
Sīkdatņu izmantošanas noteikumi SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas 
lapā un Informatīvajā sistēmā  

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SIA “Jelgavas 
nekustamā īpašuma pārvalde”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603011548, juridiskā adrese: 
Pulkveža Brieža iela 26, LV-3007, Jelgava. 
Mājaslapā www.nip.lv un informatīvajā sistēmā tiek norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī 
lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.   

Kas ir sīkdatnes?  

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet 
Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) 
brīdī, kad lietotājs apmeklē noteiktu tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai 
pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne 
iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas 
ērtumu.  Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu. Šajā gadījumā uzņēmuma 
mājas lapa un Informatīvā sistēma saglabās pilnu funkcionalitāti, tikai dažus iestatījumus 
lietotājam būs jāizvēlas no jauna.  

Interneta mājas lapām ir vairāki sīkdatņu veidi un atkarībā no veicamajām funkcijām tās dalās 
obligātajās sīkdatnēs, funkcionālajās sīkdatnēs, analītiskajās sīkdatnēs un mērķēšanas 
(reklāmas) sīkdatnēs.  

Mūsu uzņēmums izmanto tikai obligātās sīkdatnes un funkcionālās sīkdatnes. 

Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un 
pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja 
iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm 
sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarētu pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam 
nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasīto pieslēgšanos profilam. Šīs sīkdatnes tiek 
glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.   

Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos 
uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas 
lietotāja iekārtā pastāvīgi vai līdz brīdim, kamēr lietotājs izvēlas sīkdatnes nodzēst. 

Funkcionālajās sīkdatnēs tiek saglabāta lietotāja iepriekš izvēlētā vietnes valoda un pēdējā 
apmeklējumā caurskatītā māja. 

Cita veida sīkdatnes mūsu uzņēmuma mājas lapa un Informatīvā sistēma neveido un 
neuzglabā. 

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei nevienam citam Interneta lietotājam 

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana 
un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu 
lietošanas, jo  bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav 
iespējama.   

Kontaktinformācija. Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var 
sazināties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” pa e-pastu info@jnip.lv. 


