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PATVIRTINTA 

KU Senato 2017 m. birželio 1 d. 

Nutarimu nr. 11- 64 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMO IR ŽINIŲ 

PERDAVIMO TAISYKLĖS  

BENDROJI DALIS 

1. Klaipėdos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo taisykles 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos patentų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 8-120; 2011, Nr. 4-127), 

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2844), Lietuvos Respublikos 

dizaino įstatymas (Žin., 2002, Nr. 112-4980), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 

2009, Nr. XI-242), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin.,1999, 

Nr.50-1598; 2003, Nr. 28-1125), Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, 

atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2462), Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

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

įgyvendinantys teisės aktai. 

2. Klaipėdos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo taisyklės (toliau – 

Taisyklės) reglamentuoja Klaipėdos universiteto darbuotojų ir studijuojančių asmenų sukurtos 

intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo proceso tvarką ir sąlygas. 

3. Intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo procesą koordinuoja Klaipėdos universiteto 

Mokslo ir inovacijų skyrius. 

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Autorių teisių objektai – originalūs ir objektyvia forma išreikšti kūrybinės bei protinės veiklos 

rezultatai. 

Autorius – Klaipėdos universiteto darbuotojas arba studijuojantysis asmuo, individualiai sukūręs 

intelektinės nuosavybės objektą. 

Bendraautorius – vienas iš dviejų arba daugiau bendro kūrybinio bei protinio darbo veiklos 

rezultato autorių. 

Gretutinių teisių objektai – tiesioginiai arba į garso ir (ar) audiovizualinę laikmeną įrašytų 

kūrinių atlikimai, fonogramos, audiovizualinių kūrinių (filmų) pirmieji įrašai, radijo ir (ar) 

televizijos transliacijos. 

Intelektinės nuosavybės apsaugos formos – išradimo patentavimas, dizaino registravimas, 

prekių ženklo registravimas, puslaidininkinio gaminio topografijos registravimas, autorinių 

sutarčių sudarymas, konfidencialumo sutarčių sudarymas. 

Intelektinės nuosavybės objektai – autorių teisių, duomenų bazių (Sui generis) gamintojų teisių, 

gretutinių teisių objektai, pramoninės nuosavybės objektai ir komercinės paslaptys.  

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.  

Išradimas – techninės kūrybos rezultatas, sietinas tiek su naujo įrengimo, produkto ar proceso 

sukūrimu, tiek su jau žinomo įrengimo ar proceso patobulinimu.  

Komercinė paslaptis – įvairaus pobūdžio ar turinio informacija, kurią Klaipėdos universitetas 

mano esant potencialiai komerciškai naudinga ir siekia užtikrinti šios informacijos 

konfidencialumą. 



 
 

Konfidenciali informacija –informacija apie įstaigos darbuotojų sukurtus intelektinės veiklos 

produktus arba jų dalis, apie atliekamus tyrimus ir (arba) jų rezultatus, taip pat bet kokius kitus 

duomenis, susijusius su Klaipėdos universiteto vykdoma veikla, taip pat „žinau kaip“ patirtis, 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 Klaipėdos universitetu. 

Konfidencialumo sutartis – sutartis, kuria šalys įpareigojamos informaciją, laikytiną 

konfidencialia informacija, naudoti tik atliekant darbo funkcijas, užtikrinti, kad ji netaptų žinoma 

tokios teisės neturintiems asmenims ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų 

nustatytus atvejus. 

Licencija – autorių, gretutinių, sui generis ar patentų teisių, praktinės patirties (know-how) ir kitų 

intelektinės nuosavybės objektų subjekto (licenciaro) leidimas, suteikiantis intelektinės 

nuosavybės teisių 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 pat licencijas kitiems asmenims ir neturi 

teisės pats naudoti licencijos dalyką licenciatui perduotų teisių dalyje.  

Materialioji nuosavybė – su intelektinės nuosavybės objektais susijusi materialioji nuosavybė: 

inžineriniai brėžiniai, prietaisų prototipai, įranga, cheminės ar biologinės medžiagos ir pan.  

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. 

