
Lursoft sīkdatņu politika 
 

1.  Vispārīgie noteikumi 
 

SIA “Lursoft IT”, Reģ. Nr. 40003170000, juridiskā adrese: Rīgā, Matīsa ielā 8, LV-1001.  

Lursoft kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: gdpr@lursoft.lv 

Pārzinis apņemas nodrošināt tīmekļa vietņu: 

• https://www.lursoft.lv; 

• https://www.klientuportfelis.lv; 

• https://news.lv; 

• https://www.zo.lv; 

• https://www.ebr.lv  

un to apmeklētāju personiskās informācijas drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot pārziņa  

vietnes un iepazīstoties ar to saturu. 

Sīkdatņu politika ir sagatavota, lai tīmekļa vietņu apmeklētāji iegūtu papildu informāciju par vietnē 

izmantotajām tehnoloģijām un to, kā pārzinis tās izmanto. 

 

2. Informācija par sīkdatnēm 
 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs 

atverat vietni. Sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un 

izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. 

Sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo 

informāciju. Bez sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam 

nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus saņemšanu vai pieslēgšanos profilam. 

Sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā. 

 

3. Sīkdatņu veidošanas nolūks un tiesiskais pamats 
 

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu ērtāk izmantot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram, 

veikt datu meklēšanu 

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, 

"nepieciešamās" sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un 

mārketinga nolūkiem, mēs prasām jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, 

kad apmeklējat tīmekļa vietni, jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. 
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4. Sīkdatņu veidi un to pielietojums 
 

Mēs izmantojam četras sīkdatņu kategorijas, taču prasām lietotāju piekrišanu tikai divām no tām. Jūs 

varat piekrist abām sīkdatņu kategorijām vai tikai kādai no tām. Piekrītot kādai sīkdatņu kategorijai, jūs 

sniedzat piekrišanu visām šajā kategorijā ietilpstošajām sīkdatnēm (skatiet detalizētu sīkdatņu sarakstu 

zemāk). Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savas izvēles un atteikties no sīkdatnēm klikšķinot uz tīmekļa vietnē 

redzamo sīkdatņu ikonu.  

 

Nepieciešamās sīkdatnes 
Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās jums ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Šīs sīkdatnes 

tiek saglabātas jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas 

laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par 

pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, datu meklēšana, privātuma preferenču iestatīšana, reģistrēšanās. 

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja 

piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta. 

 

Analītiskās sīkdatnes 
Analītiskās sīkdatnes ļauj uzskaitīt apmeklējumu skaitu un avotus, lai mēs varētu izmērīt un uzlabot savas 

tīmekļa vietnes darbību. Tās mums palīdz saprast, kuras lapas ir visiecienītākās un kuras tiek izmantotas 

visretāk, kā arī to, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu vietnē. Ja atteiksieties no šo sīkdatņu izmantošanas, 

jūsu apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā, bet vienlaikus neierobežos jūsu darbības mūsu tīmekļa 

vietnē. 

 

Mārketinga sīkdatnes 
Mērķauditorijas atlases sīkdatnes tiek izmantotas, lai Jums piedāvātu mūsu reklāmu kampaņu 

piedāvājumus. 

 

Trešās puses sīkdatnes 
Tās ir sīkdatnes, kuras ir izveidojuši citi pakalpojuma sniedzēji (trešās personas). Tās tiek nosūtītas no 

ierīcēm vai domēniem, kuras nepārvalda pats pakalpojuma sniedzējs. Visus iegūtos datus no sīkdatnēm 

apstrādā trešā puse. 

 

 

 



5. Vietnēs lietoto sīkdatņu saraksts 
 

Nepieciešamās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nodrošina vietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata 

funkcijas. Tīmekļa vietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt. 

Nosaukums Nolūks Glabāšanas termiņš 

decideCookies Reģistrē, kādas sīkdatnes lietotājs ir apstiprinājis. 7 dienas 

PHPSESSID Sesijas sīkdatne Sesijas ietvaros 

PROD:SessionID Lietotājiem lai autorizētos sistēmā 1 diena 

_csrf Drošības politikas sesija Sesijas ietvaros 

_lang Sīkdatne atceras izvēlēto vietnes valodu, lai, lietotājam 
atgriežoties, rādītu saturu izvēlētajā valodā. Tiek 
izmantota vietnes satura ievades daļā 

Sesijas ietvaros 

PROD:CritQ Sīkdatne meklēšanas funkcionalitātei 10 minūtes 

CritQ_ Sīkdatne meklēšanas funkcionalitātei 10 minūtes 

left_menu_active Nodrošina publisko lapu pieejamību 30 dienas 

__atuvc Šīs sīkdatnes ir paredzētas tādu vietņu un satura 
koplietošanai, kas jūs interesē mūsu vietnē, izmantojot 
trešo personu sociālos tīklus vai citas vietnes 

