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Rojas novadā 
 
 

Rojas novada pašvaldības sīkdatņu politika 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Rojas novada dome, reģistrācijas numurs: 90002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku 
iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, tīmekļa vietnes adrese: http://www.roja.lv/lv (turpmāk - 
Pašvaldība) apņemas nodrošināt Pašvaldības tīmekļvietnes http://www.roja.lv/lv (turpmāk – 
vietne) un tās apakšsadaļu apmeklētāju (turpmāk - apmeklētāji/-as) personiskās informācijas 
drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot Pašvaldības vietni un iepazīstoties ar tās saturu. 

2. Šī sīkdatņu politika ir sagatavota ar mērķi, lai apmeklētāji/-as iegūtu papildu 
informāciju par vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to, kā Pašvaldība tās izmanto.  
 

II. Sīkdatņu veidošanas mērķis un tiesiskais pamats 
 

3. Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes 
lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur 
uzskaitītas sīkdatnes. 

4. Pašvaldība nekādā gadījumā neizmanto sīkdatnes, lai vāktu, apstrādātu, izplatītu vai 
reģistrētu personas datus. 

5. Apmeklējot šo vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka vietnē tiek 
izmantotas sīkdatnes. Ja apmeklētāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, 
sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir apmeklētāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir 
iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad 
informācija tiek nodota trešajām personai. 

 
III. Informācija par sīkdatnēm 

 
6. Sīkdatnes (angļu val. - cookies) ir informācija, ko pārlūkprogramma (Chrome, 

Firefox, Safari, Edge, Opera vai cita) iegūst un saglabā brīdī, kad apmeklētāji/-as lieto 
Pašvaldības vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklētāji apmeklēs Pašvaldības vietni, 
pārlūkprogramma atcerēsies apmeklētāju darbības un daļu no tām paveiks viņu vietā, 
piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu 
palīdzību vietne iegūst spēju saglabāt vietnes apmeklētāja/-as pārlūkprogrammas individuālos 
iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. 

7. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, 
varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 

 
IV. Sīkdatņu veidi un to pielietojums 
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8. Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās 
sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Lai apmeklētāji/-as 
varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ Pašvaldība tās izmanto, skaidrojam iepriekš 
minētos jēdzienus: 

8.1. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un apmeklētāju 
ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu 
tīmekļa vietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā tīmekļa vietnē, lai tās būtu 
izmatojamas arī citās tīmekļa vietnes sadaļās, piemēram – nodrošina apmeklētājiem piekļuvi 
citām - ierobežotas pieejamības tīmekļa vietnes sadaļām pēc tam, kad apmeklētāji ir veiksmīgi 
autorizējušies tīmekļa vietnē, līdz brīdim kad veic darbību Logout. Šīs sīkdatnes ļauj 
apmeklētajiem ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no 
vajadzības autorizēties tīmekļa vietnē, lai apmeklētu katru tīmekļa vietnes aizsargāto sadaļu. 
Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad apmeklētāji/-as aizver 
pārlūkprogrammu, kurā apskatīja tīmekļa vietni, vai arī pārtrauks sesiju konkrētajā tīmekļa 
vietnē. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, apmeklētāji izvēlēsies tās 
atspējot, jāņem vērā – tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. 

8.2. Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas apmeklētāju ierīcē ar kuru viņi 
apskatīja tīmekļa vietni, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek 
rēķināta pēc tīmekļa vietnes pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot 
apmeklētāju izvēles vai rīcību tīmekļa vietnē ik reizi, kad viņi apmeklē šo tīmekļa vietni. 

8.3. Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido Pašvaldības tīmekļa vietne. Tās 
iespējams atpazīt pēc Pašvaldības tīmekļa vietnes domēna nosaukuma. 

8.4. Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no tīmekļa vietnēm, kas nepieder Pašvaldībai. 
Šādu tīmekļa vietņu domēna nosaukumi atšķiras no Pašvaldības tīmekļa vietnes domēna. 
Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify un citi trešo pušu rīki var izvietot sīkdatnes 
apmeklētāju ierīcē, lai būtu iespējams kopīgot saturu sociālajos tīklos vai iegūt piekļuves 
statistiku. Apmeklētājiem būtu jāpārliecinās par to, kāda ir attiecīgo vietņu politika attiecībā uz 
sociālās tīklošanas sīkdatnēm. 
 

V. Vietnē lietoto sīkdatņu saraksts 
 
9.  

Sīkdatnes nosaukums Izmantošanas mērķis Sīkdatnes pastāvēšanas 
ilgums 

            _ga Palīdz uzlabot vietnes 
saturu, sniedzot 
Sabiedrībai pamata 
izsekošanas informāciju. 
Piemēram, apmeklētāja 
apmeklējuma reižu skaits, 
meklēšanas programmu, 
no kuras apmeklējat vietni, 
un apmeklētāja izmantoto 
atslēgas vārdu. 

24 mēneši (2 
gadi) 

_gat 1 minūte 

_gid 24 stundas 

PHPSESSID Sīkdatne iestrādāta vietnē 
ar mērķi savākt 
informāciju par vietnes 
apmeklētāju daudzumu, kā 
arī saglabā informāciju par 
izmantojamiem vietnes 
uzstādījumiem turpmākai 
to uzlabošanai. 

Tiek dzēsti, aizverot 
pārlūku. 
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10. Ģenerētajiem analītiskajiem ziņojumiem var piekļūt tikai pilnvaroti Pašvaldības 
nodarbinātie vai pienācīgi pilnvaroti ārējie līgumslēdzēji, kuriem, iespējams, ir jāanalizē, 
jāizstrādā un/vai regulāri jāuztur atsevišķas vietnes. 
 

VI. Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei 
 

11. Vietne tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par apmeklētāju 
doto piekrišanu vietnes sīkdatņu izveidošanai apmeklētāju ierīcē, kā arī – informāciju (IP adresi, 
datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu vietnes sīkdatņu izveidošanai apmeklētāju 
ierīcē. 

 
VII. Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana 

 
12. Sīkdatņu iestatījumus apmeklētāji var mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta 

pārlūkprogrammā. Piemēram, apmeklētāji var atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai 
atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas 
priekšlikumus. Šos iestatījumus apmeklētāji var atrast savas Interneta pārlūkprogrammas 
izvēlnēs "Iespējas" vai "Preferences". Plašāka informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/, kā arī Interneta pārlūkprogrammu tīmekļa 
vietnēs: 

• 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) 
Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi vietnes servisi nevarēs darboties pilnvērtīgi. 
 

VIII. Politikas izmaiņas 
 

13. Jebkuru konkrētu jautājumu par Pašvaldības datu glabāšanu un izmantošanu vai 
papildu informācijas par Pašvaldības sīkdatņu politiku pieprasījumus var nosūtīt Pašvaldībai uz  
datuaizsardzība@roja.lv. 

14. Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar Pašvaldības 
sīkdatņu politiku, kas atrodama Pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļas “Dokumenti” apakšsadaļā 
"Personas datu aizsardzības politika" vai sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu 
datuaizsardzība@roja.lv. 

15. Pašvaldībai ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas 
sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas http://www.roja.lv/lv. 

 
 
 
Domes priekšsēdētāja   (paraksts)  Eva Kārkliņa 