Pelnas – pajamos, gaunamos, atskaičius išlaidas. 

Plagiatas – autorystės pasisavinimas, t. y. pasisavinimas svetimo kūrinio (mokslo, meno, 

literatūros) arba kūrybinės minties, idėjos, svetimo kūrinio išleidimas savo vardu. 

Pramoninės nuosavybės objektai –išradimai, pramonės dizainas, prekių ir paslaugų ženklai, 

puslaidininkinių gaminių topografijos, augalų veislės ir kt. 

Pumpurinė įmonė –įmonė įkurta Klaipėdos universitete sukurtos intelektinės nuosavybės 

rezultatams diegti, ir kurios steigėjas yra Klaipėdos universitetas arba kuriam Klaipėdos 

universitetas sutartimi yra perleidęs intelektinės nuosavybės teises. 

Sui generis teisių objektas – duomenų arba kitokios medžiagos rinkinių bazės, išskyrus 

kompiuterių programas, naudojamas šioms bazėms kurti ar valdyti. 

Turtinės teisės – teisės panaudoti intelektinės nuosavybės objektą jį atgaminant bet kokia forma 

ar būdu: jį išleidžiant, išverčiant tekstą 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 

intelektinės nuosavybės objekto originalą ar jo kopijas, transliuojant, retransliuojant ir kitaip viešai 

jį skelbiant, įskaitant jo talpinimą viešai prieinamoje atviroje erdvėje.  

„Žinau kaip“ (angliškai know-how) – praktinė  patirtis – įvairaus pobūdžio ar turinio žinių visuma, 

kurią Klaipėdos universitetas laiko konfidencialia informacija.  

Žinių ir technologijų perdavimas – šiame apraše - tai Klaipėdos universiteto turimos registruotos 

ir (arba) neregistruotos intelektinės nuosavybės teisių perdavimas. Žinių ir technologijų 

perdavimas apima žinių kūrimą kartu su verslo įmonėmis, kitais subjektais, jų perdavimą 

licencijuojant, parduodant intelektinės nuosavybės objektus. 



 
 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETE SUKURTOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS 

PRIKLAUSOMYBĖ 

5. Klaipėdos universiteto darbuotojų ir studijuojančių asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės 

objektų turtinės teisės priklauso Klaipėdos universitetui, jei jie sukurti ir sutartyje nėra nustatyta 

kitaip: 

a) vykdant tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, numatytas darbo sutartyse, pareiginiuose 

nuostatuose, pareigybių aprašymuose ar kituose universiteto vidaus dokumentuose; 

b) vykdant projektus, kuriuos universitetas koordinuoja ar dalyvauja partnerio teisėmis; 

c) studijuojant bet kurioje universiteto ar jungtinėje studijų programoje; 

d) pasinaudojus universiteto sukaupta patirtimi, finansine parama, įranga, medžiagomis ar 

patalpomis. 

6. Darbuotojo ar studento prašymu Universitetas gali įgyti teises į intelektinę nuosavybę, 

nesusijusią su tiesiogine darbuotojo funkcija, taip pat tokią, kuri yra sukurta nesinaudojant 

Universiteto sukaupta patirtimi, įranga ir patalpomis. 

7. Intelektinės nuosavybės objekto, sukurto bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto partneriais 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, ūkiskaitiniuose ir (ar) kituose projektuose, 

priklausomybė iš anksto nustatoma atskira sutartimi tarp visų suinteresuotų šalių. Priklausomai nuo 

finansinio bei intelektinio indėlio projekte, galimi tokie intelektinės nuosavybės variantai: 

7.1 Kai projekte kuriama intelektinė nuosavybė yra tiesioginė išdava universiteto anksčiau 

turėtos intelektinės nuosavybės, o užsakovo intelektinis ar finansinis indėlis nėra lemiamas 

numatytiems rezultatams pasiekti, tokiu atveju sukurta intelektinė nuosavybė priklauso 

universitetui, užsakovui suteikiant licenciją naudoti gautus rezultatus sutarta apimtimi tam 

tikroje srityje;  

7.2 Universitetui vykdant taikomojo pobūdžio bei technologinės plėtros darbus pagal tikslų 

užsakovo užsakymą ir jam apmokant visus atliekamų darbų kaštus, turtinės teisės į sukurtą 

intelektinę nuosavybę priklauso užsakovui, universitetui paliekant (arba nepaliekant) teisę 

sukurtus rezultatus naudoti mokslo veikloje, įskaitant mokslinių straipsnių publikavimą. Tuo 

atveju universitetas užtikrina tinkamą intelektinės veiklos rezultatų atskleidimą partneriams.  

