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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir 

disponavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vytauto Didžiojo universitetui (toliau –

 Universitetas) nuosavybės teise priklausančių turtinių teisių, atsiradusių iš Universiteto darbuotojų 

ar studentų intelektinės veiklos rezultatų, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis tvarką bei 

sąlygas.  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Universiteto Statutu, Universiteto lėšų ir nuosavybės 

teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, 

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu, Lietuvos 

Respublikos patentų įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl intelektinės nuosavybės 

teisių gynimo (2004 m. balandžio 29 d. 2004/48/EB) ir šiuos įstatymus įgyvendinančiais 

poįstatyminiais teisės aktais. 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

3.1. Autorius – Universiteto darbuotojas ar bet kurios studijų pakopos studentas, sukūręs 

intelektinės nuosavybės objektą; 

3.2. Autorių teisių objektai – originalūs mokslo ir kiti kūriniai, apibrėžti Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Autorių teisės atsiranda sukūrus kūrinį ir 

nėra registruojamos; 

3.3. Bendraautorius – fizinis asmuo, vienas iš dviejų ar daugiau bendro kūrybinio bei 

protinio darbo veiklos rezultato autorių; 

3.4. „Būtina žinoti“ principas – konfidencialios informacijos atskleidimo atvejai, kai 

autorius turi galimybę naudotis konfidencialia informacija tam, kad galėtų vykdyti tam tikras 

funkcijas arba atlikti užduotį; 
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3.5. Darbuotojai – asmenys, dirbantys Universitete pagal su jais sudarytas darbo sutartis, 

įskaitant vizituojančius dėstytojus, podoktorantūros studentus ir kitus asmenis, atliekančius tyrimus 

ar kitaip dirbančius Universitete; 

3.6. Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo 

ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos; 

3.7. Duomenų bazė – susistemintas ar metodiškai sutvarkytas kūrinių, duomenų arba 

kitokios medžiagos rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu, 

išskyrus kompiuterių programas, naudojamas tokių duomenų bazėms kurti ar valdyti;  

3.8. Gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar 

audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) 

pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija; 

3.9. Intelektinė nuosavybė – visuma teisės aktuose nustatytų teisių į intelektinės 

(kūrybinės) veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus: literatūros, mokslo, meno ir kitus 

autorinius kūrinius, intelektinės nuosavybės objektus, kompiuterių programas, duomenų bazes, 

gerosios patirties (angl. know–how) pavyzdžius, komercines paslaptis ir kt. intelektinės nuosavybės 

objektus;  

3.10. Intelektinės nuosavybės apsaugos formos – išradimo patentavimas, dizaino, 

prekių ženklo, autorinių bei konfidencialumo sutarčių sudarymas; 

3.11.  Intelektinės nuosavybės objektai – autorių teisių, duomenų bazių (sui generis), 

gamintojų teisių bei intelektinės nuosavybės objektai ir komercinės paslaptys;  

3.12.  Intelektinės nuosavybės teisės – turtinės ir asmeninės neturtinės teisės, 

suteikiamos intelektinės nuosavybės objekto autoriui (-iams) į kūrybos bei protinio darbo veiklos 

rezultatus ar su šia veikla susijusios veiklos pagrindu atsirandančius nematerialaus pobūdžio 

objektus; 

3.13.  Išradimas – techninės kūrybos rezultatas, sietinas tiek su naujo įrengimo, 

produkto ar proceso sukūrimu, tiek su jau žinomo įrengimo ar proceso patobulinimu; 

3.14.  Komercinė paslaptis – įvairaus pobūdžio ar turinio informacija, kurią 

Universitetas mano esant potencialiai komerciškai naudinga ir siekia užtikrinti šios informacijos 

konfidencialumą. Išradimas, kurio netikslinga patentuoti, gali būti saugomas komercinės paslapties 

pavidalu; 

3.15.  Kompiuterių programa – žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu 

pateikiamų instrukcijų, kurios sudaro galimybę kompiuteriui atlikti tam tikrą rezultatą visuma, kai 

tos instrukcijos pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuteris gali perskaityti; ši sąvoka 

apima ir parengiamąją projektinę tokių instrukcijų medžiagą, jeigu pagal ją būtų galima sukurti 

minėtą instrukcijų visumą; 



	

OJEKTAShhhhhhhh 

3.16.  Konfidenciali informacija – informacija apie Universiteto darbuotojų ar studentų 

sukurtus intelektinės veiklos produktus arba jų dalis, apie atliekamus tyrimus ir (arba) jų rezultatus, 

taip pat bet kokius kitus duomenis, susijusius su Universiteto vykdoma veikla; taip pat praktinė 

patirtis (angl. know-how), kuri yra laikoma komercine paslaptimi. Konfidencialia informacija taip 

pat laikoma informacija apie trečiuosius asmenis arba susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią 

asmuo sužinojo atlikdamas savo darbo funkcijas pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį, sudarytą 

su Universitetu;  

3.17.  Konfidencialumo sutartis – sutartis, kuria šalys įsipareigoja informaciją, laikytina 

konfidencialia, naudoti tik atliekant darbo funkcijas,  užtikrinant, kad ji netaptų žinoma tokios teisės 

neturintiems asmenims ir neatskleidžiant jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais  

atvejais; 

3.18.  Licencija – autorių, gretutinių, sui generis ar patentų teisių, praktinės patirties 

(angl. know-how) ir kitų intelektinės nuosavybės objektų subjekto (licenciaro) leidimas, suteikiantis 

intelektinės nuosavybės teisių objekto naudotojui (licenciatui) teisę naudoti kūrinio, gretutinių 

teisių, sui generis teisių ir kitų intelektinės nuosavybės objektų originalą arba jo kopijas (licencijos 

dalyką) nurodytoje teritorijoje tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta licencinėje 

sutartyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė. Neišimtine licencija licenciaras suteikia 

licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką pasilikdamas teisę suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir 

pats naudoti licencijos dalyką. Išimtinė licencija – tai tokia licencija, pagal kurią licenciaras, 

suteikęs licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką, netenka teisės suteikti tokias pačias licencijas 

kitiems asmenims ir neturi teisės pats naudoti licencijos dalyką licenciatui perduotų teisių dalyje;  

3.19.  Materialioji nuosavybė – su intelektinės nuosavybės objektais susijusi 

materialioji nuosavybė: inžineriniai brėžiniai, prietaisų prototipai, įranga, cheminės ar biologinės 

medžiagos ir pan.; 

