REĢISTRATŪRU AVĪZE
GAILIS IESKANDINA PĀRMAIŅAS GAN
LIKUMOS, GAN DOMĒNU CENĀS!
Janvāris savu nosaukumu ir guvis no
Romiešu dieva Jāna — katras rīcības,
darbības vai notikuma sākuma dieva. Jāna
uz abām pusēm vērstās sejas ļāva tam
lūkoties gan pagātnē, gan nākotnē, līdzīgi
arī mēs šajā avīzes numurā atskatāmies
gan uz 2016. gadā paveikto, gan vēl
gaidāmajām nākamā gada pārmaiņām.
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Pagājušā gada laikā NIC ir piedzīvojis ievērojamus vizuālus, kā arī funkcionālus uzlabojumus,
klajā laižot savu jauno mājaslapu un klientu tiešsaistes sistēmu.
Uzmanības vērts ir arī LU MII Mākslīgā intelekta
laboratorijas un NIC kopīgiem spēkiem lolotais
domēna vārda izvēles palīga domenīmi.lv projekts, kurš 2016. gada nogalē tika aktīvi popularizēts, pievēršot klientu uzmanību ne tikai
radošai .LV domēna vārda izvēlei, bet arī tām
.LV Reģistratūrām, kuras atbalstīja un kļuva par
šī projekta sadarbības partneriem. Starp citu,
domenīmi.lv darbībā izmantotā LU MII veidotā
semantiskās analīzes tehnoloģija ir atzīta par
vienu no 2016.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē.
Pērtiķa gadā ir dzimusi arī šī īpaši .LV Reģistratūrām veltītā avīze, ar kuras palīdzību cenšamies
informēt lasītājus ne tikai par .LV domēnu, tā
attīstību un tirgus īpatnībām, bet arī domēnu in-

dustrijas jaunumiem un aktualitātēm. Katrā numurā izceļam kādu no sadarbības partneriem,
piešķirot tām īpašu titulu — RegiSTAR.
2017.gada gailis jau ir dziedājis, ieskandinot
pārmaiņas gan likumos, gan .LV domēna vārdu
cenās. NIC no 2017.gada 1.janvāra .LV Reģistratūrām piešķir maksimālo 35% atlaidi, ja pārvaldāmo domēna vārdu skaits ir lielāks par 50.
Ar gada sākumu stājas spēkā arī grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem noteikti gadījumi, kad Valsts ieņēmumu dienestam
(VID) ir tiesības atslēgt domēna vārdu un pārtraukt (apturēt) mitināšanas pakalpojumu, kā arī
gadījumi, kad piešķirt domēna vārda lietošanas
tiesību nodošanas liegumu, saistībā ar nodokļu
revīzijas (audita) veikšanu.
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NO 1. JANVĀRA
LIKUMDEVĒJS PIEŠĶIR
VID TIESĪBAS ATSLĒGT
DOMĒNA VĀRDU VAI UZLIKT
TĀ LIETOŠANAS TIESĪBU
NODOŠANAS LIEGUMU.

NIC piešķir

35%

atlaidi reģistratūrām,
kuru pārvaldāmo domēna
vārdu skaits > 50 gb.

Arī NIC starptautiskā sadarbība būs rosīga, organizējot 57th CENTR General Assembly, kas
pulcēs visu Eiropas reģistru vadītājus, lai izrunātu domēnu industrijas infrastruktūras, pārvaldības un drošības jautājumus.
Novēlam mums visiem zinošus klientus, atsaucīgus kolēģus un ar bagātīgu atdevi apveltītu
visu 2017. gadu!

