
Sīkdatņu politika 
 
Vincit Online, SIA tīmekļa vietnē www.pats.lv tiek izmantotas sīkdatnes.  
 
Kas ir sīkdatne?  
Sīkdatne (angļu val. cookie) ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, planšetē, 
mobilajā tālrunī) tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. 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 citu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var 
atcerēties jūsu iestatījumus (piemēram, valodas iestatījumus) vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku. Sīkdatnēm ir 
dažādi mērķi un pastāvēšanas ilgumi. 
Daļu sīkdatņu dēvē par “sesijas sīkdatnēm”, un to izmantošanas termiņš beidzas tiklīdz jūs aizverat tīmekļa pārlūku. 
Citas sīkdatnes tiek sauktas par “pastāvīgajām sīkdatnēm”, un tās tiek saglabātas noteiktu laiku. Atkārtoti apmeklējot 
tīmekļa vietni, jūsu tīmekļa pārlūks nolasa visas pastāvīgās sīkdatnes un piegādā informāciju tīmekļa vietnei vai 
elementam, kas attiecīgo sīkdatni ir jums nosūtījis. 
 
Sīkdatņu izmantošanas nolūki 
Tīmekļa vietnē www.pats.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos, vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē 
tiek izmantotas sīkdatnes, nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu, apkopotu 
analītiskos datus (apmeklētāju statistiku). 
 
Kādas sīkdatnes tiek izmantotas? 
Tīmekļa vietnē www.pats.lv tiek izmantotas dažāda veida sīkdatnes.  

Nepieciešamas sīkdatnes:  

Sīkdatnes atslēga Domēns Sīkdatnes tips Derīguma termiņš Apraksts 
csrftoken es.pats.lv Pirmās puses 

sīkdatne 
12 mēneši 4 dienas Šī sīkdatne ir saistīta ar Django 

tīmekļa izstrādes platformu 
priekš Python. Tā ir paredzēta, 
lai palīdzētu aizsargāt vietni no 
noteikta veida programmatūru 
uzbrukumiem uz vietnes lapām. 

Veiktspējas sīkdatnes:  

Sīkdatnes atslēga Domēns Sīkdatnes tips Derīguma termiņš Apraksts 
_ga .pats.lv Pirmās puses 

sīkdatne  
2 gadi Šīs sīkdatnes nosaukums ir 

saistīts ar Google Universal 
Analytics, kas ir būtisks 
atjauninājums Google biežāk 
lietotajos analītiskajos servisos. 
Šī sīkdatne tiek izmantota, lai 
noteiktu unikālos lietotājus, 
piešķirot tiem nejaušā kārtībā 
ģenerētu numuru klienta 
identificēšanai. Tā ir iekļauta 
katrā lapas pieprasījumā vietnē 
un tiek izmantota, lai aprēķinātu 
apmeklētāju, sesiju un kampaņu 
datus vietnes analītiskām 
atskaitēm. 

_gid .pats.lv Pirmās puses 
sīkdatne 

1 diena Šo sīkdatni iestata Google 
Analytics. Tā uzglabā un 
atjaunina unikālo vērtību 
attiecībā uz katru apmeklēto lapu 
un tiek izmantota lapas skatījumu 
skaitīšanai un fiksēšanai. 

Mērķauditorijas atlases sīkdatnes: 

Sīkdatnes atslēga Domēns Sīkdatnes tips Derīguma termiņš Apraksts 
_fbp .pats.lv Pirmās puses 

sīkdatne 
3 mēneši Izmanto Facebook, lai 

nodrošinātu virkni reklāmas 
produktu, piemēram, cenu 
piedāvāšana no trešās puses 
reklāmdevējiem reālā laika 
režīmā. 
 



_gat_gtag_UA_133877262_5 .pats.lv Pirmās puses 
sīkdatne  

1 minūte Šī sīkdatne ir daļa no Google 
Analytics un tiek izmantota, lai 
ierobežotu pieprasījumu skaitu 
(bremzē pieprasījumu biežumu). 
 

personalization_id .twitter.com Trešās puses 
sīkdatne 

2 gadi Šī sīkdatne satur informāciju par 
to, kā galalietotājs izmanto 
timekļa vietni un jebkuru 
reklāmu, kuras galalietotājs, 
iespējams, ir redzējis pirms 
attiecīgās tīmekļa vietnes 
apmeklēšanas. 

Analītiskās sīkdatnes: 

Sīkdatnes atslēga Domēns Sīkdatnes tips Derīguma termiņš Apraksts 
maxtf .pats.lv Pirmās puses 

sīkdatne 
30 minūtes Izmanto, lai pārbaudītu 

apmeklētāju skaitu un lietotāja 
lapu apmeklējuma ilgumu. 

maxtu .pats.lv Pirmās puses 
sīkdatne 

1 gads Izmanto, lai pārbaudītu 
apmeklētāju skaitu un lietotāja 
lapu apmeklējuma ilgumu. 

maxtv .pats.lv Pirmās puses 
sīkdatne 

30 minūtes Izmanto, lai pārbaudītu 
apmeklētāju skaitu un lietotāja 
lapu apmeklējuma ilgumu. 

maxtp .pats.lv Pirmās puses 
sīkdatne 

1 mēnesis Izmanto, lai pārbaudītu 
apmeklētāju skaitu un lietotāja 
lapu apmeklējuma ilgumu. 

maxtu.55f479bd .pats.lv Pirmās puses 
sīkdatne 

3 mēneši Izmanto, lai pārbaudītu 
apmeklētāju skaitu un lietotāja 
lapu apmeklējuma ilgumu. 

 
Kā var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu? 
Apmeklējot tīmekļa vietni www.pats.lv, jums būs vai nu jāpieņem, vai jānoraida sīkdatnes. Nepieciešamās sīkdatnes 
jūs nevarēsiet noraidīt. Nospiežot pogu “Piekrītu” vai turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apstiprināt piekrišanu 
sīkdatņu lietošanai. Nospiežot pogu “Nepiekrītu”, jūs noraidāt sīkdatņu izmantošanu. Jāņem vērā, ka bez visām 
sīkdatnēm jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot tīmekļa vietnes funkcionalitāti.  
Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un dzēst. Iztīrot no pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi, varat izdzēst visas 
sīkdatnes, kas ir iestatītas jūsu ierīcē. Tomēr ņemiet vērā, ka šajā gadījumā varat arī pazaudēt kādu saglabāto 
informāciju (piemēram, saglabātos tīmekļa vietnes iestatījumus). Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu 
bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē, lai ierīcē netiktu iestatīta neviena sīkdatne. Taču tādā gadījumā jums būs 
pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un iespējams nedarbosies daži pakalpojumi un 
funkcijas.  
 
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā vai citā ierīcē un kā tās 
iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org 
 
Sakarā ar jautājumiem par sīkdatņu izmantošanu mūsu timekļa vietnē jūs varat sazināties ar Vincit Online, SIA, 
vienotais reģistrācijas Nr. 40203249460, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, e-pasts: online@pats.lv.  
 


