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Kodėl tai turėtų būti svarbu Jums?
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Ką sako Mokslo ir studijų įstatymas? 
89 straipsnis. Teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų
2. Apie savo intelektinės veiklos rezultatus, kurie buvo sukurti valstybinėje aukštojoje mokykloje atliekant

mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą, naudojantis jos patirtimi arba technologijomis ir (arba)
įranga, vykdant darbo funkcijas, asmuo privalo pranešti valstybinei aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka.
Turtinių teisių perdavimo aukštajai mokyklai ar suteikimo jomis naudotis klausimai reglamentuojami įstatymų ir
(arba) sutarčių nustatyta tvarka.

Atliekant mokslinius tyrimus ir/ar eksperimentinę plėtrą 

Naudojantis jos patirtimi arba technologijomis ir (arba) įranga

Vykdant darbo funkcijas

IN priklauso 
VDA jei
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Ką sako Mokslo ir studijų įstatymas? 

3. Ne mažiau kaip trečdalis pajamų, gautų už intelektinės veiklos rezultatų (sukurtų valstybinės aukštosios
mokyklos darbuotojams atliekant mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą, vykdant darbo
funkcijas ir studentams atliekant mokslo tiriamąjį, eksperimentinės plėtros ar meno darbą) komercinį
panaudojimą, turi būti skiriama autoriui (bendraautoriams), jeigu darbo ar kitoje valstybinės aukštosios mokyklos
ir darbuotojo (studento) sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip.

Darbuotojams
Atliekant mokslinius tyrimus ir/ar eksperimentinę plėtrą 

Vykdant darbo funkcijas

Studentams
Atliekant mokslinius tyrimus ir/ar eksperimentinę plėtrą 

Meno darbą
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VDA negali nepaisyti IN apsaugos, nes tai yra veiklos 
esminių principų

3 straipsnis. Mokslo ir studijų principai
1. Mokslas yra grindžiamas šiais
principais:
<...>
9) intelektinės nuosavybės teisių
užtikrinimo;

2. Akademinė etika – visuma visuotinai pripažintų
vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų proceso
skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame
procese dalyvaujančių asmenų lygybę,
nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių
vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų
darbų vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą,
pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

5 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija
Nepriekaištingos reputacijos laikomas asmuo,
kuris atitinka šiuos kriterijus:
1) jo elgesys atitinka akademinės etikos vertybes
– akademinio sąžiningumo, intelektinės
nuosavybės apsaugos principus;

60 straipsnis. Akademinė
bendruomenė
3. Akademinei bendruomenei taip pat
laiduojama:
1) kūrybos ir intelektinio darbo autorių
teisės, nustatytos Lietuvos
Respublikos įstatymuose ir
tarptautinėse sutartyse;
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Kam priklauso teisės VDA?
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Autorių turtinės teisės į Akademijos darbuotojų darbo metu sukurtus meno,
dailės, dizaino ir architektūros kūrinius priklauso autoriui. Jis jomis disponuoja,
kaip nori, nesidalina pelnu, tačiau privalo viešinti Akademiją kaip partnerę ir
atskleisti, kad jis yra Akademijos darbuotojas. Tačiau turtinės teisės į kūrinį, kurį
sukūrė darbuotojas, vykdydamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas,
pereina Akademijai (tokiais kūriniais gali būti studijų programos ir t.t.).

Studijų proceso metu studentų sukurti kūriniai ir visos turtinės teisės į juos
priklauso Akademijai studijų metu ir 5 metus po studijų pabaigos, jei šie kūriniai
buvo sukurti Akademijoje studijų proceso metu naudojantis jos patirtimi,
technologija, finansine parama, infrastruktūra, medžiagomis ir (arba) įranga,
išskyrus kai autorius ir Akademija susitaria kitaip. Pasibaigus 5 metų laikotarpiui
po studijų pabaigos, autorius per 30 dienų privalo pasiimti savo kūrinių
originalus, neatsiėmus originalų, Akademija jais disponuoja savo nuožiūra.