13 mēneši 

rubricsort Sīkdatne bloku kārtošanai vietnes galvenajā skatā 7 dienas 

OAID Tiek izmantots, lai reģistrētu, kuras reklāmas (baneri) jums 
ir parādītas un uz kurām esat noklikšķinājis 

1 gads 

zolv000zolv Sesijas sīkdatne Sesijas ietvaros 

LursUserSessionId Lietotāju autorizācijai sistēmā Sesijas ietvaros 

ppi-lursoft Sesijas sīkdatne Sesijas ietvaros 

sankcijas-lursoft Sesijas sīkdatne Sesijas ietvaros 

ebr-lursoft Sesijas sīkdatne Sesijas ietvaros 

 

 



Analītiskās sīkdatnes – tīmekļa vietnē tiek izmantots "Google Analytics" programmatūras sīkdatnes. Ar 

šo sīkdatņu palīdzību tiek iegūta anonīma informācija par apmeklētāja darbībām tīmekļa vietnē 

(piemēram, apmeklētā lapa, apmeklējuma datums un laiks utt.), kas tiek izmantota statistikai un analīzei, 

atbilstoši noteiktajiem nolūkiem. 

 

Nosaukums 

 

Nolūks 

 

Glabāšanas   

termiņš 

_ga Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu 

vietnes darbību un pakalpojumus). Reģistrē unikālu ID, 

kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā 

apmeklētājs izmanto vietni. 

2 gadi 

_pk Tiek izmantota statistisko datu iegūšanai par to, kā 

apmeklētājs izmanto vietni 

6 mēneši 

__utmc Sīkdatne saglabā lapas apmeklējuma laiku 30 
minūtes 

 

Mārketinga sīkdatnes – šīs sīkdatnes nosaka citi uzņēmumi, kuru piedāvāto funkcionalitāti izmanto vai 

kuru funkcionalitāte ir saistīta ar tīmekļa vietni. 

 
 

Nosaukums 

 

Nolūks 

 

Glabāšanas  

termiņš 

__qca Apkopo anonīmus datus par lietotāja apmeklējumiem 

tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklējumu skaitu, vidējo 

tīmekļa vietnē pavadīto laiku un ielādētās lapas, lai 

ģenerētu informāciju, lai optimizētu tīmekļa vietnes 

saturu. 

13 
mēneši 

mc Ļauj fiksēt lietotāju apmeklējumus vietnē, lapās, kuras 

apmeklētas pirms tam, un saites, kuras atvērtas.  

13 
mēneši 

Trešo pušu sīkdatnes Sīkdatnes, kas nav sarakstā iepriekš norādītas, dod 

iespēju uzlabot interneta vietnes funkcionalitāti un 

pielāgošanu lietotāja interesēm un vajadzībām. Trešo 

pušu sīkdatnes ir ārpus Pārziņa kontroles, tās nosaka 

trešās personas. 

 

bepolite_id Izseko lietotāja darbības, uzvedību saistībā ar saitē 

pieejamajām reklāmām 

3 mēneši 

Guest_id  

 

- 



_twitter_sess Twitter aktivitāšu izsekošanas sīkfaili. Ļauj twitter 

lietotājam lietot sociālo tīklu, atsevišķi neielogojoties 

profilā,  veikt tādas darbības kā "sekot", "patīk" vai 

"retweet" un dalīties ar informāciju sociālajā tīklā. 

Sesijas 
ietvaros 

personalization_id 2 gadi 

Ct0 Sesijas 
ietvaros 

_utmz Sīkdatne tiek izmantota, lai sagatabātu vietnē meklētos 

atslēgvārdus  

6 mēneši 

 
__utma 

Šis sīkfails reģistrē to, cik reižu apmeklētājs ir apmeklējis 

vietni, kad bijis pirmais un kad pēdējais apmeklējums. 

Google Analytics izmanto informāciju no šī sīkfaila, lai 

aprēķinātu, piemēram, dienas un apmeklējumu skaitu. 