Ar cieņu - Dana Ludviga
.LV reģistra (NIC) mārketinga
un komunikācijas vadītāja

Ja vēlaties pārslēgt līguma pielikumu nr. 1 “Maksa
un norēķinu kārtība“, sakarā ar jauno cenu politiku, lūdzu, rakstiet registrars@nic.lv
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LIKUMDEVĒJS PIEŠĶIR VID TIESĪBAS ATSLĒGT DOMĒNA VĀRDU
VAI UZLIKT TĀ LIETOŠANAS TIESĪBU NODOŠANAS LIEGUMU
2017. gada 1. janvārī spēkā stājās
grozījumi likumā “Par nodokļiem un
nodevām” (NN), ar kuriem tiek pastiprināta
e-komercijas uzraudzība: turpmāk Valsts
ieņēmumu dienests (VID) ir tiesīgs pieņemt
lēmumu par domēna vārda atslēgšanu vai
tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu.
Šādas pilnvaras ļaus VID operatīvi reaģēt uz nodokļu maksātāju pārkāpumiem tīmekļa vietnē/
ēs. Vienlaikus Saeima apstiprināja arī grozījumus Elektronisko sakaru likumā (ESL), likumā
“Par Valsts ieņēmumu dienestu” (likums par VID)
un likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

LIETOŠANAS TIESĪBU NODOŠANAS
LIEGUMS

Norādītajiem domēna vārdiem NIC uzliks
lietotāju tiesības maiņas liegumu (līdzīgi
kā tas notiek saimnieciskās darbības
apturēšanas gadījumā). Ja lietotājs izrāda
vēlmi veikt domēna vārda lietotāja maiņu,
reģistratūrai ir jāsazinās ar NIC, tā tālākajai
apstrādei. Saņēmis no NIC pieprasījumu
VID izvērtēs tā rīcībā esošo informāciju un
septiņu darba dienu laikā pieņems lēmumu
liegt vai atļaut lietošanas tiesību nodošanu,
par to informējot gan NIC, gan domēna
vārda lietotāju.

Grozījumos likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikts: ja nodokļu maksātājs, kuram
paredzēts veikt nodokļu revīziju (auditu), izsaka
vēlmi domēna vārda lietošanas tiesības nodot
citai personai, VID būs tiesības pieņemt lēmumu
liegt minēto tiesību nodošanu.
Reizi mēnesī NIC saņems no VID sarakstu ar
domēna vārdiem, kuru lietotājiem vai arī “izmantotājiem” (nomniekiem) plānots veikt nodokļu
revīzijas auditu. NIC šo informāciju saņems vēl
pirms to uzzina attiecīgais nodokļu maksātājs!

Minētās izmaiņas veiktas, likumā iekļaujot jaunu
34.5 pantu. Savukārt 34.5 panta 9. daļā noteikts,
ka nodokļu maksātājam pēc lēmuma par no-

dokļu revīzijas (audita) rezultātiem stāšanās spēkā ir tiesības iesniegt VID iesniegumu ar lūgumu
pieņemt lēmumu par domēna vārda lietošanas
tiesību nodošanas lieguma atcelšanu, ja nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu.

• Elektronisko sakaru likums
• Likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”
• Likums “Par nodokļiem un nodevām”

LIETOTĀJU MAIŅAS LIEGUMS, JA DOMĒNA VĀRDS ATRODAS REĢISTRATŪRAS PĀRVALDĪBĀ!

VID

Reizi mēnesī nosūta NIC domēna vārdus un to lietotājus, kuriem plāno veikt nodokļu auditu

NIC

Norādītajiem domēna vārdiem uzliek lietošanas
tiesību maiņas liegumu & informē par to attiecīgo
reģistratūru

