
Slapukų pavadinimai Paskirtis Naudojami 
duomenys 

Galiojimo laikas 

__cfduid Naudojamas atskirti 
neapkrėstą kompiuterį nuo 
apkrėsto, jungiantis iš to 
paties tinklo. 

Unikalus kodas 1 mėnesis 

ips4_hasJS Naudojamas atskirti, ar 
palaikomas javascript 

Reikšmė – 
„true“ 

1 diena 

ips4_ipsTimezone Naudojamas nustatyti laiko 
zonai 

Laiko zonos 
pavadinimas 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_IPSSessionFront Naudojamas sesijai išlaikyti Unikalus 
sesijos kodas 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_member_id Naudojamas nario ID 
išsaugoti, jei sesija 
netikėtai būtų nutraukta 

Unikalus ID 
numeris 

3 mėn. 

ips4_pass_hash Naudojamas patvirtinimui, 
kad nario ID yra tikras 

Užšifruotas 
nario 
slaptažodis 

3 mėn. 

ips4_chat_user_id Naudojamas suteikti ID 
svečiui pokalbių kambaryje 

Unikalus ID 
numeris 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_cms_filters Naudojamas filtrams 
išsaugoti 

Filtrų kodai 1 metai 

ips4_ipsApprovalQueueSplash Naudojamas išsaugoti 
nario pasirinkimą 
neberodyti moderatorių 
lango 

Reikšmė – 
„true“ 

1 metai 

ips4_vseThemeId Naudojamas išsaugoti 
redaguojamai temai 

Skaičius 
nurodantis 
temos ID 

7 dienos 

ips4_vle_editor Naudojamas atpažinti, jog 
naudojamas vizualinės 
kalbos redaktorius 

Reikšmės – 
„0“, „1“ 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_vle_keys Naudojamas anksčiau 
minėtam redaktoriui 
atpažinti 

Reikšmės – 
„0“, „1“ 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_acpTabs Naudojamas išsaugoti ACP 
parinktims 

JSON struktūra 
su skirtukų 
pavadinimais ir 
reikšmėmis 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_language Naudojamas išsaugoti 
svečio kalbą 

Skaičius 
nurodantis 
kalbos ID 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_anon_login Naudojamas išsaugoti 
anonimišką prisijungimą 

Reikšmė – „1“ 3 mėn. 

ips4_theme Naudojamas išsaugoti 
svečio forumo temą 

Skaičius 
nurodantis 
temos ID 

Pasibaigus naršymo sesijai 

ips4_ipbforumpass_XXX Naudojamas išsaugoti 
nustatymui, jog narys 
prisijungė prie apsaugoto 
forumo 

Užšifruotas 
svetainės 
slaptažodis 

7 dienos 

ips4_thumbnailSize Naudojamas išsaugoti 
galerijos išdėstymo 
pasirinkimui 

Reikšmės – 
„thumb“, 
„large“, „rows“ 

1 metai 

ips4_dimension_ifbg_class Saugo forumo temos 
paveiksliuko pasirinkimą 

Paveiksliuko 
pavadinimas 

3 metai 



Ips4_status_widget_conf Saugo ar rodyti praturtintą 
tekstą ir vartotojų profilių 
nuotraukas prie naujausių 
būsenos atnaujinimų 

Dviejų 
parametrų 
„Is_rich“, 
„show_pp“ 
reikšmės 
„true“  arba 
„false“ 

7 dienos 

90planBAK Naudojamas https 
protokolui 

Unikalus kodas 1 diena 

90planD Naudojamas https 
protokolui 

Unikalus kodas 1 diena 

cookieconsent_dismissed Išsaugo slapukų lango 
rodymo nustatymą 

Reikšmė – 
„yes“ 

1 metai 

rteStatus Naudojamas išsaugoti 
pasirinkimui, ar 
naudojamas RTE 
redaktorius 

Reikšmė – 
„true“ 

3 mėn. 