3.20.  Neturtinės teisės – teisės, kurios neperduodamos kitiems asmenims ir kurios 

leidžia šių teisių turėtojui reikalauti pripažinti jam priklausančio intelektinės nuosavybės objekto 

autorystę, reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant intelektinės nuosavybės objektą būtų (arba 

nebūtų) nurodomas autoriaus vardas arba pseudonimas ir (arba) prieštarauti dėl intelektinės 

nuosavybės objekto ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet 

kokio kito kėsinimosi į intelektinės nuosavybės objektą, galinčio pažeisti autoriaus garbę ir (arba) 

reputaciją; 

3.21.  Patentas – nacionalinės ar tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos 

institucijos išduotas dokumentas, kuris suteikia patento savininkui išimtinę teisę užkirsti kelią ir 

neleisti kitiems gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti ar importuoti produktą ar procesą, kuris 

remiasi patentuotu išradimu, be išankstinio savininko leidimo; 
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3.22.  Patentabilūs išradimai – kiekvienos technikos srities išradimai, kurie yra nauji, 

atitinkantys išradimo lygį ir gali būti pritaikomi pramonėje. Išradimais nelaikomi atradimai, mokslo 

teorijos ir matematiniai metodai, gaminių išoriniai vaizdai, žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos 

planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos, informacijos teikimo būdai, natūralioje 

aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant geno seką ar jos dalis bet kuriais jo 

formavimosi ir raidos etapais (ši nuostata netaikoma išskirtiniam iš žmogaus kūno ar kitaip, taikant 

technologinį procesą, gautam elementui, taip pat geno sekai ar jos daliai, net jeigu šio elemento 

struktūra yra tapati natūralioje aplinkoje esančio elemento struktūrai). Patentabilumo išimtis nustato 

Lietuvos Respublikos patentų įstatymas; 

3.23.  Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintų Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka įrašytas į Lietuvos Respublikos 

patentinių patikėtinių registrą;  

3.24.  Plagiatas – autorystės pasisavinimas, t.y. svetimo kūrinio ir (arba) kūrybinės 

minties idėjos išleidimas savo vardu;  

3.25.  Praktinė patirtis (angl. know-how) – tai įvairaus pobūdžio žinių visuma, ypač 

susijusi su jų turėtojo patirtimi ir kompetencija. Praktinė patirtis nepatenka į intelektinės 

nuosavybės sąvoką ir nėra registruojama. Šios žinios saugomos siekiant užtikrinti jų 

konfidencialumą ir gali būti licencijuojamos;  

3.26.  Intelektinės nuosavybės objektai – išradimai, naudingieji modeliai, pramoninis 

dizainas, prekių ir (arba) paslaugų ženklai, juridinių asmenų pavadinimai; 

3.27.  Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes 

arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai;  

3.28.  Studentai – asmenys, studijuojantys bet kurioje studijų pakopoje Universitete 

pagal su jais sudarytas studijų sutartis, įskaitant studijuojančius pagal mainų programas bei asmenis 

Universitete atliekančius praktiką pagal praktikos sutartis; 

3.29.  Sui generis teisių objektas – duomenų arba kitokios medžiagos rinkinių bazės; 

3.30.  Tarnybinis išradimas – tai išradimas, sukurtas darbo sutarties numatančios 

išradybos veiklą vykdymo metu, kai yra konkretus pavedimas projektavimo, konstravimo, 

mokslinio tyrimo arba technologijų kūrimo metu, naudojantis sukaupta darbdavio patirtimi arba jo 

technologijomis ir įrengimais; 

3.31.  Turtinės teisės – teisės panaudoti intelektinės nuosavybės objektą jį atgaminant 

bet kokia forma ar būdu: jį išleidžiant, išverčiant į kitas užsienio kalbas, adaptuojant specifiniams 

poreikiams; platinant jo originalą ar kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip 

perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant ar eksportuojant, viešai rodant 
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intelektinės nuosavybės objekto originalą ar jo kopijas, transliuojant, retransliuojant ir kitaip viešai 

jį skelbiant, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete);  

3.32.  Universiteto partneriai – fiziniai ar juridiniai asmenys, bendradarbiaujantys su 

Universitetu pagal jungtinės veiklos ar kitokias sutartis;  

3.33.  Žinių ir technologijų perdavimas – žinių ir technologijų perdavimu šiose 

Taisyklėse yra laikomas Universiteto turimos registruotos ir (arba) neregistruotos intelektinės 

nuosavybės teisių perdavimas. Bendrąja prasme, žinių ir technologijų perdavimas apima kelias 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros stadijas: žinių kūrimą drauge su verslo įmonėmis, kitais 

subjektais, jų tiesioginį perdavimą licencijuojant, parduodant intelektinę nuosavybę. 

4. Intelektinės nuosavybės valdymas bei žinių ir technologijų perdavimas Universitete 

atliekamas atsižvelgiant į šiuos prioritetus: 

4.1. Švietimo laikymas pirminiu Universiteto veiklos tikslu; 

4.2. siekis kuo platesnės mokslo rezultatų sklaidos mokymo, mokslo ir viešinimo tikslais; 

4.3. inovacijų, kūrybos ir žinių kūrimo, galinčių prisidėti prie socialinės ir ekonominės 

gerovės, skatinimas; 

4.4. efektyvus intelektinės veiklos rezultatų valdymas ir naudojimas, siekiant optimalaus 

socialinės ir ekonominės naudos balanso intelektinės nuosavybės kūrėjų, partnerių ir trečiųjų šalių, 

galutinių vartotojų interesų bei Universiteto interesų atžvilgiu. 

5. Turtinių teisių, atsiradusių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jomis bei žinių ir technologijų perdavimo procesus Universitete koordinuoja 

Universiteto Mokslo ir inovacijų departamentas (toliau – MID). 

II. UNIVERSITETE SUKURTOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS PRIKLAUSOMYBĖ 

6.  Turtinės teisės į Universiteto darbuotojų ar studentų sukurtus intelektinės nuosavybės 

objektus, komercines paslaptis, praktinę patirtį ir su tuo susijusią materialiąją nuosavybę priklauso 

Universitetui, jeigu sutartimis nėra nustatyta kitaip ir jeigu jie sukurti: 

6.1. vykdant tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, numatytas darbo sutartyse, 

pareiginiuose nuostatuose ar kituose Universiteto vidaus dokumentuose; 

6.2. vykdant projektus, kuriuos Universitetas koordinuoja ar dalyvauja partnerio teisėmis; 

6.3. pasinaudojus Universiteto sukaupta patirtimi, finansine parama, įranga, medžiagomis ar 

patalpomis.  

