
Sīkdatņu izmantošanas politika 

 

Šajā dokumentā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv, 

norādīti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu 

lietošanu atbilstoši savām vajadzībām. 

Kas ir sīkdatnes? 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa 

vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad 

jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz 

izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā 

konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās 

apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja 

ērtības. 

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas www.veseligsridzinieks.lv un kādi ir to lietošanas mērķi? 

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Tās atšķiras ar izmantošanas 

mērķiem un glabāšanas ilgumu. 

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai: 

 atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes; 

 analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiku, ilgumu, skatītākās 

sadaļas);  

 nodrošinātu tīmekļa vietnes administrēšanu;  

 nodrošinātu kontaktu formas, balsojumu u.c. tīmekļa vietnes sadaļu pilnvērtīgu 

darbību;  

 nodrošinātu meklētāja darbību;  

 iegūtu youtube publicēto un tīmekļa vietnē iegultu video skatījumu statistiku;  

 nodrošinātu Google Maps darbību.  

Google Analytics 

Tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv  ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas 

“Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir 

DVI tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. 

Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājas 

lapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

Ja Jūs vēlaties, lai www.veseligsridzinieks.lv neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm šajā 

tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

(https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar 

Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes 

apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”. 



Google Analytics dati tiek saglabāti 14 mēnešus no tīmekļa vietnes apmeklēšanas brīža.  

Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes, kas izmantotas tīmekļa vietnē 

www.veseligsridzinieks.lv 

Nosaukums Mērķis Kategorija Atrašanās  Izcelsme 

__utma Izmanto, lai identificētu lietotājus un apmeklējuma reizes Veiktspējas 
2 gadus no 
izveidošanas Google Analytics 

__utmb Izmanto, lai identificētu jaunas apmeklējuma reizes Veiktspējas 
30 min. no 
izveidošanas Google Analytics 

__utmc 
Darbojas saistībā ar sīkdatni __utmb, lai noskaidrotu, vai lapa tiek 
apmeklētu pirmo reizi Veiktspējas 

Līdz interneta 
izmantošanas sesijas 
beigām Google Analytics 

__utmt 
Darbojas saistībā ar sīkdatni __utmb, lai noskaidrotu, vai lapa tiek 
apmeklētu pirmo reizi Veiktspējas 

Līdz interneta 
izmantošanas sesijas 
beigām Google Analytics 

__utmz Izmanto, lai noskaidrotu avotu, vai vietni caur kurieni lapa tiek apmeklēta Veiktspējas 
6 mēnešus no 
izveidošanas Google Analytics 

  

Citas sīkdatnes, kas izmantotas tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv 

 

Nosaukums   Atrašanās 

NSC_mc_wftfmjhtsjeajojflt_iuuq Līdz interneta izmantošanas sesijas beigām 

PHPSESSID Līdz interneta izmantošanas sesijas beigām 

  

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati par 

jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, 

kas norādīts šeit. 

Kā tīmekļa vietnes apmeklētājs var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu? 

Ja nevēlaties, lai jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat mainīt 

pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības 

iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var 

atšķirties.  

Pamācība sīkdatņu iestatījumu maiņai vai dzēšanai:  

Internet Explorer lietotājiem - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

Edge lietotājiem - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy 

Chrome lietotājiem - 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv 
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Firefox lietotājiem - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences 

Opera lietotājiem - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Safari lietotājiem - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

Papildu informāciju par sīkdatnēm un iespējām par to pārvaldīšanu un dzēšanu iespējams 

iegūt šeit - www.aboutcookies.org 

Kontaktinformācija jautājumos par sīkdatņu izmantošanu šajā tīmekļa vietnē:  

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, Krišjāņa 

Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: dac@riga.lv;  

Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības 

veicināšanas un profilakses nodaļas Apmācību un informācijas sektora galvenā speciāliste 

Gunta Purvēna, Baznīcas iela 19/23, 216.kab., e-pasts: gunta.purvena@riga.lv.  
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