠS, VIEGLI  
RAKSTĀMS UN SAPROTAMS

Domēna vārdam ir jābūt viegli izrunājamam un 
nepārprotamam, tā ievade lietotājiem nedrīkst 
sagādāt liekas grūtības. Jo īsāks, saprotamāks 
un atmiņā paliekošāks būs domēna vārds, jo āt-
rāk un vieglāk lietotāji to atradīs.

.LV domēna vārda iespējamais garums:  
min. 2 un max. 63 simboli.

IZVAIRIES NO DOMU ZĪMĒM  
UN CIPARIEM

Domu zīmes un cipari tiek bieži pārprasti, tie 
padara domēna vārdu, grūtāk izrunājamu un 
saprotamu. Izdzirdot šādu domēnu, nav īsti 
skaidrs, vai nosauktais skaitlis ir jāraksta bur-
tiem vai cipariem, kā arī domu zīmes atrašanās 
vieta var tikt pārprasta vai vienkārši piemirsta.

Ja oficiālais uzņēmuma logo vai nosaukums 
tomēr satur domu zīmi vai ciparu, labā prakse 
būtu reģistrēt vairākus domēna vārdus, lai 

garantētu klienta nokļūšanu Jūsu, nevis 
līdzīga uzņēmuma tīmekļa vietnē. 

Piemēram: SIA “SAU-LE” NIC ieteiktu 
reģistrēt domēna vārdus: sau-le.lv un saule.lv 

 

ESI RADOŠS

Kur tik cilvēks savu fantāziju nevar likt lietā! Arī 
domēna vārdu gudrošanā, ja ir vēlme izveidot 
ko pa īstam radošu un cilvēku vai uzņēmumu 
raksturojošu. Izvēloties nozari raksturojošus 
vārdus, kurus apvienojot vai miksējot Brainstor-
ming rezultātā, var nonākt pie patiešām lieliska 
domēna vārda. Piedāvājam dažus iedvesmojo-
šus piemērus:

• Apvieno (līdzīgi kā to ir veicis YouTube).
• Izveido frāzi (Six Apart).
• Samiksē, sajauc (Microsoft, Farecast).
• Pielāgo, pārfrāzē kādu no izvēlētajiem 

vārdiem (Flickr, Zune).
• Pievieno piedēkli vai priedēkli (Friendster).
• Izgudro pavisam jaunu, bet skanīgu vārdu 

(Etsy, Odeo).

PĀRVĒRT DOMĒNA VĀRDU MĀRKETINGA 
RĪKĀ (IZMANTO ATSLĒGAS VĀRDUS)

Domēna vārds var tikt veiksmīgi izmantots arī kā 
mārketinga rīks SEO (Search Engine Optimiza-
tion) uzlabošanai un ne tikai. Lai ievērojami uz-
labotu uzņēmuma atrašanās vietu meklētājsis-
tēmās, iekļaujiet domēna vārdā ar Jūsu nozari 
vai produktu saistītus un bieži meklētus atslēgas 
vārdus. Tas ne tikai padarīs Jūsu domēnu vieg-
lāk saprotamu meklētājsistēmām (piem. Goog-
le), bet arī pārējiem lapas apmeklētājiem. 
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tošana, kā arī vēlaties uzņēmumam saglabāt vai 
piekopt vienotu stilu, NIC aicina par to domāt 
laicīgi un pārbaudīt izvēlētā vārda pieejamību arī 
sociālajā vidē. 

PIEVĒRS UZMANĪBU INTELEKTUĀLAJAM 
ĪPAŠUMA TIESĪBĀM

Kopš 2009. gada NIC noteikumi paredz reģis-
trēt domēna vārdus rindas kārtībā, taču jāņem 
vērā, ka praksē bieži vien autortiesību neievēro-
šana var kļūt par iemeslu lieliska domēna vārda 
zaudēšanai. Pirms izvēlies savu domēna vārdu, 
NIC iesaka pārliecināties, vai netiek aizskartas 
neviena uzņēmuma vai preču zīmes autortiesī-
bas.

