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1. Esu Marija Stonkien÷.  
Mano pranešimo tema: Teisiniai žodin÷s istorijos skaitmeninimo aspektai 

Pranešimo tikslas
išanalizuoti  skaitmeninimui reikšmingus

teisinius žodinės istorijos vienetų kūrimo, naudojimo 
išvęstiniams kūriniams kurti ir jų sklaidos visuomenei 

aspektus.
• Žodinės istorijos vienetais pranešime laikomi:

– žodiniai pasakojimai (“žmogaus pasakojama istorija” /“žmogaus istorija”, interviu ),

– asmenų sukurti darbai (laiškai;  dienoraščiai;  albumai (piešinių, eilėraščių, gaidų ir pan.);  fotografijos ir 
kt. asmeniniai dokumentai),

– dokumentai, kuriuose užfiksuoti žodinės istorijos duomenys,

– kolektyvinės asmenų, turinčių bendrų patyrimų, atminties formavimo (sąveikos tarp žodinės istorijos 
vienetų užtikrinimo) tiek tradicinėmis technologijomis (spaudiniai, albumai, parodos ir kt.), tiek 
naujosiomis technologijomis (skaitmeninės duomenų bazės, informacijos pateikimas  žiniatinklyje, 
daugialypėje terpėje ir kt.) priemonėmis sukurti žodinės istorijos vienetai.

• Teisinių žodinės istorijos vienetų sklaidos aspektų vertinimui svarbu tai, kad:
– žodinės istorijos informacijos šaltinis yra su įvykiu susijęs asmuo, tai duomenys  „iš pirmų lūpų“, t. y. 

šiuos duomenis pateikia tiesiogiai įvykiuose dalyvavęs ar juos matęs asmuo;

– žodinės istorijos duomenų rinkimo metodai dažniausiai taikomi tik netolimos praeities įvykiams tirti, t. 
y., kol dar yra tuos įvykius patyrusių ir prisimenančių žmonių. 

 

2. Pranešimo tikslas -  išanalizuoti  skaitmeninimui reikšmingus  teisinius žodin÷s istorijos 
vienetų kūrimo, naudojimo išvestiniams kūriniams kurti ir jų sklaidos  visuomenei aspektus. 

 
Vertinant teisinius aspektus žodin÷s istorijos praktikoje svarbu išskirti reiškinius, objektus, kurie 

yra svarbūs šios srities teisinio reguliavimo pažinimui. 
Tod÷l pirmiausia reik÷tų apsibr÷žti žodin÷s istorijos artefaktus kaip teisinio reguliavimo dalykus. 

Įvertinus žodin÷s istorijos raiškų,  neš÷jų (laikmenų) įvairovę gali būti  išskiriami į teisinio 
reguliavimo sritį patenkantys visuomeniniai santykiai, susiję su tokiais žodin÷s istorijos vienetais: 

• žodiniais pasakojimais (“žmogaus pasakojama istorija” /“žmogaus istorija”, taip pat ir interviu), 

• asmenų sukurtais kūriniais (laiškais;  dienoraščiais;  albumais (piešinių, eil÷raščių, gaidų ir 
pan.);  fotografijomis ir kt. asmeniniais dokumentais), 

• dokumentais, kuriuose užfiksuoti žodin÷s istorijos duomenys. 
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Bendrieji  teisiniai žodinės istorijos vienetų 
kūrimo ir naudojimo pagrindai

KŪRINIO, 
PASAKOJIMO 
PERDIRBINYS 

ASMENS KŪRINYS
(DIENORAŠTIS, PATIES UŽRAŠYTI ATSIMINIMAI IR KT.)

INTERVIU

PASAKOJIMAS

Santykių d÷l intelektin÷s nuosavyb÷s (pvz., kūrinio, atlikimo, duomenų baz÷s) arba 
civilinių teisių objektų nuosavyb÷s (informacijos, daiktų) reguliavimas.

