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• sužinoti kas yra intelektinė nuosavybė;
• susipažinti su autorių teisių reikalavimais;
• susipažinti su CC licencijomis;
• išaiškinti plagiato sąvoką ir būdus jo išvengti.

Tikslas:
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Intelektinė nuosavybė (IN)

Intelektinė nuosavybė (angl. intellectual property) – teisinis terminas,

nagrinėjantis klausimus susijusius su proto (intelekto, mąstymo,

minties) produktu ir yra saugomas įstatymų, kaip ir bet kuri kita

nuosavybės forma [1].

Pasaulyje IN rūpinasi:

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (angl. World

Intelectual Property Organisation (WIPO))

http://www.wipo.org/
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IN rūšys

Intelektinę nuosavybę sudaro:

• Industrinė nuosavybė (patentai, prekių ženklai, pramoninis dizainas).

• Autorių teisės (reglamentuoja autoriaus teises į kūrinio autorystę ir apibrėžia

autoriaus teisę į pajamas, gautas už kūrinio panaudojimą).
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Autorių teisės

Įstatyme apibrėžta, kad autoriaus kūriniui taikoma apsauga, jei jis yra 

originalus žmogaus kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas objektyvia 

forma. Originaliu kūrinys laikomas nepaisant jo meninės ar mokslinės 

vertės, išraiškos būdo bei formos [2].

Autorių teises Lietuvoje apibrėžia ir reguliuoja Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, priimtas 

1999 m.

Autorių teisės – turtinės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į 

sukurtą intelektinį (meninį, techninį ar kt.) kūrinį.
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Autorių teisių simbolis (AT)

AT simbolio nebuvimas* nereiškia, kad kūrinio autorių teisės nėra 

saugomos.

*žymėti kūrinius šiuo simboliu yra autoriaus teisė, bet ne prievolė.

Kūrinio autoriaus teisė žymima ©

pvz. 2008© Vardenis Pavardenis
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Autorių teisės netaikomos 

• Idėjoms, procesams, koncepcijoms, veiklos metodams, 

duomenims.

• Teisės aktams, oficialiems dokumentams.

• Valstybės simboliams.

• Informaciniams pranešimams.

• Liaudies meno kūriniams.
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Autorių teisės taikomos

• Kūriniams, kurie yra  originalus žmogaus kūrybinės veiklos 

(meno, mokslo ar literatūros) rezultatas.

• Kūriniams, kurie yra išreikšti objektyvia forma        (galima 

išgirsti, perskaityti, pamatyti).

• Originaliems kūrybinės veiklos rezultatams, nepaisant  jų 

meninės vertės.



Turtinės autorių 

teisės:

• Teisė leisti platinti kūrinį.

• Teisė uždrausti platinti kūrinį.

• Perduoti ar parduoti teisę į 

kūrinį kitiems asmenims.

Neturtinės autorių 

teisės:

• Teisė į autoriaus vardą.

• Autorystės teisė.

• Teisė į kūrinio neliečiamybę.

varbu!  Galioja 70 metų po 

autoriaus mirties ir gali būti 

paveldimos [3].

Svarbu! Asmeninės neturtinės 

teisės priklauso tik autoriui ir negali 

būti perduotos kitiems asmenims. 

Jos yra saugomos neterminuotai, 

t. y. visą laiką [3].
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Studentų autorių teisės (KTU)

• Studijų metu pagal studijų procesą;

ir

• Dalyvaujant KTU koordinuojamuose ar vykdomuose moksliniuose projektuose  

arba

• Gavus tiesioginį KTU finansavimą, stipendiją arba atlygį, skirtą IN objekto 

sukūrimui 

arba

• Reikšmingai pasinaudojus KTU ištekliais.

Svarbu! Asmeninės neturtinės teisės nepereina KTU 

Turtinės teisės pereina KTU, jei IN objektai sukurti: 
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Kūrybinių bendrijų licencijos (CC)

Jų paskirtis:

• suteikti autoriams galimybę patiems valdyti savo teises į kūrinį;

• suteikti autorių kūriniams laisvesnį prieinamumą;

• sukurti aplinką, kurioje kūrybinė medžiaga būtų laisvai naudojama, platinama, laikantis CC licencijose 

numatytų sąlygų.

