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MSĢ sīkdatņu politika 

Tīmekļa vietnes https://msg.edu.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai 

lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”).  

Lietojot vietni www.msg.edu.lv, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.  

Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un analizētu jūsu datu plūsmu. Likums nosaka, ka 

mēs varam saglabāt sīkfailus jūsu ierīcē, ja tie ir pilnīgi nepieciešams šīs vietnes darbībai. Citu veidu 

sīkfailiem ir nepieciešama jūsu atļauja. Daži sīkfaili tiek izvietoti pēc trešās puses pakalpojumiem, kas 

parādās mūsu lapās. 

Kas ir sīkdatne? 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes 

apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat 

vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu 

vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. 

Attiecīgi sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru 

nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot 

lietotāja ērtības. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu. 

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt 

mājaslapā www.aboutcookies.org. 

Vietnē https://msg.edu.lv izmantotās sīkdatnes. 

Google Analytics 

Vietnē tiek izmantota juridiskās personas “Google Inc.” izstrādātā programma “Google Analytics”. 

Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju vietnes uzturētājam analizēt, kā vietne tiek izmantota. 

Sīkdatnes 

nosaukums 
Izmantošanas mērķis 

__utma 
Izmanto, lai identificētu lietotājus un apmeklējuma reizes (“Google 

Analytics” sīkdatne) 

__utmb 
Izmanto, lai noteiktu jaunas apmeklējuma reizes (“Google 

Analytics” sīkdatne) 

__utmc 
Darbojas saistībā ar sīkdatni __utmb, lai noteiktu jaunas apmeklējuma reizes 

(“Google Analytics” sīkdatne) 

__utmz 
Izmanto, lai noteiktu avotu, no kura vietne tiek apmeklēta (“Google 

Analytics” sīkdatne) 

_ga 
Izmanto, lai noteiktu vietnes unikālos lietotājus, piešķirot katram nejaušā 

kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne) 

_gid 
Izmanto, lai noteiktu vietnes unikālos lietotājus, pastāv 24-stundas (“Google 

Universal Analytics” sīkdatne) 

 

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana 

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt 

tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs 
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jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā 

nedarbosies. 

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk 

atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”. 

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās 

iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/ 
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