PASAKOJIMO FIKSAVIMAS
(GARSU, GARSU  IR VAIZDU)

Žodin÷s istorijos vienetų sklaidos teisinis reguliavimas

Teisinis viešosios informacijos sklaidos reguliavimas

 

3. Sisteminis požiūris į  bendruosius teisinius žodin÷s istorijos kūrimo ir naudojimo teisinius 
pagrindus, grindžiamas teisiniam reguliavimui reikšmingų žodin÷s istorijos praktikos aspektų 
išskyrimu, pateikia gan÷tinai nesud÷tingą žodin÷s istorijos kūrimui, sklaidai svarbių teisinio 
reguliavimo aspektų pažinimo schemą.  
Šioje schemoje  išskiriamos  dvi svarbiausios žodin÷s istorijos praktikos teisinio reguliavimo 
sritys:  
žodin÷s istorijos (tiksliau - žodin÷s istorijos vienetų) kūrimo santykių teisinis reguliavimas 
santykių, susiklostančių žodin÷s istorijos sklaidoje visuomenei, teisinis reguliavimas.  

 
Žodin÷s istorijos kūrimo etape reik÷tų  įvertinti kelis svarbius teisiniam reguliavimui dalykus: 

žodin÷s istorijos vieneto sukūrimą ir galimybes šiuos vienetus panaudoti išvestinių kūrinių kūrimui,  
t.y. pasinaudojant tiek pačiais žodin÷s istorijos kūriniais, tiek  juose  pateiktais faktais, duomenimis ar 
informacija kurti kitus žodin÷s istorijos vienetus. Kaip pavyzdį galima pateikti asmenų laiškus (kaip 
pavienius kūrinius), skirtingų asmenų laiškų  rinkinį (kaip išvestinį kūrinį).  

Žodin÷s istorijos vienetų kūrimo etapo ypatumai  lemia žodin÷s istorijos sklaidai reikšmingą  
teisinį šių objektų statusą – žodiniams istorijos vienetams  gali būti taikomas tiek intelektin÷s 
nuosavyb÷s objekto, tiek kito civilinių teisių objekto statusas (jei žodin÷s istorijos vienetas yra  
informacija arba daiktas). 

 

Žodinės istorijos vienetai kaip intelektinės 
nuosavybės objektai

• Kas yra intelektinės nuosavybės objektai - apibrėžiama valstybės įstatymuose  
Taisyklė- tik tai, kas įvardijama intelektinėse nuosavybės objektu ir atitinka 
valstybės įstatymuose nustatytus kriterijus yra intelektinės nuosavybės teisių 
objektas.

Intelektinės nuosavybės objektai

Autorių teisių 
objektai

Gretutinių 
teisių objektai

Sui generis

teisių objektai

Pvz., pasakojimas, 
dainavimas, fonograma, 
transliacija, 
audiovizualinis kūrinys

Pvz., literatūros , meno 
kūrinys

Pvz., duomenų baz÷

• Intelektin÷s nuosavyb÷s apsaugą tarptautiniu lygmeniu numato tarptautin÷s 
sutartys   (dvišal÷s ar daugiašal÷s).

 

4. Kas yra/ gali būti  intelektin÷s nuosavyb÷s objektas yra  apibr÷žiama valstyb÷s įstatymuose  
Taisykl÷ čia tokia-  tik tai, kas įvardijama intelektin÷se nuosavyb÷s objektu valstyb÷s 
įstatymuose ir kas atitinka šiuose įstatymuose nustatytus kriterijus yra intelektin÷s nuosavyb÷s 
teisių objektas. Atskirose valstyb÷se gali skirtis intelektin÷s nuosavyb÷s objektui keliami 
reikalavimai, jų samprata. 
 
Aptariant žodin÷s istorijos vieneto kaip intelektin÷s nuosavyb÷s objekto statusą būtina 
pasteb÷ti, kad intelektin÷s nuosavyb÷s objektus nuo kitų civilinių teisių objektų (informacijos, 
daiktų) skiria intelektin÷s nuosavyb÷s teisin÷s apsaugos ypatumai:  

• Teritorinis intelektin÷s nuosavyb÷s teisin÷s apsaugos pobūdis (intelektin÷s nuosavyb÷s 
apsauga yra apribota valstyb÷s teritorija ir nors d÷l tarptautinių sutarčių šis ypatumas n÷ra 
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absoliutus, tam tikri nacionalin÷s teisin÷s apsaugos skirtumai yra),  

• Intelektin÷s nuosavyb÷s apsaugos terminuotumas (skirtingai nuo kitų civilinių teisių 
objektų intelektin÷s nuosavyb÷s apsauga yra apribota tam tikru terminu), 

• Dviguba autorių intelektin÷s nuosavyb÷s teisių prigimtis (autoriai turi tiek turtines, tiek 
asmenines neturtines autorių teises). 
 