CC - ne pelno organizacija, nustatanti viešinamas licencijų sutartis, 

kurių pagalba autoriai apibrėžia teisinę savo kūrinių naudojimo tvarką.
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CC licencijų sąlygos
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CC licencijų tipai
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Edukaciniais tikslais leidžiama kopijuoti

• 5 proc. kūrinio;

• vieną knygos skyrių;

• vieną mokslinio žurnalo straipsnį;

• 20 proc. nedidelės apimties knygos (iki 20 psl.);

• vieną rinktinės eilėraštį ar apsakymą (iki 10 psl.);

• vieną A4 formato iliustraciją ar žemėlapį;

• trumpą muzikos kūrinio ištrauką (ne visą kūrinį ar jo 

dalį).
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Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / 

spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) 

tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius 

kiekius. Vieno prisijungimo metu galima 

atsisiųsti ne daugiau kaip:

– 2 straipsnius iš vieno elektroninio 

žurnalo numerio;

– 20 % vienos elektroninės knygos.

Vartotojams leidžiama:

• Naudoti programinę įrangą 

informacijos siuntimui ir išsaugojimui 

kompiuteryje.

• Kopijuoti, spausdinti, perkelti į 

kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą 

elektroninę knygą.

• Informaciją iš prenumeruojamų 

duomenų bazių įkelti į internetą, 

perduoti tretiesiems asmenims ar 

naudoti komerciniais tikslais.

Vartotojams draudžiama:

Naudojimasielektroniniais ištekliais
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Plagiatas

• Plagiatas – tai svetimo kūrinio ar jo dalies autorystės pasisavinimas, 

kai naudojamas svetimas tekstas, meno ar muzikos kūrinys be 

tikslios nuorodos į šaltinį.

• Plagiatu gali būti laikoma svetimos idėjos, nuomonės, teorijos 

perteikimas ar perfrazavimas kaip savo.

• Plagiatu gali būti laikoma neteisingai cituojami šaltiniai.
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Plagiato prevencija

• Plagiato prevencija KTU:
• Akademinės visuomenės švietimas

• Studentų rašto darbai tikrinami sutapties patikros sistema

Turnitin

Specialių programų kūrimas ir naudojimas nuplagijuotiems 

tekstams atpažinti.
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Nuobaudos

Rašto darbe netoleruojamas bet kokios apimties plagiatas, tačiau 

atsižvelgiant į plagiato apimtį ir kitas aplinkybes, gali būti 

taikomos skirtingos nuobaudos:

• mažinamas įvertinimo balas;

• fiksuojama akademinė skola;

• neleidžiama gintis baigiamojo projekto;

• nutraukiama sutartis su universitetu.
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Šaltinių naudojimas

• šaltinius privaloma naudoti teisiškai ir etiškai, pateikiant 

nuorodą į autoriaus darbą;

• citatas pateikti taip, kad nekiltų abejonių kur yra paties 

autoriaus mintys, o kur yra cituojamas tekstas.



20

Literatūra

1. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). What is Intellectual Property? 

[interaktyvus] [žiūrėta 2021-08-20] Prieiga per: <https://www.wipo.int/about-ip/en/ >

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

[interaktyvus]. Lietuvos Respublikos Seimas [žiūrėta 2021-08-20.]. Prieiga per: <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676/haSjOYHkbH>. 

3. LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA. Autorių teisės [interaktyvus] Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija. 2020 [žiūrėta 2021-08-20.]. Prieiga pe : <http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/autoriu-teises#teises ir apsauga>. 

https://www.wipo.int/about-ip/en/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676/haSjOYHkbH
http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/autoriu-teises#teises ir apsauga


Autorių teisės ir 
plagiato prevencija

U
ž
 k

ie
k
v
ie

n
o

s
 t

e
c
h

n
o

lo
g

ij
o

s
 -

ž
m

o
g

u
s