7. Universitetui raštu atsisakius turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektą, turtinės 

teisės į intelektinės nuosavybės objektą pereina autoriui (-iams). Tokiu atveju Universitetui lieka 

neišimtinė licencija naudoti intelektinės nuosavybės objektą tolesniuose moksliniuose tyrimuose. 
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8.  Universiteto darbuotojo ar studento laisvos formos rašytiniu prašymu Universitetas gali 

įgyti teises į intelektinės nuosavybės objektą, kuris buvo sukurtas  kitais nei šių Taisyklių 5.1. –5.3. 

punktuose numatytais atvejais. Universitetas taip pat gali įsigyti teises į intelektinės nuosavybės 

objektą fizinio asmens, kuris nėra pasirašęs darbo, praktikos ar studijų sutarties su Universitetu, taip 

pat juridinio asmens, kurio Universitetas nėra steigėju ir (arba) dalininku, prašymu:  

8.1. Prašymai turi būti pateikiami MID Žinių ir technologijų perdavimo centrui (toliau –

ŽTPC). Kartu su prašymu pateikiama užpildyta intelektinės nuosavybės apsaugos paraiška (1 

priedas); 

8.2. Šių Taisyklių nustatyta tvarka, Universitetas priimdamas sprendimą įsigyti minėtus 

požymius atitinkantį intelektinės nuosavybės objektą, įvertina poreikį jį įsigyti bei praktinį jos 

pritaikomumą Universiteto vykdomuose moksliniuose tyrimuose;  

8.3. Universitetui nutarus įgyti teises į intelektinės nuosavybės objektą iš Universiteto 

darbuotojo ar studento, šalys pasirašo turtinių teisių perdavimo sutartį (2 priedas), o įgyjant teises iš 

trečiųjų asmenų – sutartį (3 priedas). 

9. Universitetas su verslo subjektais, mokslo įstaigomis ar kitais partneriais įgyvendindami 

bendrus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir kitus projektus, atskiru rašytiniu susitarimu 

susitaria dėl intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo projekto sąlygų. 

Priklausomai nuo finansinio bei intelektinio indėlio, galimi tokie intelektinės nuosavybės 

disponavimo variantai: 

9.1. kai projekte kuriama intelektinė nuosavybė priklauso nuo Universitete iki projekto 

sukauptos intelektinės nuosavybės, o užsakovo ar finansinę paramą teikiančios institucijos (toliau –

 Rėmėjo) intelektinis ir finansinis indėlis yra nedidelis, sukurta intelektinė nuosavybė priklauso 

Universitetui, o užsakovui ar Rėmėjui suteikiama licencija naudoti gautus rezultatus sutarta 

apimtimi tam tikroje srityje. Licencinis mokestis kiekvienu atveju yra derybų objektas. Licencija 

gali būti neišimtinė arba išimtinė, taip pat projekto partneriai gali numatyti galimybę užsakovui ar 

Rėmėjui ateityje derėtis dėl turtinių teisių į sukurtą intelektinę nuosavybę perėmimo; 

9.2. Universitetui vykdant taikomojo pobūdžio bei technologinės plėtros darbus pagal tikslų 

užsakovo ar Rėmėjo užsakymą bei jam pilnai padengiant atliekamų darbų kaštus, turtinės teisės į 

sukurtą intelektinę nuosavybę priklauso užsakovui ar Rėmėjui, o Universitetui paliekama arba 

nepaliekama teisė sukurtus rezultatus naudoti mokslo veikloje, įskaitant mokslinių straipsnių 

publikavimą. Kai teisė naudoti rezultatus mokslo veikloje paliekama, būtina užtikrinti, kad nebus 

pažeisti užsakovo ar Rėmėjo keliami konfidencialumo reikalavimai bei intelektinės nuosavybės 

apsaugos procedūros; 
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9.3. turtinės teisės į sukurtą intelektinę nuosavybę priklauso Universitetui ir užsakovui arba 

Rėmėjui  bendra nuosavybe. Kartu sukurtos intelektinės nuosavybės pasidalijimo sąlygos iš anksto 

nustatomos atskira sutartimi.  

10. Turtinės teisės į Universiteto darbuotojų ar studentų sukurtus autorių teisių objektus, 

gretutinių teisių objektus 5 metams nuo sukūrimo, o į sukurtas kompiuterių programas, duomenų 

bazes – visam laikui pereina Universitetui, jei jie sukurti šių Taisyklių 5.1.–5.2. punktuose 

nustatytais atvejais. 

11. Kiekvienas bendraautorius turi teisę savo nuožiūra panaudoti savo sukurtą bendro 

kūrinio dalį, turinčią savarankišką reikšmę, jeigu kitaip nenustatyta bendraautorių sudarytame 

susitarime. Bendrai sukurto kūrinio dalis laikoma turinčia savarankišką reikšmę, jeigu ji gali būti 

panaudota atskirai nuo kitų to kūrinio dalių. 

12. Universiteto darbuotojo sukurti intelektinės nuosavybės produktai privalo turėti nuorodą, 

kur jie buvo sukurti. Jei nuorodoje nėra Universiteto, šis produktas nelaikomas Universiteto ir jame 

dirbančio autoriaus mokslinės veiklos produkcija. 

13. Tais atvejais, kai Universitetas atsisako turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektą, 

autorius (-iai) privalo naudoti Universiteto logotipą ir (arba) nuorodą, jog intelektinės nuosavybės 

objektas sukurtas bendradarbiaujant su Universitetu, visose rinkodaros ir viešinimo priemonėse. 

III. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMAS 

14. Universiteto darbuotojas ar studentas, sukūręs intelektinės nuosavybės objektą ar 

potencialiai komercinės paslapties pavidalu saugotiną intelektinę nuosavybę, į kurią turtinės teisės 

priklauso Universitetui, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo intelektinės nuosavybės sukūrimo raštu 

informuoja ŽTPC, užpildydamas Intelektinės nuosavybės apsaugos paraišką (1 priedas). 

Intelektinės nuosavybės apsaugos ir žinių perdavimo procesą inicijuoja MID. 

15. Informacijai, nurodytai Taisyklių 14 punkte taikomi griežti konfidencialumo 

reikalavimai. Intelektinės nuosavybės apsaugos paraiška tampa Universiteto komercine paslaptimi 

iki kol Universitetas pareikš apie turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektą atsisakymą, kaip 

numatyta šių Taisyklių 18.1. punkte. 

