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Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdyje
dalyvavo:
Komisijos nariai / pakaitiniai nariai:
Jurga Greičienė – Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrė (Komisijos pirmininkė).
Vygintas Gasparavičius – Lietuvos Respublikos kultūros viceministras (Komisijos pirmininko
pavaduotojas).
Deividas Velkas – Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės
vadovas.
Gintautas Jakštas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras.
Zita Duchovskienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja.
Natalija Kaminskienė – Nacionalinės teismų administracijos direktorė.
Paulius Lukševičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras.
Vaidotas Ašmonas – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vadovas.
Irina Urbonė – Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktorė.
Lina Mickienė – Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja.
Saulius Verseckas – Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas.
Arūnas Meška – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamento vyriausiasis prokuroras.
Dalia Kreivienė – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių
ir ekonominio saugumo departamento direktorė.
Ričardas Valančiauskas – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento
direktorius.
Kiti dalyviai:
Gintas Kimtys – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros l. e. p. direktorius.
Dovilė Tebelškytė – Valstybinio patentų biuro Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėja.
Mantas Vilys – viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro direktorius.
Loreta Tauginienė – Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė.
Eglė Maziliauskienė – kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos
patarėja.
Deividas Masionis – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos Ikiteisminio tyrimo
koordinavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis tyrėjas.
Dalia Kadišienė – Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo
politikos departamento Tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus vedėja.
Eduardas Daujotis – Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento
direktorius.
Violeta Keršulienė – Lietuvos universitetų rektorių konferencija; Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Teisės direkcijos direktorė.
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Tomas Jakubauskas – advokatas, patentinis patikėtinis.
Jūratė Šuminienė – Lietuvos universitetų rektorių konferencija; Vilniaus Universiteto Teisės skyriaus
vedėja.
Jolanta Kairė – Lietuvos mokslo tarybos Teisės ir personalo skyriaus vedėja.
Vilija Viešūnaitė – Patentinių patikėtinių instituto pirmininkė, TRINITI JUREX vadovaujančioji
partnerė Lietuvoje.
Aušra Pakėnienė – „AAA Law“ partnerė, Europos patentinė patikėtinė.
Natalija Žilinskienė – Teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vadovė.
Algis Baležentis – Teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vyresnysis patarėjas.
Rosita Pletienė – Teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vyriausioji specialistė.
Rūta Bakševičienė – Teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vyriausioji specialistė
DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano
įgyvendinimo veiksmų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje koordinavimas:
2.2. Suvienodinti atskiruose informacijos šaltiniuose skelbiamą bei kitą aktualią informaciją ir
sukurti bendrą informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais platformą.
2.3. Parengti paskatų sistemą, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir paslaugų kūrėjus rūpintis
intelektinės nuosavybės apsauga.
3. Valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tikslų, uždavinių ir priemonių, susijusių su intelektine
nuosavybe, koordinavimas:
 Teisingumo ministerijos Intelektinės nuosavybės apsaugos plėtros programa
 Kultūros ministerijos informacija
 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija
 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija
 Užsienio reikalų ministerijos informacija
 Žemės ūkio ministerijos informacija
 Generalinės prokuratūros informacija
4. Kiti klausimai
4.1. Pasirengimas diskusijai dėl švietimo apie intelektinę nuosavybę tobulinimo.
4.2. Pasirengimas diskusijai dėl piratavimo ir prekių klastojimo prevencijos.
1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
J. Greičienė pasveikino Komisijos posėdžio dalyvius ir pristatė darbotvarkės projektą
NUTARTA.
Pritarti posėdžio darbotvarkei bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje koordinavimas.
2.1. Suvienodinti atskiruose informacijos šaltiniuose skelbiamą bei kitą aktualią informaciją
ir sukurti bendrą informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais platformą.
I. Urbonė pristatė bendros informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais
platformos kūrimo eigą ir iššūkius. Parengta platformos koncepcija ir bazinis prototipas. Rengiant
platformos koncepciją, identifikuoti pagrindinės informacijos blokai, platformos funkcionalumas
priklausys nuo vartotojo žinių lygio. Platformoje bus bandoma įdiegti ir konsultavimo internetu
priemonę. Aktualu yra tai, jog visos institucijos, kurios veikia intelektinės nuosavybės apsaugos
srityje Lietuvoje, paskirtų atsakingus asmenis, su kuriais Valstybinis patentų biuras galėtų nuolat
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kontaktuoti ir dirbtų, kuriant ir administruojant portalo turinį.
