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Praktinės užduoties „Kaip sugalvoti puikių idėjų“ šablonas
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NFT apžvalga 
Povilas Goberis | VERSLI MAMA 

Turinys 

1. Įžanga - kas yra blokų grandinė - blockchain’as 
2. Apie kriptovaliutas 
3. Išmanieji kontraktai ir jų panaudojimas 
4. Apie NFT 

Blokų grandinė - 
blockchain’as 
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Kaip tradiciškai saugoma informacija 
Tradicinis informacijos saugojimo būdas - knygos, apskaitos knygos, kartotekos, fizinėje, 
konkrečioje (centralizuotoje) vietoje, archyve ar panašiai.  

Taip pat nuotraukos, audio ir video įrašai ir t.t. 

Blokų grandinė - modernus informacijos  
saugojimo būdas 

Tai skaitmenizuotos informacijos porcijos, kuri saugoma viešoje duomenų bazėje. 
Šio duomenų bazės kopijos yra paskirstytos per daugybę kompiuterių, kas užtikrina jos 
decentralizuotą veikimą ir saugumą. 
Pakeitimai joje, t. y. transakcijos įgalinami turint kriptovaliutos - tam tikrą prieigą prie 
užšifruotų, vertę turinčių virtualių 

Santrauka 

- Blockchain’as arba blokų grandinė, tai viso labo duomenų saugojimo būdas 
kompiuteriuose; 

- Tam, kad jis veiktų, būtų patikimas ir saugus reikalingi komponentai yra:  
1. Decentralizuotas ir paskirstytas veikimas; 
2. Duomenų šifravimas; 
3. Struktūra - blokų susiejimas tarpusavyje, t.y. grandinė. 

- Duomenų saugojimą blokų grandinėje motyvuoja tai, kad blokų grandinės 
palaikymui, kūrimui ir vystumui naudojama tam tikra vertę išlaikanti, transakcijas 
įgalinanti virtuali valiuta, pavyzdžiui Bitcoinas. 
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Istorija ir kontekstas 

1995  1998  2008  2009  2011 
 2014  2015  2017  2021  

NSA 
sukuria  
SHA 
algoritma 
 

Nick 
Shabo 
sukuria 
virtualių 
pinigų 
konsepcij
ą - “Bit 
Gold” 

Sathoshi 
Nakamoto 
paskelbia 
Bitcoin 
idėjos 
aprašymą 
- 
“Whitepa
per” 

Iškasti 
pirmieji 
BTC 

Atsiranda 
alternatyvi
os valituos 
- ALT 
coins 

Pirmoji 
didelė 
krizė - 
Mt.Gox 
nulaužim
as ir  BTC 
vagystė 
lėmė 
rinkos 
nuosmukį 

Ethrereum 
pradžia ir 
išmaniųjų 
kontraktų 
bei 
decentralizu
otų 
organizacijų 
susikūrimas 

ICO 
pradžia ir 
burbulas 

Decentra
lizuotų 
finansų ir 
NFT 
“sprogim
as” 

Kriptovaliutos 

Kriptovaliutų paskirtis 

Pagrindinė kriptovaliutų (tokenų) paskirtis - kurti vertę, tokiu būdu paskatinti šios 
technologijos entuziastus investuoti į brangiai kainuojančią kriptovaliutų “kasimo” 
įrangą, t.y. kompiuterius ar specializuotus įrenginius 

Kriptovaliutų vertė paverčia jas atsiskaitymo priemone - virtualiais pinigais 

Šiuo metu kriptovaliutos įgavo vertės išsaugojimo paskirtį, virtualaus aukso ar 
sidarbo atitikmenį, būdą sumažinti infliacijos padarinius ar saugiau (kai kuriose šalyse) 
atlikti finansines operacijas, apsipirkti. 

