
Sīkdatņu politika 
Kas ir sīkdatnes? 
Uzņēmuma mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”). 
Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. 
Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci 
nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus (teksta lielumu, 
valodu u.c.) un tādejādi uzlabot lietotāja ērtības, lietojot konkrēto vietni. 
Sīkdatņu dzēšanas gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, 
turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas pēc sīkdatņu dzēšanas nedarbosies. 
 
Kāpēc tiek izmantotas sīkdatnes? 
Sīkdatnes tiek izmantotas, lai:  

• Atcerētos jūsu ekrāna iestatījumus (piemēram, valodu, fontu lielumu u.c.); 

• Iegūtu statistikas datus (piemēram, kā jūs šeit nokļuvāt, apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.) ar 
mērķi uzlabot un optimizēt mājas lapas darbību; 

• Nodrošinātu jūsu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs. 

 
Sīkdatņu veidi:  
Funkcionālās sīkdatnes (pirmās puses sīkdatnes) 
Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai mājas lapa spētu pildīt savas funkcijas un neaizmirstu jūs ikreiz, kad tiek 
veikta jauna darbība, piemēram, valodas iestatījumus, ievadīto tekstu vai atverot vietni no jauna, tā spētu 
ielādēt saturu ātrāk, nekā pirmajā atvēršanas reizē. 
Analītikas un reklāmas sīkdatnes (trešās puses sīkdatnes) 
Vietnē tiek izmantotas analītikas programmas – Google Analytics un Yandex Metric. Šīs programmas 
izmanto sīkdatnes, dodot iespēju mums, kā vientnes uzturētājam analizēt, kādu saturu vietnē izmanto 
visbiežāk, caur kādu meklētāju lietotājs ir nonācis un kā spēj orientēties vietnē. Iegutā informācija tiek 
izmantota ar mērķi veikt attiecīgus vietnes uzlabojumus, lai padarītu ērtāku navigāciju un lietotāja 
interesēm atbilstošāku vietnes saturu. 
Papildus vientē var tikt izmantoti tādi servisi, kā Google Adwords ar mērķi nodoršināt lietotāja vēlmēm 
atbilstošu reklāmu. Youtube, lai nodrošinātu vietnē video saturu vai saites uz citām mājas lapām. 
Facebook, Instagram, draugiem.lv, LinkedIn, lai piedāvātu iespēju apskatīt saturu no šiem sociālajiem 
kontiem vai dalīties ar mājas lapas saturu tajos. Visi šie servisi izmanto sīkdatnes, lai iegūtu statistikas 
datus un noskaidrotu, kādas ir populārākās meklēšanas tendences. Šīs trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu 
kontroles.  
Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes? 
Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet. 
Ja vēlaties, jums ir iespēja sīkdatnes kontrolēt vai izdzēst no ierīces. Jums ir iespēja atslēgt sīkdatņu 
izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču ņemiet vērā, ka daži pakalpojumi un vietnes 
funkcijas var nedarboties. 
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu. Šīs sīkdatnes tiek 
izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīti šajos noteikumos. 
Vairāk par sīkdatnēm un to, kā tās izdzēst lasiet šeit:  www.aboutcookies.org 
 

http://www.aboutcookies.org/