IZPĒTI IZVĒLĒTĀ DOMĒNA  
VĀRDA VĒSTURI

Iepriekš jau izmantota domēna vārda lietošana 
var kalpot Jums par labu, vai arīdzan gluži pre-

Ja esat jau reģistrējuši domēna vārdu ar Jūsu 
uzņēmuma nosaukumu, NIC ieteiktu reģistrēt 
vienu – tieši SEO mērķiem orientētu, lai abi no-
rādītu uz vienu vietni. 

Piemēram: SIA “SAU-LE”, kas nodarbojas ar 
juvelierizstrādājumu tirdzniecību, NIC ieteiktu 
reģistrēt papildu domēna vārdu rotas.lv.  

Atrast un izvēlēties meklētākos Google 
atslēgas vārdus, saistītus ar Jūsu darbības 
nozari vai produktu, palīdzēs “Google 
adwords keyword planner”. Šis rīks ne tikai 
piedāvās vairākus variantus, bet arīdzan 
norādīs to meklēšanas popularitāti (search 
traffic).

PĀRBAUDI IZVĒLĒTĀ VĀRDA PIEEJAMĪBU 
SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Mūsdienās ar tīmekļa vietni bieži vien ir par maz! 
Uzņēmumi ir iecienījuši socializēties ar saviem 
klientiem un sadarbības partneriem arī tiešsais-
tē, izmantojot sociālos tīklus (piem., Draugiem.lv, 
Facebook, LinkedIn, YouTube vai Twitter, u.c.). 
Ja arī Jūsu plānos ietilpst šo sociālo tīklu izman-

tēji par sliktu. Ja Jūsu izvēlētais domēna vārds 
ir jau iepriekš lietots, ir svarīgi izpētīt tā vēsturi. 
Google pievērš uzmanību domēna vārda re-
ģistrācijas vecumam, proti, jo vecāks domēna 
vārds, jo veiksmīgāks būs tīmekļa vietni SEO. 
Taču tikpat svarīgs faktors ir arī domēna vār-
da saturs, saišu backlinks, kā arī tā izvietojums 
kādā no melnajiem sarakstiem. Šādam nolūkam 
var izmantot bezmaksas rīku archive.org - pat ja 
domēna vārds ir jau pieejams reģistrācijai, tas 
izklāstīs svarīgāko par tā vēsturi.

ŅEM VĒRĀ LATVIEŠU VALODAS  
ĪPATNĪBAS

Jau kopš 2004. gada ikviens, kurš vēlas, var 
piereģistrēt domēna vārdus arī latviešu valodā, 
izmantojot burtus ar diakritiskajām zīmēm. Šī 
gan nav aktualitāte visiem, lielākajai daļai ar latī-
ņu burtiem vien pietiek. Taču ir atsevišķas noza-
res un vārdi, kuru nozīme ievērojami mainās, ja 
tos raksta, neizmantojot garuma zīmes. Šādos 
gadījumos NIC iesaka piereģistrēt arī latviskotu 
domēna vārda versiju.

 

Piemēram: Kāzu kleitu salonam, papildus 
domēna vārdam kazukleitas.lv NIC iesaka 
reģistrēt arī domēnu kāzukleitas.lv. 
Medicīnas apvienībai papildus domēnam 
masubiedriba.lv NIC iesaka reģistrēt arī 
domēnu māsubiedrība.lv.
 
Latviskie domēna vārdi maksā lētāk – 7EUR 
+ PVN

REĢISTRĒ UZREIZ UN NEĻAUJ IZTECĒT 
DERĪGUMA TERMIŅAM

Bieži vien labi domēna vārdi atbrīvojas tikai tādēļ, 
ka tā bijušajam lietotājam ir piemirsies laicīgi veikt 
tā apmaksu. Šādā veidā savu veiksmīgi izvēlē-
to domēna vārdu var arī pazaudēt! Tiesa gan, 
ka domēna vārda likvidācija nav vienas dienas 
jautājums, ja Jūs vismaz reizi mēnesī apmeklē-
jat savu tīmekļa vietni, Jums būtu jāpamana, ka 
tās darbība ir apturēta neapmaksāta rēķina dēļ. 
(skat. attēlu “Domēna vārda dzīves cikls”).

