
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu mājaslapas saturu, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un 

analizētu datplūsmu. Turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt 

savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. 

 

 

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē www.rsmt.lv  

 

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas? 

Sīkdatne ir maza teksta datne, kurā tiek uzglabāti interneta iestatījumi. Gandrīz visās tīmekļa vietnēs tiek 

izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Jūsu interneta pārlūks lejupielādē sīkdatni pirmo reizi, kad apmeklējat kādu 

tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad apmeklēsiet konkrēto tīmekļa vietni no tās pašas ierīces, sīkdatne un tajā esošā 

informācija tiek nosūtīta atpakaļ uz tās izcelsmes tīmekļa vietni (pirmās puses sīkdatnes) vai uz citu vietni, kurai 

tā pieder (trešās personas sīkdatnes). Tādējādi tīmekļa vietne var noteikt, ka tā jau reiz ir bijusi atvērta šajā 

pārlūkā, un dažkārt var pielāgot parādīto saturu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams 

pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas? 

1) Nepieciešamās sīkdatnes palīdz padarīt tīmekļa vietni lietojamu, nodrošinot tādas pamatfunkcijas kā 

lapu navigācija un piekļuve tīmekļa vietnes drošajām sadaļām. Tīmekļa vietne nevar pienācīgi darboties 

bez šīm sīkdatnēm. 

2) Statistikas sīkdatnes ievāc un sniedz anonimizētu informāciju, tādējādi palīdzot tīmekļa vietnes 

īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni.  

www.rsmt.lv izmanto Google Analytics, lai izsekotu datplūsmai. Šie dati ļauj izprast mūsu apmeklētāju 

uzvedību lapā un palīdz to uzlabot. Šī programmatūra izmanto vairākas sīkdatnes, lai palīdzētu saprast, 

vai lietotājs mājaslapu apmeklē atkārtoti. Tādā veidā mēs varam noskaidrot gan individuālo lietotāju 

skaitu, gan to, cik bieži viņi apmeklē mūsu lapu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas statistikas mērķiem, ar tām 

nav iespējams identificēt atsevišķus lietotājus. 

3) Mārketinga sīkdatnes izmanto, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. Šo sīkdatņu mērķis ir 

attēlot reklāmas, kas būtu saistošas konkrētajam lietotājam un līdz ar to vērtīgākas publicētājiem un 

trešo pušu reklāmu izvietotājiem. 

Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes? 

Ja jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, 

izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka 

informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi var darboties nepilnvērtīgi. 
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