Pagal Lietuvos įstatymus žodin÷s istorijos vienetai gali būti trijų tipų intelektin÷s nuosavyb÷s 
objektai – autorių teisių objektai (pvz., laiškai, dienoraščiai, piešiniai, fotografijos, duomenų baz÷s), 
gretutinių teisių objektai (pasakojimas kaip atlikimas, garso / arba vaizdo arba audiovizualinis įrašas) 
ir sui generis teisių objektai (duomenų baz÷s). 

 
Tarptautiniu lygmeniu intelektin÷s nuosavyb÷s apsauga yra reguliuojama tarptautin÷mis  - 

dvišal÷mis arba daugiašal÷mis - sutartimis. 

Žodinės istorijos vieneto 
skaitmeninimo teisiniai pagrindai

KŪRINYS

SKAITMENINIMASKŪRINYS KOPIJA

 

5. Žodin÷s istorijos vieneto (autorių teisių, gretutinių teisių objekto)  skaitmeninimo  teisinių 
pagrindų supratimas grindžiamas dvejopu skaitmeninimo proceso vertinimu: 

• Skaitmeninimas gali būti savitas kūrinio atgaminimo būdas (skaitmeninant padaroma 
skaitmenin÷ kūrinio kopija).  
       Tai reiškia, kad žodin÷s istorijos vienetų skaitmeninimo teisinis pagrindas yra atitinkamos 
autoriaus turtin÷s teis÷s (teis÷s atgaminti kūrinį) arba atitinkamos atlik÷jo teis÷s ( teis÷s įrašyti 
atlikimą) įgijimas. Atlik÷jas, autorius turi išreikšti savo valią d÷l šių teisių suteikimo, 
perleidimo (ar pro bonum (dovanai), ar atlygintinai). Formalia valios išraiška yra sutartis. 

Muziejai, bibliotekos, archyvai  kaip viešąjį interesą tenkinančios institucijos gali  
atitinkamose situacijose  pasinaudoti  autoriaus turtinių teisių apribojimo išimtimis, 
numatytomis valstyb÷s įstatymuose (precedentin÷s teis÷s valstyb÷se – taikoma sąžiningo 
naudojimo doktrina, angl. fair use arba fair dealing). Šios išimtys leidžia  įstatyme 
numatytomis sąlygomis (arba sąžiningo naudojimo sąlygomis) atitinkamomis autorių 
turtin÷mis teis÷mis naudotis be autoriaus sutikimo – tokiais atvejais autoriaus valios išraiška 
yra nereikalinga. 

• Skaitmeninimas gali būti ir savitas originalaus kūrinio sukūrimo būdas.  
       Jei naudojant skaitmeninimo technologijas kuriamas  originalus kūrinys, kurio sukūrimui 
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panaudojami žodin÷s istorijos vienetai – tam būtinas atitinkamas teisinis pagrindas – turtin÷s 
autoriaus teis÷s perdirbti kūrinį įgijimas (jei žodin÷s istorijos vienetas yra intelektin÷s 
nuosavyb÷s objektas) ar nuosavyb÷s teisių tur÷tojo leidimas tokiu būdu naudoti civilinių teisių 
objektą (jei žodin÷s istorijos vienetas yra informacija, daiktas). 

 

Skaitmeninimas ir intelektinės nuosavybės 
teisių atsiradimas

KŪRINYS 
(perdirbinys, 

išvestinis kūrinys), t. p. ir 
duomenų bazė

KŪRINYS
AT, GT objektas Dokumentas

KŪRINYS
AT, GT objektas Dokumentas

N÷ra kūrybos 
proceso

N÷ra esminių 
investicijų 

DUOMENŲ BAZĖ 
(duomenų, informacijos, 

kūrinių rinkinys)

Esmin÷s investicijos 

KŪRINIO 
KOPIJA

Autorių teisių 

(ir/ar gretutinių teisių) objektas

Sui generis teisių 

objektas

Civilinių teisių objektas –

daiktas, informacija 

INFORMACIJOS 

RINKINYS

S
K

A
IT

M
E

N
IN

IM
A

S

Originalaus kūrinio kūrybos 
procesas

 

6. Skaitmeninimo proceso ypatumai lemia skaitmeninimo metu gauto objekto teisinį statusą. 
 

    Jei skaitmeninimas yra originalaus kūrinio kūrimo  procesas, t.y. jei skaitmeninant sukuriamas 
įstatyminius intelektin÷s nuosavyb÷s objekto reikalavimus atitinkantis kūrinys – skaitmenintojas į jį 
įgyja intelektin÷s nuosavyb÷s teises. Atkreipiamas d÷mesys į tai, kad tokiu atveju autorių teisių 
objektu gali būti ir duomenų baz÷ (kaip rinkinys). 