Nosūta VID informāciju, lai
noskaidrotu pieņemtā
lēmuma statusu

Informē reģistratūru par VID
pieņemto lēmumu

Reg

Drīkst informēt domēna
vārda lietotāju

Informē NIC par saņemto
pieprasījumu

Informē lietotāju par VID pieņemto
lēmumu

Ja prasa reģistratūrai veikt domēna
vārda lietotāja maiņu

Var pārsūdzēt VID pieņemto lēmumu

Liet

Likums paredz VID iespēju
pieņemt lēmumu 7 darba
dienu laikā

Pieņem lēmumu un informē NIC

REĢISTRATŪRU AVĪZE
DOMĒNA VĀRDA ATSLĒGŠANA
Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs:
1. tīmekļa vietni izmanto nereģistrētas
saimnieciskās darbības veikšanai;
2. nerezidents (ārvalsts komersants) tīmekļa
vietni izmanto Latvijas ekonomiskajā vidē
un nav reģistrējis pastāvīgo pārstāvniecību,
vai nav komercreģistrā reģistrējis filiāli;
3. tīmekļa vietnē veic saimniecisko darbību
un tā nav reģistrēta kā struktūrvienība;
4. veicot saimniecisko darbību internetā sevi
neidentificē (neievēro likuma par NN 15.3
panta prasības);
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5. nodokļu maksātājam ir apturēta
saimnieciskā darbība saskaņā ar likuma
par NN 34.1 pantu, ja tīmekļa vietne ir
struktūrvienība likuma 1. panta 24. punkta
izpratnē.

Ja 15 dienu laikā pēc rakstveida
brīdinājuma paziņošanas, maksātājs nebūs
novērsis pārkāpumus, VID pieņems lēmumu
par domēna vārda atslēgšanu. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

“Nav retums arī gadījumi, kad domēna vārds ir
reģistrēts uz kādas trešās personas vārda, t.i.,
domēna vārdu reģistrē persona A un nodod to
personai B, kas to izmanto savas tīmekļa vietnes adresē. Persona A, protams, ir atbildīga par
to, kas notiek ar tās reģistrēto domēna vārdu,
bet šobrīd nav skaidrs, kā rīkoties, ja administratīvā akta par domēna vārda atslēgšanu adresāts ir persona B,” skaidro domēna vārdu sistēmas administratore Dace Digule.

Tātad, ja nodokļu maksātājs veic nereģistrētu
saimniecisko darbību tīmekļa vietnē, veic saimniecisko darbību, bet sevi neidentificē, vai arī
nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā
darbība, VID būs tiesības pieņemt lēmumu par
domēna vārda atslēgšanu. Aplūkotās izmaiņas
noteiktas likuma par NN 34.4 panta 1.daļā, savukārt panta 11. un 12. daļā regulēta domēna
vārda darbības atjaunošanas kārtība.
VID piecu darba dienu laikā pēc pārkāpuma
konstatācijas rakstveidā brīdinās nodokļu
maksātāju par domēna vārda atslēgšanu
(izņemot gadījumu, kad tiek konstatēts
4. vai 5. punktā minētie pārkāpumi).

tā izpildes datumu. Likums uzliek NIC
pienākumu atslēgt domēna vārdu piecu
darba dienu laikā pēc VID pieprasījuma
saņemšanas.

Saraksts ar atslēgtajiem domēna vārdiem tiks
publicēts https://www.vid.gov.lv tīmekļa vietnē.
Domēna vārdu atjauno, ja nodokļu maksātājs ir
novērsis konstatēto/s pārkāpumu/s un iesniedzis VID iesniegumu par pārkāpumu novēršanu, pie nosacījuma, ka NIC līgums ar attiecīgo
lietotāju vēl ir spēkā.

NIC pēc VID pieprasījuma saņemšanas
informēs reģistratūru (ja domēna vārds
atrodas tās pārvaldībā) un domēna vārda
lietotāju par pieņemto VID lēmumu un

“

Domēna vārda atslēgšana tiks

pielietota tikai kā galējs līdzeklis, kad ar
citām metodēm nebūs izdevies panākt

”

risinājumu,

sarunā ar NIC uzsvēra VID pārstāvis.

DOMĒNA VĀRDA ATSLĒGŠANA, JA DOMĒNA VĀRDS ATRODAS REĢISTRATŪRAS PĀRVALDĪBĀ!