Darbuotojai

Studentai



Bendraautorystė VDA
• Bendraautorių tarpusavio santykiai ir kiekvieno atlyginimo dalis nustatomi sutartyje.
• Jeigu susitarimo nėra, autorių teises visi bendraautoriai įgyvendina kartu, o atlyginimas paskirstomas

atsižvelgiant į kiekvieno kūrybos indėlį.
• Nė vienas iš bendraautorių neturi teisės, be tam pakankamo pagrindo, uždrausti naudoti bendrą kūrinį.
• Bendraautoris turi teisę savo nuožiūra panaudoti savo sukurtą bendro kūrinio dalį, turinčią savarankišką

reikšmę, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.
• Bendraautoriu nelaikomas asmuo, suteikęs materialinę, techninę ar organizacinę pagalbą.

Dėstytoja(s) 
+ 

Dėstytoja(s)

Studentė(as) 
+ 

Studentė(as)

Studentė(as) 
+ 

Dėstytoja(s)

Užklasinė veikla

Studijų veikla
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Kas yra intelektinė?
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Literatūros, meno ir mokslo kūrinių 
nuosavybė

Autorių teisės

Gretutinės teisės (atlikėjai, fonogramų 
gamintojai transliuojančios 
organizacijos, prodiuseriai)

Duomenų bazių kūrėjų teisės

Pramoninė nuosavybė

Patentai

Dizainas

Prekių ženklai

Kiti objektai (topografijos, 
geografinės nuorodos)

Intelektinė nuosvybė
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Reikalavimai IN objektams

Literatūros, meno ir mokslo kūrinių 
nuosavybė Pramoninė nuosavybė

Prekių 
ženklai

Dizainas
• Originalus kūrybinės veiklos rezultatas
• Nebūtina materiali išreiškimo forma
• Saugoma nepriklausomai nuo meninės
vertės

Dizainas registruojamas jei jis yra
naujas ir turi individualių savybių

Prekių ženklu registruojamas
žymuo, kuris geba atskirti vieno
asmens prekes arba paslaugas
nuo kito asmens prekių arba
paslaugų ir kurį galima pavaizduoti
taip, kad visuomenė ir registras
suprastų
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Autorių teisių objektais gali būti

1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant
elektroninę, taip pat kompiuterių programos;

2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;

3) rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir
projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);

4) dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti
spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai;

5) muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;

6) audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti
kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos;

7) skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip
pat scenografijos kūriniai;

8) fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai;

9) architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti
statiniai);

10) taikomosios dailės kūriniai;

11) iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos,
topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis;

12) kiti kūriniai.
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Autorių teisė nesaugo

Folkloro kūriniai

Idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai
ar atskiri duomenys

Teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai
(sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs
dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai

Oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti
valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai

Oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai

Įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius

1

4

2

5

3

6
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Kas yra dizainas

Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo
ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba)
medžiagos.

Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam
gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius
simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus kompiuterių programas.

Teisė “saugo” ne gaminius (produktus), o gaminių (produktų) dizainą (estetinį išorinį vaizdą), kurį galima
pamatyti naudojant daiktą ir jo neardant.
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Nuo kada ir kiek laiko saugoma IN?
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Apsaugos suteikimo momentas ir terminas

Literatūros, meno ir mokslo 
kūrinių nuosavybė Pramoninė nuosavybė

• Nuo sukūrimo momento
• Nereikalinga jokia registracija
• Tam tikroms teisėms įgyvendinti 

numatytas privalomas 
administravimas

• Nuo paraiškos padavimo
registruoti objektą, jei priimamas
sprendimas registruoti

• Be registracijos saugoma tik
išimtiniais atvejais

Neturtinės teisės – Neterminuotai

Turtinės teisės – visą autoriaus 
gyvenimą + 70 metų

Dizainas – 5 metai, bet max. 25
metai

Prekių ženklas – 10 metų, bet 
max. galiojimas neribojamas
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Apsaugos galiojimo teritorija: autorių teisė
Literatūros, meno ir mokslo kūrinių nuosavybė – saugoma visuose Berno konvencijos 

šalyse:

Nemokama 
apsauga!
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Apsaugos galiojimo teritorija: Pramoninė nuosavybė
Pramoninė nuosavybė – tik ten, kur registruota (yra išimčių)

Nacionalinė apsauga
• Galioja tik konkrečioje valstybėje, kur registruota;
• Lietuvoje registruoja Valstybinis patentų biuras.

