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DIGITĀLĀ  IDENTITĀTE?













45. Pašvaldības oficiālajai tīmekļvietnei izmanto šādu domēna vārdu un 
elektroniskā pasta adresi:
45.1. www.pasvaldiba.lv;
45.2. vards.uzvards@pasvaldiba.lv
45.3. pasts@pasvaldiba.lv – lieto kā pašvaldības centrālo elektroniskā 
pasta adresi;
45.4. apzimejums@pasvaldiba.lv – lieto atsevišķu pašvaldības funkciju vai 
darbību veikšanai.

MK noteikumi Nr. 445:
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http://www.pasvaldiba.lv;/
mailto:vards.uzvards@pasvaldiba.lv
mailto:pasts@pasvaldiba.lv
mailto:apzimejums@pasvaldiba.lv


Latvijas valsts vai pašvaldību iestādei ir tiesības reģistrēt vienu domēna vārdu 
ar 100% atlaidi uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt lietošanas periodu.

Ja iestāde NAV struktūrvienība un atrodama Publisko personu un iestāžu sarakstā

LIETOTĀJS = MAKSĀTĀJS
Izņēmums - iestāde pati nav PVN maksātājs, tad domēna vārda lietotājam tiek norādīts pašvaldības PVN numurs. 
Un rēķins izrakstīts un nosūtīts lietotājam, rēķinu apmaksā pašvaldība. 

Piemēram:

Salaspils novada dome, Salaspils kultūras nams (kultūras nama reģ.nr., pašvaldības PVN)

Ropažu novada pašvaldība, Stopiņu novada Ulbrokas vidusskola (skolas reģ.nr., pašvaldības PVN)

Lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv
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www.lps.lv www.pasvaldibas.lv
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KO DARĪT 
&

KO NEDARĪT
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•Netiek reģistrēts savlaicīgi

•Reģistrēta nepārdomāta nosaukuma
versija

•Domēna vārda “īpašnieka” jeb
lietotāja nepārzināšana un datu 
neatjaunošana

•Nepārdomāta atteikšanās un 
apmaksas termiņu nepārzināšana

Biežākpieļautāskļūdas





vizium.lv & visium.lv



2019. gadā administratīvi teriotoriālās reformas 
apspriešanas laikā fiziska persona sociāla 
eksperimenta vadīta reģistrēja 22 domēna vārdus, 
kuri saturēja jauno pašvaldību administratīvās 
teritorijas nosaukumus.

7 domēna vārdi vēl joprojām ir nodoti VARAM un 
pašvaldības tās nav pārņēmušas (Oktobris 2021).
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•Netiek reģistrēts savlaicīgi

•Reģistrēta nepārdomāta nosaukuma
versija

•Domēna vārda “īpašnieka” jeb
lietotāja nepārzināšana un datu 
neatjaunošana

•Nepārdomāta atteikšanās un 
apmaksas termiņu nepārzināšana

Biežākpieļautāskļūdas



irishcovidcertifcateportal.org
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irishcovidcertifcateportal.org
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certificate
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irishcovidcertificateportal.org







LATVISKIE DOMĒNA VĀRDI:

(ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž)

tūdaliņ.lv

Jau kopš 2004. gada 1. marta NIC piedāvā reģistrēt 
domēna vārdus latviešu valodā, t.i., izmantojot burtus ar 

diakritiskajām zīmēm
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kurši.lv                        kursi.lv                            
kurshi.lv
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VAKCINA.LV VAKCINAS.LV





VALSTS KODA DOMĒNI (PAPLAŠINĀJUMI)



VISPĀRĒJAS NOZĪMES DOMĒNI (PAPLAŠINĀJUMI)



JAUNIE VISPĀRĒJAS NOZĪMES DOMĒNI (PAPLAŠINĀJUMI)
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INTERNACIONĀLIE DOMĒNI (PAPLAŠINĀJUMI)



www.iana.org



vid.gov.lv vid.lv



iub.lviub.gov.lv
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•muzikasskola.jurmala.lv

