
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES 
SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 

(atnaujinta 2023-05-10) 
 
 
 
Naudodamiesi mūsų Paslaugomis kaip svečias, registruotas naudotojas ar kitaip, sutinkate, 
kad šios Paslaugų teikimo sąlygos reglamentuotų jūsų santykius su BAP Serveriu („BAP“). 
Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems BAP Serverio, kuris apibrėžiamas kaip, bet 
neapsiriboja, „BAP“, vartotojams:  
 

1) „BAP“ serveris, skirtas „Minecraft“,  
2) bapserveris.lt svetainė ir parduotuvė,  
3) visi „BAP“ serveryje žaidimai, žaidimų stiliai  
4) visos jų savybės ir funkcijos bei komponentai, nepriklausomai nuo to, ar jie pasiekiami per 

kompiuterį, ar per mobilųjį įrenginį. Jei visiškai nesutinkate su šiomis Paslaugų teikimo 
sąlygomis, tuomet negalite naudotis jokiomis mūsų Paslaugomis. 

 
 
 

Reikšmės 
 

1) „Paskyra“ - tai bet kuri „BAP“ suteikta paskyra, kurią susikuriate, kad galėtumėte naudotis 
tam tikromis Paslaugomis. 

 
2) „Ginčas“ - tai bet kokie su šia sutartimi susiję nesutarimai, įskaitant, bet neapsiribojant, 

pretenzijas, kylančias dėl bet kokio jūsų ir „BAP“ santykių aspekto, pretenzijas, atsiradusias iki 
šios sutarties, ir pretenzijas, kurios gali kilti po šios sutarties nutraukimo; tačiau tai neapima 
pretenzijų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimu ar apsauga, ir joms 
taikomi bet kokie jūsų vietinėje jurisdikcijoje galiojantys vartotojų teisių įstatymai.  

 
3) „Svetainėje Atliekami pirkimai“ - tai pirkiniai, kuriuos galima įsigyti naudojantis 

Paslaugomis. 
 

4) „Intelektinės nuosavybės teisės“ - tai bet kokios dabar žinomos ar nežinomos teisės, 
nuosavybės teisės ir interesai į patentus, komercines paslaptis, autorių teises, prekių ženklus, 
paslaugų ženklus, prekės ženklus ir panašias bet kokios rūšies teises pagal bet kurios 
valdžios institucijos įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, visas su tuo susijusias paraiškas ir 
registracijas. 

 
5) „Pranešimas“ - elektroniniu paštu arba Discorde pristatytas rašytinis pranešimas kitai šaliai 

jos atitinkamu adresu, kuris įsigalioja jį gavus. 
 

6) „Privatumo politika“ - reiškia „BAP“ privatumo politiką, kuri taip pat reglamentuoja jūsų 
naudojimąsi Paslaugomis ir yra įtraukta į šį dokumentą pateikiant nuorodą. Naujausią versiją 
galima rasti mūsų interneto svetainėje. 

 
7) „Paslauga“ (arba „Paslaugos“) – svetainė, žaidimas, įrenginys, platforma, turinys ir kiti susiję 

produktai bei paslaugos su „BAP“, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius pavadinimus, 
kompiuterinius kodus, temas, objektus, veikėjus, veikėjų vardus, istorijas, dialogus, skambias 
frazes, koncepcijas, meno kūrinius, animaciją, garsus, muzikines kompozicijas, garso ir 
vaizdo efektus, veikimo metodus, moralines teises, dokumentaciją, žaidimo pokalbių 
transkripcijas, veikėjo profilio informaciją, žaidimų, žaidžiamų naudojant „BAP“ žaidimo 
klientą, įrašus ir „BAP“ žaidimo klientus bei serverio programinę įrangą. 

 



8) „Paslaugų teikimo sąlygos“ (arba „Sąlygos“) - šioje sutartyje pateiktos sąlygos. 
 

9) „Vartotojo turinys“ - tai visi duomenys, kuriuos įkeliate, perduodate ar sukuriate 
naudodamiesi Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, veikėjų odos, pastatus, forumo 
pranešimus, pranešimus, Paskyros, profilio informaciją, programinę įrangą, garsą, vaizdus, 
vaizdo įrašus, tikslius ir netikslius buvimo vietos duomenis, laiko žymas, metaduomenis ir bet 
kokį kitą naudotojų Paslaugoms pateiktą turinį. 