VID

Konstatē pārkāpumu (likumā par
NN, 34.4 panta 1.daļa)

Atsevišķos gadījumos likums
paredz iespēju VID nodokļu
maksātāju nebrīdināt

5. d.d. laikā

VID brīdina nodokļu maksātāju

NIC

3 darba dienu laikā atsūta
pieprasījumu par domēna
vārda atjaunošanu

Nosūta NIC pieprasījumu
atslēgt domēna vārdu
Likums uzliek NIC pienākumu atslēgt
domēna vārdu 5 darba dienu laikā pēc
VID pieprasījuma saņemšanas

Informē lietotāju un reģistratūru par VID
lēmumu un domēna vārda atslēgšanas
datumu

Atslēdz domēna vārdu

(ir publiski pieejams jaunai reģistrācijai pēc apmaksas termiņa
beigām)

Reg
Liet

Atjauno domēna vārdu, ja tā līgums ar
attiecīgo lietotāju vēl ir spēkā un informē reģistratūru

Drīkst informēt lietotāju

Ja 15 dienu laikā nav novērsts
pārkāpums

Nodokļu maksātājs var pārsūdzēt lēmumu (lēmuma pārsūdzēšana to neaptur
no izpildes) vai novērst pārkāpumus

Nodokļu maksātājs ir novērsis pārkāpumu un iesniedzis VID iesniegumu par
pārkāpumu novēršanu
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STARPTAUTISKIE DOMĒNA VĀRDI (IDN)
Sākotnēji domēna vārdi varēja saturēt
tikai latīņu burtus, ciparus un simbolu ‘-’,
taču, pieaugot interneta tīkla izplatībai
un nepieciešamībai domēna vārdos
izmantot arī citu valodu simbolus, tika
radīti starptautiskie domēna vārdi jeb IDN
(Internationalized Domain Names).

Starptautisks domēna vārds jeb IDN ir
domēna vārds, kurā izmantota vismaz
viena ne latīņu alfabēta, piemēram, arābu,
ķīniešu, kirilicas, ivrita rakstzīme vai arī
latīņu alfabēta burts ar diakritisku zīmi vai
ligatūru, kā piemēram, latviešu vai franču
valodās.

Vārdi bez garumzīmēm
maina nozīmi!

Šāda veida rakstzīmes dators kodē vairākbaitu unicode virknē. Lai gan pati domēna vārdu
sistēma (DNS) atbalsta unicode, e-pasta un
tīmekļa pārlūku izmantotie tīkla protokoli nosaka domēna vārdā izmantojamo rakstzīmju
ierobežojumus. Lai nodrošinātu saderību ar
lielāko daļu lietojumprogrammu, tika nolemts
starptautiskos domēna vārdus DNS reģistrā pārvērst ierastajā ASCII formā. Domēna
vārdu “internacionalizācija” ir tehnisks risinājums, kas, izmantojot punycode algoritmu,
pārveido unicode virkni par ASCII virkni un
otrādi. DNS reģistrā 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–”. Piemēram, latviskā domēna vārda
tūdaliņ.lv atbilstošais tradicionālais domēna
vārds ir “xn–tdali-d8a8w.lv”.

Pavisam ir divu veidu IDN:
• otrā līmeņa IDN (dēvēti arī par hibrīda
IDN), kuru nosaukumā tiek izmantoti
specifiski ne-ASCII simboli, taču
augstākā līmeņa domēns ir tradicionāls,
piemēram, 例如 .com vai dæmi.eu.
• augstākā līmeņa IDN (vai pilnie IDN),
kur abos līmeņos gan vārdā, gan pašā
domēnā tiek izmantoti specifiski simboli,
piemēram, пример.рф, 例如 .中国 .
Pašlaik pasaulē aptuveni 2% no visiem reģistrētajiem otrā līmeņa domēna vārdiem ir tieši
IDN (6,2 milj.). 72% no tiem ir otrā līmeņa
(4,5 miljoni), bet 28% - augstākā līmeņa (1,7
miljoni).