•biblioteka.tukums.lv

• jurmala.makslasskola.lv

•dokumenti.jurmala.lv

• izglitiba.smiltene.lv

•visit.cesis.lv

•visit.jelgava.lv

•visit.kuldiga.lv

Apakšdomēns

• visittukums.lv
• visitlimbazi.lv
• visitventspils.com
• visitkuldiga.com



•Netiek reģistrēts savlaicīgi

•Reģistrēta nepārdomāta nosaukuma
versija

•Domēna vārda “īpašnieka” jeb
lietotāja nepārzināšana un datu 
neatjaunošana

•Nepārdomāta atteikšanās un 
apmaksas termiņu nepārzināšana

Biežākpieļautāskļūdas



Zaudēt domēna vārdu
• Nesaņemt rēķinus
• Nesaņemt brīdinājumus no NIC un Informācijas 

tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas 
institūcijas (CERT.LV)

• Lietotājs var nodot, pārdot domēna vārdu citai 
personai

• Nolaupīt domēna vārdu 

Domēna vārda lietotājs – juridiska, fiziska vai 
cita veida persona, kurai ir visplašākās 
pilnvaras: mainīt jebkuru informāciju, kas 
attiecas uz viņu pašu vai domēna vārdu.

RISKI
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• Bija reģistrēts uz Olaines pagasta padome (izmaiņas 2009)

• Iedzīvotāji konstatēja, ka reģistrēts uz neeksistējošu personu un prasīja to 
dzēst 

• Sazinājāmies ar Olaines novada pašvaldību, lai noskaidrotu vai domēna 
vārds ir aktuāls, pēc saziņas pašvaldība aktualizēja datus

NIC uzsāk pašvaldību un valsts iestāžu datu aktualizāciju

(izmantojot datus no publiskajiem reģistriem – VID, UR). 

jaunolaine.lv (2018)
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•Netiek reģistrēts savlaicīgi

•Reģistrēta nepārdomāta nosaukuma
versija

•Domēna vārda “īpašnieka” jeb
lietotāja nepārzināšana un datu 
neatjaunošana

•Nepārdomāta atteikšanās un 
apmaksas termiņu nepārzināšana

Biežākpieļautāskļūdas
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LATVIJA2030.LV
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Kā atteikties no sava
vecā domēna vārda?

Apzinies riskus!



• Pieeja konfidenciālai e-pasta 
sarakstei (CC:)

• Pieeja konfidenciāliem 
dokumentiem un 
uzņēmējdarbības noslēpumiem

1. Saņemt konfidenciālu 
informāciju









Nereti darbinieki darba e-pasta adreses 
izmanto privātām vajadzībām:

• Pārņemt kontroli par tiešsaistes 
kontiem 

• Veselības dati 

• Pasūtījumi 

2. Pieeja darbinieku 
personīgai informācijai













• Citu vietņu iegulti (embedded)
html elementi ar kuru palīdzību 
var izveidot neautorizētu 
savienojumu, izplatīt vīrusu vai 
pārņemt kontroli pār šo vietni

3. Pārvaldīt, dezinformēt 
domēna vārdam 
piesaistītās sistēmas





Reģistrējot Jūsu veco domēna vārdu tā jaunais lietotājs var iegūt kontroli pār 
tā saturu, vecajām e-pasta adresēm un web pieprasījumiem, līdz ar to rodas 
iespēja:

• Saņemt konfidenciālu informāciju

• Izsūtīt e-pastus Jūsu vārdā

• Pārņemt kontroli pār Jūsu sociālo tīklu kontiem

• Pārvaldīt Jūsu vietnei un domēna vārdam piesaistītās tiešsaistes 
sistēmas

• Bojāt reputāciju

Apzināties RISKUS



Risinājums

• Laicīgi un uzstājīgi informējiet savus klientus, sadarbības partnerus un trešās personas