16. ŽTPC kartu su intelektinės nuosavybės objekto autoriumi (-iais) ir, esant poreikiui, kitais 

Universiteto darbuotojais atlieka pirminę intelektinės nuosavybės objekto analizę ir teikia 

rekomendaciją Universiteto rektoriui dėl intelektinės nuosavybės objekto apsaugos priemonių 

taikymo tikslingumo ir formos. 

17. Atliekant pirminę intelektinės nuosavybės objekto analizę, ŽTPC, gavęs autoriaus (-ių) 

sutikimą ir jam (jiems) dalyvaujant, taip pat atitinkamai pasirašius konfidencialumo susitarimus (4 

priedas), gali konsultuotis ir (arba) kreiptis dėl rekomendacijų į atsakingus Universiteto 
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darbuotojus, taip pat į įmones teikiančias teisines konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės 

apsaugos : 

17.1. tikslingumo registruoti intelektinę nuosavybę; 

17.2. teisių į bendroje veikloje sukurtą intelektinę nuosavybę pasidalijimo; 

17.3. intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos; 

17.4. komercinimo tikslingumo; 

17.5. lėšų, reikalingų intelektinės nuosavybės teisinei apsaugai ir (arba) komercinimui 

skyrimo; 

17.6. informacijos konfidencialumo; 

17.7. kitų su intelektinės nuosavybės valdymu susijusių klausimų. 

18. Ne vėliau  nei per 45 dienas nuo ŽTPC rekomendacijos pateikimo Universiteto rektoriui 

dėl intelektinės nuosavybės objekto apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir formos, 

Universitetas raštu informuoja autorių (-ius) apie vieną iš galimų sprendimų: 

18.1. Universitetas atsisako pasinaudoti turtinėmis teisėmis į intelektinės nuosavybės 

objektą; 

18.2. Universitetas atsisako pasinaudoti turtinėmis teisėmis į intelektinės nuosavybės 

objektą, tačiau komercinės paslapties pavidalu sutinka prisidėti prie objekto komercializavimo ir 

pardavimų. Šiuo atveju Universitetas su autoriumi (-iais) sudaro atskirą jungtinės veiklos sutartį, 

reglamentuojančią šalių teises ir pareigas; 

18.3. Universitetas neatsisako intelektinės nuosavybės turtinių teisių ir jų saugojimo bei 

gynimo Universiteto vardu. Tokiu atveju Universitetas su intelektinės nuosavybės objekto 

autoriumi (-iais) sudaro Intelektinės nuosavybės objekto registravimo sutartį (5 priedas), 

reglamentuojančią šalių teises ir pareigas. 

19.  Priėmus sprendimą intelektinės nuosavybės objektą patentuoti ir registruoti Universiteto 

vardu, autorius (-iai) privalo pateikti visą šiam procesui reikalingą informaciją. Patentinės apsaugos 

Universitetas siekia tik komerciškai perspektyviems išradimams.  

20. Patentines paraiškas rengia ir joms atstovauja patentiniai patikėtiniai. MID administruoja 

intelektinės nuosavybės apsaugos procesą, koordinuoja patentinių patikėtinių paslaugų pirkimo 

procesą, komunikaciją su patentiniais patikėtiniais, paraiškų rengimą ir pateikimą bei savalaikį 

patentų palaikymo mokesčių mokėjimą.  

21. Esant galimybei, Universitetas įsipareigoja mokėti visus su intelektinės nuosavybės 

objekto teisėmis ir jų apsauga susijusius mokesčius visą intelektinės nuosavybės turtinių teisių 

disponavimo laikotarpį, jeigu nenustatyta kitaip Intelektinės nuosavybės objekto registravimo 

sutarties sąlygose. 
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22. Intelektinės nuosavybės objektų registravimo dokumentai (patentai, prekių ženklų, 

pramonės dizaino liudijimai ir pan.), licencijavimo (įskaitant praktinės patirties) ar pardavimo 

sutartys registruojamos ir saugomos nustatyta Universiteto vidaus tvarka, jų kopijos privalo būti 

pateikiamos ŽTPC. 

23. Intelektinės nuosavybės objektai ir su jais susijusi materialioji nuosavybė, kurios teisės 

priklauso Universitetui, saugomi tuose padaliniuose, kuriuose jie buvo sukurti, jeigu kitaip 

nenustatyta Intelektinės nuosavybės objekto registravimo ar kitų su Universiteto partneriais 

sudarytų sutarčių sąlygose. Pasibaigus Universiteto teisių į autorių teisių objektus galiojimo 

terminui, intelektinės nuosavybės objektai perduodami autoriams.  

 

IV. FINANSINĖS NAUDOS PASIDALIJIMO PRINCIPAI 

24. Intelektinės nuosavybės, kaip nematerialaus turto bei su juo susijusios materialiosios 

nuosavybės, vertė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ (2009 m. gruodžio 

31 d. įsakymu Nr. 1K-495). Esant būtinybei, MID gali kreiptis į nepriklausomą ekspertą vertei 

nustatyti.  

25. Universitetas, siekdamas iš trečiųjų asmenų įgyti intelektinės nuosavybės objekto 

turtines teises, jiems sumoka vienkartinį atlyginimą, kuris kiekvienu atveju yra šalių derybų 

objektas. Atlyginimo ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos Universiteto ir trečiųjų asmenų 

pasirašomoje sutartyje (3 priedas), kuri sudaroma ne vėliau kaip per pusę metų nuo patento ar kito 

intelektinės nuosavybės objekto registracijos liudijimo išdavimo. Atlyginimas nemokamas šių 

Taisyklių  5.1.–5.3. punktuose nustatytais atvejais. 

26. Pajamos, gaunamos už patentų bei kitų intelektinės nuosavybės objektų teisių bei 

praktinės patirties (angl. know-how) licencijavimą ar pardavimą, atskaičius Universiteto patirtas bei 

numatomas patirti išlaidas konkretaus objekto intelektinės nuosavybės teisių apsaugai, visais 

atvejais paskirstomos šalių derybų būdu.  

27. Intelektinės nuosavybės objekto, sukurto bendradarbiaujant su Universiteto partneriais 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, ūkiskaitiniuose ir kituose projektuose, finansiniai 

įsipareigojimai ir finansinės naudos pasidalijimo sąlygos iš anksto nustatomos atskira sutartimi tarp 

visų suinteresuotų šalių.  