 
10) „BAP“ - tai BAP Serverio Nuorodos į „Mus“, „Mes“ arba „Mūsų“ reiškia „BAP“, įskaitant visus 

patronuojamuosius projektus, bendras įmones ir kitus juridinius asmenis, kuriems priklauso 
bendra nuosavybė, ir (arba) jų atstovus, konsultantus, darbuotojus, pareigūnus ir direktorius. 
„BAP“ neapima „BAP“ filialų ar trečiųjų šalių (analitikos ar reklamos technologijų bendrovių ar 
panašių organizacijų). 

 
 
 

 
1. Nuosavybė ir ribota licencija 

 
1.1 Nuosavybė 

Paslaugos nuosavybės teise priklauso „BAP“ arba yra licencijuojamos „BAP“ ir yra 
saugomos intelektinės nuosavybės teisių ir kitų nuosavybės teisių įstatymų. „BAP“ pasilieka 
visas teises, nuosavybės teises ir interesus į Paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, visas 
intelektinės nuosavybės teises ir kitas nuosavybės teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos 
šiose sąlygose. Jūsų leistiną naudojimąsi Paslaugomis riboja „BAP“ intelektinės nuosavybės 
teisės. 
 

1.2 Licencija 
Jei sutinkate ir nuolat laikotės šių Sąlygų ir visų kitų atitinkamų „BAP“ taisyklių, „BAP“ suteikia 
jums nekomercinę, neišimtinę, neperleidžiamą, atšauktiną, ribotą licenciją, atsižvelgiant į 
šiose Sąlygose nustatytus apribojimus, naudotis Paslaugomis savo pramoginiais tikslais. Jūs 
sutinkate, kad nenaudosite Paslaugų jokiais kitais tikslais. 
 

1.3 Paskyros 
Prie „BAP" serverio galite prisijungti naudodamiesi „Mojang Minecraft“ paskyra (toliau - 
paskyra) arba kitais būdais ir sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei Paskyra dalijatės su kitais 
naudotojais, ši sutartis taikoma visiems minėtos Paskyros naudotojams. Paskyros 
savininkas privalo užtikrinti, kad visi naudotojai perskaitytų šias Sąlygas ir jų laikytųsi. 
 
„BAP“ gali visam laikui ištrinti savo Paslaugose esančias Paskyras, kurios laikomos 
neaktyviomis. Paskyros laikomos neaktyviomis, kai jomis nesinaudojama trisdešimt vieną 
(31) dieną. 
 
Jūs pripažįstate, kad jei jūsų Paskyra ištrinama, galite netekti prieigos prie bet kokios su 
susijusios informacijos. Jei norite ištrinti savo Paskyrą, siųskite pranešimą šiuo kontaktiniu 
adresu: baporganizacija@gmail.com 
 
 

 
 



 
2. Licenzijos Limitacijos 

 
Bet koks naudojimasis Paslaugomis arba pagalba kitiems naudojantis Paslaugomis 
pažeidžiant įstatymus, šias Paslaugų teikimo sąlygas arba šiuos licencijos apribojimus yra 
griežtai draudžiamas ir „BAP“ sprendimu gali būti nedelsiant atšaukta jūsų ribota licencija ir 
pašalinta jūsų Paskyra arba jums gali būti taikoma atsakomybė už įstatymų pažeidimus. 

 
Jūs patvirtinate, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nedarysite toliau nurodytų veiksmų: 
 
 

2.1 Dalyvauti bet kokioje veikloje ar veiksmuose, kuriuos „BAP“ laiko prieštaraujančiais ar 
kenkenčiai „BAP“ vardui, prestižui; 
 

2.2 Dalyvauti bet kokiuose sukčiavimuose, t. y. „BAP“ aiškiai neleistinuose žaidimo metoduose, 
palengvinančiuose ar įtakojančiuose žaidimą arba suteikiančiuose jums ar bet kuriam kitam 
naudotojui bet kokį pranašumą prieš kitus žaidėjus, kurie nenaudoja šių metodų, įskaitant 
išnaudojimą, sukčiavimą, klaidas, klaidas ar nedokumentuotas funkcijas; 
 

