
 

Informācija par sīkdatnēm, kas tiek izmantotas KPR mājas lapā 
www.kurzemesregions.lv un projekta “Kurzeme visiem” mājas lapā 

www.kurzemevisiem.lv. 

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, tai skaitā obligāti nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu 
tīmekļvietnes pamata funkcijas, piemēram  navigācijas iespējas.  Mēs ar Jūsu piekrišanu varam 
izmantot arī trešo pušu sīkdatnes statistikas nolūkos. Jūs varat arī atteikties no trešo pušu 
sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas var ietekmēt Jūsu pieredzi tīmekļvietnes satura 
izmantošanā. 

Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes pamatfunkcionalitāti, piemēram, 
lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem 
sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. 

 

Nepieciešamās sīkdatnes / vienmēr atļautas 

Nepieciešamās sīkdatnes ir obligātas tīmekļvietnes funkcionēšanai. Tās ietver tikai tās 

sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļvietnes pamata funkcijas un drošību. Šīs sīkdatnes neuzglabā 

nekādu personīgu informāciju. 

Funkcionālās sīkdatnes 

Funkcionālās sīkdatnes palīdz nodrošināt noteiktas funkcijas, piemēram, iespēju dalīties ar 
tīmekļvietnes saturu sociālo mediju platformās, iegūt atgriezenisko saiti un izmantot citas 
trešo pušu nodrošinātās iespējas. 

Veikstspējas sīkdatnes 

Veikstspējas sīkdatnes tiek izmantotas, lai saprastu un analizētu tīkemļvietnes galvenos 
darbības rādītājus, un palīdzētu nodrošināt tīmekļvietnes apmeklētājiem labāku lapas 
lietošanas pieredzi. 

SĪKDATNE ILGUMS APRAKSTS 

YSC Sesija 

Šīs sīkdatnes pakalpojuma sniedzējs ir Youtube 
un tā piesaista apmeklētājam unikālu ID, lai 
veidotu satistiku par skatītajiem YouTube 
video. 

 

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.kurzemevisiem.lv/


Analītiskās sīkdatnes 

Analītiskās sīkdatnes ir izmantotas, lai saprastu, kā tīmekļvietnes apmeklētāji izmanto 
tīmekļvietni. Šīs sīkdatnes palīdz iegūt informāciju par tīmekļvietnes apmeklētāju skaitu u.c. 
Iegūtā informācija ir pieejama apkopotā veidā, tieši neidentificējot apmeklētāju. 

SĪKDATNE ILGUMS APRAKSTS 

_ga 2 gadi  

Šīs sīkdatnes nodrošina Google 
Analytics. Tā tiek izmantota, lai 
apkopotu standarta žurnālierakstu 
informāciju par  lietotāju darbībām 
tīmekļvietnē (unikālais apmeklētāju 
skaits, pieslēguma ilgums). Apkopotā 
informācija ir anonīma un tieši 
neidentificē apmeklētāju. 

_gat_gtag_UA_141589531_1 1 minūte 
Šīs sīkdatnes nodrošina Google un tās 
tiek izmantotas, lai kontrolētu 
pieprasījumu apjomu. 

_gid 1 diena 

Šīs sīkdatnes nodrošina Google 
Analytics. Tās izmanto, lai iegūtu 
informāciju, kā apmeklētāji izmanto 
tīmekļvietni. Katram lietotājam tiek 
piešķirts unikāls ID, kas tiek izmantots 
statistikas datu apstrādē. Iegūtie dati ir 
anonīmi.  

 
Trešo pušu un sociālo tīklu sīkdatnes 

SĪKDATNES ILGUMS APRAKSTS 

fr 3 mēneši 
Šīs sīkdatnes nodrošina Facebook un tās tiek 
izmantotas, lai uzrunātu lietotājus ar tiem 
saistošu reklāmu. Šīs sīkdatnes arī seko līdzi 
lietotāja uzvedībai interneta tīmekļvietnēs, 



SĪKDATNES ILGUMS APRAKSTS 

kurām ir Facebook pixel vai Facebook social 
spraudnis. 

IDE 
1 gads 24 
dienas 

Šīs sīkdatnes nodrošina Google DoubleClick. 
Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu iespēju 
identificēt un mērīt reklāmu efektivitāti un 
pielāgot tās lietotājam, balstoties uz 
informāciju par reklāmām, kas ir tikušas 
rādītas tīmekļa vietnes lietotāja ierīcē. 

test_cookie 15 minūtes 
Šīs sīkdatnes nodrošina doubleclick.net. Tās 
tiek izmantotas, lai pārbaudītu, vai 
apmeklētāja pārlūks atbalsta sīkdatnes. 

VISITOR_INFO1_LIVE 
5 mēneši 27 
dienas 

Šīs sīkdatnes nodrošina Youtube. Tās tiek 
lietotas, lai novērtētu apmeklētāja datu 
pārraides ātrumu tīmekļvietnēs ar integrētiem 
Youtube videomateriāliem. 

 

Citas sīkdatnes 

Citas sīkdatnes  ir tādas sīkdatnes, kas tiek izmantotas analītikai un nav pagaidām iekļautas 
kādā no esošajām kategorijām. 

 


