
Turpmāk NIC izrakstīs un nosūtīs rēķinus par domēna vārda 
lietošanas tiesībām tikai domēna vārda lietotājam. 
Reģistratūrām rēķinu izrakstīšanas kārtība netiek mainīta.  
 

Lietotājs = Maksātājs
 

UZMANĪBU! Izmaiņas attiecas uz .LV domēna vārdiem, kas reģistrēti NIC 
tiešajā reģistrācijā un kam  lietotājs un maksātājs ir atšķirīgas personas.









Mazāks apstrādāto personas datu apjoms,
Ātrāka domēna vārdu pieteikšanas procedūra,
Vienkāršāka un skaidrāka domēna vārdu pārvaldīšana,
Vienkāršāka datu aktualizēšana. 
 

 

.LV







 
 

vēlos turpināt maksāt par savu klientu domēna vārdiem - kļūsti par 
Reģistratūru un turpini maksāt par klientu domēna vārdiem.
vēlos turpināt maksāt par saistītā uzņēmuma/personas domēna vārdu - 
vienojies ar lietotāju par domēna vārda izmantošanas un apmaksas 

kārtību un saņem rēķinus no lietotāja. 
vēlos kļūt par domēna vārda lietotāju - vienojies ar lietotāju par domēna 
vārda lietošanas tiesību nodošanu un par šo faktu informējiet .LV 

reģistru.

domēna vārds

 Lietotājs
(�ziska persona)

 Lietotājs
(juridiska persona)

 Administratīvā 
kontaktpersona

 Maksātājs













Persona, kas:
noslēgusi līgumu, 
faktiski lieto domēna vārdu,
atjauno līguma datus,
maina tehniskos ierakstus, 
organizē rēķinu apmaksu,
nodod domēna vārdu lietošanā 
citai personai, izbeidz līgumu.

Fiziska persona, kas pārstāv 
juridisko personu .LV reģistrā. 
Tomēr tikai paraksttiesīgais var 
nodot domēna vārdu, izbeigt 
līgumu, dzēst vai mainīt 
administratīvo kontaktpersonu.
 







Lietotāja norādīta fiziska vai 
juridiska persona, kas saņem, 
apmaksā rēķinu un: 

maina, dzēš savus  datus, 
maina rēķina saņemšanas 
veidu, 
maina apmaksas periodu. 





Lietotāja norādīta fiziska 
persona, kas: 

maina, dzēš savus  datus, 
maina domēna vārda 
tehniskos datus.

 

Kā man rīkoties?

Esmu tikai maksātājs - 
lietotājs ir cita persona 

Esmu gan lietotājs, 
gan maksātājs

Esmu maksātājs:

Rēķinu saņems 
lietotājsNekas nemainās

 Maksātājs

 Tehniskā 
kontaktpersona

 Tehniskā 
kontaktpersona

Plānotās izmaiņas no 2019. gada jūnija

TURPMĀK NEBŪS!

Kāpēc vajadzīgas šādas izmaiņas?

Kas mainīsies?

Vai tas ietekmēs mani?

Esmu tikai maksātājs -
lietotājs ir cita persona 

Esmu tikai lietotājs - 
maksātājs ir cita persona 

Rēķinu saņemšu es


