
 

 

 
 

.LV REĢISTRATŪRU TIKŠANĀS 
2017. gada 18. maijā, Restorānā “Spārnos”, Rīga  

Pasākumu apmeklēja 20 dalībnieki no 12 Reģistratūrām. 
 
 
 

Programmas apkopojums: 

Skaitļi un Fakti 
Katrīna Sataki (.LV reģistra NIC vadītāja)  

- Sniedza ieskatu par  .LV domēna statistiku, kā arī domēna vārdu tirgus tendencēm un populārāko 
ccTLD un gTLD sasniegumiem.  

- Atskaitījās par gada laikā paveikto NIC: 
o anycast tīkla paplašināšanu; 
o atvērtā koda programmu MANGO tīmekļa vietņu pārvaldībai; 
o Pārveidoto .LV zonas parakstīšanu un eksportu; 
o Rezerves datu centru; 
o Testiem un turpmākajiem plāniem. 

- Skaidroja jau ieviestās un plānotās izmaiņas NIC cenu politikā: 
 
 

Lai veicinātu Reģistratūru izaugsmi, no 2018. gada 1. janvāra .LV Reģistratūrām par jaunajiem 
domēna vārdiem tiks piešķirta nevis 15% atlaide (kā tas ir šobrīd), bet gan 35% atlaide.  



 

Starptautiskie jaunumi 
Katrīna Sataki (.LV reģistra NIC vadītāja) 

- Izstāstīja par interneta numerācijas un domēnu pārvaldības nodošanu globālās daudzkopienu 
sabiedrības rokās.  

Izmaiņas normatīvo aktu prasībās 
Katrīna Sataki (.LV reģistra NIC vadītāja) 

- Iepazīstināja ar svarīgākajiem aspektiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2016/679 par 
fizisko personu datu aizsardzību; 

- Iepazīstināja ar Tīkla informācijas drošības (NIS) direktīvu, kura ir jāievieš līdz 2018. gada 9. maijam 
- Iepazīstināja ar izmaiņām Informācijas tehnoloģiju drošības likumā. 

Valsts ieņēmumu dienesta jaunās tiesības un pienākumi 
Ludmila Ivanova (pārstāve no VID) 

- Izstāstīja un izskaidroja jaunos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”: 
o precizēta struktūrvienības definīcija (1. panta 24.punkts) 
o izmaiņas elektroniskās informācijas glabāšanā (15. panta 1.daļas 4.punkts) 
o par nodokļa maksātāja pienākumu nodrošināt piekļuvi un VID tiesībām piekļūt informācijai 

(15. panta 1.daļas 16.punkts) 
o par nodokļu maksātāju pienākumu sevi identificēt, piedāvājot preces un pakalpojumus 

internetā (153.pants) 
o VID tiesībām pieņemt lēmumu par domēna atslēgšanu un/vai mitināšanas pakalpojumu 

pārtraukšanu 
 

NIC īpaši Reģistratūrām ir izveidojis rīcības shēmas, kur norādīts kā rīkoties, ja kāds no 
Reģistratūras klientiem ir pārkāpis vai neievēro normatīvajos aktos norādītos punktus, saskaņā ar 
kuriem VID ir tiesīgs iesniegt NIC lūgumu veikt domēna vārda atslēgšanu vai lietošanas tiesību 
maiņas liegumu. Lūgums šīs shēmas nodot savai klientu apkalpošanas daļai, lai nerastos 
pārpratumi nākotnē. .LV Reģistratūru avīzes 3.numurā tika iekļauts detalizētāks apraksts. 

NIC PR aktivitātes 
Dana Ludviga (.LV reģistra NIC mārketinga un komunikācijas daļas vadītāja) 

- Izstāstīja par NIC PR aktivitātēm radio, TV, tehniskajās izstādēs un semināros, kuros, runājot par 
digitālā zīmola veidošanu un aizsargāšanu, tiek īpaši uzsvērta un skaidrota .LV reģistratūru loma un 
nozīme - kādēļ klientiem, reģistrējot domēna vārdus, būtu nepieciešams pārbaudīt vai šī iestāde ir 
NIC sadarbības partneris un ievēro visas labas prakses vadlīnijas un kādas var būt sekas, ja to 
neievēro.  

 
 

Pēc klientu lūguma tika izveidota īpaša .LV Reģistratūru atpazīšanas zīme/logo, kuru aicinām ik 
vienai .LV Reģistratūrai ievietot savā mājas lapā. Jo turpmāk 
šādu logo, mēs prezentēsim klientiem kā uzņēmuma 
uzticēšanās zīmi.  
Logo saņemsiet elektroniski vektorformātā. Tā krāsu un izmēru varat pielāgot savas mājaslapas un 
uzņēmuma stila vadlīnijām. 

https://nic.lv/static/data/VID_shemas_drukai.pdf
https://www.nic.lv/static/data/NIC_Registraturu%20avize_2017Nr3.pdf


 

 
- Stāstīja par .LV sadarbību ar:  

o VID; 
o RIPE NCC un februārī rīkotajiem DNSSEC un BGP kursiem Rīgā; 
o Eiropas augstākā līmeņa domēna vārdu padomi CENTR, martā rīkoto CENTR Ģenerālo 

asambleju Latvijā, kā arī: 
 

CENTR ik gadu organizēto Starptautisko reģistratūru dienu, kura šogad norisināsies 3.Oktobrī 
Briselē. 

 

o ICANN un plāniem:  
 

Nākamgad Rīgā rīkot DNSSEC un DNS abuse training. Drīzumā informēsim par laiku un vietu. 
o .EE un .LT reģistru kopīgi veidoto “Baltic Newsletter”, kas līdzīgi kā .LV Reģistratūru avīze 

(tikai angļu valodā) informēs Reģistratūras un klientus par Baltijas domēnu reģistru 
aktualitātēm. 
 

2018. gada pavasarī Rīgā tiks rīkots “Baltic  Domain Days”, sniedzot lielisku iespēju Jums satikt 
reģistratūras no Igaunijas un Lietuvas, kā arī .LT un .EE  reģistru turētājus, lai dalītos pieredzē un 
veidotu sadarbību, kā arī uzzinātu Baltijas domēnu tirgus tendences.  
 

- Sniedza atskaiti par paveikto projekta domenīmi.lv ietvaros - statistika un interesanti novērojumi.  
Apbalvoja klātesošos domenīmi.lv sadarbības partnerus; 

- Apbalvoja AS “Business Media”, kura tika atzīta par .LV reģistratūru zvaigzni  “RegiStar 2017”.  
- Prezentēja pilotprojektu “.LV Reģistratūru profili”. Aicinām ikvienu dalīties ar idejām un ieteikumiem, 

kādus datus Jūs vēlētos redzēt par Jūsu uzņēmuma pārvaldībā esošo domēnu darbību, aizpildot 
aptaujas anketu.  

 
 Ja vēlaties kļūt par Reģistratūru padomes biedriem, lūgums atsūtīt savus datus uz pr@nic.lv. 

 
 

Ar cieņu, 
NIC kolektīvs 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_UO_yDJHAPT1bWhJWmf439qJV49TpjprCofwDm7MY3Mu8Sg/viewform?c=0&w=1