Ja esat atraduši sev vispiemērotāko domēna 
vārdu, nevilcinieties un reģistrējiet to, pirms 
kāds cits to ir paguvis pirms Jums.

DOMĒNA VĀRDA DZĪVES CIKLS

Domēna vārds 
ir brīvi pieejams 

reģistrācijai

Domēna vārds  
 reģistrēts uz  

noteiktu periodu

Mēnesi pirms lietošanas 
tiesību beigām  maksātājam 

tiek izsūtīts rēķins

Domēna vārds 
tiek atslēgts uz 

30 dienām
Reģistrē  

domēna vārdu un 
apmaksā rēķinu

Tiek izsūtīts atgādinājums 
uz visām piesaistīto personu 

e-pasta daresēm

Maksājums saņemts

Maksājums nav saņemts
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Mozello ir neliels programmatūras izstrādes 
uzņēmums no Latvijas, kurš jau kopš 2007. 
gada nodarbojas ar programmatūras un web 
servisu izstrādi. Mozello tika izveidots ar 
mērķi dot iespēju ikvienam datora lietotājam 
ar pamata zināšanām ātri un viegli izveidot 
pieklājīgu tīmekļa vietni sava uzņēmuma vai 
privātajām vajadzībām, aiztaupot sarežģītas 
tehniskās detaļas vai dārgu izstrādes 
procedūru.

Par panākumiem un sasniegumiem, kā arī 27% 
domēna vārda skaita pieaugumu, Mozello vadī-
tājs Kārlis Blūmentāls ir lakonisks un tiešs: 

“Ņemot vērā, ka Mozello ir ērtākais, ātrākais 
un lētākais mājas lapu un e-veikalu izveides ri-
sinājums gan Latvijā, gan pasaulē, manuprāt, 
mūsu izaugsme ir tikai likumsakarīga. Mēs do-
dam iespēju ikvienam interneta lietotājam savu 
mājas lapu izveidot paša spēkiem ātri un vieg-
li, un cilvēki šo iespēju izmanto arvien biežāk. 
Protams, nopietna mājas lapa mūsdienās nav 
iedomājama bez sava domēna vārda, tāpēc pa-
lielinās arī domēna vārdu skaits.”

.LV K. Blūmentālam asociējas ar:

“Latviju, ar dzimto interneta stūrīti. Man personī-
gi katra .LV domēna atvēršana pat no ārzemēm 
raisa zināmu “mājās sajūtu.””

Par kurioziem atgadījumiem saistībā ar domēna 
vārdu reģistrāciju, Mozello vadītājs piemin:

“Reiz vārda “santehnika” vietā kāds Mozello 
klients bija pieteicis “santehinka” (divi burti sa-
jaukti vietām). Reģistrējām vārdu, bet klients 
teica, ka mājas lapa neiet. Meklējām cēloni, 
izrādījās klientam bija gadījusies drukas kļūda, 
izvēloties domēnu, un arī mēs paši šo kļūdu ne-
bijām pamanījuši. Kopš tā laika cenšamies būt 
vērīgāki, un neļaut saviem klientiem reģistrēt 
acīmredzami kļūdainus vai pagalam neveiksmī-
gus domēna vārdus.”

Vērtējot sadarbību ar NIC, K. Blūmentāls izsa-
kās: 

“Sadarbību ar NIC vērtējam ļoti pozitīvi. NIC ir 
patiesi draudzīgs, uzticams un konstruktīvs sa-
darbības partneris. Novēlam “turēt latiņu” ne-
mainīgi augstu un turpināt attīstīties.”

Katrā .LV Reģistratūru avīzes izdevumā NIC 
izcels kādu no .LV Reģistratūrām, piešķirot 
tai īpašu titulu “RegiSTAR”! 

