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ludzasnovads.lv 
jālabo 

 

Atverot vietni: 

1. Uzreiz tiek ielādētas tehniskās un statistikas sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst tikai tehniskās un personalizētās (piem., valodas iestatījumi) sīkdatnes 

b. Izvēles sīkdatnes labāk iestatīt pēc informatīvā loga aizvēršanas/apstiprināšanas (Pēc 

iespējām) 

c. Statistikas un reklāmas sīkdatnes bez piekrišanas nedrīkst pievienot (Jālabo) 

2. Atveras sīkdatņu informatīvā rinda 

a. Informatīvā rinda/lauks neatveras visās lapās (Labi) 

b. Ir īss apraksts (Labi) 

Jāpapildina ar īsu aprakstu par mērķi, kāpēc sīkdatnes tiek izmantotas tieši šajā lapā 

(statistika, tehniskās utml). (Jālabo) 

c. Ar piekrišanu, pamatojoties uz izmantošanu vairs nepietiek. 

d. Nav izvēles iespējas (Jāizveido) 

Jānodrošina vienādas iespējas Atļaut visas, Noraidīt visu, Pārvaldīt sīkdatnes (Jāizveido) 

Lai nerosinātu vēlamo izvēli, visām pogām jābūt vienā krāsā (Jāizveido) 

e. Logā Pārvaldīt sīkdatnes visām Papildu sīkdatnēm jābūt neaktīvām  (Jāizveido) 

f. Ir saite uz Sīkdatņu politika (Labi) 

Vietnes izmantošanas laikā 

3. Sīkdatnes apstiprinātas 

a. Aizveras informatīvais logs un pats vairs automātiski neatveras (Labi) 

b. Vietnē ir publicēta viegli atrodama Sīkdatņu politika (Labi) 

c. Nav iespējams mainīt sīkdatņu iestatījumus (Jālabo) 

Labā prakse nosaka, ka Sīkdatņu piekrišanas atsaukšanu/maiņu vajadzētu veikt tik pat 

vienkārši, kā piekrišanu. 

Pievienot saiti, kas atver sīkdatņu informatīvo logu vai Sīkdatņu iestatījuma logu. 

(Jālabo) 

4. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Sīkdatņu politika jāpapildina ar algoritmu, kā piekrist/atteikties no sīkdatnēm (Jālabo) 
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ludzamuzika.lv 
jālabo 

Atverot vietni: 

1. Uzreiz tiek ielādētas tehniskās sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst tikai tehniskās (Labi) 

b. Izvēles sīkdatnes tiek iestatītas pēc informatīvā loga apstiprināšanas (Labi) 

c. Mārketinga un reklāmas sīkdatnes bez piekrišanas nedrīkst pievienot (Jālabo) 

2. Atveras sīkdatņu informatīvā rinda 

a. Informatīvā rinda/lauks atveras visās lapās (Labi) 

b. Ir īss apraksts (Labi) 

Jāpapildina ar īsu aprakstu par mērķi, kāpēc sīkdatnes tiek izmantotas tieši šajā lapā 

(statistika, tehniskās utml). (Jālabo) 

c. Ir definētā izvēles iespēja, bet tā reāli nestrādā (Jāizveido) 

Jānodrošina vienādas iespējas Atļaut visas, Noraidīt visu, Pārvaldīt sīkdatnes (Jāizveido) 

Lai nerosinātu vēlamo izvēli, visām pogām jābūt vienā krāsā (Jāizveido) 

d. Logā Pārvaldīt sīkdatnes visām Papildu sīkdatnēm jābūt neaktīvām  (Jāizveido) 

e. Ir saite uz Sīkdatņu politiku , bet pašas Sīkdatņu politikas nav (Jāizveido) 

Vietnes izmantošanas laikā 

3. Sīkdatnes apstiprinātas 

a. Aizveras informatīvais logs un pats vairs automātiski neatveras (Labi) 

b. Vietnē nav publicēta Sīkdatņu politika  

Ieteicams ielikt tiešu saiti uz Sīkdatņu politiku lapas kājenē. (Jālabo) 

c. Nav iespējams mainīt sīkdatņu iestatījumus (Jālabo) 

Labā prakse nosaka, ka Sīkdatņu piekrišanas atsaukšanu/maiņu vajadzētu veikt tik pat 

vienkārši, kā piekrišanu. 

Kājenē pievienot saiti, kas atver sīkdatņu informatīvo logu vai Sīkdatņu iestatījuma 

logu. (Jālabo) 

4. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Sīkdatņu politika jāpapildina ar sīkdatņu aprakstiem, algoritmu, kā piekrist/atteikties 

no sīkdatnēm, kā arī vietnē izmantoto sīkdatņu sarakts (Jālabo) 

b. Piemērs, https://eugdpr.lv/lv/webcookies/w/ludzamuzika-lv 
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ludzasgimnazija.lv 
jālabo 

Atverot vietni: 

1. Uzreiz tiek ielādētas tehniskās un trešās puses mārketinga sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst pievienot tikai tehniskās (Labi) 

b. Izvēles sīkdatnes (cookie) tiek iestatīt pēc informatīvā loga aizvēršanas/apstiprināšanas 

(labi) 

c. Statistikas, mārketinga un reklāmas sīkdatnes bez piekrišanas nedrīkst pievienot 

(Jālabo) 

2. Atveras sīkdatņu informatīvais lauks 

a. Informatīvā lauks ar garu aprakstu par mērķi, kāpēc sīkdatnes tiek izmantotas šajā lapā. 