2.3 Naudoti robotus, vorus, šliaužiklius, "man-in-the-middle" programinę įrangą ar bet kokį kitą 
automatizuotą procesą, kad galėtumėte pasiekti, naudoti, atlikti atvirkštinę funkciją ar 
manipuliuoti Paslaugomis, Paskyromis, In-App Pirkimais; 
 

2.4 Reklamuoti, skatinti ar dalyvauti bet kokioje veikloje, susijusioje su įsilaužimu, sukčiavimu, 
platinimu, kitų projektų platinimu, Paslaugų modifikavimu bet kokiu „BAP“ neleistinu būdu; 
 

2.5 Naudotis Paslaugomis tikslais, kurių „BAP“ aiškiai nepatvirtino, įskaitant, bet neapsiribojant 
šiais atvejais:  

 
2.5.1 Žaidimo elementų ar valiutos rinkimą siekiant perparduoti už Paslaugų ribų;  

 
2.5.2 Žaidimo paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, paskyros didinimo, galios lygių nustatymo ar 

valiutos paslaugas, siūlymą mainais už bet kokio pobūdžio atlygį; 
 

2.5.3 Reklamą tekstiniais ar tiesioginiais garso pranešimais ar kitokią raginimų ar pasiūlymų reklamą per 
Paslaugas ar jose;  
 

2.5.4 Bet kokios formos renginių, susijusių su lažybomis dėl rezultatų ar bet kurio kito Paslaugų aspekto, 
organizavimą ar skatinimą, nepriklausomai nuo to, ar pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus tai 
laikoma lošimu, ar ne; 

 
 
2.6 Kopijuoti, keisti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, pakartotinai 

skelbti, perduoti ar platinti bet kokią per Paslaugas gautą medžiagą; 
 

2.7 Kopijuoti, keisti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, pakartotinai 
skelbti, perduoti ar platinti bet kokią per Paslaugas gautą medžiagą; 
 

2.8 Nuomoti, parduoti, nuomoti ar kitaip naudoti komerciniais tikslais bet kurią Paslaugų dalį, 
įskaitant, bet neapsiribojant, prieigą prie Paslaugų ar naudojimąsi jomis; 
 

2.9 Ištrinti, pakeisti ar paslėpti bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitus nuosavybės 
teisių pranešimus Paslaugų medžiagos kopijose; 
 



2.10 Bandyti priekabiauti, grasinti, tyčiotis, gėdinti, įžeidinėti ar žaloti, propaguoti ar kurstyti 
priekabiauti, įžeidinėti ar žaloti kitą asmenį, grupę, pačią „BAP“ ar „BAP“ komandą, partnerius. 
 

2.11 Organizuoti ar dalyvauti bet kokioje veikloje ar grupėje, kuri yra neapykantos, žalinga 
ar įžeidžianti rasės, seksualinės orientacijos ar preferencijų, religijos, paveldo ar tautybės, 
negalios ar kitos sveikatos klasės, lyties, amžiaus ar panašių „BAP“ nustatytų klasių atžvilgiu; 
 

2.12 Inicijuoti, padėti ar dalyvauti bet kokios formos atakose ar Paslaugų trikdyme, 
įskaitant, bet neapsiribojant, virusų, kirminų, šnipinėjimo programų, laiko bombų, sugadintų 
duomenų platinimą, Paslaugų atsisakymo aptarnauti atakas ar kitus bandymus trikdyti 
Paslaugas ar kitų asmenų naudojimąsi Paslaugomis ar naudojimąsi jomis; 
 

2.13 Naudojimasis prieigos paslaugomis siekiant gauti, generuoti ar daryti išvadas apie 
„BAP“ ar „BAP“ komandą ar partnerius, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie 
pardavimus ar pajamas, darbuotojus, techninę būseną ar statistinius duomenis apie 
naudotojus; 
 

2.14 Per Paslaugas teikti bet kokią medžiagą ar informaciją, kuri pažeidžia bet kokią 
intelektinės nuosavybės teisę, teisę į privatumą, teisę į viešumą ar kitą bet kurio asmens ar 
subjekto teisę, arba apsimesti bet kuriuo kitu asmeniu, įskaitant, bet neapsiribojant, įžymybes 
ir „BAP“ darbuotojus; 
 

2.15 Bandymas įgyti neteisėtą prieigą prie Paslaugų ar jums nepriklausančių paskyrų; arba 
naudotis Paslaugomis, kai tai draudžia įstatymai. 