Išmanieji kontraktai atsiradus Ethereum kriptovaliutai, paskatino naujo tipo finansų ir 
kitokių sričių atsiradimą - DeFi, DAO, NFT ir decentralizuotų aplikacijų (Dapp) 
bendrają prasme vystymąsi.  
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Pagrindinės kriptovaliutos 

- Bitcoin - skaitmeninis auksas 
- Litecoin - skaitmeninis sidabras 
- Ethereum - išmanieji kontraktai 
- Binance coin (BNB) - didžiausios kriptovaliutų keityklos Binance kriptovaliuta 
- Keletas kitų skirtingą vertę kuriančių kriptovaliutų - Solana, Luna, Polkadot, 

Cardano 
- Stabiliosios, prie fiat valiutos pririštos kriptovaliutos - USDT, USDC, UST, DAI, 

BUSD 
- “Meme” kriptovaliutos - Dogecoin, Shiba Inu coin  
- “Metaverse” kriptovaliutos - Decentraland, WAX, Axie Infinity  

Skirtingų kriptovaliutų projektų dominavimas rinkoje  

Pagal https://coin360.com/ 

Kriptovaliutų įvairovė 

- Šiai dienai sukurta daugiau kaip 10.000 kriptovaliutų ir tokenų 
- Tokenai dažnai laikomi tomis pačiomis kriptovaliutomis, tik pagrindinis 

skirtumas tas, jog juos gali kurti beveik bet kas, pasitelkęs 
išmaniuosius kontraktus ir naudodamas konkretų blockchain’ą kaip 
pagrindą, pavyzdžiui Ethereum; 

- Kriptovaliutų kūrėjai dažniausiai siekia tokių tikslų: 
- Transakcijų greičio ir apimties; 
- Išmaniųjų kontraktų įgalinimo; 
- Kuo didesnio patikimumo; 
- Plataus panaudojamumo (DeFi, NFT ir t.t.). 



12

2023-01-25 

5 

Apie išmaniuosius kontraktus 

Išmanusis kontraktas - tai kompiuterio programa, aplikacija ar algoritmas, veikiantis blokų 
grandinėje ir įgalinantis automatinį tam tikrą įvykį (transakciją) suėjus terminui ar įvykus numatytoms 
išorinėms sąlygoms. 

Tokių skaitmeninių kontraktų privalumai: 

- Abi pasirašančios pusės išlieka anonimiškos (nebūtinai); 
- Nereikalingas tarpininkas, notaras ar panašiai; 
- Kontraktas, išsipildžius jame numatytoms sąlygoms, negali būti atšauktas ir nevykdomas; 
- Kontraktas yra saugojamas viešame blokų grandinės įraše, gali būti patikrinamas ir 

validuojamas. 

Išmaniųjų kontraktų panaudojimo sritys 

- Decentalizuotose aplikacijose - transakcijoms vykdyti, skolinti, 
skolintis, draustis ir t.t.  

- Investavimui per ICO, virtualaus turto įkeitimui;  
- Skirtingose blokų grandinės - sąveikai ir transakcijoms tarp jų 

vykdyti; 
- Vertės paskirstymui - mokesčių už NFT pardavimus išmokėjimui; 
- Žaidimuose - visi veiksmai ir transakcijos veikia išmaniųjų kontraktų 

pagrindu. 

Apie NFT 
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Kas yra NFT? 

NFT (angl. Non Fungible Token) - tai virtualus turtas (žetonas), kuris negali būti 
pakeičiamas, modifikuojamas: 

- tai reiškia, kad egzistuoja tik vienas egzempliorius ir jis negali būti 
kopijuojamas ir koreguojamas, keičiamas, nes jis yra įrašytas egzistuoja 
blokų grandinėje; 

- todėl NFT yra tam tikrą vertę galintis turėti virtualus objektas, informacijos 
paketas, kuris saugiai pasiekiamas tik per blockchain’ą; 

- šifruotai, decentralizuotai, per išmaniuosius kontraktus. 

Dėl šių priežasčių NFT tampa patrauklia investavimo priemone, panašiai kaip ir 
kriptovaliutos. 

Kriptovaliutos ir NFT palyginimas 
Savo esme ir veikimu kriptovaliutos ir NFT yra panašūs, nes veikia blockchain’o 
pagrindu.  

Esminis skirtumas tas, kad kriptovaliuta yra įrašas apie tam tikrą vertę skaičiais, 
o NFT yra vizualumą turintis įrašas, dažniausiai paveiksliukas. 

0.143 BTC 

Kas sukuria NFT vertę? 

