
Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Aprašymas Galiojimo laikas

Session Id Būtinasis Naudojamas vartotojo sesijos palaikymui. Sesijos metu

cb-enabled Būtinasis Nustato, ar vartotojas sutiko su slapukų politika ir pagal tai 
nebekartoja pranešimo apie slapukus.

1 m.

ld_selfcare Būtinasis Naudojamas atskirti vartotojo prisijungimus. Sesijos metu

ld_selfcare_auth Būtinasis Naudojamas atskirti vartotojo prisijungimus. 12 mėn.

ld_selfcare_locale Būtinasis Naudojamas atskirti vartotojo pasirinktą kalbą. 13 dienų

has_js Būtinasis Nustato, ar vartotojo naršyklė palaiko „JavaScript“ 
programavimo kalbą.

Uždarius svetainės 
langą

BIGipServer# Būtinasis Naudojamas srautui į svetainę paskirstyti keliuose 
serveriuose, siekiant optimizuoti atsakymo laiką.

1 diena

_ga,
_gat,
_gid

Statistinis „Google Analytics“ slapukai. Registruoja unikalų ID, kuris 
naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas 
naudojasi svetaine, generuoti.

Atitinkamai:
24 mėn.;
1 diena;
1 diena.

_hjAbsoluteSessionInProgress Statistinis Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainę 
aplankė skirtingi lankytojai - tai daroma priskiriant lankytojui 
ID, todėl lankytojas nėra užregistruojamas du kartus.

1 diena

_hjid Statistinis Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainę 
aplankė skirtingi lankytojai - tai daroma priskiriant lankytojui 
ID, todėl lankytojas nėra užregistruojamas du kartus.

1 diena

_hjIncludedInPageviewSample Statistinis Nustato, ar vartotojo navigacija turėtų būti užregistruota pas 
tam tikrą statistinės vietos turėtoją.

1 diena

_hjTLDTest Statistinis Aptinka dabartinės svetainės SEO reitingą. Ši paslauga yra 
trečiųjų šalių statistikos ir analizės paslaugos dalis.

Sesijos metu

_dc_gtm_UA-# Statistinis „Google Tag Manager“ slapukas, naudojamas "Google 
Analytics" žymos valdymui. 

1 diena

collect Statistinis Naudojamas „Google Analytics“ duomenų apie lankytojo 
įrenginį ir elgseną siuntimui. 

Sesijos metu

_fbp Rinkodaros „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas. 3 mėn.

ads/ga-audiences Rinkodaros „Google AdWords“ naudojamas pakartotinai pasiekti 
lankytojus, atsižvelgiant į vartotojų elgesį internete.

Sesijos metu

ATN Rinkodaros Taikomi reklaminiai skelbimai pagal elgesio profilį ir 
geografinę vietą.

24 mėn.

C Rinkodaros Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko 
slapukus.

1 mėn.

fr Rinkodaros „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas. 1 mėn.

pagead/1p-user-list/# Rinkodaros Seka, jei vartotojas domisi konkrečiais produktais ar įvykiais 
keliose svetainėse ir nustato, kaip vartotojas naršo tarp 
svetainių.

Sesijos metu

test_cookie Rinkodaros Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko 
slapukus.

1 diena

tr Rinkodaros „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas. Sesijos metu

uid Rinkodaros Naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant 
jiems unikalų identifikatorių (ID).

2 mėn.

IDE Rinkodaros „Google DoubleClick“ reklamavimo tikslais naudojami 
slapukai.

1 m.

1P_JAR Rinkodaros „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 1 mėn.

CONSENT Rinkodaros „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 18 m.

DV Rinkodaros „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 24 val.

NID Rinkodaros „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 6 mėn.



cid, uid Rinkodaros Slapukai naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, 
priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

2 mėn.

APISID Rinkodaros „Google“ naudoja norėdama parodyti suasmenintus 
skelbimus „Google“ svetainėse, remdamasi naujausiomis 
paieškomis ir ankstesne sąveika.

24 mėn.

HSID Rinkodaros Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie 
„YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus.

24 mėn.

SAPISID Rinkodaros Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie 
„YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus.

24 mėn.

SID Rinkodaros Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie 
„YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus.

24 mėn.

SIDCC Rinkodaros „SIDCC“ yra saugos slapukas, skirtas apsaugoti vartotojo 
duomenis nuo neteisėtos prieigos.

4 mėn.

SSID Rinkodaros Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis 
vartotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią 
galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas 
minėtoje svetainėje.

24 mėn.

DSID Rinkodaros Naudojamas susieti veiklą įvairiuose įrenginiuose, jei anksčiau 
buvo prisijungę prie „Google“ paskyros kitame įrenginyje. Tai 
daroma norint koordinuoti visuose įrenginiuose matomus 
skelbimus ir įvertinti konversijų įvykius.

1 sav.

cookie-agreed Rinkodaros Slapukų gairės reglamentuoja, kad lankytojai turi būti 
informuojami, jei slapukai naudojami svetainėje. Šis slapukas 
išsaugo lankytojų sutikimą su tuo (Tik svetainės turinio 
valdytojai).

12 mėn.

cookie-extras-agreed Rinkodaros Slapukų gairės reglamentuoja, kad lankytojai turi būti 
informuojami, jei slapukai naudojami svetainėje. Šis slapukas 
išsaugo lankytojų sutikimą su tuo (Tik svetainės turinio 
valdytojai).

12 mėn.