V. Gasparavičius pritarė dėl atsakingų asmenų skyrimo. Pateikė pasiūlymą sujungti ar panaudoti
portalo duomenis su AGORATEKA (Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnybos visos
Europos interneto vartai, kur galima rasti informaciją apie intelektinės nuosavybės šaltinių teisėtumą)
bei portalo „naudoklegaliai.lt“ duomenis.
M. Vilys atkreipė į dėmesį į intelektinės nuosavybės žinių integravimo į bendrą verslo konsultavimo
procesą svarbą. Pažymėjo, jog įmonėms svarbu ne tik informacijos gavimas, bet ir patarimas. Nurodė,
kad Lietuvos inovacijų centras yra sukūręs įvairių įrankių, kaip konsultuoti verslą ir prisidės bei
prisijungs prie bazinio portalo kūrimo iniciatyvos.
R. Valančiauskas pabrėžė poreikį apibrėžti portalo tikslus – ar jis skirtas žinių sklaidai, ar
konsultavimui bei subjektų, kuriems portalas skiriamas, identifikavimą.
J. Šuminienė atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos aukštosioms mokykloms didžiausia problema –
intelektinės nuosavybės valdymas ne Lietuvoje, o užsienio valstybėse. Universitetai susiduria su žinių
trūkumų apie tai, kokios yra intelektinės nuosavybės valdymo sąlygos kitose šalyse. Kuriant portalą,
būtų naudinga jame skelbti tokią informaciją.
Z. Duchovskienė atkreipė dėmesį į tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria daug dėmesio
intelektinės nuosavybės, esančios mokslo institucijose, apsaugai. Įkurti mokslo ir inovacijų centrai
mokslo ir studijų institucijose, kurių vienas iš tikslų ir yra – intelektinės nuosavybės apsauga.
Skiriama parama mokslo ir inovacijų centrams, kurie užsiima intelektinės nuosavybės apsaugos
standartizavimu mokslo ir švietimo institucijose, informacijos, susijusios su intelektinės nuosavybės
valdymo užsienio valstybėse paieška. Sukurtas mokslo ir inovacijų centrų tinklas, kuris nuolat
bendradarbiauja su Valstybiniu patentų biuru.
NUTARTA.
1. Institucijoms, kurių veikla susijusi su intelektinės nuosavybės apsauga, paskirti atsakingus
(kontaktinius) asmenis, kurie bendradarbiautų su Valstybiniu patentų biuru, kuriant bendrą
informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais platformą.
2. Kituose komisijos posėdžiuose aptarti bendro informavimo ir konsultavimo intelektinės
nuosavybės klausimais platformos kūrimo eigą.
2.2. Parengti paskatų sistemą, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir paslaugų kūrėjus rūpintis
intelektinės nuosavybės apsauga.
I. Urbonė pristatė paskatų sistemos, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir paslaugų kūrėjus rūpintis
intelektinės nuosavybės apsauga, kūrimo galimybes ir iššūkius. Pažymėjo, kad priemonė yra labai
plati, bus reikalingas daugelio institucijų indėlis. Pradėti reikėtų nuo esamos paskatų sistemos
analizės ir kartu atlikti lyginamąją analizę. Šią priemonę taip pat siūloma įgyvendinti per Teisingumo
ministerijos Intelektinės nuosavybės plėtros programą.
S. Verseckas pristatė Generalinės prokuratūros pastabas dėl patikslintos Intelektinės nuosavybės
apsaugos plėtros programos.
I. Urbonė paaiškino, kad Intelektinės nuosavybės apsaugos plėtros programos projektas buvo
patikslintas pagal Finansų ministerijos gautas pastabas ir pakoreguotas metodologiškai.
NUTARTA.
Pasiūlyti institucijoms, kurių veikla susijusi su intelektinės nuosavybės apsauga, planuojant 2022
metų veiklas, atsižvelgti į numatytą paskatų sistemos, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir
paslaugų kūrėjus rūpintis intelektinės nuosavybės apsauga, kūrimą.
3. SVARSTYTA. Valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tikslų, uždavinių ir priemonių, susijusių su
intelektine nuosavybe, koordinavimas.