Europos Sąjungos apsauga
• Galioja visoje ES;
• Jei nuginčyta teisė bent vienoje ES narėje, negalios visoje ES;
• Registruoja ESINT.

Tarptautinė apsauga
• Nacionalinę registraciją galima išplėsti į kitas konkrečias šalis;
• Valstybių skaičius priklauso nuo to, kokia sistema naudojama;
• Registruoja WIPO.
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Registracijos procedūra

Paraiškos 
padavimas

Paraiškos
paskelbimasEkspertizė RegistracijaProtestų 

laikotarpis

Registrai netikrina 
ankstesnių teisių 

pažeidimo
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Ką būtina žinoti dizaineriui (taip pat dėstytojui ir
studentui)?

• Jei užsakovas / darbdavys užsakytą dizainą planuoja registruoti, jis reikalaus, kad dizainas:
Ø būtų originalus (tikrinimas)
Ø nepažeistų ankstesnių teisių (t.y. tiek kitų registruotų dizainų, tiek autorinių teisių)

• Visuomet pravartu patikrinti, ar panašių dizainų nėra registruota:

Registras Duomenų bazė
http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=165

https://euipo.europa.eu/eSearch/

http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp

DesignView https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Išimtinės teisės
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Autorių išimtinės teisės

21

• Autorystės teisė
• Teisė į autoriaus vardą
• Teisė į kūrinio neliečiamumą

Neturtinės teisės

Turtinės teisės

• Atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu
• Išleisti kūrinį
• Versti kūrinį
• Adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį
• Platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant

panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat
importuojant, eksportuojant

• Viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas
• Viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis
• Transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo

padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete)

Saugomos neribotą laiką – teoriškai –
amžinai
Negali būti perduodamos

Saugomos terminuotai
Gali būti laisvai perduodamos sutartimi / 
įstatymo pagrindu



Kūrinių panaudojimas mokymosi tikslais
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• Kaip pavyzdį nekomerciniais tikslais atgaminti, viešai paskelbti ir viešai rodyti mokinių mokymosi
pasiekimams vertinti sukurtus kūrinius, kiek tai susiję su mokymo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programomis ir neviršija mokymui ar pedagogų kvalifikacijos tobulinimui reikalingo masto.

• Naudoti kūrinius, esančius bibliotekose, mokymo ir mokslo įstaigų bibliotekose, muziejuose arba
archyvuose, nekomerciniais mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais juos padarant viešai prieinamus
kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose, jeigu kūrinio nėra viešoje prekyboje ir
autorių teisių subjektai nėra uždraudę tokio kūrinių panaudojimo.



Sutartys
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Esminis principas
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SUTARTIS IŠ RYTO, 
DARBAI – VAKARE!



Kaip turėtų būti
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Vykdymas

Konfidencialumas
Sąžiningos derybos

Derybos

Taikymas į ateitį, bet šalys gali 
susitarti dėl galiojimo atgal

Sutartis



Kaip būna
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Sutartis

Derybos Vykdymas
Sukurtas 
kūrinys Darbų priėmimas perdavimas

• Ginčai dėl kokybės

• Ginčai dėl reikalavimų

• Ginčai dėl mokėjimo

• Ginčai dėl teisių apimties



Kodėl tai svarbu VDA?
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Vykdant kasmetinį institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir meno
veiklos vertinimą nagrinėjami Institucijų mokslo (meno) darbai ir lėšos, gautos iš MTEP
projektų ir MTEP (meno) sutarčių. Lietuvos mokslo tarybos ekspertai kiekvienoje mokslo
srityje (mene) įvertina Institucijų lėšas ir nustato mokslo (meno) darbų kasmetinio vertinimo
įverčius.



