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SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA 

Jums naudojantis interneto svetaine www.vipa.lt interneto svetainės ir domeno savininkas ir jo turinio 
duomenų valdytojas yra UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, 
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, Tel. (8 5) 203 4977,  faks. (8 5) 203 4986, El. 
paštas info@vipa.lt. 

Šioje Slapukų naudojimo politikoje paaiškiname kaip www.vipa.lt interneto svetainėje naudojami 
slapukai, kaip Jūs galite atsisakyti ar sutikti su jų naudojimu. Bėgant laikui, slapukų naudojimo politika 
gali keistis - tokiu atveju, naujas tekstas bus patalpintas šiame puslapyje. Rekomenduojame periodiškai 
jame apsilankyti, kad įsitikintumėte, ar esate patenkinti bet kokiais pakeitimais. 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti paspaudę čia: 
http://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2018/09/ADS_POLITIKA.pdf arba kreipiantis į mūsų asmens 
duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@vipa.lt.  

__________________________________________ 

Informuojame, kad Jums lankantis mūsų interneto svetainėje www.vipa.lt jūsų kompiuteryje ar kitame 
jūsų naudojamame prietaise, prijungtame prie interneto, yra renkama informacija apie Jus naudojant 
slapukus (angl. cookies).  

Slapukai yra maži failai (rinkmenos), kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio ar naršyklės atminį ir leidžia 
atpažinti Jus per kitus apsilankymus šiame tinklapyje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, 
pritaikyti turinį, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką svetainės aplinką, 
pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo svetainėse ir tinklapiuose praktika, kuri 
palengvina naudojimąsi svetaine. Dažniausiai tokia informacija Jūsų tiesiogiai neidentifikuoja, tačiau 
naudojant slapukus Jūsų patirtis internete gali būti labiau suasmeninta. Jūs galite nuspręsti neleisti tam 
tikrų tipų slapukams veikti. Slapukuose paprastai saugomi interneto svetainės, iš kurios jie paimti, 
pavadinimas, jų saugojimo naudotojo kompiuteryje laikas bei unikalus numeris. 

 

Informacija apie slapukus 

 

Šioje svetainėje yra naudojami pirmosios šalies dviejų rūšių slapukai: seanso ir ilgalaikiai. Toliau 
paaiškinsime minėtas sąvokas, kad jūs galėtumėte geriau suprasti slapukų esmę ir tai, kodėl mes juos 
naudojame. 

Seanso slapukai leidžia jus atpažinti, kai lankotės konkrečioje tinklavietėje, įsiminti visus pakeitimus ar 
pasirinkimus šioje tinklavietėje ir išsaugoti juos kituose puslapiuose. Šie slapukai leidžia jums greitai ir 
lengvai pasinaudoti daugybe svetainės puslapių, kaskart iš naujo neapdorojant kiekvieno puslapio. 
Seanso slapukai yra laikini: jie išnyks, kai užversite naršyklę arba atsijungsite nuo konkrečios svetainės. 

Ilgalaikiai slapukai išlieka jūsų prie interneto prijungto prietaiso atmintyje dar tam tikrą laikotarpį po 
to, kai atsijungiate nuo tinklavietės, todėl jie leidžia išsaugoti jūsų parinktis ar veiksmus ir naudoti juos 
kitą apsilankymo svetainėje kartą. Jie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir saugomi jame iki nurodytos 
galiojimo datos ar kol naudotojas juos pašalina. 

Pirmosios šalies slapukai yra svetainės domeno (mūsų) valdomi slapukai. 

Pagal savo funkcinę paskirtį gali būti naudojami tokio tipo slapukai: 

- būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainės veikimui ir (ar) pagrindinių 
funkcijų naudojantis tinklapiu įgalinimui; 
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- funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini interneto svetainės veikimui, tačiau 
žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; 

- statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami lankytojų navigacijos metodų statistinei 
analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; 

- tiksliniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą 
informaciją, kuri galėtų Jus sudominti. 

- reklaminiai slapukai - šiuos slapukus per mūsų interneto svetainę naudoja mūsų reklamos 
partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms 
reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir 
įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite tikslingai 
Jums skirtų reklamų. 

 

Lentelėje pateikiame detalią informaciją apie interneto svetainėje www.vipa.lt naudojamus 
slapukus: 

 Slapuko 
pavadinimas 

Slapuko 
tipas/pobūdis 

Slapuko 
teikėjas 

Slapuko aprašymas Aktyvumo 
trukmė/Galiojimo 
pabaiga 

Būtinieji slapukai 
[Šie slapukai būtini, kad svetainė ar programa galėtų tinkamai veikti] 

 wpfront-
notification-bar-
landingpage 

Būtinieji  

 

vipa.lt 

 

Naudojamas parodyti lankytojui 
sutikimo juostą naudoti slapukus 
svetainėje. 

