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Pēc pirmā pastāvēšanas gada ir 
reģistrēti aptuveni 2,5 miljoni „.eu” 
tīmekļa vietņu — šis skaitlis atspoguļo 
jaunā Eiropas augšējā līmeņa domēna 
(Top Level Domain, TLD) panākumus. 
2006. gada aprīlī augšējā līmeņa 
domēns „.eu” kļuva pieejams visiem 
Eiropas Savienības rezidentiem — 
iedzīvotājiem, apvienībām, klubiem 
utt., sniedzot tiem jaunu interneta telpu 
un paplašinot ES klātbūtni internetā. 

Jauna zvaigzne internetā — „.eu” 
Domēna nosaukumu ar „.eu” iepriekšējas 
reģistrācijas periodsi ir bijis ļoti veiksmīgs. 
Četru mēnešu laikā no 2005. gada 
7. decembra līdz 2006. gada 7. aprīlim „.eu” 
tīmekļa vietņu reģistrācijai pieteicās vairāk 
nekā 300 000 valsts iestāžu, preču zīmju 
īpašnieku un citu pirmtiesību, piemēram, 
uzņēmumu nosaukumu un māksliniecisko 
vārdu tiesību īpašnieku.  
Kopš 2006. gada 7. aprīļa, kad beidzās 
iepriekšējas reģistrācijas periods, ikviens  

Eiropas Savienības rezidents var reģistrēt 
„.eu” domēna nosaukumu. 

Arī es esmu .eu-ropietis! 
Tas nozīmē, ka ikviens, kuram ir adrese 
Eiropas Savienībā, var internetā reģistrēt 
„.eu” tīmekļa vietni vai e-pasta adresi. Daži 
piemēri:  

 iedzīvotāji, kas ierīko savus tīmekļa 
žurnālus vai vienkārši personīgajās 
tīmekļa vietnēs ievieto atvaļinājuma 
fotogrāfijas, lai parādītu tās radiem un 
draugiem;  

 sporta vai kultūras klubi, kas sadarbībai 
vai spēku mērošanai meklē domubiedrus 
aiz savas valsts robežām;  

 skolas un citas organizācijas, kas kopā ar 
sadarbības partneriem citās Eiropas 
valstīs popularizē savu darbību kopīgā 
tīmekļa vietnē;  

 ziedu, rotaļlietu, mākslas un amatnieku 
izstrādājumu veikali vai citi mazie un 
vidējie uzņēmumi, kas paplašina savu 
tirdzniecības tīklu.  

2007. GADA APRĪLIS

Pievienojies „.eu kopienai”: 
tavsvārds.eu! 

Kas ir augšējā līmeņa domēna nosaukums? – Kas ir „.eu”? 
Domēna nosaukums palīdz vienkāršā veidā atpazīt datoru vai tīklu internetā. Tā vietā, lai izmantotu 
grūti iegaumējamas skaitliskās adreses, interneta lietotāji dod priekšroku domēna nosaukumiem.  
Kā piemērs minams „europa.eu” (Eiropas institūciju mājas lapa) un jebkuras e-pasta adreses „@” zīmei 
sekojošā daļa. 
Augšējā līmeņa domēni (Top Level Domains, TLD) veido starptautiskās interneta domēna 
nosaukumu sistēmas pamatu — tos pievieno domēna nosaukumu beigās un iedala divās galvenajās 
kategorijās:  
• vispārēji augšējā līmeņa domēni (gTLD) nav piesaistīti nevienai valstij, tādi ir, piemēram, 

„.com”, „.org”, „.net”, „.int”; 
• valsts koda augšējā līmeņa domēni (ccTLD), tādi kā „.de” Vācijai, „.fr” Francijai vai „.uk” 

Lielbritānijai.  
Augšējā līmeņa domēns „.eu” neaizstās pašreizējos valsts kodu augšējā līmeņa domēnus Eiropas 
Savienībā, bet papildinās tos un sniegs lietotājiem iespēju savai „klātbūtnei internetā” — galvenokārt 
tīmekļa vietnēm un e-pasta adresēm — piešķirt Eiropas mēroga interneta identitāti. 
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Eiropā „.eu” ir kļuvis par trešo populārāko 
domēna nosaukumu pēc „.de” un „.uk”, un 
pasaules mērogā tas ieņem septīto vietu — to 
apsteidz vienīgi „.info”, „.org”, „.net” un plaši 
izplatītais „.com”. Jaunākos datus par 
reģistrēto „.eu” tīmekļa adrešu skaitu var 
atrast  http://status.eurid.eu/.  

 Kāpēc „.eu”? 
Augšējā līmeņa domēns „.eu” sniedz 
daudz priekšrocību gan uzņēmumiem, 
gan iedzīvotājiem.  

Eiropas iedzīvotāji ne tikai iegūst īpašu 
identitāti virtuālajā telpā, bet arī viņu kā 
patērētāju un indivīdu tiesības aizsargā 
Eiropas likumi, jo īpaši attiecībā uz privātās 
dzīves un personas datu aizsardzību. 

