
 

 

SĪKDATŅU POLITIKA 

Šī lapa izmanto sīkdatnes (cookies), lai padarītu tīmekļa vietnes aplūkošanu ērtāku. Turpinot 
izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili, 
lai ļautu iepazīties ar apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem, vietnē pavadīto laiku. 

KAS IR SĪKDATNE? 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci 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 vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas 
vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās 
apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes 
lietošanu ērtāku. 
Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt 
tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org. 

KĀDAM NOLŪKAM VALMIERAS TEHNIKUMS SĪKDATNES IZMANTO? 

Valmieras tehnikuma vietnē www.valmierastehnikums.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai 
analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas). 
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu 
esošajos “Google” serveros. 

VT sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt 
jebkādu identificējamu personas informāciju par tīmekļa vietnes www.valmierastehnikums.lv 
apmeklētājiem. 

Jūs varat atteikties izmantot “Google Analytics” sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot 
papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 

Izmantotās sīkdatnes www.valmierastehnikums.lv tīmekļa vietnē: 

Sīkdatnes 
nosaukums 

Izmantošanas nolūks Apstrādes ilgums 

_utma 
Sīkdatne reģistrē pirmo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) un 
pēdējo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) (“Google Analytics” 
sīkdatne) 

2 gadus no 
izveidošanas 

_utmb 

Sīkdatnes darbojas pāros, dodot iespēju aprēķināt apmeklējuma 
ilgumu. 

_utmb reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs sāk lietot tīmekļa 
vietni, bet _utmc – laiku, kad apmeklētājs pārstāj lietot tīmekļa 
vietni (“Google Analytics” sīkdatne) 

līdz sesijas beigām 

_utmc 

30 minūtes, ja šajā 
laikā netiek 
reģistrēti jauni 
tīmekļa vietnes 
apmeklējumi 

_utmz 

Sīkdatne norāda, no kurienes apmeklētājs ir ieradies tīmekļa 
vietnē (meklētājs, saite citā tīmekļa vietnē, ierakstot adresi 
pārlūkprogrammas adreses laukā u.tml.) (“Google Analytics” 
sīkdatne) 

6 mēnešus no 
izveidošanas 

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.valmierastehnikums.lv/


 

 

_ga 
Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus, 
piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google 
Universal Analytics” sīkdatne) 

2 gadus no 
izveidošanas 

_gid 
Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus 
(“Google Universal Analytics” sīkdatne) 

24 stundas no 
izveidošanas 

  

KĀ KONTROLĒT VAI IZDZĒST SĪKDATNES? 

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk 
lasiet: https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, 
un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. 
Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa 
vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā vai 
mobilajā ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa 
vietnē: https://www.aboutcookies.org/. 

 

https://www.aboutcookies.org/
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