Sutarčių tipai

28

* Tik pavyzdinis sutarčių sąrašas

Darbo sutartis
Autorinės 
sutartys

Aktualios sutartys *

Licencinės 
sutartys

Teisių perleidimo

Kūrinio 
sukūrimo

Leidybos 
sutartys

Konfidencialumo 
sutartys



Kūrinys v. teisės į kūrinį
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Kūrinys
(meno, mokslo, 

literatūros objektas)
Turtinės teisės

• Kai užsakomas kūrinio sukūrimas, nereiškia, kad su pačiu kūriniu yra 
parduodamos ir turtinės teisės į kūrinį ir atvirkščiai

• Jei norima perduoti teises į kūrinį, turi būti specifiškai susitariama



Kūrinio originalo / rankraščio perleidimas

30

• Neatšaukiama teisė į atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio originalo ir literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio
originalo perpardavimą, kai jie parduodami po pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo, atlikto paties autoriaus.

• Originalais taip pat laikomi paties autoriaus arba jo leidimu padarytos, sunumeruotos ir pasirašytos arba kitais būdais
autoriaus patvirtintos meno kūrinio kopijos.

• Tarpininkas kartu su pardavėju yra solidariai atsakingi už kompensacinio atlyginimo sumokėjimą.

Kompensacinis atlyginimas mokamas, kai originalo perpardavimo kaina atskaičius
mokesčius yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Kompensacinis atlyginimas, su sąlyga,
kad jo suma už vieną perparduotą meno kūrinio arba literatūros ar muzikos kūrinio
rankraščio originalą neviršys 12 500 eurų, apskaičiuojamas taikant šiuos tarifus:

5 % – kai kaina yra iki 3 000 eurų;
4 % – kai kaina yra nuo 3 000,01 iki 50 000 eurų;
3 % – kai kaina yra nuo 50 000,01 iki 200 000 eurų;
1 % – kai kaina yra nuo 200 000,01 iki 350 000 eurų;
0,5 % – kai kaina yra nuo 350 000,01 iki 500 000 eurų;
0,25 % – kai kaina yra nuo 500 000 eurų.



Bendros pastabos dėl autorinių sutarčių
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• Neturtinės teisės negali būti perduodamos ir lieka visą laiką autoriui, todėl autorius visuomet gali reikalauti,
kad būtų:

ØNurodomas jo vardas / pseudonimas arba nenurodomas vardas / pseudonimas
ØAutorystė
ØIšlaikoma kūrinio neliečiamybė

• Sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymų, konsultavimo, organizacinių ir techninių paslaugų ar kitokių
paslaugų teikimo nelaikomos autorinėmis.



Ką būtina žinoti sudarant autorinę sutartį?
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1. Tiksliai įvardinti ir apibūdinti objektą / objektui keliamus reikalavimus

Negali būti perduodamos teisės į visus būsimus arba aiškiai neidentifikuotus autoriaus
kūrinius.

2. Tiksliai ir detaliai įvardinti perduodamas teises

• Preziumuojama, kad pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų
reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti.

• Jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios
teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų.

• Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė
sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini
siekiant tikslo, dėl kurio ta sutartis buvo sudaryta.



Ką būtina žinoti sudarant autorinę sutartį?
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3. Tiksliai įvardinti galimybę perduoti teises

4. Apibrėžti teritoriją

Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyta galiojimo teritorija, laikoma, kad turtinės teisės yra
perduotos ar suteiktos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Apibrėžti terminą

• Jeigu autorinėje sutartyje nenurodytas turtinių teisių perdavimo ar suteikimo terminas,
sutarties šalis gali nutraukti autorinę sutartį prieš vienerius metus raštu pranešusi kitai
šaliai apie sutarties nutraukimą.

• Jei darbo sutartyje intelektinės nuosavybės teisės nėra aptartos, tuomet turtinės
autoriaus teises darbdavys gauna tik 5 metams, išskyrus kompiuterių programas.

Visi neaiškumai aiškinami Autoriaus naudai



Ačiū už dėmesį
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+370 5 251 4444
indre.barauskiene@tgsbaltic.com
Konstitucijos Ave. 21a, Vilnius

Indrė Barauskienė

Senior Associate
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