V. ATSAKOMYBĖ UŽ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTO 
DISPONAVIMĄ 

28. Universiteto darbuotojai, studentai ir (ar) partneriai bendradarbiaudami intelektinės 

nuosavybės patentavimo, registravimo, vystymo bei komercinimo procesuose, įsipareigoja vengti 
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interesų konfliktų, nesiimti veiksmų, kurie prieštarautų esminėms Universiteto siekiamybėms ir 

vertybėms bei užtikrinti Universiteto, kaip intelektinės nuosavybės turėtojo (pagal šių Taisyklių 5 

p.), teises.  

29. Universitetas intelektinės nuosavybės disponavimo laikotarpiu įstatymų nustatyta tvarka 

gina jam priklausančių autorines, gretutines, sui generis, patentų, dizaino ir kitų intelektinės 

nuosavybės objektų turtines teises. Autorius yra atsakingas už intelektinės nuosavybės objekto 

originalumą. Išaiškėjus plagijavimo ar kitokio trečiųjų asmenų interesų pažeidimo atvejams, 

autoriui Universitete nustatyta tvarka gali būti taikoma drausminė atsakomybė, o Universitetui 

pažeidėjas privalo atlyginti materialinę žalą ir nuostolius Universiteto ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 

30. Universitetui atsisakius pasinaudoti turtinėmis teisėmis į intelektinės nuosavybės 

objektą, šių teisių apsauga ir jų gynimas perduodamos autoriui (-iams).  

31. Už autorių neturtinių teisių priežiūrą ir gynimą yra atsakingas autorius (-iai). 

32. Ginčai susiję su intelektinės nuosavybės disponavimu ir valdymu nagrinėjami 

Universiteto rektoriaus įsakymu sudarytos komisijos. Komisijos posėdžius inicijuoja ŽTPC. 

VI. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

33. Konfidencialia informacija laikoma: 

33.1. mokslinių tyrimų informacija (empiriniai duomenys, koncepcinės nuostatos, 

diagramos, schemos, tarpiniai rezultatai, apibendrinimai, kompiuterių programos, prototipų 

brėžiniai) iki publikavimo; 

33.2. išradimo atskleidimo aprašai; 

33.3. užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sutartys, derybų protokolai, 

ketinimų protokolai, techninės užduotys, sąmatos, ataskaitos; 

33.4. projektų paraiškos; 

33.5. patentų, pramoninio dizaino paraiškos iki publikavimo; 

33.6. licencinės sutartys; 

33.7. visa kita su šių Taisyklių 33.1.–33.6. p. nurodyta informacija susijusi informacija. 

34. Autoriai neturi teisės be Universiteto raštiško sutikimo atskleisti ar perduoti tretiesiems 

asmenims šių Taisyklių 33 p. numatytos konfidencialios informacijos, išskyrus šiuos atvejus: 

34.1. kai mokslinis tyrimas vykdomas pagal šalies ar užsienio ūkio subjektų finansuojamų 

užsakomųjų mokslinio tyrimo darbų ar paslaugų sutartis. Šiuo atveju konfidenciali informacija gali 

būti atskleista tik mokslinio tyrimo darbų ar paslaugų užsakovui sutartyje nustatyta tvarka; 
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34.2. kai mokslinis tyrimas vykdomas įgyvendinant tarptautines programas ir fondų 

finansuojamus projektus, kuriuose nustatyti tam tikri mokslinių tyrimų rezultatų viešinimo 

reikalavimai; 

34.3. kai informacijos atskleidimą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

35. Kiekvienas Universiteto darbuotojas ar studentas, prieš pradėdamas disponuoti 

mokslinių tyrimų duomenimis, kurie laikomi konfidencialia informacija, turi būti instruktuotas 

padalinio, kuriame vykdoma mokslinė veikla, arba projekto vadovo. 

36. Mokslinių empirinių tyrimų duomenimis, kurie laikomi konfidencialia informacija, 

autoriai turi keistis vadovaudamiesi „būtina žinoti“ principu. 

37. Konfidencialumo sutartis su Universiteto darbuotojais, studentais ar trečiosiomis šalimis 

pasirašoma pagal šių Taisyklių 4 priede pateiktą konfidencialumo sutarties formą arba pagal kitos 

sutarties šalies pasiūlytą ir su Universiteto teisininku suderintą konfidencialumo sutarties formą. 

38. Už konfidencialumo įsipareigojimų laikymąsi pagal šalies ir užsienio ūkio subjektų 

finansuojamų užsakomųjų mokslinio tyrimo darbų ir (arba) paslaugų sutartis, ar pagal tarptautinių 

programų ir fondų finansuojamų projektų sutartis atsako už šių sutarčių vykdymą paskirti atsakingi 

Universiteto darbuotojai. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

39. Universitetas skatina atvirąją prieigą prie Universiteto intelektinės nuosavybės objektų.  

40. Universiteto darbuotojai ar studentai, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose bei Universiteto vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka. 

41. Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir (arba) pildomos Universiteto tarybos nutarimu. 
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Vytauto Didžiojo universiteto 
intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklių 

1 priedas 
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS PARAIŠKA 
Pareiškėjas  

 
Dokumento registracijos Nr. 
(pareiškėjas nepildo) 

 

Gavimo data 
(pareiškėjas nepildo) 

 

VDU padalinys  
 

Mokslo sritis ir pramonės 
sektorius 

 

Intelektinės nuosavybės 
objekto (toliau ir – IN 
objektas) pavadinimas 
(pavadinimas turi būti aiškus, 
nusakyti objekto esmę ir paskirtį) 

 

 
1. AUTORIAI 
Būtina išvardinti visus autorius, dalyvavusius kuriant išradimą 
Vardas, pavardė  
Padalinys, einamos pareigos  
Tel.   
E. paštas  
Indėlis  
Vardas, pavardė  
Padalinys, einamos pareigos  
Tel.   
E. paštas  
Indėlis  
2. IN OBJEKTO SUKŪRIMO APLINKYBĖS 
IN objektas buvo sukurtas Atliekant įmonės užsakymą (nurodykite užsakovą, sutarties 

sutarties numerį) 
 
Įgyvendinant projektą (nurodykite projekto pavadinimą ir 
numerį) 
 
Kita (patikslinkite) 

IN objekto sukūrimo laikas 
(data) 

 

IN objekto sukūrimo vieta  
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IN objekto viešinimas 
(Ar kuri nors IN objekto dalis 
bus viešinama? Ar ketinate 
publikuoti tyrimų rezultatus?) 

