
Kļūsti par NIC sadarbības partneri - .LV Reģistratūru 
un izbaudi priekšrocības:

 atlaide domēna 
vārdiem, ja domēna 

vārdu skaits > 50

Piedāvā .lv domēna vārdu 
reģistrēšanu un to 

parakstīšanu ar domēna 
vārdu sistēmas drošības 

paplašinājumu 

 
Aizpildi un nosūti divus sadarbības līguma eksemplāru oriģinālus pa pastu:

35%

50%
 atlaide visiem 

DNSSEC 
parakstītiem 

domēna vārdiem

Ātrāka & ērtāka domēna vārdu 
reģistrēšanas procedūra.  Reģistrētais 

domēna vārds sāk darboties  

30 min.
laikā.

Plašākas pilnvaras:
Labo esošā domēna vārda lietotāja 
kontaktinformāciju.

Izveido jaunu domēna vārda lietotāju vai 
izvēlies lietotāju no esošā personu 
saraksta.

Maini administratīvo un tehnisko 
kontaktpersonu.

Labo un pievieno jaunu domēna vārda 
tehnisko informāciju.

Veic rēķinu apmaksu

Atsakies no apmaksas par domēna 
vārdiem, kuri ir iekļauti tekošajā 
rēķinā.

Veic domēna vārdu Reģistratūras 
maiņu.

Atsakies turpmāk pārvaldīt domēna 
vārdu.

DNSSEC

Jaunām reģistratūrām kā 
atspēriena platformu 

piedāvājam reģistrēt un 
pārvaldīt domēna vārdus, 

izmantojot NIC klientu 
tiešsaistes sistēmas 
reģistratūras pro�lu 

Tel: +371 67085858
e-pasts: registrars@nic.lv 

+
informatīvi materiāli un 
izglītojoši pasākumi par 

domēnu industriju 

24/7
atbalsts

Plašākas pilnvaras:

Labo esošā domēna vārda lietotāja 
kontaktinformāciju.

Izveido jaunu domēna vārda lietotāju vai 
izvēlies lietotāju no savu klientu saraksta.

Maini administratīvo un tehnisko 
kontaktpersonu.

Labo un pievieno jaunu domēna vārda 
tehnisko informāciju.

Saņem rēķinu tikai reizi mēnesī.

Atsakies no apmaksas par domēna 
vārdiem, kuri ir iekļauti tekošajā 
rēķinā.

Veic domēna vārdu Reģistratūras 
maiņu.

Atsakies turpmāk pārvaldīt domēna 
vārdu.

Domēna vārdu 
pārvaldīšanas 

risinājums

NICEPP

Pārvaldi un reģistrē domēna vārdus 24/7.

Izveido tīmekļa saskarni saviem klientiem.

Automatizē domēna vārda pārvaldību, saskaņojot 
savu datu bāzi ar .lv reģistrā esošo informāciju.

Pielāgo izveidoto risinājumu sadarbībai ar citu 
domēnu reģistru uzturētājiem.

Kā kļūt par .LV Reģistratūru ?

 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,
Tīkla risinājumu daļa (NIC)
Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija

 
Lai pārliecinātos par jaunās reģistratūras gatavību un spēju pildīt līgumā noteiktās saistības, 
uz līgumā norādīto e-pasta adresi nosūtīsim anketu ar jautājumiem par līguma izpildes 
kārtību. Aizpildi un atsūti to elektroniski uz registrars@nic.lv. 
 
 
Ja aizpildītā anketa atbildīs visiem kritērijiem, apsveicam, esi kļuvis par NIC sadarbības 
partneri - .LV Reģistratūru!  
 

Tā ir persona, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar NIC, reģistrē un pārvalda domēna 
vārdus savu klientu vārdā, ievērojot industrijas labo praksi un līgumā iekļauto 
sadarbības kārtību.