7.3 Turtinės teisės į sukurtą intelektinę nuosavybę priklauso universitetui ir  užsakovui 

bendrosios nuosavybės teisėmis. Kartu sukurtos intelektinės nuosavybės pasidalijimo sąlygos 

iš anksto numatomos atskira sutartimi, atsižvelgiant į finansinių ir žmogiškųjų išteklių indėlius, 

pajėgumus ir galimybes komercinti intelektinės veiklos rezultatus.  

8. Klaipėdos universiteto darbuotojų ir universitete studijuojančių asmenų sukurtų intelektinės 

nuosavybės objektų turtinės teisės priklauso autoriams, jeigu jos neprieštarauja Taisyklių 

išdėstytiems intelektinės nuosavybės priklausomybės pasidalijimo principams ir nėra nustatyta kitaip 

darbo arba autorinėje sutartyje. 

9. Jeigu intelektinė nuosavybė yra sukurta dviejų arba daugiau autorių, kiekvienas bendraautorius 

turi teisę savo nuožiūra panaudoti savo sukurtą bendro kūrinio dalį, turinčią savarankišką reikšmę, 

jeigu tai neprieštarauja šiose Taisyklėse išdėstytiems intelektinės nuosavybės priklausomybės 

pasidalijimo principams ir nėra nustatyta kitaip bendraautorių sutartyje. 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMAS 

10. Intelektinės nuosavybės apsaugos ir žinių perdavimo procesas inicijuojamas:  

a) Klaipėdos universiteto padaliniuose, kai autorius ar jų grupė nusprendžia sukūrę pramoninės 

nuosavybės objektą; 

b) Mokslo ir inovacijų skyriuje identifikavus Klaipėdos universitete sukurtus pramoninės 

nuosavybės objektus. 



 
 

11. Autorius (-iai), turintis (sukūręs) potencialiai pramoninės nuosavybės teisių objektą ar 

pramoninės nuosavybės teisių objektą atitinkančią idėją (išreikšta objektyvia forma), į kurią turtinės 

teisės, kaip numatyta Taisyklių 5 punkte, priklauso Klaipėdos universitetui, informuoja Mokslo ir 

inovacijų skyrių, užpildydamas Intelektinės nuosavybės apsaugos paraišką (A forma), kuria prašoma 

apsaugoti intelektinės nuosavybės objektą Klaipėdos universiteto vardu. 

12. Jeigu sutartimi su autoriumi ar konfidencialumo sąlygomis nėra numatyta kitaip, Klaipėdos 

universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius įsipareigoja neatskleisti Intelektinės nuosavybės apsaugos 

paraiškoje esančios informacijos tretiesiems asmenims, o Intelektinės nuosavybės apsaugos paraiška 

tampa universiteto komercine paslaptimi iki kol Klaipėdos universitetas pareikš ketinimą pasinaudoti 

teisėmis į pramoninės nuosavybės objektą, kaip numatyta Taisyklių 15 punkte. 

13. Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius kartu su pramoninės nuosavybės objekto 

autoriumi ir (ar) padalinio, kuriame buvo sukurta intelektinė nuosavybė atstovais, organizuoja 

pirminę pramoninės nuosavybės objekto analizę, kurią atlikus teikia rekomendaciją Klaipėdos 

universiteto Rektoriui dėl intelektinės nuosavybės objekto apsaugos priemonių taikymo tikslingumo 

ir formos.  