Saturs izskatās pārkopēts no kādas valsts iestādes lapas, jo tajā ir atsauces uz Valsts 

kancelejas datu aizsardzības speciālistu.  

b. Nav izvēles iespējas (Jāizveido) 

Jānodrošina vienādas iespējas Atļaut visas, Noraidīt visu, Pārvaldīt sīkdatnes (Jāizveido) 

Lai nerosinātu vēlamo izvēli, visām pogām jābūt vienā krāsā (Jāizveido) 

c. Logā Pārvaldīt sīkdatnes visām Papildu sīkdatnēm jābūt neaktīvām  (Jāizveido) 

d. Ir pievienota saite uz Sīkdatņu politika (Labi) 

Vietnes izmantošanas laikā 

3. Sīkdatnes apstiprinātas 

a. Pēc apstiprināšanas informatīvajam logam pašam vairs automātiski nav jāatveras (Labi) 

b. Vietnē jāieliek publicēta saite uz Sīkdatņu politika (Jāizveido) 

Ieteicams ielikt tiešu saiti lapas kājenē.  

c. Nav iespēja mainīt sīkdatņu iestatījumus no atsevišķas saites  Sīkdatņu atļaujas 

(piemēram, preili.lv) (Jāizveido) 

 

4. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Patreiz saraksts ar sīkdatnēm satur vairāk nekā patiesībā tiek izmantots. Tas nav 

aizliegts, bet no saturiskā viedokļa lieki. 

b. Nepieciešams nodrošināt iespēju atvērt Sīkdatņu politiku arī, ja sīkdatņu izmantošanai 

ir piekrists. 
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ludzasbiblio.lv 
jālabo 

Atverot vietni: 

1. Uzreiz tiek ielādētas statistikas sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst pievienot tikai tehniskās sīkdatnes 

b. Statistikas, mārketinga un reklāmas sīkdatnes bez piekrišanas nedrīkst pievienot 

(Jālabo) 

2. Atveras sīkdatņu informatīvais lauks  

a. Informatīvā rinda/lauks atveras visās lapās (Labi) 

b. Ir īss apraksta vieta (Labi) 

Jāpapildina ar īsu aprakstu par mērķi, kāpēc sīkdatnes tiek izmantotas tieši šajā lapā 

(statistika, tehniskās utml). (Jālabo) 

c. Nav izvēles iespējas (Jāizveido) 

Jānodrošina vienādas iespējas Atļaut visas, Noraidīt visu, Pārvaldīt sīkdatnes (Jāizveido) 

Lai nerosinātu vēlamo izvēli, visām pogām jābūt vienā krāsā (Jāizveido) 

d. Ar piekrišanu, pamatojoties uz izmantošanu vairs nepietiek. 

e. Logā Pārvaldīt sīkdatnes visām Papildu sīkdatnēm jābūt neaktīvām  (Jāizveido) 

f. Jāpievieno saite uz Sīkdatņu politika (Jāizveido) 

Vietnes izmantošanas laikā 

3. Sīkdatnes apstiprinātas 

a. Nav iespējas piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai. 

b. Pēc apstiprināšanas informatīvajam logam pašam vairs automātiski nav jāatveras 

c. Vietnē jāieliek saite uz Sīkdatņu politika (Jāizveido) 

Ieteicams ielikt tiešu saiti lapas kājenē.  

d. Nav iespēja mainīt sīkdatņu iestatījumus no atsevišķas saites  Sīkdatņu atļaujas 

(piemēram, preili.lv) (Jāizveido) 

 

4. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Nav sīkdatņu politikas vispār (Jāizveido) 

b. Neaizmirst pievienot sarakstu ar lapā izmantotajām sīkdatnēm 
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ludzasbjc.lv 
labi 

Sīkdatnes netiek izmantotas 
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ludzas2vsk.lv 
jālabo 

Atverot vietni: 

1. Sākuma lapā sīkdatnes netiek ielādētas 

2. Kontaktu lapā uzreiz tiek ielādētas trešās puses tehniskās sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst pievienot tikai tehniskās sīkdatnes (labi) 

3. Neatveras sīkdatņu informatīvais lauks (Jāizveido) 

a. Informatīvā rinda/lauks jāatveras visās lapās  

b. Nepieciešams ievietot informāciju, ka lapā tiek izmantotas trešās puses tehniskās 

sīkdatnes. 

