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Spēkā no 14.05.2019. līdz 17.12.2020. (ieskaitot) 

Sīkdatņu politika 

1. Vispārēja informācija 

Tīmekļvietne www.sprk.gov.lv (turpmāk - tīmekļvietne) pieder un to 
uztur Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, reģistrācijas numurs 
90001162258, adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 (turpmāk - Regulators).  

Informējam, ka tīmekļvietnē, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi, 
izmanto sīkdatnes (angļu valodā – cookies).  

Lietojot tīmekļvietni un spiežot uznirstošajā logā pogu [apstiprināt], Jūs 
piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Savu piekrišanu Jūs varat jebkurā laikā 

atsaukt, nodzēšot savā pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes. 

Regulators aicina rūpīgi iepazīties ar šo politiku, kā arī periodiski to 

pārskatīt, lai iegūtu aktuālo informāciju par Regulatora veiktajiem personas 
datu apstrādes procesiem. Papildus informāciju par Regulatorā veikto 

personas datu apstrādi varat atrast Privātuma politikā.  

2. Kas ir sīkdatnes un kā Regulators tās izmanto? 

Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datne, ko tīmekļvietnes serveris 
lejupielādē Jūsu ierīcē, lietojot pārlūkprogrammu (piemēram, Internet 

Explorer, Firefox, Google Chrome u.c.).  

Sīkdatnes galvenais mērķis ir atpazīt ierīci, ar kuru Jūs piekļūstat 

tīmekļvietnei, tādējādi nodrošinot tīmekļvietnes saturu, kas īpaši pielāgots 
katram tīmekļvietnes apmeklētājam (piemēram, valodu, kuru esat izvēlējies, 

teksta lielumu u.tml.), kā arī sniegt statistiku tīmekļvietnes īpašniekam, kas 
ļauj papildus uzlabot tīmekļvietnes darbību. Tīmekļvietnē izvietotas arī trešo 
pušu sīkdatnes, kas apkopo informāciju par Jums dažādās ierīcēs un 

mārketinga kanālos.  

Regulatora lietotās sīkdatnes: 

http://www.sprk.gov.lv/
https://www.sprk.gov.lv/content/privatuma-politika
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*Google Analytics ir viens no populārākajiem analītikas datu apstrādes pakalpojuma sniedzējiem. Šim 
nolūkam tiek iegūta informācija par IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un valodu, ģeogrāfisko atrašanās 
vietu, kā arī anonīma informācija par veiktajām darbībām Tīmekļvietnē. Papildus informāciju par Google 
Analytics iespējams atrast: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage.  

Citu papildus informāciju par sīkdatnēm Jūs varat atrast: 

1) www.allaboutcookies.org; 

2) www.youronlinechoices.eu. 

3. Kā pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus 

Pirmo reizi apmeklējot tīmekļvietni uznirstošā logā Jums tiks lūgts 
piekrist (poga [apstiprināt]) sīkdatņu izmantošanai, kā arī dota iespēja (poga 

[pārvaldīt]) izvēlēties, kuru no sīkdatņu veidiem Jūs vēlaties atslēgt Jūsu 
ierīcē: 

 

Nospiežot [pārvaldīt] ir iespēja atslēgt visas sīkdatnes (izņemot tipa 

“Nepieciešamās”), vai arī atsevišķas sīkdatnes: 

 

 

Nospiežot [apstiprināt], Jūs sniedzat savu piekrišanu sīkdatņu 

izmantošanai. 

Ja Jūs vēlaties, Jūs varat atteikties (atspējot) no atsevišķu sīkdatņu 

lietošanas. 

Jūs varat jebkurā brīdī mainīt savus iestatījumus. 

Jūs varat jebkurā brīdī dzēst ierīcē saglabātās sīkdatnes. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


Zemāk atrodas saites uz izplatītāko pārlūkprogrammu informāciju par 
sīkdatņu dzēšanu: 

1. Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

2. Mozilla Firefox  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-

store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

3. Microsoft Internet Explorer  

https://support.microsoft.com/lv-lv, meklētājā ierakstot vārdu 
“cookies” vai “sīkdatnes” 

4. Apple Safari  

https://support.apple.com/, meklētājā ierakstot vārdu “cookies”. 

4. Politikas atjauninājumi 

Regulators ik pa laikam var ieviest dažādus tehniskus atjauninājumus, 
kā rezultātā var tikt veikti labojumi vai papildinājumi šajā politikā un 

Regulatoram ir vienpusējas tiesības veikt šādus labojumus vai 
papildinājumus.  

Spēkā esošā politikas versiju vienmēr ievieto tīmekļvietnē. Regulators 

saglabā iepriekšējās politikas versijas, un tās ir pieejamas minētajā vietnē.  
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