 

uvc Sīkdatne saglabā un izseko vietnes apmeklējumu 13 
mēneši 

loc Sīkdatne saglabā atrašanās vietas datus 13 
mēneši 

__Secure-1PAPISID  

 

 

Google mērķauditorijas atlases sīkdatne. Izmanto, lai 

izveidotu vietnes apmeklētāju interešu profilu un 

lietotājam attēlotu personalizētas Google reklāmas 

2 gadi 

__Secure-3PSID 1 gads 

SSID 2 gadi 

HSID 2 gadi 

SAPISID 2 gadi 

APISID 2 gadi 

SID  

Google sīkdatne, nodrošina reklāmu piegādi un 

atkārtotu mērķauditorijas atlasi 

2 gadi 
 

SIDCC 1 gads 

mus Addthis sīkdatne, nodrošina funkciju visās lapās  1 gads 



sshs Addthis sīkdatne, izseko kopīgošanu, kad tiek izmantota 

Addthis funkcionalitāte 

1 gads 

uvc Addthis sīkdatne, ievāc informāciju par Addthis lietotāju 

biežumu saitē 

13 
mēneši 

uid Addthis sīkdatne, piešķir lietotāja unikālu ID 1 gads 

Na_id Addthis sīkdatne, iespēja dalīties ar informāciju 

sociālajos medijos, ievāc datus par lietotāju, tos 

izmantojot reklāmu mērķauditorijas veidošanai 

1 gads 

loc Addthis sīkdatne, ievāc informāciju par lietotāja 

atrašanās vietu 

13 
mēneši 

ouid Addthis sīdatne, saglabā lietotāju unikālos ID 1 gads 

_hjAbsoluteSessionInPr
ogress 

Infogram sīkdatne, saglabā lietotāju unikālos 

apmeklējumus 

Sesijas 
ietvaros 

ig_putma Infogram sīkdatne Sesijas 
ietvaros 

__hssc Infogram sīkdatne, saglabā anonimizētu statistiku par 

lietotāju 

30 
minūtes 

Hubspotutk  Infogram sīkdatne, ievāc informāciju un saglabā datus 

par lietotāju 

13 
mēneši 

__zlcmid Infogram sīkdatne, piešķir lietotājam unikālu id  - 

_fbp Infogram sīkdatne, ievāc un izseko informāciju par 

lietotāja pārvietošanos konkrētajā vietnē 

3 mēneši 

_gid Infogram sīkdatne, ievāc un saglabā informāciju par 

lapas apmeklējumu skaitu 

 

_gcl_au Sīkdatne ievāc informāciju vietnē uz reklāmām 
veiktajiem klikšķiem un to skaitu 
 

patstāvīg
a 

OptanonConsent  

 

 

Infogram sīkdatne, paredzēta datu ievākšanai un 

analīzei, par lietotāju mijiedarbību ar interaktīvajām 

1 gads 

_hjSessionUser 



_ga vizualizācijām  

_gcl_au 

__gads Draugiem.lv sīkdatne, nodrošina reklāmu piegādi, vai 

atkārtotu mērķauditorijas atlasi 

13 
mēneši 

DS Draugiem.lv sīkdatne, nodrošina iespēju mērīt reklāmas 

efektivitāti un veikt tās pielāgošanu dažādām mērķa 

grupām 

Līdz 
sesijas 
beigām 

DS_L 

 

6. Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei 
 

Apmeklējot  vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. 

Noklikšķinot uz opcijas “Piekrītu”, nozīmē, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē 

un Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, 

gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. 

Attiecībā uz "nepieciešamajām" sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek prasīta, jo šīs sīkdatnes 

nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu tīmekļavietnu satura attēlošanu, lai jūs varētu pierakstīties tīmekļa 

vietnē un saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes lietošanas pieredzi. 

7. Sīkdatņu noraidīšana 
 

Ja vēlaties, lai jūsu ierīcē netiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat pārvaldīt sīkdatņu izvēles atzīmējot 

to tīmekļa vietnē izmantotajā sīkdatņu sarakstā sadaļā “Pieņemt/noraidīt”. Ņemiet vērā, ka šādas 

izmaiņas/izvēle var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti, un tā dēļ jums var nebūt iespēja iegūt, 

piemēram, mūsu publicētos piedāvājumus reklāmas kampaņas ietvaros. 

 

8. Piekrišanas atsaukšana 
Jebkurā brīdī varat mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai atteikties no sīkdatņu 

izmantošanas. Ja vēlaties dot piekrišanu vai atsaukt savu piekrišanu analītiskajām un mārketinga 

sīkdatnēm, noklikšķiniet uz sīkdatņu ikonas tīmekļa vietnes kreisajā apakšējā stūri, klikšķiniet uz pogas 

“Nepiekrītu” vai “Pielāgot izvēli” ja vēlaties mainīt analītisko vai mārketinga sīkdatņu iestatījumus.  

 

 



 

9. Politikas izmaiņas 
Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar pārziņa privātuma politiku, kas 

atrodama tīmekļa vietnes “Lietošanas noteikumi” apakšsadaļā "Privātuma politika" vai sazināties ar 

pārziņa datu aizsardzības speciālistu gdpr@lursoft.lv. 

Pārzinim ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas 

politikā tiks publicētas Lursoft tīmekļa vietnē. 

https://www.lursoft.lv/lv/lursoft-privatuma-politika
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