 
2.16 Pažeisti vieną iš punktų, kurie yra surašyti šiame dokumente: 

https://docs.google.com/document/d/1OIKkt7DCnFHzQQk0xnQMpjPAXiqacu0hI3RFGsTrDEc 

 
 

3. Mokėjimas ir pirkimai 
 
Programėlių pirkimai priklauso „BAP“ ir nėra jūsų nuosavybė. „BAP“ gali valdyti, reguliuoti, 
kontroliuoti, modifikuoti ar panaikinti visus Pirkimus bet kuriuo metu, nepranešusi ir 
nesumokėjusi jums. Jei „BAP“ pasinaudoja tokiomis teisėmis, „BAP“ neprisiima jokios 
atsakomybės nei prieš jus, nei prieš bet kurią trečiąją šalį. 
VISI SU PASLAUGOMIS SUSIJĘ MOKESČIAI MOKAMI IŠ ANKSTO, YRA GALUTINIAI IR 
NEGRĄŽINAMI VISIŠKAI AR IŠ DALIES DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES, IŠSKYRUS 
ATVEJUS, KAI TO REIKALAUJAMA PAGAL JŪSŲ VIETINĖJE JURISDIKCIJOJE 
TAIKOMUS VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMUS. UŽDARIUS PASKYRĄ, 
NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR PASKYRA UŽDARYTA SAVANORIŠKAI, AR 
PRIVERSTINAI, JŪS NEGAUSITE PINIGŲ AR KITOS KOMPENSACIJOS UŽ 
NEPANAUDOTUS PIRKINIUS AR PASLAUGŲ SISTEMOJE ESANČIUS PINIGUS. TAIP 
PAT, PINIGAI NĖRA GRĄŽINAMI JEI YRA PAŽEISTOS SUTARTIES SĄLYGOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Vartotojo turinys 
 
Kiek tai leidžia įstatymai, „BAP“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kurio naudotojo, 
pateikiančio bet kokį Naudotojo turinį, elgesį ir neprisiima jokios atsakomybės už išankstinę 
Paslaugų atranką ar stebėseną dėl netinkamo ar neteisėto turinio ar elgesio. Mes negalime 
iš anksto patikrinti ar stebėti viso naudotojo turinio ir to nedarysime. Paslaugomis naudojatės 
savo rizika ir tik jūs atsakote už bet kokį skelbiamą Naudotojo turinį. 
Perduodami arba įkeldami Naudotojo turinį, sutinkate laikytis šių taisyklių: 
 

4.1 Visas turinys atitiks šias Paslaugų teikimo sąlygas; 
4.2 Visas turinys bus tikslus, išsamus, be apgaulės ir sukčiavimo; 
4.3 Visas turinys bus be jokių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų; 
4.4 Visas turinys bus be nešvankybių, grasinimų, šmeižto, privatumo pažeidimo ir kitokios žalos 

trečiosioms šalims; 
4.5 Visas turinys nepažeidžia jokių įstatymų, sutartinių apribojimų ar kitų šalių teisių; 
4.6 Visame turinyje nebus virusų, reklaminių programų, šnipinėjimo programų, kirminų ar kitų 

kenkėjiškų kodų;  
4.6.1 Visas turinys bus be šlamšto, komercinių prašymų, grandininių laiškų ir masinių laiškų. 

 
 
Visas jūsų paskelbtas naudotojo turinys bus laikomas nekonfidencialiu. „BAP“ dalinsis tik 
jūsų pateikta asmenine informacija pagal privatumo politiką. „BAP“ neatsako už bet kokio 
kito naudotojo ar trečiosios šalies Naudotojo turinio, kurį pateikėte naudodamiesi 
Paslaugomis, naudojimą ar pasisavinimą. 
 
