
Apmeklējot SIA “BITE Latvija” uzturētās interneta vietnes (www.bite.lv un 

www.manabite.lv), Jūs piekrītat sīkdatņu (angļu – cookies) saglabāšanai un 

izmantošanai.  

BITE vienmēr nodrošina pilnīgu klientu datu saglabāšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot 

likumā tieši noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.  

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu ierīcē 

(datorā, planšetē vai mobilajā telefonā), apmeklējot mūsu interneta vietnes. 

Sīkdatnes “atcerās” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, un tādējādi uzlabo 

Jūsu vietnes lietošanas ērtumu.  

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes 

lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta 

lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes 

pilnīga un ērta izmantošana.  

Mūsu uzturētās vietnes izmanto: 

• Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir būtiskas, jo ir nepieciešamas interneta 

vietnes netraucētai darbībai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams  pilnvērtīgi 

lietot interneta vietni.  Obligātās sīkdatnes  ir nepieciešamas lai izpildītu 

Tavus pieprasījumus, kā arī lai interneta vietne būtu spējīga atcerēties, 

kurai sīkdatņu lietošanai, Tu esi piekritis. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja 

ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja 

informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek 

aizvērta pārlūkprogramma. Bez šīm sīkdatnēm interneta vietne nevarēs 

pilnvērtīgi darboties, tā nevarēs sniegt Tev nepieciešamo informāciju, 

nodrošināt pieprasītos pakalpojumus manabite.lv vai noskatīties interneta 

vietnē izvietotos video. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas 

automātiski, bet Tev pastāv iespēja izmantojot pārlūkprogrammu 

https://www.bite.lv/lv
https://www.bite.lv/lv/www.manabite.lv


nodrošinātās iespējas tās atspējot, bet tā darot tīmekļa vietne nevarēs 

darboties pilnvērtīgi. 

• Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnvērtīgu 

interneta vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi un personalizēti 

izmantot interneta vietnes iespējas. Funkcionālās sīkdatnes ievēro lietotāja 

izvēles un nodrošina individuālas funkcijas. 

• Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto 

interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek 

apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek 

lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā 

interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja 

ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas 

analītiskās sīkdatnes interneta vietā var tikt nodotas  trešajām personām, 

piemēram, “Google Analytics”. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma 

sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit -  

http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

• Mērķa vai reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un 

paziņojumus, kas saistīti ar Tevi un Tavām interesēm. Šīs sīkdatnes tiek 

izmantotas arī, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz Tavām 

interesēm, kā arī limitētu lietotāja iespējas redzēt reklāmu un izmērītu 

reklāmas kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas 

pastāvīgi. 

Trešo pušu sīkdatnes  

Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas trešās puses, kuru pakalpojumus izmanto BITE 

vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes 

tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai BITE zinātu, kas ir populārs un kas 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html


nav. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus BITE kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk 

var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. 

Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana 

Apmeklējot interneta vietni, Tu tiec informēts, ka interneta vietnē tiek izmantotas 

sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, Tu apstiprini, ka Esi iepazinies un piekrīti 

informācijai par sīkdatnēm (tajā skaitā sīkdatņu veidiem, izmantošanas mērķiem, 

trešo personu iesaistīšanai utt.). Pēc Tavas vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un 

izdzēst. Ja Tu nevēlies, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, Tu vari mainīt 

izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai 

pārlūkprogrammai atsevišķi. Tomēr ņem vērā, ka Tev nav iespējams atteikties no 

obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta 

vietnes pilnvērtīga lietošana.  

 