Piemēram   

<h3>Sīkdatņu informācija</h3> 

<p>Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas nepieciešamās un 

personalizētās sīkdatnes, lai nodrošinātu Google kartes parādīšanu, kā arī kontrolētu šī 

paziņojuma rādīšanu<p> 

<p>Lai uzzinātu vairāk par vietnē izmantotajām sīkdatnēm, lūdzam klikšķināt uz <a 

href=”/sikdatnu-politika”>saites “Sīkdatņu politika”</a>.</p> 

<p>Noklikšķinot uz pogas “Sapratu”, jūs aizvērsiet informatīvo logu.</p> 

<button class="pogas_izskats">Sapratu</button>). (Jālabo) 

c. Jāpievieno saite uz Sīkdatņu politika (Jāizveido) 

Vietnes izmantošanas laikā 

4. Sīkdatnes apstiprinātas 

a. Pēc apstiprināšanas informatīvajam logam pašam vairs automātiski nav jāatveras 

b. Vietnē jāieliek saite uz Sīkdatņu politika (Jāizveido) 

Ieteicams ielikt tiešu saiti lapas kājenē.  

5. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Nav sīkdatņu politikas vispār. Neatradām. (Jāizveido) 

b. Neaizmirst pievienot sarakstu ar lapā izmantotajām sīkdatnēm 

piemēram: https://eugdpr.lv/lv/webcookies/w/www-ludzas2vsk-lv 
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ludzasmuzejs.lv 
jālabo 

Atverot vietni: 

1. Uzreiz tiek ielādētas statistikas sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst pievienot tikai tehniskās sīkdatnes 

b. Statistikas, mārketinga un reklāmas sīkdatnes bez piekrišanas nedrīkst pievienot 

(Jālabo) 

2. Neatveras sīkdatņu informatīvais lauks (Jāizveido) 

a. Informatīvā rinda/lauks jāatveras visās lapās  

b. Jāsatur īsu aprakstu par mērķi, kāpēc sīkdatnes tiek izmantotas tieši šajā lapā 

(statistika, tehniskās utml). (Jālabo) 

c. Nav izvēles iespējas (Jāizveido) 

Jānodrošina vienādas iespējas Atļaut visas, Noraidīt visu, Pārvaldīt sīkdatnes (Jāizveido) 

Lai nerosinātu vēlamo izvēli, visām pogām jābūt vienā krāsā (Jāizveido) 

d. Ar piekrišanu, pamatojoties uz izmantošanu vairs nepietiek. 

e. Logā Pārvaldīt sīkdatnes visām Papildu sīkdatnēm jābūt neaktīvām  (Jāizveido) 

f. Jāpievieno saite uz Sīkdatņu politika (Jāizveido) 

Vietnes izmantošanas laikā 

3. Kad Sīkdatnes būs apstiprinātas 

a. Pēc apstiprināšanas informatīvajam logam pašam vairs automātiski nav jāatveras 

b. Vietnē ir saite uz Sīkdatņu politika (Labi) 

c. Nav iespēja mainīt sīkdatņu iestatījumus no atsevišķas saites  Sīkdatņu atļaujas 

(piemēram, preili.lv) (Jāizveido) 

 

4. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Jāpārskata Sīkdatņu politika atbilstoši jaunajām vadlīnijām 

b. https://eugdpr.lv/lv/webcookies/w/www-ludzasmuzejs-lv 
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visitludza.lv 
jāpapildina 

Atverot vietni: 

1. Uzreiz tiek ielādētas tehniskās (funkcionālās) sīkdatnes.  

a. Uzreiz drīkst tikai tehniskās un personalizētās (piem., valodas iestatījumi) sīkdatnes 

(labi) 

b. Izvēles sīkdatnes labāk iestatīt pēc informatīvā loga aizvēršanas/apstiprināšanas (labi) 

c. Statistikas un reklāmas sīkdatnes tiek pievienotas pēc piekrišanas (labi)  

2. Atveras sīkdatņu informatīvā rinda 

a. Informatīvā rinda/lauks neatveras visās lapās (Labi) 

b. Ir īss apraksts (Labi) 

Jāpapildina ar īsu aprakstu par mērķi, kāpēc sīkdatnes tiek izmantotas tieši šajā lapā 

(statistika, tehniskās utml). (Jālabo) 

c. Ir izvēles iespējas (labi) 

Jānodrošina vienādas iespējas Apstiprinu visas, Apstiprinu izvēlētās 

Lai nerosinātu vēlamo izvēli, visām pogām jābūt vienā krāsā (Jālabo) 

d. Ir saite uz Sīkdatņu politika (Labi) 

Vietnes izmantošanas laikā 

3. Sīkdatnes apstiprinātas 

a. Aizveras informatīvais logs un pats vairs automātiski neatveras (Labi) 

b. Vietnē ir publicēta viegli atrodama Sīkdatņu politika (Labi) 

c. Nav iespējams mainīt sīkdatņu iestatījumus (Jālabo) 

Labā prakse nosaka, ka Sīkdatņu piekrišanas atsaukšanu/maiņu vajadzētu veikt tik pat 

vienkārši, kā piekrišanu. 

Pievienot saiti, kas atver Sīkdatņu iestatījuma logu to pašu, kas sākumā. (Jālabo) 

4. Privātuma un sīkdatņu politika 

a. Sīkdatņu politika jāpapildina ar algoritma aprakstu, kā piekrist/atteikties no sīkdatnēm 

(Jālabo) 