“

Starptautiskie domēna vārdi veici-

na un palīdz stiprināt valodu un kultūras
daudzveidību kibertelpā. Domēnu
“internacionalizācija” ļauj internetam kļūt
patiesi globālam un pieejamam dažādu

”

valodu vai alfabētu lietotājiem

uzsver Dana Ludviga, .LV reģistra mārketinga
un komunikāciju vadītāja.
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OTRĀ LĪMEŅA IDN
Jau kopš 2000. gada ir pieejami otrā līmeņa IDN. Pirmie valstu kodu domēni (ccTLD), kuri ieviesa
otrā līmeņa IDN reģistrāciju, bija no Āzijas un Klusā okeāna reģiona. Savukārt Eiropa sāka piedāvāt
šādu iespēju tikai 2004. un 2005. gadā.
Pašlaik lielākais otrā līmeņa IDN skaits reģistrēts .com domēnā (1,1 miljoni reģistrāciju), kam seko
Vjetnamas domēns .vn, kurā starptautiskos domēnus reģistrē bezmaksas.

TOP 20 OTRĀ LĪMEŅA IDN REĢISTRI

.COM
.VN

.CN

*

.DE

.NET .JP

.SE .BIZ .DK
.KR
.CH .PL
.AT

.NO

* .VN domēnā IDN ir bez maksas

.FR

.EU

.ORG

2004. gada 1. martā arī NIC .LV domēnā
sāka piedāvāt iespēju reģistrēt domēna
vārdus latviešu valodā.

Latvisko domēna vārdu skaits nav liels, taču
pieprasījums ir stabili augošs (~6% gadā). 2016.
gadā .LV domēnā ir reģistrēti 74 jauni latviskie
domēna vārdi. Visbiežāk tos reģistrē uzņēmuma vai tā zīmola aizsargāšanas nolūkos vai kā
mārketinga rīku, ko izvietot reklāmas materiālos.

.PT

.INFO
.HU

Latviešu valodā ir vārdi, kuru nozīme ir
saprotama tikai, lietojot diakritiskās zīmes:
•
•
•
•

KĀZU salons nav KAZU salons
MĀSU asociācija nav MASU asociācija
KAĶU skola nav KAKU skola
MĒLE nav MELE utt.

Taču ir daži apsvērumi, kas jāņem vērā, reģistrējot domēna vārdus latviešu valodā:
• Datora lietotājam jābūt iespējai ievadīt
burtus ar latviešu diakritiskajām zīmēm.
Tādēļ jārēķinās, ka, iespējams, kāds
ārzemju partneris nevarēs ievadīt latviešu
burtus.
• Tehniskajos ierakstos un rēķinos latviskais
domēna vārds tiek izteikts ASCII virknē,
piemēram, latviskā domēna vārda
tūdaliņ.lv atbilstošais tradicionālais
domēna vārds ACE (ASCII virknējums) ir
xn–tdali-d8a8w.lv.’.
Noder atcerēties, ka latviskie domēna vārdi
maksā lētāk: 8.47 EUR, ieskaitot PVN!

REĢISTRATŪRU AVĪZE
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA IDN
2009. gadā ICANN, izmantojot jauno gTLD
programmu, ieviesa arī augstākā līmeņa starptautiskos domēna vārdus. Kopš tā laika domēna
vārdi visos līmeņos var ietvert ne latīņu alfabēta
rakstzīmju kopas, piemēram, http://例子.测
试/首页 vai http://пример.испытание. Lietotājiem, kuri nepārzina angļu valodu vai pat
neorientējas latīņu alfabētā, šāds risinājums
interneta lietošanu padara daudz intuitīvāku un
vienkāršāku.
Pirmie ccTLD augstākā līmeņa IDN tika ieviesti jau 2010. gada martā: Krievija (.рф), Ēģipte
(رص.), Saūda Arābija (ةيدوعسلا.) un Apvienotie Arābu Emirāti (تاراما.). Divus gadus vēlāk
programmai pieteicās vēl 116 jaunie vispārējie
augstākā līmeņa (gTLD) IDN, no kuriem 73 bija
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ķīniešu valodā. Lielākais IDN pieteicējs bija uzņēmums “Zodiac”, kurš izrādīja interesi par 15
ķīniešu domēniem, .com reģistrs “Verisign”,
kurš pieteica 12 “.com” un “.net” tulkojumus vai
atvasinājumus svešvalodās. Arābu un japāņu
valodas ierindojās otrajā vietā pēc pieteikumu
skaita.
Viens no pēdējiem jaunumiem starptautisko
domēnu vidū ir uzsācis darbu 2016. gadā:
Bulgārijā tika prezentēts pirmais .eu
paplašinājums kirilicā .eю.

