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INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ  

APSAUGOS TVARKA  

1. Intelektinės nuosavybės objektai 

1.1 Kūriniai, kurių teisinis režimas nustatytas 1999 m. gegužės 18 d. LR Autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatyme Nr. VIII-1185; 

1.1.1 knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, 

įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos; 

1.1.2 kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai; 

1.1.3 rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo 

projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai); 

1.1.4 studijų programos, neformalios ugdymo programos, verslo projektai, renginių ir parodų scenarijai ir 

scenarijų planai, kolegijoje parengtos vidaus tvarkos, kolegijos strateginės plėtros planas;  

1.1.5 audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti 

kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai);  

1.1.6 fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai; 

1.1.7 architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai 

ir kiti statiniai); 

1.1.8 taikomosios dailės kūriniai; 

1.1.9 iliustracijos, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su tiksliųjų mokslų 

sritimis; 

1.1.10 kiti kūriniai; 

1.1.11 išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, 

inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, statinės ir interaktyvios interneto 

svetainės ir kiti išvestiniai kūriniai); 

1.1.12 kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti 

pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos 

rezultatas; 

1.2 Patentabilūs išradimai, jeigu jie yra nauji, atitinka išradimo lygį ir turi pramoninį pritaikomumą, kurių 

teisinis režimas nustatytas 1994 m. sausio 18 d. LR Patentų įstatyme Nr. I-372. 

1.3 Dizainas, viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių 

savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos, kurio teisinis režimas 

nustatytas 2002 m. lapkričio 7 d. Dizaino įstatyme  Nr. IX-1181. 

1.4 Prekių ženklai – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito 

asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Teisinis režimas nustatytas 2000 m. 

spalio 10 d. Prekių ženklų įstatyme Nr. VIII-1981. 

1.5 Juridinių asmenų pavadinimai, kurių teisinis režimas nustatytas Civilinio kodekso II knygoje. 

 



2. Registras 

2.1 Kolegijoje turi būti vedamas intelektinės nuosavybės objektų registras. Registre registruojami visi 

intelektinės nuosavybės objektai, į kuriuos teises turi kolegija. Už registro vedimą atsakingas veiklos 

administravimo vadovas. 

2.2 Registre turi būti nurodyta: 

2.2.1 registravimo data; 

2.2.2 unikalus registro kodas; 

2.2.3 objekto pavadinimas; 

2.2.4 objekto rūšis (kūrinys, išradimas, dizainas, prekių ženklas); 

2.2.5 kolegijos teisių apimtis; 

2.2.6 kolegijos teisių įgijimo pagrindas. 

3. Teisių apsauga  

3.1 Visos turtinės teisės į intelektinės nuosavybės objektus, sukurtus kolegijos darbuotojų ir ne tik pagal 

darbo sutartis dirbančių asmenų kolegijoje, priklauso kolegijai.  

3.2 Visos turtinės teisės į intelektinės nuosavybės objektus, sukurtus kolegijos studentų naudojant kolegijos 

išteklius, priklauso kolegijai.  

3.3 Jeigu intelektinės nuosavybės objektai sukuriami kolegijai su partneriais dalyvaujant mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros veiklose, tai teisės į tokius objektus nustatomos kiekvienu atveju atskirai 

sutartyse su partneriais, atsižvelgus į įdėtą arba numatomą įdėti kiekvieno partnerio intelektinį indėlį ir 

pajėgumus atlikti numatytas MTEP veiklas; finansinių ir žmogiškųjų išteklių indėlius; pajėgumus ir 

galimybes intelektinės nuosavybės objektus panaudoti komerciniais tikslais. 

4. Intelektinės nuosavybės objektų vertinimas 

4.1 Kolegija turi būti sudaryta nuolat veikianti komisija, kuri vertintų kolegijos registre registruotus 

intelektinės nuosavybės objektus. Komisiją formuoja veiklos administravimo vadovas. Komisija 

sudaroma iš penkių asmenų, kurie gali dirbti kolegijoje ne tik pagal darbo sutartis. Komisijos sudėtis 

tvirtinama kolegijos direktoriaus įsakymu. 

4.2 Komisija atlikusi vertinimą turi pateikti rekomendaciją kolegijos direktoriui dėl tikslingumo 

intelektinės nuosavybės objektą registruoti atitinkame valstybės ar tarptautiniame registre. 

4.3 Kolegijos direktorius, gavęs komisijos rekomendaciją registruoti objektą viešame registre, turi atlikti 

visus veiksmus tokiai registracijai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Konfidencialumas  

5.1 Visi duomenys apie kolegijai priklausančius intelektinės nuosavybės objektus iki jų įregistravimo 

atitinkamuose valstybės ar tarptautiniuose registruose teisės aktų nustatyta tvarka yra konfidencialūs.  

5.2 Asmenys gali susipažinti su konfidencialiais kolegijos duomenimis apie intelektinės nuosavybės 

objektus gavę kolegijos direktoriaus leidimą. 

5.3 Atlikus intelektinės nuosavybės objekto registraciją valstybės ar tarptautiniame registre, visi duomenys 

apie objektą  laikytini viešais. 

6. Teisių perdavimas  

6.1 Turtinės teisės į kolegijos intelektinės nuosavybės objektus gali būti perduodamos kitiems asmenims 

komerciniam ar kitokiam, visuomenei naudingam, panaudojimui tikslu gauti ekonominę ir socialinę 

naudą iš intelektinės nuosavybės objektų. Perdavimas tvirtinamas direktoriaus sprendimu. 



6.2 Kiekvienu atveju teisių perdavimo sąlygas turi patvirtinti kolegijos direktoriaus sprendimu sudaryta 

ekspertų komisija.  

6.3 Komisija taip pat pateikia rekomendacijas dėl pelno, gauto iš teisių perdavimo, paskirstymo kolegijos 

padaliniams, studentams ar darbuotojams, priklausomai nuo jų indėlio į intelektinės nuosavybės objekto 

sukūrimą. 
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