sfc Naudojamas paieškai Reikšmė, 
nurodanti 
paieškos frazę 

1 diena 

sfct Naudojamas paieškai Reikšmė, 
nurodanti 
paieškos frazę 

1 diena 

toggleCats Naudojamas išsaugoti 
kategorijų parinktis 

Reikšmė – 
„true“ 

1 diena 

toggleSBlocks Naudojamas išsaugoti 
blokų parinktis 

Reikšmė – 
„true“ 

1 diena 

_ga, 
_gat, 
__utma, 
__utmt, 
__utmb, 
__utmc, 
__utmz, 
__utmv 

Naudojami statistinei 
informacijai apie 
tinklalapio lankomumą 
rinkti. Gauti duomenys 
naudojami ataskaitoms 
rengti ir siekiant 
patobulinti puslapį. 

Unikalus 
kodas, reikšmė 
„1“, unikalus 
kodas, reikšmė 
„1“, likę - 
unikalūs kodai  

2 metai, 
10 minučių, 
2 metai, 
10 minučių, 
30 minučių, 
iki sesijos pabaigos, 
6 mėnesiai, 
2 metai 

APISID, PREF, CONSENT, HSID, 
LOGIN_INFO, OPTS, SAPISID, 
SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, 
YSC, _QoYr.resume, _ga, 
sWgvR.resume 

Trečiosios šalies 
(Youtube.com) naudojami 
slapukai, skirti naršyklei, 
įrenginiui ir Google 
paskyrai identifikuoti, taip 
pat video medžiagos 
žiūrėjimo nuostatoms 
išsaugoti. Daugiau 
informacijos: 
https://www.google.com/i
ntl/lt/policies/privacy/ 

Įvairūs unikalūs 
identifikatoriai 

Nuo vienos sesijos iki 2 
metų (dauguma galioja 2 
metus) 

AZUSER, IMGURUIDJAFO, 
SESSIONDATA, __atssc, 
__atuvc, __cfduid, __gads, 
__qca, __qseg, _ga, fst-client-
id, optimizelyBuckets, 
optimizelyEndUserId, 
optimizelySegments 

Trečiosios šalies 
(imgur.com) naudojami 
slapukai, skirti pagerinti 
bendravimą tarp vartotojo 
ir paslaugų teikėjo 
serverių. Daugiau 
informacijos: 
http://imgur.com/privacy 

Įvairūs unikalūs 
identifikatoriai 

Nuo 3 mėn. iki 10 metų 

act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, 
pl, presence, sb, xs 

Trečiosios šalies 
(Facebook.com) naudojami 

Įvairūs unikalūs 
identifikatoriai 

Nuo vienos sesijos iki 5 
metų 

https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/
http://imgur.com/privacy


slapukai, skirti vartotojo 
atpažinimui, analizei, 
saugumui, naršyklės 
atpažinimui, reklamai. 
Daugiau informacijos: 
https://www.facebook.co
m/policies/cookies/ 

(išskyrus 
slapukus: csm 
– reikšmė 2 
arba 0; p – 
reikšmė -2; pl – 
reikšmė – y 
arba n) 

__utma, 
__utmt, 
__utmb, 
__utmc, 
__utmz, 
sc_anonymous_id 

Trečiosios šalies 
(Soundcloud.com) 
naudojami slapukai, skirti 
atpažinti lankytojui, 
išlaikyti jo sesiją ir 
nustatymus. Daugiau 
informacijos: 
https://soundcloud.com/p
ages/cookies 

Įvairūs unikalūs 
identifikatoriai 
(išskyrus 
__utmt – 
reikšmė 1) 

Nuo vienos sesijos iki 10 
metų 

NID Naudojamas CAPTCHA 
įrankiui registracijos metu 

Unikalus 
identifikatorius 

6 mėn. 

 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://soundcloud.com/pages/cookies
https://soundcloud.com/pages/cookies