Lai gan lielākais skaits augstākā līmeņa IDN reģistrāciju pieder Krievijas Federācijas .рф domēnam, pēdējā gada laikā visstraujāk augošākie ir .中国 (Ķīna) un .БЕЛ (Baltkrievija).

Ir pagājuši jau 16 gadi kopš pirmā IDN (otrā
līmeņa) reģistrēšanas un 7 gadi kopš augstākā līmeņa IDN reģistrēšanas, taču joprojām
ir grūtības, izmantojot starptautiska domēna
e-pasta adresi, nosūtīt un saņemt e-pastus,
kā arī pieteikties populārākajiem pakalpojumiem tiešsaistē. Lai starptautiskie domēna
vārdi kļūtu par veiksmes stāstu, tā prasības
ir jāievēro ne tikai pašai DNS infrastruktūrai.
Tiem jākļūst vispārēji pieņemtiem un izmantojamiem visur, kur tiek izmantots tradicionālais
ASCII domēna vārds – e-pasta programmās,
lietojumprogrammās, aplikācijās, PDF veidlapās utt. Diemžēl IDN pieņemšanas temps
joprojām ir lēns.
Taču ir arī pozitīvā puse. Ņemot vērā jauno gTLD
parādīšanos tirgū, arī starptautiskajiem domēna
vārdiem tiek pievērsta papildu uzmanība. Cerams, ka tā spēs piesaistīt arī vairāk investīciju
tirgus izpētes jomā. IDN “pieņemšanas problēmai” ir pievērsušies arī Google un Microsoft,

kuri sadarbībā ar citiem tikpat nozīmīgiem tirgus
spēlētājiem cenšas pārvarēt IDN e-pasta problēmas. Arī pārlūkprogrammas pēdējā laikā IDN
apstrādā daudz labāk, nekā iepriekš.
Kamēr pārējā sabiedrība un IoT (Inernet of
Things) to nebūs izvirzījusi par vienu no savām
prioritātēm, īpaši liela aktivitāte šo domēnu popularitātē nevar tikt gaidīta.

• http://www.idnnews.com/
• https://eurid.eu/media/filer_public/d0/ad/
d0ad22df-e168-47f3-a647-ea1bd44391d6/
idnworldreport2015_interactive.pdf
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DOMENIMI.LV STATISTIKA UN PROGRESS
Iepriekšējā avīzes numurā iepazīstinājām lasītājus ar jauno NIC un Mākslīgā intelekta
laboratorijas (AILab) kopprojektu — domēna vārdu ģenerēšanas rīku domenimi.lv. Aicinājām
ikvienu .LV Reģistratūru kļūt par šī projekta sadarbības partneri un piedāvāt saviem klientiem
ko jaunu un inovatīvu, pretī prasot tikai URL domenīmu reģistrēšanai, kā arī rīka un akcijas
“Jancīgie domenīmi” popularizēšanu reģistratūras mājaslapā un/vai sociālajos tīklos.
Šīs sadarbības mērķis nav tiešā veidā palielināt
.LV Reģistratūru klientu skaitu, bet gan, pateicoties domenimi.lv popularizēšanas aktivitātēm,
izcelt to zīmolu un lomu, aicinot esošos un topošos lietotājus izvēlēties tieši .LV Reģistratūru
pakalpojumus.
Pateicamies par atsaucību un sadarbību
AmberBit, SigmaNet, Mozello, Stream
Networks, Media Partners, Dualnode,
FIXCMS un CloudHosting.

