
Sīkdatņu lietošana politika 
 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un 

apmeklētājus.  

Tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz citu uzņēmumu vai organizāciju interneta 

mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. Tādēļ 

gadījumā, ja apmeklējat citas vietnes, informācija par tajās izmantoto privātuma 

politiku jāpieprasa atsevišķi. 

Kas ir sīkdatnes? 

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google 

Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, 

mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu 

pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. 

Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, saglabā lietotāja individuālos 

iestatījumus, atpazīst viņu un atbilstoši reaģē, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas 

pieredzi. Informāciju, par sīkdatnēm to kontroli vai dzēšanu varat iegūt šeit: 

https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=https%3A%2F%2Fwww.aboutcookies.org%

2Fhow-to-control-cookies  (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu 

“Tulkot”).   

Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem tiek izmantotas? 

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, var tikt izmantotas 

obligātās, funkcionālās un analītiskās sīkdatnes. 

Obligātās sīkdatnes – tiek izmantotas lietotāja autentifikācijai un tīmekļa vietnes 

darbības nodrošināšanai. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž 

lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas 

lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Bez šīm sīkdatnēm 

tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo 

informāciju. 

Funkcionālās sīkdatnes – tiek izmantotas, lai nodrošinātu vietnes ērtāku lietošanu. 

Ļauj tīmekļa vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles. Šīs 

sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs 

pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt nepieciešamo informāciju, nodrošināt 

pieprasītos pakalpojumus. 

Analītiskās sīkdatnes – tiek lietota analīzes nolūkos. Analītiskās sīkdatnes apkopo 

informāciju, kā tiek lietota tīmekļa vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot 

saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota apkopotā veidā, 

lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, 

padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, 

neizpaužot tā identitāti.  

Tīmekļa vietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” izveidotās “Google Analytics” 

sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura 

pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma 

sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit: 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html.  
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Detalizēta informācija par izmantotajām sīkdatnēm: 

Sīkdatnes 

nosaukums 

Pakalpojuma 

sniedzējs 

Izmantošanas nolūks Apstrādes 

ilgums 

_gat Google  Reģistrē lietotāja darbības.  1 diena 

_ga Google Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai 

ģenerētu statistikas datus par to, kā 

apmeklētājs izmanto vietni. 

2 gadi 

_gid Google Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai 

ģenerētu statistikas datus par to, kā 

apmeklētājs izmanto vietni. 

1 diena 

 

Kā iespējams kontrolēt sīkdatnes? 

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tika attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa 

vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot Apstiprinu lietotājs apstiprina, ka ir 

iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanu.  

Lietotājs var atteikties izmantot sīkdatnes un tās izdzēst. Informāciju kā to izdarīt 

varat iegūt šeit: 

https://hugo.lv/lv/Translate/Website?url=https%3A%2F%2Fwww.aboutcookies.org%

2Fhow-to-delete-cookies%2F (Lai lapas saturs būtu latviešu valodā, nospiediet pogu 

“Tulkot”).  

 

Ikvienas tīmekļa vietnes pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu 

ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, 

kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un 

funkcijas nedarbosies. 
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