 
Jei skaitmeninimas yra tik skaitmenin÷s kūrinio ar daikto kopijos darymas – savaime jokių  

intelektin÷s nuosavyb÷s teisių į kopiją skaitmenintojas neįgyja šias teises gali suteikti tik šių turtinių 
intelektin÷s nuosavyb÷s teisių ar daikto, informacijos savininkas. 
 

Dar vienas savitas  teisinis pagrindas savitų intelektin÷s nuosavyb÷s teisių įgijimui – esmin÷s 
investicijos (tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu aspektu), skirtos skaitmenin÷s duomenų baz÷s gamybai. 
Duomenų baz÷s gamintojas į duomenų bazę įgyja sui generis teises (savitas intelektin÷s nuosavyb÷s 
teises).  Lietuvoje saugomos tokios sui generis teis÷s: turtin÷ teis÷ perkelti duomenų baz÷s turinį ar 
esminę jos dalį į kitą laikmeną ir teis÷ padaryti duomenų bazę ar jos esminę dalį viešai prieinama. 

 

Žodinės istorijos vienetų sklaidos teisiniai 
aspektai

KŪRINYS 
(intelektinės nuosavybės objektas)

VISUOMENö

DAIKTAS, INFORMACIJA
(civilinių teisių objektas) 

Teisinis pagrindas (tik

įstatymuose numatytais

atvejais) – naudojimasis

turtinių intelektinės

nuosavybės teisių

išimtimis.

Teisinis pagrindas - atitinkamos

autoriaus, atlikėjo, fonogramos,

audiovizualinio įrašo gamintojo

turtinės teisės (platinimo (g. b.

viešo rodymo, viešo atlikimo);

padarymo viešai prieinamo

kompiuterių tinklais) įgijimas.

Teisinis pagrindas – daikto savininko sutikimas

viešinti informaciją, duomenis, naudoti jam

nuosavybės teise priklausantį daiktą.

Teisinis viešosios 
informacijos sklaidos 

reguliavimas

 

7. Analizuojant teisinius žodin÷s istorijos viešinimo aspektus pirmiausiai pastebima, kad  žodin÷s 
istorijos vieneto teisinis statusas  (ar tai intelektin÷s nuosavyb÷s objektas, ar  kitas civilinių teisių 
objektas (daiktas ar informacija) lemia žodin÷s istorijos vienetų sklaidos visuomenei teisinius 
pagrindus.  

 
Jei  visuomenei pateikiamas (ar ekspozicijoje, ar internete ar kitu būdu) – intelektin÷s nuosavyb÷s 
objektas – tam būtinas atitinkamos autoriaus, atlik÷jo, fonogramos, audiovizualinio įrašo gamintojo  
turtin÷s teis÷s - platinimo (g. b. viešo rodymo, viešo atlikimo) teis÷s ar padarymo viešai prieinamo 
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kompiuterių tinklais teis÷s įgijimas.  
Skleidžiant žodinę istoriją visuomenei būtina įvertinti galimybes pasinaudoti įstatymuose 

numatytomis intelektin÷s nuosavyb÷s objektų naudojimo išimtimis, tačiau tokiu atveju būtina įvertinti 
tokio naudojimo sąlygas. 
 

Jei visuomenei pateikiamas daiktas, informacija  –  turi būti daikto savininko sutikimas viešinti  
informaciją, duomenis, t. y.  atitinkamu būdu naudoti jam nuosavyb÷s teise priklausantį daiktą.  

 
Teisiniai žodin÷s istorijos vienetų sklaidos visuomenei pagrindai priklauso ne tik  nuo žodin÷s 

istorijos vieneto teisinio statuso. Svarbiu aspektu yra valstyb÷s teis÷s aktuose įtvirtinti visuomen÷s 
informavimo arba viešosios informacijos sklaidos teisiniai reikalavimai. 

