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IP PAT E NTA I

PR E K I Ų  
Ž E NK L A I

INOVACIJOS

D I ZA I NA I

KŪ R I NI A I

( AU TO R I Ų  

T E I S ĖS )

KO M E RC I NĖS  
PA S L A PT YS

KO M PI U T E R I Ų
PRO G R A M O S

( AU TO R I Ų  
T E I S ĖS )  



:

Reikalavimai / 
požymiai

Patentas Dizainas (registruotas) Komercinės paslaptys
Kompiuterių programos/ kūriniai (autorių 

teisės)

Naujumas Reikalaujama Reikalaujama Reikalaujama
Nereikalaujama

Pramoninis 
pritaikomumas

Reikalaujama Reikalaujama Nereikalaujama Nereikalaujama

Technikos lygis
Reikalaujama

Nereikaujama Nereikalaujama
Nereikalaujama

Originalumas Nereikalaujama
Siejama su individualiomis

savybėmis
Nereikalaujama Reikalaujama

Registracija
Reikalaujama

Nereikalaujama, jei 
neregistruota, saugomas 

autorių teisėmis

Nereikalaujama
Nereikalaujama 151 Berno konvencijos valstybėje.

Kai kuriose (pvz. JAV, Kanada) registracija reikalinga, 
jei norima gintis nuo pažeidimo ir pan. atvejais

Atskleidimas Reikalaujama Reikalaujama Negalimas Nereikalaujama

Galiojimo terminai

Pratęsiama kas metai.
Maksimaliai 20 metų 

(farmaciniams patentams tam 
tikrom sąlygom gali būti + 5 

metam pratęsiamas

5 metai su galimybe pratęsti 4 
kartus x 5 metus. Maksimaliai 

25 metų
Neterminuotas 70 metų po autoriaus mirties

Galiojimo teritorija 
(apsaugos suteikimo 
teritorija)

Tik valstybėse, kur išduotas 
patentas

Tik valstybėse, kur išduotas 
patentas

Neribojama Neribojama

Kai sukuriama darbo 
santykių/ tarnybos
metu

Darbdaviui, jei sutartyje 
nenustatyta kitaip

Darbdaviui, jei sutartyje 
nenustatyta kitaip

Netaikoma

Turtinės teisės į kūrinius (išskyrus kompiuterines 
programas) įmonei 5 metams, jei nenustatytas kitas 
terminas ir jei sukurta vykdant pavedimą. Turtinės 
teisės į kompiuterines programas - visam terminui



Patarimai dėl IN apsaugos strategijos 

 Žinokite savo kuriamą / turimą (IN);
 Dokumentuokite kuriamas inovacijas;
 Žinokite IN objektų vertę ir potencialą;
 Nusistatykite IN reikalingumo tikslus; 
 Nusistatykite IN apsaugos būdą (kaip saugote);
 Nusistatykite jus dominančias teritorijas / rinkas;
 Planuokite išlaidas  skirtas IN apsaugai iš anksto;
 Atlikite rizikos vertinimą ir identifikuokite konkurentus, jų

produktus, kad įsitikinti ar nepažeidžiate kitų asmenų teisių;
 Suderinkite IN apsaugos strategiją su įmonės verslo planu,

trumpalaike ir ilgalaike veiklos strategija;
 Reguliariai peržiūrėkite IN apsaugos strategiją, ją atnaujinkite;
 Mokykite savo komandą apie IN apsaugą ir pristatykite IN

strategiją;
 Kurkite vidinę įmonės kultūrą ir politiką IN atžvilgiu;
 Turėkite sutartis ir vidinius dokumentus, leidžiančius ginti

pažeistas IN teises.

NB: IN turi tarnauti ir nešti naudą verslui, o ne verslas - IN.



Paslapties išlaikymas - kaip to pasiekti

 Įmonės vidinė politika ir komunikacija dėl:

 Dalyvavimo parodose;

 Pranešimų spaudai, straipsnių.

 Įmonės viduje:

 Darbuotojų konfidencialumo įsipareigojimai;

 Taisyklės dėl IN objektų kūrimo, pranešimo apie juos, IN

naudojimo;

 Taisyklės dėl viešos komunikacijos apie IN (žinutės soc.

tinkluose, pranešimai spaudai, moksliniai straipsniai,

studijos, pranešimai konferencijose).

 Išorėje:

 Konfidencialumo sutartys.



Intelektinės nuosavybės teisių priklausomybės / perdavimo klausimai;

Įmonės pirmumo teisė tapti patento savininke;

Draudimai vykdyti atvirkštinį inžinieringą, registruoti inovacijų
patobulinimus, registruoti intelektinės nuosavybės objektus ar į juos
panašius objektus, apie kurios sužinota sutarties vykdymo metu, savo
vardu;

Draudimai naudoti intelektinės nuosavybės objektą po sutarčių
pabaigos, jį sulicencijuoti / subfranšizuoti;

Pranešimai apie pastebėtus pažeidimus;

Iš kitos pusės – užtikrinimas, kad gaunama intelektinė nuosavybė
nepažeidžia kitų asmenų teisių.

IN apsauga – apie ką dar reikėtų pagalvoti
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