
 

 

Sīkdatņu politika un skaidrojumi 

Šī Sīkdatņu politika un skaidrojumi ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt tīmekļa vietnē sniegšanai 

nepieciešamās informācijas nodrošināšanai. Šajā dokumentā minētā informācija ir domāta iekļaušanai 

tīmekļa vietnē www.vtdt.lv (turpmāk – Vietne) tādā veidā kā tā tiek atspoguļota šeit, vai arī veicot 

nepieciešamas izmaiņas un papildinājumus pēc Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, turpmāk tekstā 

– Tehnikums,  lēmuma. 

Šī Sīkdatņu politika un skaidrojumi tiek izstrādāta Vietnes 2020.gada 25.maija versijai, tāpēc šīs 

tīmekļa vietnes pārveidošanas gadījumā vēlāk, iespējams, būs nepieciešams atkārtoti pārskatīt šo Sīkdatņu 

politiku un skaidrojumus.  

 

Vietnes apmeklētāja informēšana 

Vietnē jānodrošina veids, kādā veidā tiek saņemta piekrišana no Vietnes apmeklētājiem, piemēram, 

poga „PIEKRĪTU” ar paskaidrojumu kam piekrīt Vietnes apmeklētājs, piemēram, „Paziņojums par sīkdatņu 

izmantošanu. Mūsu lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. 

Uzzināt vairāk!”. Minētajā tekstā vārdu salikums „Uzzināt vairāk!” tiek noformēts kā saite uz sadaļu 

„Sīkdatnes”.  

 

Sadaļā „Sīkdatnes” ievietojama informācija 

Kas ir sīkdatne? 

Sīkdatne ir nelielas teksta formāta datnes, kuras tiek nosūtītas no http://www.vtdt.lv tīmekļa vietnes uz 

apmeklētāja ierīci (dators, viedtālrunis u.c.), tās apmeklēšanas un caurskatīšanas laikā. Nosūtītās sīkdatnes 

parasti tiek izmantotas personificētai ierīces konfigurēšanai tās lietotāja ērtībām. Tas ir, nākamreiz 

apmeklējot vietni, no kuras iepriekš tika saglabātas sīkdatnes, ierīces lietotājam būs pieejami iepriekšēja 

apmeklējuma sesijas laikā saglabātie iestādījumi. Papildus informāciju par sīkdatnēm, kā arī to pārvaldīšanu 

(arī dzēšanu), ir iespējams iegūt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org. 

Kādi sīkdatņu veidi pastāv? 

Tīmekļa vietnēs var tikt izmantotas vairāku veidu sīkdatnes, tās var būt paredzētas pastāvīgai 

lietošanai, vai arī tikai vienas sesijas ietvaros. Izejot no sīkdatņu izmantošanas mērķa, tās ir sadalītas 

tehniskajās un analītiskajās. 

Tehniskās sīkdatnes paredzētas tīmekļa vietnes apmeklētāja ērtībām un vietnēs iestrādāto funkciju 

darbības nodrošināšanai, piemēram, izmantojot kādu interneta veikalu vai parakstoties ziņu saņemšanai kādā 

pakalpojumu sniedzēja mājaslapā. Šīs sīkdatnes labākai mājaslapas noskaņošanai un parametru pielāgošanai 

identificē iekārtu, no kura mājaslapa tiek apmeklēta, tādējādi pielāgojot apskatāmo lapu attēlošanai datorā 

vai viedierīcē, kuras ekrāna izšķirtspēja nosaka ierobežojumus tīmekļa vietnes attēlošanai. Sīkdatņu 

izmantošana parasti paātrina apmeklējamās tīmekļa vietnes darbību. Dažas, sīkdatnes, kuras ir noteiktas kā 

noteikti nepieciešamas, ierīcē izvietojas automātiski, kas ir paredzēts Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

likumā. Šīs sīkdatnes nav paredzētas tīmekļa vietnes identitātes noskaidrošanai un turpmākai to izpaušanai. 

http://www.vtdt.lv/
http://www.vtdt.lv/
http://www.aboutcookies.org/
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Analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas informācijas apkopošanai, piemēram, par apmeklējamo sadaļu 

saraksts, vietnē apskatītais saturs. Šo sīkdatņu mērķis ir apkopot vietnes apmeklētāju intereses, uzvedības 

paradumus, noskaidrot, par ko interesējas apmeklētājs, taču līdzīgi kā tehniskās sīkdatnes, identificē 

apmeklētāja iekārtu, nevis lietotāja identitāti.  

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas www.vtdt.lv?  

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums savā tīmekļa vietnē izmanto analītiskās sīkdatnes. Zemāk 

attēlotajā tabulā tiek informēts par to izmantošanas mērķiem un minimālo darbības laiku.  

Nosaukums Sīkdatnes 

darbības laiks 

Sīkdatnes izmantošanas mērķis 

ForceFlashSite Sesija Skatot mobilo vietni (veco mobilo vietni 

m.domain.com), sīkdatne liks serverim parādīt uzlabotu 
versiju. 

smSession 2 gadi Palīdz atšķirt tīmekļa vietnes apmeklētājus 

svSession 2 gadi Paredzēta lietotāju uzvedības izsekošanai tīmekļa 

vietnēs. Palīdz atšķirt tīmekļa vietnes apmeklētājus, 

SSR-caching Sesija Uzlabot tīmekļa vietnes satura kvalitāti. 

Hs 

 

Sesija Drošība 

XSRF-TOKEN 

 

Sesija Drošība 

TS* 
 

Sesija Drošība 

TS01******* 

 

Sesija Drošība 

TSxxxxxxxx  
(kur x tiek aizvietots ar 

nejaušu ciparu un burtu 

sēriju) 

Sesija Drošība 

TSxxxxxxxx_d  
(kur x tiek aizvietots ar 

nejaušu ciparu un burtu 

sēriju) 

Sesija Drošība 

 

Sīkdatņu izmantošana vai atteikšanās tos izmantot 

Pirmo reizi apmeklējot vietni www.vtdt.lv gadījumā kad ierīcē, no kuras tiek apmeklēta vietne nav 

saglabātas šīs vietnes sīkdatnes, apmeklētājam tiek piedāvāts piekrist saglabāt šajā vietnē izmantotās 

sīkdatnes. Lai to izdarītu ir nepieciešams savu piekrišanu apstiprināt, nospiežot pogu „PIEKRĪTU”. 

Nospiežot šo pogu, apmeklētājs apstiprina, ka iepazinies ar www.vtdt.lv tīmekļa vietnes Sīkdatņu politiku un 

skaidrojumiem, kā arī piekrītat to izmantošanas mērķiem. 

file:///C:/Users/Inese/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/31165/Attachments/www.vtdt.lv
http://www.vtdt.lv/
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Jebkurā tīmekļa vietņu pārlūkošanas programmā (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera u.c.) ir 

paredzēta sīkdatņu izmantošanas ierobežošana, konfigurēšana un dzēšana. Pamācība kā konfigurēt vai dzēst 

sīkdatnes, ir atrodama tīmekļa vietņu pārlūkošanas programmu izstrādātāju mājaslapās. 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Datu aizsardzības 

speciālistu rakstot uz e-pastu inese.brikena2@gmail.com. 