Jūs suteikiate „BAP“ neišimtinę, atšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, visiškai apmokėtą, 
nemokamą, pasaulinę licenciją (įskaitant teisę sublicencijuoti ir perleisti trečiosioms šalims) ir 
teisę naudoti, kopijuoti, atkurti, cituoti, pakartotinai skelbti, taisyti, spausdinti, archyvuoti, 
saugoti, pritaikyti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, gaminti, komercializuoti, skelbti, platinti, 
parduoti, licencijuoti, sublicencijuoti, sindikuoti, perduoti, versti, nuomoti, perduoti, viešai 
rodyti, viešai atlikti arba suteikti prieigą elektroniniu būdu, transliuoti, perduoti visuomenei 
telekomunikacijų priemonėmis, rodyti, atlikti, įrašyti į kompiuterio atmintį ir bet kokiu būdu 
naudoti savo Vartotojo turinį ar bet kurią jo dalį bet kokiu būdu ar forma bet kokioje dabar 
žinomoje ar vėliau sukurtoje laikmenoje ar formate, taip pat visus modifikuotus ir išvestinius 
jo kūrinius, susijusius su Paslaugų teikimu, įskaitant Paslaugų rinkodarą ir reklamą, ir be 
jokio pranešimo, mokėjimo ar bet kokio pobūdžio priskyrimo jums ar bet kuriai trečiajai šaliai. 
Atitinkamai jūs suteikiate „BAP“ ir visas licencijas, sutikimus ir leidimus, būtinus tam, kad 
„BAP“ galėtų naudoti naudotojo turinį tokiais tikslais. Jūs taip pat suteikiate „BAP“ teisę 
įgalioti kitus asmenis naudotis bet kuriomis šiame skyriuje „BAP“ suteiktomis teisėmis. Be to, 
jūs suteikiate „BAP“ besąlyginę, neatšaukiamą teisę naudoti ir eksploatuoti jūsų vardą, 
atvaizdą ir bet kokią kitą informaciją ar medžiagą, įtrauktą į bet kokį Naudotojo turinį ir 
susijusią su bet kokiu Naudotojo turiniu, be jokių įsipareigojimų jums. Išskyrus įstatymų 
draudžiamus atvejus, jūs atsisakote bet kokių teisių į autorystę ir (arba) bet kokių moralinių 
teisių, kurias galite turėti savo Vartotojo turinyje, nepriklausomai nuo to, ar jūsų Vartotojo 
turinys yra kaip nors pakeistas ar pakeistas. „BAP“ nepretenduoja į jokias jūsų Vartotojo 
turinio nuosavybės teises, ir jokia šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata nesiekiama apriboti 
jokių teisių, kurias galite turėti naudodami ir eksploatuodami savo Vartotojo turinį. Sutinkate, 
kad šią licenciją galite atšaukti tik išsiųsdami pranešimą nurodytam kontaktiniam asmeniui: 
baporganizacija@gmail.com 
 
 
 



5.  Terminai 
 
Jei „BAP“ nepakeičia ar nepakeičia šios sutarties ir jos nuostatų, ji lieka galioti. Bet kurios 
„BAP“ pagal šią sutartį suteiktos licencijos nutraukimas neturi įtakos jokioms kitoms šios 
sutarties nuostatoms. 
 
 
 

6.  Prieiga prie paskyros ir leistinas 
priskyrimas 

 
Jei anksčiau jums buvo uždrausta naudotis bet kokiomis „BAP“ paslaugomis, negalite 
naudotis mūsų paslaugomis. 
 
 
 
 

7. Paslaugos prieinamumas ir nutraukimas 
 
Jūs pripažįstate, kad: 
 
7.1 „BAP“ gali savo nuožiūra teikti vėlesnius pakeitimus, versijas, patobulinimus, modifikacijas, 

atnaujinimus ar pataisymus, susijusius su bet kuria Paslaugų dalimi; 
 

7.2 „BAP“ turi visišką ir išimtinę teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties, be 
jokio pranešimo ir be jokios atsakomybės jums nedelsiant nutraukti arba apriboti prieigą prie 
Paslaugų ar bet kurios Paslaugų dalies, įskaitant visas Paskyras (Šias Sąlygas galite bet kada 
nutraukti el. paštu baporganizacija@gmail.com); 
 

7.3 Prieiga prie Paslaugų gali būti nutraukta dėl priežasčių, priklausančių nuo „BAP“ arba 
nepriklausančių nuo jos, ir „BAP“ negali garantuoti ir negarantuoja, kad galėsite naudotis 
Paslaugomis, kai tik panorėsite; 
 