Apibrėžiami valstybės įstatymuose, reguliuojančiuose viešąją komunikaciją (viešąją 
informacijos sklaidą, visuomenės informavimą):

– Informacijos sklaidos reguliavimas užtikrinant asmenų teisių ir teisėtų interesų 
apsaugą (pvz., privatumo apsauga, garbės ir orumo apsauga (apsauga nuo 
šmeižto, įžeidimo),

– Informacijos sklaidos reguliavimas užtikrinant viešuosius interesus (Valstybės, 
tarnybos, komercinių paslapčių apsauga ir pan.).

Teisiniai reikalavimai žodinės istorijos vienetų 
sklaidai: viešoji informacijos sklaida

"Aš nesibylin÷ju su V.Petkevičiumi. 

Atsakovą jau pasi÷m÷ mirtis. Vieno lito 

ieškinys - tai tik būdas, kad byla tęstųsi ir 

galimai padoriai pasibaigtų. Aš bylin÷juosi 

prieš neteisybę, kuri, deja, lieka. Ją reikia 

užbaigti, kad mano t÷vo atminimas neliktų 

apdr÷btas vieno žmogaus fantazijomis“.

Vytautas Petkevičius
© Eltos nuotrauka

Šaltinis: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-
naujienos/apeliacinis-teismas-durniu-laivas-zemina-

vytauto-landsbergio-tevo-garbe-465574/ Vytautas Landsbergis
Nuotraukos autorius
Andreas Strasbourg

 

8. Teisiniai reikalavimai žodin÷s istorijos vienetų sklaidai apibr÷žiami valstyb÷s įstatymuose, 
reguliuojančiuose viešąją komunikaciją (viešąją informacijos sklaidą, visuomen÷s 
informavimą).  

Informacijos sklaida visuomenei reguliuojama tiek užtikrinant asmenų teisių ir teis÷tų interesų 
apsaugą (pvz., privatumo apsaugą, garb÷s ir orumo apsaugą (apsaugant nuo šmeižto, įžeidimo), tiek 
užtikrinant viešuosius interesus (apsaugant valstyb÷s, tarnybos, komercines paslaptis, apsaugant nuo 
tam tikros informacijos, pvz., pažeidžiančios moralę, neribotos sklaidos  ir kt.). 

 
Analizuojant žodin÷s istorijos sklaidos teisinį reguliavimą svarbu įvertinti  tai, kad: 

• žodin÷s istorijos vienetai  yra susiję su netolima praeitimi, nes žodin÷s istorijos duomenų 
rinkimo metodai taikomi tik netolimos praeities įvykiams tirti.  

• šių duomenų ypatumu yra tai, kad jų šaltinis yra su įvykiu susijęs asmuo, kuris pateikiamus 
duomenis, informaciją individualizuoja, subjektyvizuoja.  

•  žodin÷s istorijos vienetai vertinami kaip duomenų šaltinis. Čia  duomenys yra gaunamai 
analizuojant asmens nuomonę ir įvykių vertinimą.  
 
Šie žodin÷s istorijos ypatumai tur÷tų atkreipti žodin÷s istorijos sklaida užsiimančių asmenų d÷mesį į 

kitų asmenų asmeninių neturtinių teisių pažeidimo gr÷smes (asmenų privataus  gyvenimo paviešinimą, garb÷s 
ir orumo pažeminimą, įžeidimą, šmeižimą) ir galimą atsakomybę. 
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Kaip pavyzdį galima pateikti vieną iš garsiai Lietuvoje nuaid÷jusių bylų (nors tai ir n÷ra tiesiogiai 

susiję su žodin÷s istorijos sklaida, bet netiesiogin÷s sąsajos yra) .  Rašytojas Vytautas Petkevičius knygoje 
pateik÷ Lietuvos europarlamentaro Vytauto Landsbergio t÷vo garbę ir orumą žeminančią informaciją - knygoje 
V. Landsbergio t÷vas pavadintas "Hitlerio draugu", teigiama, kad jis  bendradarbiavęs su  sovietinio saugumo 
struktūra (KGB). 2006 m.  išk÷lus baudžiamąją bylą d÷l šmeižto, rašytojas  kiekvieną paneigimo prašomą  
teiginį pagrind÷ pateikdamas 20-30 faktinių  duomenų,  nurod÷ šaltinius, kuriais vadovaudamasis jis susidar÷ 
tokią nuomonę. Baudžiamoji byla buvo nutraukta su÷jus baudžiamosios atsakomyb÷s senaties terminui. 