- NFT gali būti vienetinis arba labai retus atributus turintis 
egzempliorius; 

- Jo saugumas užtikrinamas blockchainu, jo niekas negali pavogti; 
- Dažnai svarbus ir vertę kuria koks nors kontekstas ir istorija; 
- NFT lengva persiųsti, parduoti bet kuriame pasaulio taške; 
- Už NFT pardavimus galima rinkti mokesčius (royalties); 
- Naujas būdas investuoti, reklamuotis, gauti papildomas pajamas 

menininkams, garsenybėms, sportininkams, muzikantams ir 
paprastiems žmonėms, turintiems unikalių idėjų ar gebėjimų 
reklamuoti jas. 
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Pavyzdys - brangiausias parduotas NFT 
Everydays: The First 5000 Days - 69.3 mln dolerių  

Keletas lietuviškų pavyzdžių (1) 
Muzikinis projektas „Pasinerk į savo gelmes” 

© https://musicalblockchain.com/collections/indra/ 

Keletas lietuviškų pavyzdžių (2) 
Neapyktantos debesis 

© https://www.neapykantosdebesis.lt/ 
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Kokiose srityse naudojami NFT? 

Įprastai visose, kuriose galima kažką skaitmenizuoti: 

- NFT žaidimuose ir metavisatoje; 
- Skaitmeninio ir galimo skaitmenizuoti meno pasaulyje; 
- Garsių žmonių būdas skaitmenizuoti ir skleisti savo idėjas; 
- Skaitmeniniai bilietai, teisė į renginius fiziniame ir virtualiame 

pasaulyje, naujų NFT sklaidai; 
- Nekilnojamo turto srityje; 
- Intelektinės nuosavybės, patentų sirtyje. 

Pačios populiariausios NFT blokų grandinės 

Ethereum - https://opensea.io/  

Solana - https://solanart.io/, https://solsea.io/  

Smart Chain - https://www.binance.com/en/nft/home  

WAX - žaidimams - https://wax.atomichub.io/market 

 

Kiti žinomi ar įdomūs NFT projektų pavyzdžiai: 

https://nbatopshot.com/ 

https://ether.cards/  

Populiariausios NFT kolekcijos 
https://coinmarketcap.com/nft/ 
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Praktinė užduotis.  
Sukurkime savo NFT 

Ko reikia norint sukurti savo NFT? 
1. Pirmiausia reiktų nuspręsti ar tai bus vienetinis NFT ar kolekacija. Paprastai 

kolekcijos leidžia pasiekti didesnę auditoriją, nes jos pirkėjų gali būti daug. 
Tačiau sukurti 5000 ar 10.000 vienetų kolekciją gali būti nelengva užduotis, jai 
reikia skirti ir rinkodaros biudžetą bei turėti tam tikrą pardavimų strategiją.  

2. NFT reikia “nukalti” (angl. mint) - įkelti ir išsaugoti ją blokų grandinėje, taigi 
reikalinga prieiga prie šios grandinės;  

3. Geriausias būdas turėti prieigą prie blokų grandinės - susikurti kriptovaliutoms 
skirtą piniginę, geriausia kaip naršyklės įskiepį ir/ar appsą telefone. 

4. NFT “nukalimo” transakcijoms vykdyti reikalinga turėti šiek tiek pačios 
kriptovaliutos, kuria būtų sumokėta už atitinkamą transakciją. 

5. Norint sukurti NFT, reikia turėti kažkokį skaitmeninį įrašą, paprastai paveiksliuką 
ar nuotrauką; 

6. Sėkmingiausi NFT turi tam tikrą įdomų, žinomą kontekstą ar istoriją. Kartais tą 
istoriją galima sukurti, sugalvoti naują idėją ar paskatinti žmones galvoti apie 
naujas idėjas. Geriausia fokusuotis į tam tikrą temas, sritis, vietoves, personažus 
ar panašiai. 
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Vilniuje duris atveria tarptautinė moterų sukurtų 
NFT paroda

Spalio 6–12 d. Dailininkų sąjungos galerijoje, esančioje Vokiečių g. 2, Vilniuje, atidaroma tarptautinė mo-
terų sukurtų NFT paroda „WISE Women Week“. Ekspozicijoje susitinka menas, technologijos ir tarptautinis 
bendradarbiavimas, nes savo darbus, be lietuvių autorių, taip pat pristato kūrėjos iš Islandijos, Italijos, Grai-
kijos ir Danijos.