NIC izstrādājot domenimi.lv popularizēšanas
aktivitātes, īpašu uzmanību pievērsa rīka atbilstībai latviešu valodai, uzsverot, cik tā mums
visiem ir svarīga, īpaša un bagāta. Izstrādātajos
publikācijas materiālos tika izceltas tās Reģistratūras, kuras nolēma kļūt par šī projekta sadarbības partneriem.
Atgādinām, ka DOMENĪMI ir pirmais
domēna vārdu ģenerēšanas rīks, kas ievēro
LATVIEŠU VALODAI raksturīgos locījumus
un diakritiskās zīmes un ir izstrādāts,
balstoties uz ikdienā lietoto valodu portālos,
blogos, digitalizētās daiļliteratūras grāmatās,
vārdnīcās un vārdu krājumos.

• Prezentēja rīku un tā sociālā tīkla akciju
Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa
domēnu reģistru padomes (CENTR)
mārketinga sanāksmē;
• Publicēja domenimi.lv preses relīzi
“Mākslīgais intelekts, kas mācās mūsu
asociācijas un stereotipus”;
• Uzstājās LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot”,
kur kopā ar digitālā mārketinga speciālistu
Artūrs Medni diskutēja par domēna vārda
nozīmi uzņēmuma digitālās identitātes
veidošanā un aizsargāšanā;
• Rīkoja akciju “Jancīgie domenīmi”, kur iegūti
vairāki desmiti interesantu domenīmu (ar
iesūtītajiem domenīmiem varat iepazīties
https://www.domenimi.lv/#top10);
• Izstrādāja un publicēja īpaši rīkam un
akcijai veidoto video reklāmas rullīti;
• Publicēja maksas reklāmas NIC sociālajos
tīklos – FB, Twitter un draugiem.lv.

NIC PR kampaņa ilga trīs mēnešus (oktobris –
decembris), kuru laikā NIC pārstāvji:
• Sadarbībā ar AILab prezentēja rīku un tā
izveides specifiku biznesa tehnoloģiju un
inovāciju izstādē RIGA COMM 2016;

• Ja vēlaties kļūt par domenimi.lv sadarbības
partneriem, rakstiet uz pr@nic.lv
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SPILGTĀKĀ .LV
REĢISTRATŪRA LATVIJĀ!
Katrā avīzes numurā, izvērtējot domēna vārdu portfeļa izaugsmes rādītājus, klientu
apmierinātību, kā arī mūsu savstarpējo sadarbību, izceļam kādu no .LV Reģistratūrām,
piešķirot tai īpašu titulu — “RegiSTAR”. Šoreiz īpašu uzmanību pievērsām tām
reģistratūrām, kuras iesaistījās domenīmu projektā.

REGISTAR — SIA MEDIA PARTNERS (ALPHAHOST.LV)
SIA “Media Partners” ir mūsu sadarbības partneris kopš 2011. gada. Šo piecu gadu laikā,
piecdesmit četru vietējo .LV Reģistratūru konkurencē, tā spējusi ierindoties starp 15 lielākajām
reģistratūrām. Uzņēmuma DNSSEC paraksta
ķēde ir labi un kvalitatīvi nospriegota, aizsargājot ~88% no savā pārvaldībā esošajiem domēna
vārdiem. Saviem klientiem piedāvā reģistrēt domēna vārdus ne tika .LV domēnā, bet arī .com,
.net, .org, .info, .biz, .eu, .co.uk, .ru domēnos.

Atsaucība un laba humora izjūta, ar
šādām īpašībām ir apveltīta mūsu
2016. gada nogales spilgtākā .LV Reģistratūra - hostinga pakalpojumu sniedzējs
SIA “Media Partners”, plašākai sabiedrībai
labāk pazīstams kā AlphaHost.lv.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

NIC pakalpojumu pielietojums

Pēc sava ārējā izskata asociējas ar zīmolu Louis Vuitton. Taču pēc būtības .LV priekš
mums ir mūsu bizness, jo lielākā daļa no mūsu
klientiem atrodas .LV zonā.