7.4 Nutraukimo ar sustabdymo atveju prarandamos visos iš anksto įsigytos paslaugos ar virtualios 
prekės, pavyzdžiui, valiuta, įranga, daiktai, įgūdžiai ar pažanga, o jūs sutinkate ir pripažįstate, kad 
neturite teisės atgauti jokių sumų, kurios buvo iš anksto sumokėtos iki šios sutarties nutraukimo. 
Be to, „BAP“ gali nesiūlyti Paslaugų visose šalyse ar geografinėse vietovėse; ir Jūs esate 
atsakingi už visus interneto ryšio ir mobiliojo ryšio mokesčius, kuriuos galite patirti naudodamiesi 
mūsų Paslaugomis. 

 
 

 
  



8. Garantijos ir atsakomybė 
 
JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD „BAP“ NĖRA ATSAKINGAS: 
 

8.1 UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, PAVYZDINĘ AR 
NETIESIOGINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT PELNO, GEROS REPUTACIJOS AR DUOMENŲ 
PRARADIMĄ, BET KOKIU BŪDU ATSIRANDANČIĄ DĖL NAUDOJIMOSI PASLAUGA AR 
NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS;  
 

8.2 ARBA UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, ĮSKAITANT KITUS PASLAUGOS NAUDOTOJUS IR IŠORINIŲ 
SVETAINIŲ OPERATORIUS, ELGESĮ. „BAP“ TEIKIA JUMS PASLAUGAS „KAIP YRA“ IR 
„KAIP GALIMA“. BAP NETEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR 
PAREIŠKIMŲ DĖL PASLAUGŲ VEIKIMO, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TOKIŲ GARANTIJŲ 
AR KITŲ ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ VARTOTOJŲ TEISIŲ PAGAL JŪSŲ VIETINĘ 
JURISDIKCIJĄ TEISIŠKAI NEGALIMA ATMESTI AR APRIBOTI. PASLAUGŲ NAUDOJIMO 
RIZIKA TENKA TIK JUMS, KAIP IR RIZIKA PATIRTI ŽALĄ DĖL PASLAUGŲ. „BAP“ 
ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET 
NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO TAM 
TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI. „BAP“ NEGARANTUOJA, 
KAD PASLAUGOSE NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ. KIEK TAI 
LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, ŠIOSE SĄLYGOSE NUMATYTI 
ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAI TAIKOMI VISIEMS NUOSTOLIAMS AR SUŽALOJIMAMS, 
ATSIRADUSIEMS DĖL PASLAUGŲ ARBA SUSIJUSIEMS SU PASLAUGŲ NAUDOJIMU AR 
NEGALĖJIMU JOMIS NAUDOTIS, PAGAL BET KOKIĄ IEŠKINIO PRIEŽASTĮ BET KURIOJE 
JURISDIKCIJOJE, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, IEŠKINIUS DĖL GARANTIJOS 
PAŽEIDIMO, SUTARTIES PAŽEIDIMO AR DELIKTO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ). 
MAKSIMALIAI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS LEISTINA APIMTIMI BENDRA „BAP“ 
KYLANTI IŠ ŠIOS SUTARTIES ARBA SUSIJUSI SU JA, NEGALI VIRŠYTI VISŲ SUMŲ, 
KURIAS SUMOKĖJOTE (JEI TOKIŲ YRA) „BAP“ PER ŠIMTĄ AŠTUONIASDEŠIMT DIENŲ 
(180) DIENŲ IKI TOS DIENOS, KAI PIRMĄ KARTĄ PAREIŠKĖTE TOKĮ IEŠKINĮ. JEI PER 
ŠIMTĄ AŠTUONIASDEŠIMT DIENŲ (180) DIENŲ IKI TOS DIENOS, KAI PIRMĄ KARTĄ 
PAREIŠKIATE TOKĮ REIKALAVIMĄ, NESUMOKĖJOTE „BAP“ JOKIOS SUMOS, 
VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ JŪSŲ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ DĖL BET KOKIO GINČO 
SU „BAP“ YRA NUTRAUKTI NAUDOJIMĄSI PASLAUGA IR PANAIKINTI SAVO PASKYRĄ. 
JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD NESATE ŠALYJE, KURIAI TAIKOMAS 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS EMBARGAS ARBA KURIĄ JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖ ĮVARDIJO KAIP "TERORIZMĄ REMIANČIĄ" ŠALĮ, IR 
NESATE ĮTRAUKTI Į JOKĮ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS 
DRAUDŽIAMŲ AR RIBOJAMŲ ŠALIŲ SĄRAŠĄ. KAI KURIOSE VALSTYBĖSE, ŠALYSE AR 
JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ ARBA NETAIKYTI 
AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ. TOKIOSE 
VALSTIJOSE, ŠALYSE AR JURISDIKCIJOSE „BAP“ RIBOJAMA MAKSIMALIA PAGAL 
GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS LEISTINA APIMTIMI, ATSIŽVELGIANT Į BET KOKIUS JŪSŲ 
VIETINĖJE JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Žalos atlyginimas 
 