Blokų grandinių technologija grindžiamas nepakeičiamųjų žetonų (angl. non-fungible tokens, NFT) me-
nas – sąlyginai nauja skaitmeninio meno rūšis, paskatinta visuotinio susidomėjimo šiuolaikinėmis technolo-
gijomis. NFT laikoma itin demokratiška meno forma, nes sudaro galimybes pasireikšti tiek profesionalams, 
tiek mėgėjams, siekiantiems kitaip atskleisti ir pajausti meną.

Lietuviai kol kas dar tik jaukinasi šią meno rūšį. Todėl, pasak parodos rengėjų, moterų sukurtų NFT par-
oda – unikali patirtis tiems, kurie iki šiol nieko nežinojo apie nepakeičiamuosius žetonus ir jų suteikiamas 
galimybes kūrėjams.

Dailininkų sąjungos galerijos direktorė Kotryna Džilavjan pasakoja, kad NFT autorėms buvo suteikta lais-
vė apsispręsti, kokius kūrinius pristatyti parodoje, todėl paroda neapribojama vienos temos rėmuose. „Eks-
ponuojami kūriniai ir jų pagrindinės mintys varijuoja nuo politinio meno iki vidinio pasaulio būsenų, nuo 
socialiai angažuotų pareiškimų iki moterystės ar motinystės metaforų“, – apibendrina menotyrininkė.

Parodoje savo darbus eksponuoja moterys iš 5 skirtingų šalių: Lietuvos, Danijos, Graikijos, Islandijos ir 
Italijos. Visas jas bendrai parodai suvienijo programos Erasmus+ suaugusiųjų švietimo projektas #WISE, 
skirtas kūrybos moterų verslumu didinti, kurį Lietuvoje bendromis jėgomis įgyvendina Dailininkų sąjungos 
galerija ir NVO „Versli mama“. Kadangi paroda truks tiktai savaitę, iš čia ir jos pavadinimas – „WISE Women 
Week“ (angl. Išmintingų moterų savaitė).

Įdomu, kad ne visos parodos dalyvės atskleidžia savo tapatybę. Kai kurios prisistato slapyvardžiais ir nie-
kas nežino, kas yra už jų. Spėjama, kad ten gali slėptis ir labai žinomos menininkės.

Įdomi ir parodos pateikimo koncepcija. Apsilankę galerijoje lankytojai pamatys kitokią nei įprasta parodą 
– ekspozicija sudaryta tik iš ekranų. Juose galima matyti suskaitmenintus kūrinius.

Kai kurie meno darbai sukurti išimtinai kompiuteriu ir atstovauja skaitmeniniam menui. Dar kiti – labiau 
tradiciniai: nutapyti ant drobės, sukurti koliažo ar grafikos technika; ekranuose rodomos jų nuotraukos.

Prie kiekvieno kūrinio informacinio užrašo lankytojas ras QR kodą, kurį nuskanavęs pateks į virtualų pa-
saulį. „Ten, žinodamas NFT pasaulio žaidimo taisykles, galės konkretų meno kūrinį įsigyti“, – pasakoja viena 
iš parodos organizatorių K. Džilavjan.

Pasak pašnekovės, tai, kad NFT parodoje dalyvaus išimtinai moteriškas autorių kolektyvas, buvo žinoma 
dar praėjusiais metais, pradėjus įgyvendinti kūrybos moterų verslumo skatinimo projektą. Tiesa, konkrečių 
autorių pavardės paslaptimi išliko iki pat paskutinių savaičių.

Parodoje lankytojai išvys NFT, kuriuos sukūrė projekto #WISE dalyvės Anna Fríða Jónsdóttir (Islandija), 
SKêDI (Lietuva), Eglė Stripeikė (Lietuva), 5y7j…9Gmm (Danija), Pied Piper (Danija), Anna Giordano (Itali-
ja), Celia Sotiriou (Graikija), Christina Skaligkou (Graikija).