 Kā izveidoja „.eu”? 
Līdzīgi pašregulācijas pieejai, kādu izmanto 
lielākā daļa Eiropas valsts kodu augšējā līmeņa 
domēnu, „.eu” pārvaldību un darbības 
nodrošināšanu tika nolemts uzticēt privātai, 
bezpeļņas organizācijai. 

Pēc tam, kad tika publicēts uzaicinājums 
izteikt ieinteresētību, 2003. gada maijā par 
„.eu” reģistra pārvaldes organizāciju 
izraudzījās Beļģijas, Itālijas un Zviedrijas 
valstu kodu augstākā līmeņa domēnu reģistru 
konsorciju EURid (http://www.eurid.eu). 
Šī reģistra pārvaldes organizācija ir 
apstiprinājusi vairākus reģistrētājus — 
uzņēmumus dalībvalstīs, kuriem ir sniegta 
pieeja EURid automatizētajām sistēmām un 
kuri var reģistrēt domēnu nosaukumus.  

 Kā pieteikties „.eu” domēna 
nosaukuma saņemšanai? 

Četri soļi līdz tavsnosaukums.eu 
1. Izvēlies nosaukumu 

Tavs domēna nosaukums nedrīkst būt jau 
reģistrēts. Daži domēna vārdi ir bloķēti, 
piemēram, ģeogrāfiskie vai ģeopolitiskie 
jēdzieni vai nosaukumi, kas rezervēti ES 
valstu valdībām. Domēna nosaukumiem 
jāatbilst vairākām tehniskām prasībām,  

piemēram, tiem jāsatur vismaz divas 
rakstu zīmes, kas izvēlētas starp šādām 
zīmēm: burti no „a“ līdz „z“, cipari no „0“ 
līdz „9“ vai defise („-“).  

2. Izvēlies apstiprinātu „.eu” 
reģistrētāju — EURid nepieņem tai tieši 
iesniegtus reģistrācijas pieteikumus. 
Apstiprināto reģistrētāju saraksts ir 
pieejams 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistr
ars.htm? 

3. Reģistrētājs iesniedz Tavu 
pieteikumu  
Pārliecinies, ka esi norādījis reģistrētājam 
savu e-pasta adresi, kas darbojas! 

4. Tu saņemsi paziņojumu par savu 
„.eu” domēna nosaukuma 
aktivizēšanu 

Sīkākas norādes atradīsi EURid tīmekļa 
vietnē:  

http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,lv/  
 

Cik tas maksā? 
Šis jautājums ir ne tikai reģistra pārvaldes 
organizācijas (EURid), bet arī dalībvalstu 
reģistrētāju kompetencē. EURid tīmekļa vietnē 
jau iespējams atrast simtiem reģistrētāju, kas 
savstarpēji konkurē par nosaukumu 
reģistrāciju. Tāpēc klientiem ir iespēja 
salīdzināt cenu, kvalitāti un iekļautos 
pakalpojumus, lai izvēlētos labāko 
piedāvājumu.  
Domēna „.eu” nosaukumu reģistrācijai 
nevajadzētu būt ļoti dārgai. Reģistra 
pārvaldes organizācija darbojas pēc 
izmaksu segšanas principa. Domēna 
nosaukuma „.eu” popularitāte ir ļāvusi reģistra 
pārvaldes organizācijai samazināt maksu par 
domēna nosaukuma reģistrāciju līdz € 5.  
Reģistrētāji šai maksai pieskaita savu 
uzcenojumu, kam vajadzētu atbilst sniegto 
pakalpojumu līmenim un kvalitātei.  
Jebkurā gadījumā iesakām rūpīgi izvērtēt 
reģistrētāju piedāvājumus, jo cenas un 
pakalpojumi var būtiski atšķirties.

Papildinformācija 
Eiropas informācijas sabiedrības tematiskais portāls: 
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm 
Eiropas īpašā „.eu” tīmekļa vietne: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 
Informācijas sabiedrības ģenerāldirektorāts: Av. de Beaulieu 25, 1160 Brussels,  
infso-desk@ec.europa.eu 
Reģistra pārvaldes organizācijas tīmekļa vietne: www.eurid.eu 
 
                                                           
i Iepriekšēja reģistrācijas perioda mērķis bija pirmtiesību īpašniekiem dot laiku pieteikties sev piederošo 
aizsargāto nosaukumu reģistrācijai, lai novērstu t.s. „cybersquatting” — situācijas, kad domēna nosaukumus 
reģistrē, tirgojas ar tiem vai izmanto ļaunprātīgi, lai gūtu peļņu, piemēram, no preču zīmes (vai uzņēmuma 
nosaukuma), kas pieder kādam citam. Šāda persona („cybersquatter”) peļņas nolūkā piedāvā pārdot domēna 
nosaukumu tai personai vai uzņēmumam, kuram pieder šajā domēna nosaukumā ietvertā preču zīme vai 
uzņēmuma nosaukums. Iepriekšējas reģistrācijas periodu vienlīdz plaši atbalstīja gan valsts iestādes, gan 
uzņēmumi. 
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