V. Landsbergis kreip÷si į teismą  keldamas  civilinę bylą. Ieškovas siek÷, kad  rašytojas  atsiprašytų 
spaudos leidinyje, kurio tiražas ne mažesnis nei buvo išleista knyga ir atlygintų  patirtą neturtinę žalą (virš 100 
tūkst. litų). Rašytojui mirus byla buvo tęsiama.  V. Landbergis praš÷ t÷vo garbę ir orumą žeminančių teiginių 
paneigimo ir simbolin÷s žalos atlyginimo (1 lito) priteisimo iš paveld÷tojų.  2009 m. Vilniaus miesto apygardos 
teismo sprendimu V. Landsbergio  ieškinys patenkintas iš dalies -  pripažintas faktas, kad  V. Petkevičiaus 
knygoje išspausdinti  teiginiai neatitinka tikrov÷s ir žemina ieškovo V. Landsbergio t÷vo  garbę bei orumą. 
Lietuvos Apeliacinis teismas 2010 m. šį sprendimą paliko galioti. 

Išvados

• Žodinės istorijos fiksavimas, skaitmeninimas reikalauja  pagarbos su žodinės istorijos 
vienetų kūrimu susijusių  asmenų intelektinės nuosavybės apsaugai - autorių teisių, 
gretutinių teisių apsaugai.  Todėl skaitmenimui būtinas atitinkamų turtinių 
intelektinės nuosavybės teisių įgijimas arba informacijos savininko sutikimas 
dokumentui, informacijai suteikti skaitmenininę formą. 

• Skaitmeninant, skleidžiant žodinę istoriją visuomenei būtina įvertinti galimybes 
pasinaudoti įstatymuose numatytomis intelektinės nuosavybės objektų naudojimo 
išimtimis.

• Skaitmeninimu paprastai nesukuriamas  autorių teisių  ar gretutinių teisių objektas, 
tačiau, jei skaitmeninimas yra kūrybos procesu – toks objektas gali būti sukuriamas. 
Skaitmeninant gali būti sukuriamas ir sui generis teisių objektas.

• Skleidžiant suskaitmenintą informaciją, kūrinius - būtina paisyti ne tik intelektinės 
nuosavybės teisių subjektų teisių ir teisėtų interesų, bet ir nepažeisti viešosios 
informacijos sklaidos reikalavimų. Skleidžiant suskaitmenintą informaciją, kūrinius -
būtina paisyti ne tik intelektinės nuosavybės teisių subjektų teisių ir teisėtų interesų, 
bet ir nepažeisti viešosios informacijos sklaidos reikalavimų.

 

9. Apibendrindama tai, kas pasakyta, nor÷čiau pabr÷žti tokius svarbiausius dalykus: 
• Žodin÷s istorijos skaitmeninimas reikalauja  pagarbos su žodin÷s istorijos vienetų kūrimu 

susijusių  asmenų intelektin÷s nuosavyb÷s apsaugai - autorių teisių, gretutinių teisių apsaugai.  Tod÷l 
skaitmenimui būtinas atitinkamų turtinių intelektin÷s nuosavyb÷s teisių įgijimas arba informacijos 
savininko sutikimas, kad jo pateiktam dokumentui, informacijai būtų suteikta skaitmeninin÷ forma.  

• Skaitmeninant, skleidžiant žodinę istoriją visuomenei būtina įvertinti galimybes pasinaudoti 
įstatymuose numatytomis intelektin÷s nuosavyb÷s objektų naudojimo išimtimis.  

• Skaitmeninimu paprastai nesukuriamas  autorių teisių  ar gretutinių teisių objektas, tačiau, jei 
skaitmeninimas yra kūrybos procesu – toks objektas gali būti sukuriamas. Skaitmeninant gali būti 
sukuriamas ir sui generis teisių objektas. 

• Skleidžiant suskaitmenintą informaciją, kūrinius - būtina paisyti ne tik intelektin÷s nuosavyb÷s 
teisių subjektų teisių ir teis÷tų interesų, bet ir nepažeisti viešosios informacijos sklaidos reikalavimų.  

 