Par numura zvaigzni kļūs tā .LV Reģistratūra, 
kurai būs labākie izaugsmes rādītāji (.LV domē-
na vārdiem) un ar kuru NIC izveidojusies auglīga 
sadarbība gan klientu  apkalpošanas jomā, gan 
tehnisko risinājumu jomā, ieviešot NIC piedāvā-
tos rīkus un papildpakalpojumus. Šobrīd NIC 
ir izveidojusies sadarbība ar 56 Latvijas Reģis-
tratūrām. Augsti vērtējām visu Reģistratūru ie-
guldīto darbu un vēlamies izteikt pateicību par 
atsaucību un augsto aktivitāti.

REGISTAR – MOZELLO

Kā pirmo .LV Reģistratūru-zvaigzni “RegiSTAR” 

vēlamies izcelt tīmekļa vietņu servisu Mozello. Ar 
jau ievērojamu .LV domēna vārda  klāstu Mo-
zello par NIC sadarbības partneri ir kļuvis 2015. 
gada martā. Neraugoties uz salīdzinoši īso sa-
darbības laiku, Mozello ir sevi skaļi pieteicis re-
ģistratūru vidū, sasniedzot 27% .LV reģistrēto 
domēna vārdu skaita pieaugumu 2015. gadā. 
Mozello tāpat ir ieviesis un izmanto NICEPP 
sniegtās iespējas, kā arī ir aktīvi līdzdarbojies 
NIC organizētajā .LV Reģistratūru pasākumā. 

Ievērības vērts ir arī plašais Mozello klientiem 
piedāvātais domēna vārdus zonu klāsts: 

.com, .net, .org, .biz, .info, .eu, .mobi, .de, 

.co.uk, .uk, .at, .be, .ch, .cz, .dk, .fr, .it, .lt, .me, 

.nl, .pl, .se, .ee, .hu, .ca.

• Mozello šobrīd ir ap 20 000 aktīvu 
lietotāju no vairāk nekā 100 valstīm.

• Balva “Platīna pele” par labāko IT 
risinājumu biznesam 2014. gadā.

• Ekonomikas ministrijas atzinība “par 
ieguldījumu e-risinājumu attīstībā Latvijā”

SPILGTĀKĀ .LV  
REĢISTRATŪRA LATVIJĀ !
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SKAITĻI UN FAKTI

117 707

100 000. reģistrētais domēna vārds: 
garrett.lv

Garākais aktīvais .LV domēna vārds 
(42 simbolu garš): 

tirdzniecibas-iekartas-veikalu-stalazas.lv

.LV veidotie raksti sasniedz vidēji ap 500  
cilvēku lielu auditoriju

.LV DOMĒNA VĀRDUS REĢISTRĒ: VALSTIS, KURAS IECIENĪJUŠAS .LV DOMĒNA VĀRDUS:

Kopējais reģistrēto .LV domēna vārdu  skaits*

LV Reģistratūras 15%

Ārzemju reģistratūras 17%

Piešķirtie bezmakas 
domēna vārdi 4%

Tiešās reģistrācijas  64%

Latvija 80%

Lietuva 2%

Igaunija 1%

Zviedrija 1%

Francija 1%

UK 1%

Vācija 3%

* (29.04.2016.)

Raiņa bulvāris 29,
Rīga, LV-1459, Latvija

Tālrunis: +371 67085858
Fakss: +371 67225072

E-pasts: dns@nic.lv
Atbalsts reģistratūrām: registrars@nic.lv

Sabiedrisko attiecību daļa: pr@nic.lv
Vietne: http://www.nic.lv

LVregistrs

Populārākais raksts sociālajos tīklos  
aprīļa mēnesī:

“Domēna vārdu tirgus un tā karalis”*
* (www.pardomenu.lv)

ASV 3%

Polija 1%

Pārējās 7%

Ķīna 120%

Igaunija 20%

Polija 14%

VALSTIS AR LIELĀKO  
.LV DOMĒNA VĀRDU 
PIEAUGUMU (2016):