Slapukai nustatomi 
svetainės peržiūros 
seanso laikotarpiui. 

 pll_language Būtinieji  vipa.lt 

 

Naudojamas, jei įmanoma, 
lankytojo pasirinktos kalbos 
nustatymui  

1 metus 

 viewed_cookie_p
olicy 

Būtinieji  vipa.lt Naudojamas išsaugoti faktą dėl 
lankytojo sutikimo su vipa.lt 
slapukų naudojimo politika.  

1 metus 

 Wordpress_test_
cookie 

Būtinieji  vipa.lt Svetainė nustato šį slapuką, kai 
einate į prisijungimo puslapį. 
Slapukas naudojamas patikrinti, ar 
jūsų naršyklė nustatyta leisti arba 
atmesti slapukus. 

Slapukai nustatomi 
svetainės peržiūros 
seanso laikotarpiui. 

 cookielawinfo-
checkbox-
statistical, 
cookielawinfo-
checkbox-
advertisement, 
cookielawinfo-
checkbox-
necessary, 
cookielawinfo-
checkbox-
statistical 

Būtinieji  vipa.lt Slapukas, kuris seka, kuriuos 
slapukus patvirtinote. 

1 metus 

Statistiniai slapukai 
[Galite pasirinkti sutinkate ar ne naudoti slapukus] 

 _ga Statistiniai „Google 
Analytics“ 

Naudojamas rinkti informaciją 
apie vartotojo elgseną  svetainėje. 
Ir yra naudojamas siekiant 
išsaugoti statistinę informaciją. 
Gauti duomenys naudojami 
svetainės veikimui gerinti.  

2 metus  
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 _gat Statistiniai 

 

„Google 
Analytics“ 

Naudojamas užklausų srauto 
valdymui pagrindinių svetainės  
funkcijų veikimui užtikrinti. 

Slapukai nustatomi 
svetainės peržiūros 
seanso laikotarpiui. 

 _gid Statistiniai 

 

„Google 
Analytics“ 

Naudojamas atskirti vartotojus 
naudojant pagrindinių svetainės 
funkcijų veikimui užtikrinti. 

Slapukai nustatomi 
svetainės peržiūros 
seanso laikotarpiui. 

 __cfduid Statistiniai 

 

„Google 
Analytics“ 

Naudojamas identifikuoti 
vartotojus iš bendro IP adreso ir 
pritaikyti saugumo parametrus. 

1 metus 

 OTZ Statistiniai 

 

„Google 
Analytics“ 

„Google Analytics“ naudojamas 
slapukas, kuriame pateikiama 
bendra svetainės lankytojų 
analizė. 

1 savaitė 

  _hjid Statistiniai  hotjar.com Hotjar slapukas. Šis slapukas 
nustatomas kai lankytojas pirmą 
kartą apsilanko svetainėje. Jis 
naudojamas saugoti HotJar 
Vartojo informaciją (ID), unikalią 
konkrečiai lankomai svetainei. Jis 
užtikrina, kad pakartotiniai 
svetainės apsilankymai iš to paties 
vartotojo būtų priskirti tam 
pačiam svetainės ID. 

365 dienos 

  _hjRecordingLas
tActivity 

Statistiniai  hotjar.com Saugomas Sesijos saugykloje. 
Slapukas yra atnaujinamas kai 
prasideda lankytojo apsilankymo 
įrašymas ir kai duomenys yra 
siunčiame į Hotjar (lankytojas 
atlieka svetainėje veiksmą, kurį 
įrašo HotJAr) 

Sesija 

  hjTLDTest Statistiniai  hotjar.com Kai vykdomas Hotjar skriptas, 
mėginama nustatyti geriausią 
panaudojimui slapuko kelią, 
vietoje puslapio adreso. Tai 
daroma tam, kad slapukai galėtų 
būti naudojami bendrai tarp kelių 
subdomenų. Tam, kad tai 
nustatyti, skriptas mėgina 
išsaugoti  _hjTLDTest slapuką 
skirtingoms URLalternatyvoms, kol 
nepasiseka. Po patikrinimo 
slapukas yra pašalinamas. 

Sesija 

  _hjUserAttribute
sHash 

Statistiniai  hotjar.com Vartotojo atributai siunčiami per 
HotJar API yra kešuojami sesijos 
trukmei tam, kad žinoti kada 
atributas pasikeitė ir esant poreikį 
jį atnaujinti. 

Sesija 

 _hjCachedUserAt
tributes 

Statistiniai  hotjar.com Šis slapukas saugo Vartojo 
atributus, kurie yra siunčiami per 
HotJar API, kai vartotojas dar nėra 
įsimintas. Šie atributai bus 
saugomi tik jeigu vartotojas 
naudojasi Hotjar feedbakc įrankiu. 