9.1 Sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti „BAP“ ir bet kurias trečiąsias šalis, kurios 
yra sudariusios sutartį su „BAP“, taip pat bet kurį darbuotoją, rangovą, pardavėją, 
agentą, tiekėją, licencijos turėtoją, klientą, platintoją, akcininką, direktorių ar 
pareigūną, taip pat bet kuriam Paslaugomis besinaudojančiam asmeniui ir bet kuriam 
asmeniui ar subjektui, kuris bet kuriuo metu sužino apie jūsų naudojimąsi 
Paslaugomis, dėl bet kokių ir visų pretenzijų, įsipareigojimų, sprendimų, 
apdovanojimų, sužalojimų, žalos, nuostolių, sąnaudų, mokesčių ar išlaidų (įskaitant, 
bet neapsiribojant advokato mokesčiais ir išlaidomis), kurie kyla dėl, iš ar bet kokiu 
būdu, tiesiogiai ar netiesiogiai, yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su: 

 
9.1.1 Jūsų nesilaikymu bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos; 

 
9.1.2 Jūsų naudojimusi Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, ekonominiais, fiziniais, 

emociniais, psichologiniais ar su privatumu susijusiais aspektais;  
 

9.1.3 Jūsų veiksmais, kuriais sąmoningai daromas poveikis Paslaugoms naudojant bet kokią 
bloatware programinę įrangą, kenkėjišką programinę įrangą, kompiuterinį virusą, kirminą, 
Trojos arklį, šnipinėjimo programą, reklaminę programą, nusikalstamą programinę įrangą, 
bauginančią programinę įrangą, šaknų rootkit ar bet kokią kitą programą, įdiegtą taip, kad 
bet kurios programos vykdomasis kodas būtų suplanuotas naudoti arba naudotų 
procesoriaus ciklus laikotarpiais, kai tokia programa tiesiogiai ar netiesiogiai 
nenaudojama. 

 
9.2 „BAP“ pasilieka teisę, bet ne pareigą savo sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir 

kontrolę bet kokiu klausimu, kurį kitu atveju privalote atlyginti jūs. 
 
9.3  Jūs pripažįstate ir toliau sutinkate, kad „BAP“ neturi pareigos ginti, atlyginti 

nuostolius ar apsaugoti jus nuo žalos, susijusios su šia sutartimi, įskaitant, bet 
neapsiribojant, jūsų naudojimąsi Paslaugomis, bet kurio asmens naudojimąsi 
Paslaugomis ar bet kokiu ryšiu tarp pirmiau minėtų asmenų ir bet kurio kito asmens 
ar subjekto, kuris bet kuriuo metu sužino apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis. 
 

9.4 Šis skyrius galioja ir po šios sutarties nutraukimo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. ĮVAIRŪS 

 
10.1 Kontaktinė informacija 

Su „BAP“ galima susisiekti adresu baporganizacija@gmail.com. 
 