Parodos rengėjai įsitikinę, kad NFT visų pirma yra unikali galimybė patekti į profesionalaus meno erdves 
visoms toms moterims, kurios nepriklauso oficialioms menininkų profesinėms organizacijoms. Be to, panašios 
parodos suteikia alternatyvių būdų tapti labiau žinomoms ir skatina kuriančias moteris ieškoti netradicinių eks-
ponavimo formų bei sprendimų, didina jų skaitmeninį išprusimą ir galimybes papildomai užsidirbti. Anot K. 
Džilavjan, #WISE projekto tarptautinis bendradarbiavimas akivaizdžiai parodė, kad kuriančioms moterims tai 
aktualu visose šalyse, nes jos uždirba mažiau ir jų kūrybinė karjera neretai klostosi lėčiau nei vyrų.
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Anna Frida Jonsdottir Islandija. TAKIBSENA
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Christina Skaligkou. Graikija. VIDINIS PABUDIMAS
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Pied Piper. Danija. PINOKIS



22

Skadi (LT) – Η πιο τρομακτική σκηνή, 2022
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Eglė Stripeikė (LT) – Ryšys, 2022
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Celia Sotiriou (GR) – Žolė yra žalia, 2022
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Anna Giordano (IT) – AYLAN #2015, 2015
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Joanna Mugford (DK) – Vaivorykštinis ežiukas, 2022



27

3 modulis. 4 priedas



28
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DALYVIO ATLEIDIMO FORMA 

#WISE | Moterys: Moterys: novatoriškos, sėkmingos, įgaliotos 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094820 

 

[MENININKO VARDAS] (toliau - menininkas) vykdo projektą #WISE | Moterys: Innovative, 
Successful, Empowered, projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094820 (toliau - Projektas), 
bendradarbiaujant su [ORGANIZACIJOS VARDAS] (toliau - Organizacija).  

Projektas apima NFT (negrynųjų žetonų) mokymus [abipusiu susitarimu gali būti pridėta ir 
daugiau PROJEKTO DUOMENŲ] ir tikimasi, kad projekto dalyviai surengs tarptautinę NFT 
parodą #Išmintingų moterų savaitė, kuri vyks [ĮRAŠYTI DATĄ], [ĮRAŠYTI DATĄ].  

 

Menininkė pageidauja sudaryti šią Dalyvio sutikimo formą, kad galėtų išdėstyti savo 
dalyvavimą Projekte. Pasirašydama šią dalyvio atleidimo formą, menininkė sutinka laikytis 
toliau nurodytų sąlygų. 

1. Menininkė dalyvaus Projekte, pateikdama savo NFT (vieną ar daugiau), kad galėtų 
dalyvauti pirmiau minėtoje parodoje #Wise Women Week [DALYVAVIMO 
APRAŠYMAS, jei norite pridėti daugiau] ("Dalyvavimas"). 

2. Menininkė patvirtina, kad sutinka dalyvauti Projekte. 

3. Vykdant projektą bus tvarkoma asmeniškai menininką identifikuojanti informacija 
(toliau - asmens duomenys). Privatumo pranešimą, kuriame paaiškinama, kaip bus 
tvarkomi šie Asmens duomenys, rasite čia: [nuoroda į partnerio BDAR arba kitą su 
asmens duomenų tvarkymu susijusią politiką] (toliau - privatumo pranešimas). 

4. Atlikėjas sutinka, kad Organizacija rinktų, saugotų, naudotų, redaguotų, dalytųsi ir 
saugotų Asmens duomenis, kaip nurodyta Privatumo pranešime. 

5. Intelektinės nuosavybės teisės - tai teisės į žmonių kūrinius.  Jos gali egzistuoti bet 
kurioje pasaulio vietoje.  Kai kurios intelektinės nuosavybės teisės yra registruojamos, 
o kai kurios - ne. Jos leidžia teisių turėtojams naudoti kūrinius tam tikrais būdais ir 
neleidžia kitiems žmonėms naudoti kūrinių tam tikrais būdais.  

NFT, kurį (-iuos) menininkas sukuria dalyvaudamas Projekte, yra "rezultatas".  Į šiuos 
rezultatus gali būti suteikiamos intelektinės nuosavybės teisės (toliau - intelektinės 
nuosavybės teisės). SUBJEKTYVIAI PASIRINKTI pagal abipusį Organizacijos ir 
Menininko susitarimą  

 
6. 1 variantas: [Kiek leidžia įstatymai, menininkas perleidžia rezultatus ir intelektinės 

nuosavybės teises Organizacijai. Tai reiškia, kad Organizacijai priklausys visi Jūsų 
dalyvavimo Projekte rezultatai ir bet kokios intelektinės nuosavybės teisės į šiuos 
rezultatus]. 