I. Urbonė pristatė Intelektinės nuosavybės apsaugos plėtros programos projektą.
V. Gasparavičius pasiūlė prie dalyvaujančių institucijų įtraukti Lietuvos radijo ir televizijos komisiją.
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Pastebėjo, kad autorių teisėms ir gretutinėms teisėms skirtas mažesnis dėmesys negu pramoninei
nuosavybei. Informavo, kad Kultūros ministerija pastabas Intelektinės nuosavybės apsaugos plėtros
programos projektui pateiks artimiausiu metu.
J. Greičienė pažymėjo, kad Teisingumo ministerija, gavusi Kultūros ministerijos konkrečius
pasiūlymus dėl autorių teisių ir gretutines teisių inkorporavimo, galės papildyti plėtros programą.
I. Urbonė priminė, kad gavus Finansų ministerijos pastabas, priemonės plėtros programos projekte
buvo apjungtos („stambinamos“).
V. Gasparavičius pastebėjo, jog vienas iš šios Vyriausybės prioritetų – efektyvinti autorinio turinio
apsaugą skaitmeninėje erdvėje ir pristatė veiksmus, kuriuos Kultūros ministerija yra numačiusi šio
prioriteto įgyvendinimui.
N. Kaminskienė informavo, jog 2021 m. Nacionalinė teismų administracija su Pasaulinės intelektinės
nuosavybės organizacija pasirašė memorandumą dėl Lietuvos prisijungimo prie Wipo LexJudgements duomenų bazės. Prieiga prie šios duomenų bazės leis susipažinti su kitų valstybių
svarbiausiais teismų sprendimais intelektinės nuosavybės srityje bei dalintis Lietuvos teismų
sprendimais.
NUTARTA.
Pasiūlyti iki balandžio 30 d. pateikti Teisingumo ministerijai raštu informaciją apie institucijų
strateginiuose dokumentuose numatytus veiklos tikslus, uždavinius ir priemones, susijusius su
intelektinės nuosavybės apsauga.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai
4.1. Pasirengimas diskusijai dėl švietimo apie intelektinę nuosavybę tobulinimo.
4.2. Pasirengimas diskusijai dėl piratavimo ir prekių klastojimo prevencijos.
J. Greičienė atkreipė dėmesį, jog Komisijos funkcijos apima švietimo apie intelektinę nuosavybę bei
piratavimo ir prekių klastojimo koordinavimą. Siūloma į kitų Komisijos posėdžių darbotvarkę įtraukti
šiuos klausimus ir prašyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatyti situaciją dėl švietimo apie
intelektinę nuosavybę, o dėl piratavimo bei prekių klastojimo – Kultūros ministerijos ir Muitinės
departamento.
Z. Duchovskienė atkreipė dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pagal kompetenciją
priskirtas švietimas, kaip bendrasis ugdymas.
J. Greičienė pritarė, jog reikia diskutuoti apie bendrąjį ugdymą. Komisijai reikėtų bendros
informacijos apie dabartinę padėtį, kad būtų galima diskutuoti dėl reikalingų pokyčių.
L. Tauginienė atkreipė dėmesį į mokslinių tyrimų duomenų apsaugą bei situacijas, kai moksliniai
tyrimai yra pasisavinami. Susiduriama su mokslinių tyrimų valdymo bei apsaugos problema.
J. Greičienė pakvietė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierę kitame posėdyje detaliau pristatyti
iškeltą klausimą.
NUTARTA.
1. Pasiūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paruošti ir pateikti kitame Komisijos posėdyje
išsamią informaciją apie švietimo apie intelektinę nuosavybę būklę.
2. Pasiūlyti Kultūros ministerijai ir Muitinės departamentui paruošt ir pateikti kitame Komisijos
posėdyje apibendrintą informaciją apie kovos su piratavimu ir prekių klastojimu situaciją ir
pasiūlymus dėl galimo koordinavimo tobulinimo.
3. Pasiūlyti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui pristatyti mokslinių tyrimų duomenų
apsaugos problemas ir galimus jų sprendimo būdus kitame Komisijos posėdyje.
POSĖDŽIO PIRMININKĖ

Jurga Greičienė

POSĖDŽIO SEKRETORĖ

Rūta Bakševičienė
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