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Sīkdatņu izmantošana tīmekļa 
vietnē kalendars.liepaja.lv

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija ir šīs tīmekļa vietnes Pārzinis. Tīmekļa 
vietnē kalendars.liepaja.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”). 
Lietojot vietni, jums ir iespēja piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai. Piekrītot 
jūs apstipriniet, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas 
nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. 

Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un 
pielāgošanai lietotāju vajadzībām, lai atcerētos jūsu norādītos ekrāna iestatījumus, 
piemēram, kontrastu režīmus, burtu lielumus, piefiksētu, vai jums jau ir rādīts 
paziņojums, par to, ka kalendars.liepaja.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, 
varētu veikt satura kvalitātes uzlabošanu un satura pielāgošanu lietotāju vajadzībām, 
ko apkopo un analizē mājaslapā izvietotā statistikas uzskaites programma “Google 
Analytics”.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, adrese

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Tālrunis: 63 422 331, e-pasts: das@liepaja.lv.

Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu 
mājaslapas apmeklēšanās laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, 
ļaujot mājaslapai atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, 
atcerēties jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski 
identificētu.

Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes – sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās 
sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir 
izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, 
kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes

Sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un 
jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta jūsu ierīcei, kad apmeklējat 
konkrētu mājaslapu, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā mājaslapā, lai 
tās būtu izmatojamas arī citās mājaslapas sadaļās. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – 
to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt mājaslapu, vai 
arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā mājaslapā.

Pastāvīgas sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt 
mājaslapu, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta 
pēc mājaslapas pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot 
lietotāja izvēles vai rīcību mājaslapā ik reizi, kad jūs apmeklējat šo mājaslapu.
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Pirmās puses sīkdatnes

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido mūsu mājaslapa. Tās iespējams 
atpazīt pēc mūsu mājaslapas domēna nosaukuma.

Trešās puses sīkdatnes

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no mājaslapām, kas nepieder mums. Šādu 
mājaslapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājaslapas domēna. Trešās puses 
sīkdatnes arī var tikt saglabātas jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājaslapu.

Mājaslapā kalendars.liepaja.lv lietoto sīkdatņu saraksts

Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt mājaslapu par izmantojamu, nodrošināt 
pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām 
mājaslapā. Šādas sīkdatnes parasti tiek iestatītas tikai atbilstoši lietotāja veiktajām 
darbībām, kas veido pakalpojumu pieprasījumu, piemēram, konfidencialitātes 
iestatījumu iestatīšana vai pieteikšanās. 

Nosaukums Sīkdatnes 
tips

Pakalpojumu 
sniedzējs

Nolūks Termiņš Veids

liepajalv_cookie_
accept

Pirmās 
puses 
sīkdatne

liepajaskalendars.lv Nosaka, vai 
lietotājs ir 
piekritis sīkdatņu 
izmantošanas 
noteikumiem un 
vai turpmāk attēlot 
paziņojumu par 
sīkdatņu lietojumu

2 gadi HTTP

Statistikas un mājaslapas veiktspējas uzlabošanas sīkdatnes – šīs sīkdatnes ļauj 
uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt 
un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir 
visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni. 
Visa informācija, ko šīs sīkdatnes savāc, tiek apkopota anonīmi.
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Reģistrē unikālu ID, ko 
izmanto, lai ģenerētu 
statistikas datus par to, kā 
apmeklētājs izmanto šo vietni.
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Izmanto Google Analytics, lai 
analizētu pieprasījumu skaitu 
mājaslapai.

Sesija HTTP
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Reģistrē unikālu ID, ko 
izmanto, lai ģenerētu 
statistikas datus par to, kā 
apmeklētājs izmanto šo vietni.
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Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana

Sīkdatņu iestatījumus jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta 
pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, 
atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas 
priekšlikumus. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas 
izvēlnēs «Iespējas» vai «Preferences». Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas 
ierīces Interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta 
pārlūkprogrammu mājaslapās:

•	 Chrome: Google Chrome Help Center,

•	 Firefox: Cookies - Information that websites store on your computer,

•	 Safari: Safari for macOS Sierra: Manage cookies and website data using Safari,

•	 Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy,

•	 Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies).

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet  
šeit: https://www.aboutcookies.org/.

Ja jūs savā interneta pārlūkā esat aizliedzis sīkdatņu failu izmantošanu, tad 
atzīmējiet izņēmumu sīkdatnei ar nosaukumu  liepajalv_cookie_accept, lai izmantojot 
portālu, pastāvīgi nevajadzētu atbildēt uz jautājumu par sīkdatņu lietojumu.