 

10.2 Pakeitimai 
Jūs privalote perskaityti, suprasti ir priimti šią sutartį, susijusią su naudojimusi Paslaugomis. 
Jūs pripažįstate, kad „BAP“ gali bet kuriuo metu atlikti šių Paslaugų teikimo sąlygų 
pakeitimus, o skyrių pavadinimai šioje sutartyje yra tik patogumo tikslais. Jei „BAP“ nenurodo 
kitaip, bet kokie šių Sąlygų pakeitimai įsigalioja juos paskelbus. Jei paskelbus bet kokius 
pakeitimus toliau naudojatės Paslaugomis, sutinkate, kad šie pakeitimai bus taikomi 
tolesniam naudojimuisi Paslaugomis. Turėtumėte reguliariai tikrinti šį puslapį arba „BAP“ 
grupę Discord platformoje, kad būtumėte informuoti apie bet kokius pakeitimus, su kuriais 
sutinkate toliau naudodamiesi Paslaugomis. 
 
 

10.3 Išsamus susitarimas 
 

Ši sutartis:  
 

10.3.1 Yra galutinis ir išsamus šalių susitarimas ir supratimas dėl šios sutarties dalyko, jis 
pakeičia ir pakeičia visus ankstesnius ir ankstesnius susitarimus ir susitarimus dėl šio 
dalyko;  
 

10.3.2 Negali būti keičiamas, pildomas ar kaip nors modifikuojamas, išskyrus atvejus, kai tai 
leidžiama raštu, pasirašytu abiejų šalių įgaliotų atstovų;  
 

10.3.3 Negali būti perleidžiama, išskyrus iš esmės viso šalies verslo ar turto teisių perėmėjui, o 
bet kokie kiti bandymai perleisti ar perduoti šį susitarimą ar bet kokią jo dalį yra niekiniai;  
 

10.3.4 Ir yra privaloma šios sutarties šalims, jų atitinkamiems paveldėtojams, vykdytojams, 
administratoriams, teisių perėmėjams, asmeniniams atstovams, licencijų turėtojams ir 
teisių perėmėjams ir turi iš jų naudos. 

 
 

10.4 Force Majeure 
Nė viena iš šalių neatsako už vėlavimą ar nevykdymą, atsiradusį dėl veiksmų, kurių ta šalis 
negali pagrįstai kontroliuoti, įskaitant karą, terorizmą, valstybės priešų veiksmus, streikus ar 
kitus darbo sutrikimus, elektros energijos tiekimo sutrikimus, gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus, pandemijas, bet kokio tipo epidemijas ir kitas stichines nelaimes. 
 
 

10.5 Atsisakymas 
Joks „BAP“ veiksmas ar neveikimas nebus laikomas bet kurios šioje sutartyje numatytos 
teisės atsisakymu, o bet koks „BAP“ atsisakymas turi būti įformintas raštu ir pasirašytas 
„BAP“ pareigūno. Jei „BAP“ aiškiai atsisako kurios nors šios sutarties nuostatos, toks 
atsisakymas nereiškia, kad atsisakoma kitų šios sutarties nuostatų, ir nuostatos, kurios 
atsisakyta, nebus atsisakoma visą laiką ateityje. 
 



 
 

10.6 Atskirumas 
Jei nustatoma, kad kuri nors šios sutarties nuostata ar jos dalis yra negaliojanti ar 
neįgyvendinama, likusi dalis turi būti vykdoma kiek įmanoma išsamiau, o neįgyvendinama 
nuostata ar jos dalis turi būti laikoma pakeista tiek, kiek reikia, kad ją būtų galima vykdyti 
taip, kad ji labiausiai atitiktų šioje sutartyje išreikštą šalių ketinimą. 
 
 

10.7 Teisių gynimo priemonės 
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks šios sutarties pažeidimas arba grėsmė ją pažeisti 
padarys „BAP“ nepataisomą žalą, suteikiančią „BAP“ teisę be visų kitų teisinių ar teisingumo 
priemonių reikalauti uždraudimo be būtinybės įrodyti faktinę žalą. Jūs konkrečiai pripažįstate, 
kad vien tik piniginė kompensacija būtų netinkama priemonė žalai ir nuostoliams, kuriuos 
„BAP“ patirtų ir patirtų dėl bet kurios šios sutarties nuostatos pažeidimo, atlyginti. 
 

10.8 Kalba 
Kiek leidžia įstatymai, šioms paslaugų teikimo sąlygoms taikoma pagrindinė kalba yra 
lietuvių kalba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kontaktai: 
baporganizacija@gmail.com  

BAP Discordas: 
https://discord.bapserveris.lt/  