 

 
3. IN OBJEKTO KOMERCINIS POTENCIALAS 
Kokias vartotojo problemas 
šis IN objektas išsprendžia? 

 

Kokias technines problemas 
šis IN objektas išsprendžia? 

 

Ar panašios problemos buvo 
išspręstos anksčiau? 

 

Koks techninis rezultatas 
gaunamas įdiegus šį naują 
sprendimą? 

 

Kokia baigtumo būsena?  
Kas gali būti potencialiu 
pirkėju/vartotoju? 

 

Kokia nauda ir pridėtinė 
vertė sukuriama potencialiam 
vartotojui? 

 

Ar IN objektas gali būti 
pritaikomas kitose 
disciplinose ir srityse? 

 

Ar buvo įvertintas IN objekto 
naujumas? 

 

Jei žinote,  nurodykite su IN 
objektu jau esamus susijusius 
ar artimus patentus. 

 

Koks galimas IN objekto 
pranašumas palyginti su jau 
esamais sukurtais metodais, 
technologijomis ar 
medžiagomis? 

 

Kokie galimi IN objekto 
pakeitimai ar modifikacijos? 

 

Nurodykite, kokia su IN 
objektu susijusi materialioji 
nuosavybė buvo sukurta. 

 

Pastabos  
4. SUKURTOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
A. Kas finansavo darbą, kurį atliekant buvo sukurta ši intelektinė nuosavybė? (valstybinės, 
nevalstybinės įstaigos, pramonės įmonės, agentūros, fondai ir kt.). Būtina nurodyti visus 
finansavimo šaltinius, įskaitant netiesioginius, pvz. naudojimasis VDU infrastruktūra, darbo 
laiku ir pan. 
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Sutarties Nr. Užsakovas ar rėmėjas Sutarties vadovo vardas, 
pavardė 

Sutarties Nr. Užsakovas ar rėmėjas Sutarties vadovo vardas, 
pavardė 

Sutarties Nr. Užsakovas ar rėmėjas Sutarties vadovo vardas, 
pavardė 

B. Ar esate pasirašę kitų sutarčių, susijusių su šios intelektinės nuosavybės sukūrimu? 
 

TAIP                              NE         
Jei taip, nurodykite su kuo (įmonės pavadinimas):                Susitarimo pobūdis 
5. SIŪLOMAS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS POBŪDIS (SIŪLYTINA 
PATENTUOTI; SIŪLYTINA SAUGOTI KAIP KOMERCINĘ PASLAPTĮ IR PAN.). 
Jei ketinama patentuoti, nurodykite šalis, kuriose siekiama patentinės apsaugos bei 
motyvuokite  
 
 
6. NUMATOMAS DIEGIMAS 
Nurodykite, kiek produktų / procesų bus sukurta per 5 metus nuo intelektinės nuosavybės 
apsaugos registravimo  
 
 
7. AUTORIŲ PARAŠAI 
 
Sutinku, kad pajamos, gautos šios naujai 
sukurtos intelektinės nuosavybės pagrindu, 
būtų paskirstytos vadovaujantis VDU 
intelektinės nuosavybės valdymo 
nuostatais, bei įsipareigoju šią informaciją 
laikyti paslaptyje. 
 
Vardas, pavardė       parašas            data 
 
Vardas, pavardė       parašas            data 

8. INFORMACIJA APIE NAUJAI SUKURTĄ 
INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ GAUTA 
Įsipareigoju šią informaciją laikyti 
paslaptyje 
 
 
 
 
 
Pareigos, vardas, pavardė 
 
parašas                              data 
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                            Vytauto Didžiojo universiteto 
intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklių 

2 priedas 
 

TURTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMO SUTARTIS 

201_ m. ________________ __ d., Nr. ___  
Kaunas 

 

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas), atstovaujamas 
_____________________, veikiančio pagal ______________,  

ir  
intelektinės nuosavybės objekto (išradimo, pramoninio dizaino, prekių ir paslaugų ženklo, ir 

kt.) autorius (-iai) __________________________(toliau – Autorius(-iai)),  

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią turtinių 
teisių perdavimo sutartį (toliau – Sutartis): 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Autorius (-iai) šia Sutartimi perduoda Universitetui turtines teises į intelektinės 
nuosavybės objektą _______________________________________________ (toliau – Objektas). 

1.2. Objektas perduodamas  ___________________ laikotarpiui.  
 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2.1. Universitetas už Sutartyje numatytų turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektą, 
nurodytą Sutarties 1.1. punkte perdavimą, Autoriui (-iams) sumoka ________________ EUR 
vienkartinį autorinį atlyginimą, iš kurio išskaičiuojami ir Autoriaus (-ių) vardu į Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetą sumokami mokesčiai, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta 
tvarka.  

2.2. Universitetas įsipareigoja sumokėti vienkartinį autorinį atlyginimą per __________ 
dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. 

2.3. Šalys įsipareigoja pajamas, gaunamas už intelektinės nuosavybės objekto, nurodyto 
Sutarties 1.1. punkte, patento licencijavimą, atskaičius Universiteto patirtas bei numatomas patirti 
išlaidas intelektinės nuosavybės objekto teisių apsaugai, paskirstyti tokiu santykiu: Autoriaus (-ių) 
dalis – ____%, Universiteto dalis – ______%. 

2.4. Šalys įsipareigoja be raštiško kitos Šalies sutikimo nesinaudoti turtinėmis teisėmis į 
intelektinės nuosavybės objektą visą Sutarties 1.1. punkte nurodytą laikotarpį.  

 
3. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 
3.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo.  
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3.2. Universitetui perduotos turtinės teisės galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 
užsienyje. 

3.3. Pasibaigus Sutarties 1.1. punkte nurodytam turtinių teisių į intelektinės nuosavybės 
objektą perdavimo terminui, šių teisių savininku laikomas (-i) Autorius (-iai). 

4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

4.1. Visi ginčai  kylantys iš šios Sutarties sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus 
susitarti, ginčai sprendžiami Universiteto buveinės vietos teisme, Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka.  