ARBA 
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2 
 

2 variantas: [Kiek tai leidžia įstatymai, menininkas perleidžia organizacijai 
rezultatus ir intelektinės nuosavybės teises, kad jie būtų naudojami tik parodai 
"#Wise Women Week" ir ne ilgiau nei iki projekto galutinės ataskaitos pateikimo 
termino pabaigos, t. y. 2022 m. gruodžio 31 d.st . Tai reiškia, kad Organizacijai 
priklausys visi Menininko dalyvavimo Projekte rezultatai ir visos intelektinės 
nuosavybės teisės į šiuos rezultatus iki pirmiau nurodytos datos]. 

ARBA 

3 variantas: [Menininkui priklauso visi rezultatai ir intelektinės nuosavybės 
teisės. Atlikėjas gali suteikti kiekvienai Atlikėjui ir Organizacijai pasaulinę, neišimtinę, 
nemokamą, sublicencinę, nuolatinę ir neatšaukiamą licenciją kopijuoti, modifikuoti, 
redaguoti, dalytis, teikti ir kitaip naudoti Rezultatus ir Intelektinės nuosavybės teises 
bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, rodymo, rinkodaros ir reklamos bei 
komerciniais tikslais]. 

 

7. Visą informaciją apie Projektą, rezultatus, intelektinės nuosavybės teises ir bet kokią 
informaciją, kurią "Artis" gauna iš Organizacijos (toliau - "Konfidenciali informacija"), 
Atlikėjas turi laikyti konfidencialia. Menininkas įsipareigoja neatskleisti Konfidencialios 
informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai to iš jo reikalauja įstatymai.  

8. Menininkė sutinka, kad jai nebus mokamas joks honoraras, susijęs su jos dalyvavimu 
Projekte ar teisėmis, kurios jai suteikiamos pasirašant šią Dalyvio atleidimo formą. 
Menininkė patvirtina, kad, nors ji mielai sutinka, jog Organizacija ją įvardytų kaip 
Rezultatų autorę, ji besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisako visų moralinių teisių į 
Rezultatus Organizacijos ir jos licencijų, sublicencijų, teisių perėmėjų ir teisių perėmėjų 
naudai. 

9. Menininkas tai patvirtina:  

(i) visi jos pateikti su Projektu susiję Asmens duomenys yra teisingi;  

(ii) jos dalyvavimo Projekte rezultatai yra jos pačios darbas;   

(iii) jos dalyvavimo Projekte rezultatų intelektinės nuosavybės teisių naudojimas 
(įskaitant [Organizacijos] ar bet kurios trečiosios šalies, kuriai ji suteikia teises, 
naudojimą) nepažeis jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių; ir 

(iv) Ji bus atsakinga už bet kokį šio 9 punkto pažeidimą. 

10. Atlikėjas pripažįsta, kad Organizacija neatsako už jokius nuostolius, žalą ar 
sužalojimus, kuriuos atlikėjas patyrė dėl: (i) Projekto; arba (ii) jos dalyvavimo.  Tai 
neapima aplinkybių, kai mirtis ar kūno sužalojimas įvyksta dėl Organizacijos aplaidumo 
arba kai teisiškai neleidžiama netaikyti Organizacijos atsakomybės.  

 

11. Šiai Dalyvio atleidimo formai taikoma [ĮVARDINKITE JŪSŲ ŠALĮ] teisė, o bet kokie 
ginčai, kylantys dėl šios formos ar Projekto, priklauso išimtinai [ĮVARDINKITE JŪSŲ 
ŠALĮ] teismų jurisdikcijai. 
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3 
 

Su pagarba 

 

......................................... 

[ARTISTO VARDAS] 

 

Aš, [MENININKO VARDAS], suprantu ir sutinku laikytis šios dalyvio atleidimo formos sąlygų. 

 

Parašas........................................ 

 

Data............................................... 
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Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį 
nereiškia, kad patvirtina turinį, kuris atspindi tik 
autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma at-
sakinga už bet kokį jame esančios informacijos 
naudojimą.
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