
Paziņojums par sīkdatnēm 
 
Šajā paziņojumā Jūs atradīsiet informāciju par to, kas ir sīkdatnes, kā sīkdatnes var būt iestatītas šīs vietnes 
apmeklējuma laikā, un kā dzēst šīs sīkdatnes vai atteikties no tām. 
 
Kas ir sīkdatnes, un kā mēs tās izmantojam 
 
Sīkdatne ir neliels fails, kas satur burtus un skaitļus un tiek glabāts Jūsu datorā tīmekļa vietnes apmeklējuma 
laikā un kurā iekļauta informācija, kas tiek pārsūtīta uz Jūsu datoru.  Šī informācija pēc katra mājaslapas 
apmeklējuma tiek nosūtīta atpakaļ uz mājas lapu vai uz citu tīmekļa vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. 
 
Mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai Jūsu ierīci atšķirtu no citu apmeklētāju ierīcēm.  Tas palīdz uzlabot 
Jūsu tiešsaistes izmantošanu, piemēram, atceroties kam Jūs dodat priekšroku, kā arī ļauj mums uzlabot mūsu 
tīmekļa vietni, piemēram, uzskaitot vietnes apmeklējumus un nodrošinot, ka apmeklētājiem viegli atrast to, 
ko viņi meklē.  
 
Piekrišana sīkdatnēm 
 
Atsevišķās valstīs likumdošana nosaka, ka nepieciešama Jūsu atļauja sīkdatņu saglabāšanai Jūsu datorā.  Ja 
apmeklējat kādu no šīm valstīm, sniedziet piekrišanu mūsu sīkdatnēm, izvēloties "Es piekrītu sīkdatnēm" 
(parādīsies uznirstošajā logā). Vai turpināt vietnes pārlūkošanu pēc sīkdatņu uznirstošā loga saņemšanas, kas 
informē, ka, turpinot pārlūkot tīmekļa vietni, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu ievietošanai Jūsu ierīcē. Abos 
gadījumos Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savas domas un atteikties (papildu informāciju skatiet zemāk). 
 
Lai dzēstu iepriekš ievietotās sīkdatnes, izpildiet norādījumus sadaļā "Atteikšanās". 
 
Atteikšanās: 
 
Jūs varat dzēst un bloķēt visas šīs vietnes sīkdatnes jebkurā laikā.  Jūs varat dzēst sīkdatnes vairākumā 
tīmekļa pārlūkprogrammu, tāpat Jūs varat bloķēt sīkdatnes, aktivizējot funkciju Jūsu pārlūkā, kas ļauj noraidīt 
dažu vai visu sīkdatņu iestatīšanu.  Kā to paveikt aprakstīts pārlūkprogrammas sadaļā "Palīdzība" vai datora 
lietotāja rokasgrāmatā. 
 
Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm, tostarp informāciju par to kā redzēt kādas sīkdatnes ir 
saglabātas, kā tās pārvaldīt un dzēst, apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org. 
 
Vietnes var izmantot šādas sīkdatnes 
 
Nosaukums Sīkdatnes 

veids 
Apraksts Noturība 

__utma Veiktspēja Tiek izmantotas, lai atšķirtu lietotājus 
un apmeklējumus. Sīkdatne tiek 
izveidota, kad darbojas javascript 
bibliotēka un nepastāv __utma 
sīkdatnes. Sīkdatne tiek atjaunināta 
ikreiz, kad dati tiek nosūtīti Google 
Analytics. Izmanto, lai noteiktu jaunas 
sesijas/apmeklējumus. 

Stabils 

__utmb Veiktspēja Sīkdatne tiek izveidota, kad darbojas 
javascript bibliotēka un nepastāv 
__utmb sīkdatnes. Sīkdatne tiek 

Saglabājas 30 minūtes 

http://www.allaboutcookies.org/


atjaunināta ikreiz, kad dati tiek nosūtīti 
Google Analytics. 

__utmc Veiktspēja Fiksē, kad lapa ir aizvērta un to lieto 
kopā ar __utmb, lai noteiktu, cik ilgi 
apmeklētāji apskatījuši mūsu vietnes 
lapas 

Tiek dzēsta, aizverot 
pārlūkprogrammu 

__utmz Veiktspēja Fiksē kā apmeklētāji atrod mūsu mājas 
lapu, piemēram, vai tie izmanto 
meklētājprogrammu, kas piesaistīta 
citai tīmekļa vietnei, vai arī tieši 
ieraksta tīmekļa vietnes adresi. Parāda 
apmeklētā skatīto lapu secību. 

Saglabājas 6 mēnešus 

__ga Stabils Tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus. 2 gadi 
 