14. Atliekant pirminę pramoninės nuosavybės objekto analizę, Mokslo ir inovacijų skyrius, gavęs 

pramoninės nuosavybės objekto autoriaus sutikimą ir jam dalyvaujant, gali konsultuotis ir /arba 

kreiptis dėl rekomendacijų į atsakingus Klaipėdos universiteto asmenis, Klaipėdos mokslo ir 

technologijų parką, teisines konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės apsaugos teikiančias įmones 

dėl: 

a) tikslingumo registruoti intelektinę nuosavybę, 

b) teisių į bendroje veikloje sukurtą intelektinę nuosavybę pasidalijimo, 

c) intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos, 

d) komercinimo tikslingumo, 

e) lėšų, reikalingų intelektinės nuosavybės teisinei apsaugai ir (ar) komercinimui skyrimo, 

f) informacijos konfidencialumo, 

g) kitais su intelektinės nuosavybės valdymu susijusiais klausimais.  

15. Per keturias savaites nuo Mokslo ir inovacijų skyriaus rekomendacijos dėl intelektinės 

nuosavybės objekto apsaugos priemonių taikymo tikslingumo Klaipėdos universitetas informuoja 

pramoninės nuosavybės objekto autorių apie ketinimą pasinaudoti teise į pramoninės nuosavybės 

objektą. Jeigu Klaipėdos universitetas atsisako šios teisės, teisė į pramoninės nuosavybės objektą 

paliekama autoriui. 

16. Klaipėdos universitetui pareiškus ketinimą pasinaudoti intelektinės nuosavybės teisėmis ir jas 

saugoti bei ginti Klaipėdos universiteto vardu, universitetas su pramoninės nuosavybės objekto 

autoriumi/-iais sudaro Pramoninės nuosavybės objekto registravimo sutartį, reglamentuojančią šalių 

tarpusavio teises ir pareigas. 

17. Jeigu intelektinės nuosavybės objekto turtinės teisės priklauso Klaipėdos universitetui, autorius 

(-iai) privalo pateikti visą reikalingą informaciją, būtiną pramoninės nuosavybės objekto apsaugai, 

registravimui ir (ar) komercinimui. Tokiu atveju, autorius nėra atsakingas už trečiųjų asmenų 

intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, atsirandančius dėl universitete sukurtų ir jos arba kitų 

naudotojų (pvz., licencijatų) naudojamų intelektinės veiklos rezultatų. 

18. Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius kartu su pramoninės nuosavybės objekto 

autoriumi organizuoja visas intelektinei nuosavybei apsaugoti reikalingas procedūras, kad šios būtų 

atitinkamai apsaugotos, ginamos ir (arba) veiksmingai toliau naudojamos, komercinant rezultatus.  

KOMERCINIMAS 

19. Klaipėdos universitetas, atsižvelgęs į pramoninės nuosavybės objekto komercinimo perspektyvą, 

nusprendžia dėl pramoninės nuosavybės objekto komercinimo tikslingumo. 



 
 

20. Klaipėdos universitetui nusprendus komercinti pramoninės nuosavybės objektą, universitetas 

steigia pumpurinę įmonę arba licencijuoja ir/arba atlygintinai perduoda pramoninės nuosavybės 

objekto teises kitiems juridiniams asmenims.  

21. Intelektinės nuosavybės objekto, sukurto bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto partneriais 

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

sąlygos iš anksto nustatomos atskira sutartimi tarp visų suinteresuotų šalių. Sutartys registruojamos 

ir visa informacija apie konkrečių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sukūrimo 

sąlygas kaupiama Mokslo ir inovacijų skyriaus duomenų bazėje. Sutartyse detaliai apibrėžiama 

konfidenciali informacija ir laikotarpis, kurio metu ši informacija laikoma konfidencialia.  

22. Pumpurinės įmonės steigimo atveju, įmonės steigimo išlaidų pasidalijimo, įmonės valdymo, 

akcinio kapitalo ir pelno pasidalijimo klausimai sprendžiami Klaipėdos universiteto Tarybos 

posėdžio metu.  

