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Rīgā,
Maksa un norēķinu kārtība

1. Līdz katra mēneša piektajai darba dienai Reģistra turētājs sagatavo un nosūta Reģistratūrai
rēķinu, tajā iekļaujot:



maksu par iepriekšējā mēnesī reģistrēto domēna vārdu lietošanas tiesībām;
maksu par domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu uz nākamo periodu par tiem
domēna vārdiem, kuriem apmaksātais lietošanas tiesību termiņš beidzas rēķina
izrakstīšanas mēnesī.

2. Reģistratūrai tiek piešķirtas procentuālas atlaides no Noteikumos noteiktās maksas par
domēna vārdu lietošanu. Atlaides apmērs sastāv no:
2.1.atlaides par domēna vārdu skaita pieaugumu iepriekšējā mēnesī, kas tiek piemērota
maksai par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem domēna vārdiem: 35%
2.2. atlaides par kopējo Reģistratūras pārvaldīto domēna vārdu skaitu, kas tiek piemērota
maksai par reģistrācijas tiesību pagarināšanu domēna vārdiem, kuriem rēķina
izrakstīšanas mēnesī beidzas lietošanas termiņš:
Domēna vārdu skaits Nkopā Atlaides aprēķina formula, %
Virs 50
35
3. Rēķina apmaksas termiņš – rēķina izrakstīšanas mēneša pēdējā darba diena. Pretenzijas
par piestādīto rēķinu iesniedzamas rakstveidā 15 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas
dienas. Reģistratūrai ir pienākums rēķinu apmaksāt vienā maksājumā pilnā apmērā rēķinā
norādītajā termiņā.
4. Ja kāds iepriekšējā mēneša rēķinā iekļautais domēna vārds ticis dzēsts no Reģistra vai
nodots citas personas pārvaldībā, Reģistra turētājs veic iepriekšējā mēneša pārrēķinu,
izslēdzot no atlaides aprēķina dzēstos domēna vārdus. Starpība tiek iekļauta tekošā
mēneša rēķinā. Ja pārmaksātā summa ir lielāka par to, kas aprēķināta par tekošo mēnesi,
summa apmaksai par tekošo mēnesi ir 0, bet atlikusī pārmaksas daļa uz nākamajiem
mēnešiem nepāriet.
5. Ja rēķins netiek samaksāts norādītajā termiņā, Reģistra turētājam ir tiesības liegt
Reģistratūrai piekļuvi Reģistram.
6. Ja Reģistratūra nesamaksā rēķinu norādītajā termiņā, Reģistra turētājam ir tiesības paziņot
Reģistrētājam, tai skaitā nosūtot paziņojumu uz e-pastu, ka Reģistratūra nav samaksājusi
par reģistrēto domēna vārdu.
7. Ja rēķins nav apmaksāts norādītajā termiņā, Reģistra turētājs aprēķina nokavējuma
procentus 0,5% apmērā par katru kavējuma dienu līdz brīdim, kad rēķins apmaksāts pilnā
apjomā. Nokavējuma procenti tiek norādīti nākamā kalendārā mēneša rēķinā vai tiek
izrakstīti kā atsevišķs rēķins.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Reģistra turētājam ir tiesības, izvērtējot Reģistratūras iepriekš veikto maksājumu
regularitāti un veikto norēķinu kvalitāti (vai rēķins apmaksāts termiņā, vai apmaksāts
pilnā apjomā), vienu mēnesi iepriekš brīdinot, prasīt veikt priekšapmaksu Reģistratūras
trīs mēnešu vidējā rēķina apmērā.
9. Atlaides netiek piemērotas, ja Reģistratūra neievēro līguma noteikumus.

Reģistra turētāja vārdā:

Reģistratūras vārdā:

_____________
Ināra Opmane

_____________

-2-