Domēna vārdu portfeļa
izaugsme

Būsim atklāti, šajā jautājumā galvenais motivējošais faktors mums bija finansiālais. Ieviešana
īpašas problēmas neizraisa. Savukārt mūsu
klienti vērtē to ļoti pozitīvi.

EPP mums ir ļoti noderīgs, pielietojums ir aktuāls ikdienā, īpaši tad, kad tas jau ir ieviests mūsu
sistēmās - tas atbrīvo mums daudz laika.
Vērtējot jaunieviesto domēna vārda izvēles palīgu domenimi.lv un izveidojušos sadarbību, AlphaHost.lv izsakās:

Pēc nelielas kolēģu aptaujas AlphaHost.lv atzina, ka .LV:

Vērtējot DNSSEC AlphaHost.lv izsakās:

Vērtējot EPP noderību, pielietojumu un ieviešanu AlphaHost.lv izsakās pārliecinoši:

(tradicionālie un latviskie domēna vārdi,
NICEPP, DNSSEC)

VĒRTĒJUMS




Reģistratūras klientu
atsauksmes



Maksājumu veikšana



Sadarbība ar NIC



(DNS administratori, tehniskie risinājumi, PR)

Esam priecīgi, ka kļuvām par domenimi.lv domēna vārdu ģenerēšanas rīka sadarbības partneriem - gandrīz no tā dzimšanas dienas. Spēlējamies ar tā rezultātiem jau no tiem laikiem,
kamēr tas vēl bija pieejams tikai testa režīmā.
Varam teikt, ka mākslīgais intelekts bieži vien
var sniegt diezgan jautrus pārsteigumus. Iesākam to lietot arī mūsu klientiem. Rīks ir jauns,
bet mēs ticam, ka tam ir liela nākotne, tāpēc
arī esam to ieviesuši gandrīz no pirmās dienas.
Sadarbību ar NIC AlphaHost.lv vērtē, kā:

Dalība NIC organizētajos
pasākumos



Dalība NIC organizētajos
projektos



Efektīvu un produktīvu, kopumā NIC - tas ir retais gadījums, kad valsts iestāde aktīvi palīdz
biznesa attīstībai.

“

Atšķirībā no vairākuma konku-

rējušo provaideru, mūsu īpašumā un
vadībā ir savs datu centrs. Alphahost.lv
piedāvā pilnu hostinga pakalpojumu
spektru, klasisko hostingu, virtuālos
serverus, izdalītos serverus, klientu
serveru ievietošanu mūsu datu centrā,
kā arī pilnu tehnisko atbalstu un admi-

”

nistrēšanu.
AlphaHost.lv
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SKAITĻI UN FAKTI PAR 2016. GADU
+24,6%

DOMĒNA VĀRDU SKAITA PIEAUGUMS:

119 360

+14,1%

Kopējais reģistrēto .LV domēna vārdu skaits*
* (31.12.2016.)

+3,4%

+8,6%

17 883

Kopējais reģistrēto .LV domēna
vārdu skaits*

Jaunie reģistrētie domēna vārdi:
19 425

* (31.12.2016.)

Kopējais
Atjaunotie domēna vārdi:
90 074

Latvisko

DNSSEC parakstīto

Ogres novads
1 426

Aktīvākais reģistrāciju mēnesis:
Novembris (+0,8%)

Ādažu
novads
783

Dzēstie domēna vārdi:
4 396

Rīga
32 321

Liepāja
1 336

Daugavpils
1 010

Aktīvākais reģistrāciju mēnesis:
Marts (+0,6%)

* (www.nic.lv)

Snaudošo

DOMĒNA VĀRDU SKAITS PILSĒTĀS UN NOVADOS:
Jūrmala
1 426

Populārākais NIC raksts*:
“Latvijas uzņēmēji digitāli patriotiskākie,
lai arī pasīvākie Eiropā“

LATVIJAS .LV REĢISTRATŪRĀM:

Jelgava
1 526

Olaines
novads
1 331

Ķekavas
novads
848

Stopiņu
novads
771

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