 

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NAUDOS PASIDALIJIMAS  

23. Intelektinės nuosavybės kaip nematerialaus turto bei su juo susijusios materialiosios nuosavybės 

vertė nustatoma Klaipėdos universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijoje, 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).  

24. Pelnas gautas iš intelektinės nuosavybės objekto komercinimo yra dalijamas tarp Klaipėdos 

universiteto ir intelektinės nuosavybės objekto autoriaus (-ių), nustatant  pelno pasidalijimo sąlygas 

atskira sutartimi, kurioje yra atsižvelgiama į Klaipėdos universiteto struktūrinio padalinio, jo 

darbuotojo, studento ar jų grupės indėlį į intelektinės veiklos rezultatus. 

25. Intelektinės nuosavybės objekto, sukurto bendradarbiaujant su Klaipėdos 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.  

26. Klaipėdos universitetas įsipareigoja mokėti visus su pramoninės nuosavybės objekto teisėmis ir 

jų apsauga susijusius mokesčius visą Klaipėdos universitetui priklausantį teisės į autorių intelektinės 

nuosavybės objektą laikotarpį, jeigu nenustatyta kitaip Pramoninės nuosavybės objekto registravimo 

sutarties sąlygose.  

 

ATSAKOMYBĖ UŽ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTO DISPONAVIMĄ 

27. Autorius užtikrina intelektinės nuosavybės objekto originalumą ir privalo vengti interesų 

konfliktų intelektinės nuosavybės kūrimo ir pramoninės nuosavybės komercinimo metu bei užtikrinti 

Klaipėdos universiteto kaip intelektinės nuosavybės turėtojo (pagal Taisyklių 5 punktą) teises. 

28. Išaiškėjus plagijavimo ir trečiųjų šalių interesų pažeidimo atvejams, autoriui taikoma 

atsakomybė Klaipėdos universiteto ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka, o pažeidėjas privalo atlyginti 

Klaipėdos universiteto patirtą materialinę žalą ir nuostolius.  

29. Klaipėdos universitetas įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka ginti jam priklausančias autorių 

intelektinės nuosavybės objektų teises  per visą intelektinės nuosavybės teisių disponavimo laikotarpį, 

kuris nustatomas Pramoninės nuosavybės objekto registravimo sutartyje.  

30. Intelektinės nuosavybės objekto, sukurto bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto partneriais 

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

priežiūros ir gynimo sąlygos iš anksto nustatomos atskira sutartimi tarp visų suinteresuotų šalių. 

31. Klaipėdos universitetui atsisakius pasinaudoti turtinėmis teisėmis į intelektinės nuosavybės 

objektą (Taisyklių 15 punktas), šių teisių apsauga ir jų gynimas perduodamos autoriui (-iams). 

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



 
 

33. Ginčai, susiję su intelektinės nuosavybės disponavimu ir valdymu, nagrinėjami Klaipėdos 

universiteto rektoriaus įsakymu sudarytos komisijos. Komisijos posėdžius inicijuoja Mokslo ir 

inovacijų skyrius. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

34. Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius palaiko ir skatina atvirąją prieigą prie KU 

intelektinės nuosavybės objektų visą Klaipėdos universitetui priklausantį teisės į intelektinės 

nuosavybės objektą laikotarpį 

35. Pramoninės nuosavybės objektų, kurių intelektinės nuosavybės teisės priklauso Klaipėdos 

universitetui, registravimo dokumentai, licencijavimo ir pardavimo sutartys registruojamos 

Klaipėdos universiteto vidaus tvarka ir saugomos Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų 

skyriuje. 

36. Intelektinės nuosavybės objektai ir su jais susijusi materialioji nuosavybė, kurių teisės priklauso 

Klaipėdos universitetui, saugomi tuose padaliniuose, kuriuose jie buvo sukurti, jeigu kitaip 

nenustatyta Pramoninės nuosavybės objekto registravimo ar kitų su Klaipėdos universiteto partneriais 

sudarytų sutarčių sąlygose. Pasibaigus Klaipėdos universiteto teisių į autorių teisių objektus galiojimo 

terminui, intelektinės nuosavybės objektai perduodami autoriams. 

 