4.2. Sutartis sudaroma ___ vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, 
po vieną kiekvienai Šaliai.  

5. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Universitetas:  
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kodas 111950396 
K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas 
Tel. 8-37 222 739, faksas 8-37 203858 
E. paštas: info@vdu.lt 
 
[Pareigos] 
[Vardas, Pavardė]  ________________ 

Autorius (-iai):  
(Vardas, Pavardė) 
(Asmens kodas) 
(adresas) 
Tel.  
E. paštas:  
 
 
[Vardas, Pavardė]  ________________ 

 
 
 
 

Mes, bendraautoriai, sutinkame su Sutarties sąlygomis ir autorinį atlyginimą pasiskirstome taip: 
Vardas, pavardė Autorinis atlyginimas, EUR Parašas 
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                            Vytauto Didžiojo universiteto 
intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklių 

3 priedas 

TURTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMO SUTARTIS 

201_ m. ________________ __ d., Nr. ___  
Kaunas 

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas), atstovaujamas 
_____________________, veikiančio pagal ______________,  

ir  
intelektinės nuosavybės objekto (išradimo, pramoninio dizaino, prekių ir paslaugų ženklo, ir 

kt.) autorius (-iai) __________________________(toliau – Autorius(-iai),  

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią turtinių 
teisių perdavimo sutartį (toliau – Sutartis): 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Autorius (-iai) šia Sutartimi perduoda Universitetui turtines teises į intelektinės 
nuosavybės objektą _______________________________________________ (toliau – Objektas). 

1.2. Objektas perduodamas  ___________________ laikotarpiui.  
 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2.1. Šalys įsipareigoja pajamas, gaunamas už Objekto patento licencijavimą, atskaičius 
Universiteto patirtas bei numatomas patirti išlaidas intelektinės nuosavybės objekto teisių apsaugai, 
paskirstyti tokiu santykiu: Autoriaus (-ių) dalis – ____%, Universiteto dalis – ______%. 

2.2. Šalys įsipareigoja be raštiško kitos Šalies sutikimo nesinaudoti turtinėmis teisėmis į 
intelektinės nuosavybės objektą visą Sutarties 1.1. punkte nurodytą laikotarpį. 

 
3. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 
3.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo.  
3.2. Universitetui perduotos turtinės teisės galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 

užsienyje. 
3.3. Pasibaigus Sutarties 1.1. punkte nurodytam turtinių teisių į intelektinės nuosavybės 

objektą perdavimo terminui, šių teisių savininku laikomas (-i) Autorius (-iai). 
 

4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 

4.1. Visi ginčai  kylantys iš šios Sutarties sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus 
susitarti, ginčai sprendžiami Universiteto buveinės vietos teisme, Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

4.2. Sutartis sudaroma ___ vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Šaliai.  
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5. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Universitetas:  
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kodas 111950396 
K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas 
Tel. 8-37 222 739, faksas 8-37 203858 
E. paštas: info@vdu.lt 
 
[Pareigos] 
[Vardas, Pavardė]  ________________ 

Autorius (-iai):  
(Vardas, Pavardė) 
(Asmens kodas) 
(adresas) 
Tel.  
E. paštas:  
 
 
[Vardas, Pavardė]  ________________ 

 
 
 
Mes, bendraautoriai, sutinkame su Sutarties sąlygomis ir autorinį atlyginimą pasiskirstome taip: 

Vardas, pavardė Autorinis atlyginimas, EUR Parašas 
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Vytauto Didžiojo universiteto 
intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklių 

4 priedas 
 

KONFIDENCIALUMO SUTARTIS 

201_ m. ________________ __ d., Nr. ___  
Kaunas 

________________________________________ (toliau – Atskleidėjas), atstovaujamas 
_______________________, veikiančio pagal _____, ir  

________________________________________ (toliau – Gavėjas), veikiantis pagal 
______,  

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudaro šią 
konfidencialumo sutartį (toliau – Sutartis).  

1. SUTARTIES TIKSLAS 

1.1. Šalių bendras tikslas pagal šią Sutartį yra užtikrinti konfidencialios informacijos 
(toliau – Informacijos) apsaugą, tuo pačiu metu suteikiant Šalims galimybę vykdyti numatomą 
mokslinę tiriamąją, dalykinę ir verslo veiklą. Šalys sutinka, kad kiekvienai iš Šalių, Atskleidėjui 
atskleidžiant Informaciją Gavėjui, bus taikomos šioje Sutartyje numatytos  nuostatos.  

 
2. ATSKLEIDIMAS 

2.1. Informacija gali būti atskleidžiama: 
2.1.1. raštu; 
2.1.2. įteikiant daiktus; 
2.1.3. suteikiant prieigą prie Informacijos (pvz., prie įvairia forma pateikiamų mokslinių 

rezultatų, duomenų bazių ir pan.);  
2.1.4. žodinio ar vizualinio pateikimo būdu.  
2.2. Informacijos konfidencialumas nurodomas atskleidimo metu.  
 

3. ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Gavėjas patvirtina, jog žino, kad jam suteikiama Informacija yra Atskleidėjo 
nuosavybė. Palaikydamas Atskleidėjo pastangas išsaugoti Informacijos konfidencialumą, Gavėjas 
įsipareigoja:  

3.1.1. laikyti gautą Informaciją paslaptyje, nesunaikinti, nesugadinti, neprarasti, 
neatskleisti jos ir nesudaryti sąlygų, kad ji (visa ar dalis) būtų tyčia arba netyčia atskleista kitam 
asmeniui be raštiško Atskleidėjo ar jo atsakingo atstovo sutikimo (išskyrus atvejus, kai 
Informaciją būtina pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka);  

3.1.2. Atskleidėjo Informaciją naudoti tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo atskleista; 
3.1.3. jokiu būdu ir priemonėmis nekopijuoti ir nedauginti Informacijos ar jos dalies, 

išskyrus atvejus, kai tai reikalinga Informacijos pateikimo tikslui įgyvendinti. 
3.2. Gavėjas Informaciją gali atskleisti:  
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3.2.1. savo darbuotojams, kuriems reikia ją žinoti; taip pat visų juridinių asmenų, kuriuos 
Gavėjas valdo, arba kurie valdo Gavėją, arba yra bendrame pavaldume, personalui, kuris turi ją 
žinoti. Valdymas reiškia daugiau kaip 50 proc. balso teisę suteikiančių akcijų turėjimą 
nuosavybės teise arba jų valdymą tiesiogiai arba netiesiogiai;  

3.2.2. bet kokiam kitam subjektui, iš anksto gavus Atskleidėjo  sutikimas.  
3.3. Prieš atskleidžiant Informaciją bet kuriam iš šios Sutarties 2.2 punkte minėtų 

subjektų, Gavėjas privalo su juo sudaryti sutartį, pagal kurią galėtų to subjekto pareikalauti elgtis 
su Informacija pagal šią Sutartį.  