Sesija 

Reklaminiai slapukai  
(Galite pasirinkti sutinkate ar ne naudoti slapukus) 

 _fbp Reklaminiai "Facebook" Šis slapukas padeda pristatyti 
mūsų reklamą vartotojams, kurie 
jau apsilankė mūsų svetainėje, kai 
jie yra „Facebook“ arba 
skaitmeninėje platformoje, kurią 
naudoja „Facebook“ reklama. 

Slapukai nustatomi 
svetainės peržiūros 
seanso laikotarpiui. 
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 IDE, 
_dpm_id.5467 

Reklaminiai „Google“ Šie slapukai naudojami norint 
nukreipti, optimizuoti, teikti 
ataskaitas ir priskirti internetinius 
skelbimus. 

Nuo 2 dienų iki 2 
mėnesių 

 1P_JAR, 
CONSENT, HSID, 
S, SIDCC, NID, 
SID, APISID, 
SAPISID 

Reklaminiai „Google“ "Google" naudoja šiuos slapukus, 
remiantis pastarosiomis 
paieškomis ir sąveika, pritaikyti 
skelbimus "Google" svetainėse. 

Nuo 1 mėnesio iki 20 
metų 

 DV Reklaminiai „Google“ Renka informaciją apie tai, kaip 
lankytojai naudojasi svetaine. 

1 diena 

 SSID Reklaminiai „Google“ Šis slapukas pateikia informaciją 
apie tai, kaip lankytojas naudoja 
svetainę ir bet kokią reklamą, 
kurią lankytojas galėjo pamatyti 
prieš apsilankydamas minėtoje 
svetainėje. 

2 metai 

 

Ar naudojame kitus slapukus? 

Kai kuriuose mūsų puslapiuose arba svetainės dalyse gali būti naudojami papildomi arba skirtingi nuo 
pirmiau aprašytųjų slapukai. Tokiu atveju apie juos informacija bus pateikta atitinkamame puslapyje, 
taip pat, atsiklausta jūsų sutikimo naudoti šiuos slapukus. 

 

Kokiu tikslu naudojami slapukų surinkti duomenys? 

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: 

- siekiant užtikrinti interneto svetainės prieinamumą ir funkcionalumą; 

- siekiant tobulinti svetainę ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; 

Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus,  bet tai padarius naršyti 
jums bus paprasčiau. Galite ištrinti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali 
neveikti taip, kaip numatyta. 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai negali identifikuoti Jūsų asmens tapatybės. Su slapukais susijusi 
informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine 
visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais. 

 
Kaip kontroliuoti slapukus? 

Jei pageidaujate, galite ištrinti slapukus.  

Šioje interneto svetainėje naudojami pirmosios šalies slapukai, kuriems reikia jūsų sutikimo. Sutikimą 
naudoti slapukus Jūs naudojantis svetaine www.vipa.lt galite duoti paspaudę žymą „Sutinku“. 

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite 
pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, 
priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.  

Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad 
slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai 
kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali 
neveikti. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite 
adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. Norėdami sužinoti 
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daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo 
eikite į http://www.youronlinechoices.com/lt/.  

Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus: 

Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapukų%20aktyvavimas 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt-LT&hlrm=fr&hlrm=en 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų 
šalių profiliavimo eikite į http://www.youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius 
slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics rinkti duomenis apie jūsų navigaciją, galite papildomą 
naršyklės įskiepį įsidiegti iš čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Įspėjame, kad kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su 
slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo sparta, būti apribotas tam tikrų funkcijų veikimas, 
blokuota prieiga prie svetainės turinio. 

Jei nusprendėte neduoti sutikimo dėl slapukų, kuriems reikia sutikimo, naudojimo, arba jei tokį sutikimą 
atšaukėte, jūs galėsite naudotis tik tomis svetainės funkcijomis, kuriomis norint naudotis tokie slapukai 
nebūtini. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums pirmą kartą prisijungus prie tinklapio ir išreiškus savo sutikimą ar 
nesutikimą dėl slapukų naudojimo, ateityje, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu, 
Jūsų nebus prašoma pakartotinai išreikšti savo sutikimą ar ne, tačiau Jūs bet kuriuo metu turite galimybę 
aukščiau nurodytu būdu atsisakyti slapukų ar su jais sutikti. 

 
Atsakymai į Jūsų klausimus 

Jei dėl čia pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. 
paštu  dap@vipa.lt.  

 
Nuorodos į kitas svetaines ir tinklalapius 

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Kai naudojate šias nuorodas ir vartote kitų 
svetainių puslapius, turėtumėte žinoti, kad mes jų nekontroliuojame. Dėl minėtos priežasties, negalime 
būti atsakingi už bet kokios informacijos, kurią pateikiate lankydamiesi tokiose svetainėse, apsaugą ir 
privatumą. Turėtumėte elgtis atsakingai ir susipažinti su jų privatumo politika. 

 

Informacija apie slapukus paskutinį kartą atnaujinta 2020-08-07. 


