AUTORIŲ TURTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMAS
__________________ Nr. ________
(data)

_____________________
(sudarymo vieta)

Įskaitant dalyvių sąrašą
Susirinkimo data: …………………..
Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas (LST TK)
…………..................................................................................................
(numeris ir pavadinimas)

ĮŽANGA
Siekiant užtikrinti dokumentų, kurie parengti LST TK narių įgaliotųjų atstovų ir kitų
standartizacijos procese dalyvaujančių asmenų, teisinę apsaugą, prašome Jūsų – įnešančio savo
intelektinį indėlį į nacionalinę standartizaciją − priimti toliau nurodytas nuostatas ir sąlygas dėl autorių
turtinių teisių perdavimo ir pasirašyti dalyvių sąraše. Patogumo dėlei šis pasirašytas pareiškimas taip
pat naudojamas kaip susirinkimo dalyvių sąrašas.
AUTORIŲ TURTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMO PAREIŠKIMAS
1.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių
apsaugos ratifikavimo ir Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą:
a) pasirašydamas toliau esančiame sąraše, savo intelektinio indėlio rengiant originaliuosius
Lietuvos standartus ir kitus leidinius turines teises išimtinai ir neatšaukiamai perduodu
Lietuvos standartizacijos departamentui;
b) sutinku, kad originalieji Lietuvos standartai ar kiti leidiniai, kuriuose yra visas arba dalinis
mano įnašas, būtų išleisti neminint mano vardo ir pavardės;
c) sutinku, kad Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo visą numatytą
laikotarpį autorių turtinės teisės būtų naudojamos neminint mano vardo ir pavardės;
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d) sutinku, kad šis pareiškimas man nedraudžia toliau savojo autorių teisių įnašo naudoti
saviems tikslams, jei toks naudojimas neturės neigiamos įtakos originaliųjų Lietuvos
standartų ar kitų leidinių, nurodytų (a) punkte naudojimui.
2.

Jei pasiūlysiu intelektinį įnašą, į kurį aš neturiu autorių teisių, įsipareigoju apie tai pranešti
Lietuvos standartizacijos departamentui ir, jei man bus žinoma, nurodyti autorių teisių
savininką tam, kad būtų užtikrintos jo autorių teisių perdavimas Lietuvos standartizacijos
departamentui.

3.

Visame pasaulyje nemokamai perduotos autorių turtinės teisės apima visas kalbas ir šiuo metu
žinomas naudojimo formas: išleidimą, atgaminimą ir perdirbimą, naudojant visas priemones ir

2
grafines pagalbines sistemas, t. y. spausdinimą, fotografavimą, mikrofilmavimą ir visas
magnetines, elektronines ir skaitmenines pagalbines sistemas, atminties korteles, pastoviosios
atminties kompaktinius diskus, skaitmeninius vaizdo diskus (DVD, Blu-Ray), filmus,
fotografijas, skaidres, nuotolinį platinimą, kabelinį ir palydovinį ryšį, interneto programas,
interaktyvius dokumentų serverius ir tinklus, platinimą, vertimą, pajamų gavimą iš kopijavimo,
pranešimus visuomenei, naudojimo licencijų perdavimą trečiosioms šalims.
DALYVIŲ SĄRAŠAS
Pasirašydamas dalyvių sąraše, aš sutinku perduoti autorių turtines teises Lietuvos standartizacijos
departamentui pagal Autorių turtinių teisių perdavimo pareiškimą.
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Vardas ir pavardė

Atstovaujama institucija

Parašas