• Atsaistiet vecās e-pasta adreses no visiem tiešsaistes kontiem un izglītojiet darbiniekus

• Izmantojiet drošas paroles un divu faktoru autentifikāciju

• Paturiet veco domēna vārdu 2 gadus:

• Aizsargājiet savu reputāciju

• Pārsūtiet datu plūsmu uz jauno domēna vārdu

• Pārdodiet vai nododiet savu domēna vārdu citam interesentam



MANABALS.LV



Manas tiesības ir aizkartas, kā man rīkoties?

Domēna vārda reģistrācijas noteikumu pārkāpumus, kas attiecas uz domēna 
vārda nosaukuma veidošanu, līgumā norādītās informācijas patiesumu un 
aktualitāti, 

Tīmekļa vietnes satura pārkāpums (vietnē publicētais saturs pārkāpj 
autortiesības)



NIC kompetencē nav izvērtēt strīdus situācijas vai
likumpārkāpumus, to dara citas kompetentās

iestādes



• Tiesa

• Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

• Valsts ieņēmumu dienests

• Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu 
novēršanas institūcija (CERT.LV)

• Militārās izlūkošanas un drošības dienesta
(MIDD)

• Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

• Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padome

Domēnavārdaatslēgšana



Kā mēs varam palīdzēt ?

1. Sniegt konsultāciju

2. Sazināties ar domēna vārda lietotāju 

3. Veikt domēna vārda lietotāja identitātes 
pārbaudi

4. Sniegt kompetentajām iestādēm .LV reģistrā 
pieejamo informāciju





AIZSARGĀT 
SAVU IDENTITĀTI INTERNETĀ







Drošības paplašinājumi
SPF (Sender Policy Framework) - definē, no kādām IP 
adresēm ir iespējams izsūtīt e-pastus ar konkrēto 
domēna vārdu. 

DKIM (DomainKey Identified Mail) nodrošina e-pasta 
satura (sūtītāja lauka FROM u.c.) parakstīšanu ar 
publisko atslēgu, tādējādi saņēmējs var pārliecināties, 
ka sūtītājs patiešām esat Jūs.

DMARC (Domain-based Message Authentication, 
Reporting and Conformance) 
nodrošina iespēju noteikt, ko darīt ar pārbaudes 
neizgājušiem e-pastiem, ievietojot tos karantīnā.
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Drošības paplašinājumi
- DNSSEC (Domain Name System Security Extension) ir domēna 

vārdu sistēmas drošības paplašinājums, kas nodrošina DNS 
datu autentifikāciju un ļauj pārliecināties, ka DNS atbildes 
saturs nav mainīts.

Ar DNSSEC parakstīta domēna vārda 
lietotājs var būt pārliecināts, ka viņa 
mājaslapas apmeklētāji sasniegs viņa 
lapu un netiks novirzīti uz citu vietni.



Dns rpz

87

www.dnsmuris.lv



• Reformas, likuma grozījumi

• Darbinieku maiņa

• Reorganizācija

• Likvidācija

Pārmaiņas



Ieteikumi ikvienam:

• Lietotājs un kontaktinformācija (WHOIS)

• Daudzskaitlis, vienskaitlis

• Domuzīmes, cipari

• Atslēgas vārdi

• Domēnu paplašinājumi

• Preču zīmes (projekti, akcijas, kampaņas)

• Izpētiet domēna vārda vēsturi (web.archive.org)

• Papildiniet sistēmas drošības politiku ar savu
domēna vārdu tehniskajiem ierakstus un 
reģistrēšanas politiku 

• Pārmaiņu laikā esiet vērīgi

• Izglītojiet personālu

• 2FA

• Aizsargājiet savu domēna vārdu ar DMARC, DKIM, 
SPF



Paldies!

www.nic.lv
dns@nic.lv
67085858

FB, TW: @lvregistrs