3.4. Gavėjas gali atskleisti Informaciją tik tiek, kiek to reikalauja Lietuvos Respublikos 
teisės aktai. Apie  tai Gavėjas nedelsiant turi pranešti Atskleidėjui, kad Atskleidėjas turėtų 
galimybę pasirūpinti reikiama apsauga.  

 
4. ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠIMTYS 

4.1. Gavėjas gali atskleisti, paskelbti, paskleisti ir naudoti Informaciją, kuri: 
4.1.1. yra jo nuosavybėje iki šios Sutarties pasirašymo momento ir kurios atžvilgiu nėra 

konfidencialumo įsipareigojimų;  
4.1.2. yra sukurta savarankiškai; 
4.1.3. gauta ne iš Atskleidėjo, o iš kito šaltinio ir be konfidencialumo įsipareigojimų; 
4.1.4. gavimo metu yra viešai prieinama arba tampa viešai prieinama vėliau, tačiau ne dėl 

Gavėjo kaltės; 
4.1.5. atskleista Atskleidėjo kitam subjektui be konfidencialumo įsipareigojimo.  
4.2. Gavėjas savo mokslinėje tiriamoje, dalykinėje veikloje ir versle, gali naudoti idėjas, 

sumanymus ir praktinę patirtį (angl. know-how), gautą iš Atskleidėjo Informacijos, kai tai yra likę 
Gavėjo darbuotojų, kurie pagal šią Sutartį turėjo teisę naudotis Informacija, atmintyje.  

 
5. ATSAKOMYBĖ 

5.1. Atskleidėjas nebus laikomas atsakingu už žalą, kurią sukeltų pagal šią Sutartį 
atskleistos Informacijos netikslingas naudojimas.  

5.2. Nei ši Sutartis, nei jokia pagal ją atskleidžiama Informacija nesuteikia Gavėjui jokių 
prekės ženklų, autorinių ar patentų teisių, nei licencijų, kurias dabar valdo ar ateityje valdytų 
Atskleidėjas.  

5.3. Gavėjas, pažeidęs Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal 
pagrįstą Atskleidėjo reikalavimą sumokėti _____________EUR baudą ir atlygina dėl neleistino 
konfidencialios informacijos naudojimo ar atskleidimo Atskleidėjo visus patirtus nuostolius,, tiek 
kiek jų nepadengia sumokėta bauda. 

  
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Ši Sutartis neįpareigoja nei vienos iš Šalių atskleisti ar gauti (priimti) Informaciją. 
6.2. Šalys negali perduoti ar kitaip perleisti savo teisių,pareigų ar įsipareigojimų, įgytų 

šia Sutartimi, be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  
6.3. Informacijos pagal šią Sutartį priėmimas  Gavėjui nedraudžia: 
6.3.1. kurti kitas žinias, gaminius ar paslaugas, kurie gali konkuruoti su Atskleidėjo 

žiniomis, gaminiais ar paslaugomis; 
6.3.2. teikti gaminius ar paslaugas kitiems subjektams, kurie konkuruoja su Atskleidėju.  
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6.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja ... Visos šios Sutarties 
sąlygos, kurios dėl savo prigimties trunka ilgiau negu pati Sutartis, lieka galioti tol, kol yra visiškai 
įvykdomos; jos galioja ir atitinkamų teisių perėmėjų bei paveldėtojų atžvilgiu. 

6.5. Sutartis gali būti pakeista tik raštišku abiejų Šalių susitarimu.  
6.6. Atskleidėjas šią Sutartį gali nutraukti pranešdamas Gavėjui prieš vieną mėnesį raštu.  
6.7. Šalys patvirtina, jog vienodai dalyvavo rengiant Sutartį, todėl Sutarties nuostatų 

aiškinimas negali būti nukreipiamas prieš faktiškai ją parengusią Šalį. 
6.8. Šalys sutinka, kad visoms Šalių teisėms, pareigoms ir įsipareigojimams, bet kokiu 

būdu atsirandantiems iš ar susijusioms su šios Sutarties dalyku, būtų taikomi, taip pat jie būtų 
aiškinami ir įgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

6.9. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Šaliai.  

 
7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Atskleidėjas: Gavėjas: 
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Vytauto Didžiojo universiteto 
intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklių 

5 priedas 
 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTO REGISTRAVIMO SUTARTIS 

20__ m. __________  __ d., Kaunas, Nr. _____ 
 
Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas), atstovaujamas, 

_________________________, veikiančio (-s) pagal _______________, ir 

Intelektinės nuosavybės objekto (išradimo, pramoninio dizaino, prekių ir paslaugų ženklo, ir 
kt.) autorius/-iai (toliau – Autorius (-iai)), 

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, 
kad: 

• Autorius (-iai) ...; 
• Universitetas ...; 

sudarė šią Intelektinės nuosavybės objekto registravimo sutartį (toliau – Sutartis): 
1. Šia Sutartimi Šalys susitaria kartu registruoti Autoriaus(-ių) sukurtą intelektinės 

nuosavybės objektą - ... 
2. Autorius/-iai atsako už registruotino intelektinės nuosavybės objekto naujumą, 

originalumą bei patentinį grynumą. 
3. Iki paraiškos padavimo Šalys negali atskleisti išradimo esmės. Pažeidusi 

konfidencialumą Šalis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 
4. Valstybinius mokesčius už intelektinės nuosavybės objekto paraiškos padavimą, 

registraciją, patento ar liudijimo išdavimą ir mokestį už vėlesnius patento ar liudijimo galiojimo 
metus įsipareigoja mokėti _________________. 

5. Patentavimo procedūros vykdomos vadovaujantis Universiteto Tarybos 2017-X-X 
nutarimu Nr. XXX patvirtintomis Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės valdymo, 
naudojimo ir disponavimo taisyklėmis. Autorius (-iai), pasirašydami šią Sutartį, patvirtina, jog yra 
susipažinęs(-ę) su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. 

6. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir pasibaigia Šalims įvykdžius visus joje numatytus 
įsipareigojimus. 

7. Sutartis sudaryta ________  vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Sutarties šaliai.  

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Universitetas:  
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kodas 111950396 
K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas 
Tel. 8-37 222 739, faksas 8-37 203858 
E. paštas: info@vdu.lt 
 
[Pareigos] 
[Vardas, Pavardė]  ________________ 

Autorius (-iai):  
(Vardas, Pavardė) 
(Asmens kodas) 
(adresas) 
Tel.  
E. paštas:  
 
 
[Vardas, Pavardė]  ________________ 
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