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ATVIROS PRIEIGOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIO TYRIMŲ CENTRO NUOSTATAI
I.
1.

2.
3.

4.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras (toliau – JTC) yra sudedamoji Slėnio „Nemunas“
dalis, Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – ASU) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
(toliau – LAMMC) mokslinės infrastruktūros padalinys, kuriame ASU yra Atsakingasis partneris
(administruoja, įgyvendina, santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja) už: Aplinkotyros
laboratoriją, Augalinių žaliavų kokybės laboratoriją, Agrobiotechnologijų laboratoriją, Klimato kaitos
poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratoriją, o LAMMC yra Atsakingasis partneris (administruoja,
įgyvendina, santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja) už Agrobiologijos laboratoriją,
Mikrobiologijos laboratoriją, Biologinių žymenų laboratoriją, Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo
technologijų laboratoriją ir priskirtus 9 darbo kabinetus. ASU ir LAMMC priskirtų patalpų išdėstymas ir
plotas nurodytas Sutarties „Dėl „Žemės ir miškų jungtinių tyrimų centro“ veiklos“ 2012 m. gruodžio mėn.
7 d. Nr. 0052/2012 (toliau – Sutarties) priede Nr. 1, visa laboratorinė įranga, priskirta ASU ir LAMMC,
nurodyta Sutarties priede Nr. 2.
JTC turi antspaudą su savo pavadinimu „Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras“, gali
turėti logotipą ir kitą atributiką.
JTC veikla grindžiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Atviros prieigos valdymo
reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu
Nr. V-2117, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, ASU statutu, LAMMC įstatais, kitais ASU ir
LAMMC vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais.
MTEP infrastruktūra, įgyta vykdant MTEP infrastruktūros kūrimo arba atnaujinimo projektus,
finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, atvirai
prieinama visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Reglamente ir Nuostatuose
nustatytus reikalavimus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

II.

JTC VALDYTOJAI, MISIJA IR FUNKCIJOS

JTC atviros prieigos išteklių valdytojai (toliau – JTC valdytojai) yra ASU ir LAMMC, kurių veikla
reglamentuota 2012 m. gruodžio 7 d. Jungtinės veiklos sutartimi „Dėl Žemės ir miškų jungtinių tyrimų
centro veiklos“.
6. JTC valdytojai:
6.1. užtikrina sklandžią JTC veiklą ir nepertraukiamą JTC atviros prieigos išteklių ir su jais susijusių
paslaugų prieinamumą atviros prieigos vartotojams ir bendrą JTC veiklos apskaitą;
6.2. bendru sutarimu rengia ir tvirtina JTC bendrąsias taisykles, išteklių ir teikiamų paslaugų, kurių
naudojimą reglamentuoja Taisyklės, sąrašą, JTC užimtumo apskaičiavimo taisykles;
6.3. tvirtina JTC išteklių ir teikiamų paslaugų, kurių naudojimą ir teikimą reglamentuoja Taisyklės, sąrašą;
6.4. išskiria atvirai prieinamą MTEP infrastruktūrą ir kitus JTC atviros prieigos išteklius, kuriais atviros
prieigos vartotojai gali naudotis patys ir kurių naudojimas galimas tik dalyvaujant JTC valdytojo
personalui, atsakingam už atitinkamų JTC išteklių priežiūrą.
6.5. skiria koordinatorių, finansininką ir teisininką.
7. JTC misija – vykdyti žemės ūkio ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo bei maisto žaliavų
kokybės tyrimus – augalų raidos ir produktyvumo formavimosi dėsningumų, dirvožemio tvarumo, augalų
adaptyvumo ir biopotencialo formavimo biotechnologiniais metodais, klimato kaitos agro- ir miško
5.
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ekosistemoms, naujos kokybės augalų kūrimo, maisto žaliavų kokybės, nanotechnologijų mokslo
pasiekimų taikymo ir kitus fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą.
8. JTC, vykdydamas savo misiją, atlieka šias funkcijas:
8.1. rengia ir įgyvendina savo veiklos planą, vykdo šio plano įgyvendinimo stebėseną, pagal nustatytą
nomenklatūrą teikia veiklos ataskaitas ir atskaitomybės formas, o esant būtinumui – operatyvius
duomenis apie visą JTC veiklą;
8.2. organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros darbus pagal Integruoto moklos, studijų ir verslo centro Slėnio
„Nemunas“ plėtros kryptis;
8.3. skleidžia ir populiarina mokslo žinias, diegia praktikoje naujas technologijas ir inovacijas;
8.4. tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, verslo pasauliu,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis.

III. JTC TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
JTC turi teisę:
9.1. dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, studijų ir techninės pagalbos programose
bei projektuose, vykdyti mokslinę, konsultacinę ir šviečiamąją veiklą pagal ASU ar LAMMC veiklos
kryptis ir patvirtintas sutartis su Lietuvos bei užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
9.2. įvertinus naujausias mokslo tendencijas, šalies ir ASU ar LAMMC poreikius, inicijuoti ASU ar
LAMMC prioritetinių mokslinių krypčių atnaujinimą, siūlyti mokslinių tyrimų tematikas;
9.3. teikti pasiūlymus JTC vadovui ir tarybai, ASU rektoriui ir senatui, LAMMC direktoriui ir mokslo
tarybai dėl mokslinės veiklos bei administracinio darbo gerinimo ir organizacinių darinių steigimo;
9.4. nustatyta tvarka deleguoti arba siūlyti JTC atstovus į kolegialius ASU arba LAMMC valdymo
organus;
9.5. iš JTC darbuotojų ir kviestinių asmenų sudaryti komisijas ir darbo grupes aktualių klausimų
sprendimų projektams parengti;
9.6. reikalauti ir rūpintis JTC darbuotojų mokslinio darbo sąlygų gerinimu;
9.7. gauti informaciją apie ASU ir LAMMC renginius, studijų ir mokslo reglamentavimo pokyčius,
administracinių reikalavimų pakeitimus;
9.8. ASU arba LAMMC nustatyta tvarka naudotis priskirtu JTC materialiuoju ir nematerialiuoju turtu JTC
funkcijoms vykdyti;
9.9. dėl ginčytinų JTC ir tarybos sprendimų kreiptis į ASU rektorių arba LAMMC direktorių.
10. JTC atsakingas už:
10.1. JTC metinio veiklos plano vykdymą;
10.2. mokslinio ir organizacinio darbo užduočių planavimą ir vykdymą, mokslinio darbo kokybę;
10.3. mokslinio personalo ugdymą;
10.4. JTC priskirto materialaus ir nematerialaus turto racionalų naudojimą;
10.5. darbuotojų saugą.
9.

IV.

JTC STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI

11. JTC sudaro akademiniai ir moksliniai infrastruktūros padaliniai (toliau – Padaliniai), būtini JTC misijai
vykdyti. JTC struktūros schemą tvirtina ASU rektorius ir LAMMC direktorius. JTC taryba gali teikti ASU
rektoriui ir LAMMC direktoriui JTC struktūros pertvarkos projektus. Tokius pertvarkos projektus gali
inicijuoti ir ASU rektorius ar LAMMC direktorius. JTC struktūros pertvarkos projektus svarsto ASU
senatas ir LAMMC mokslo taryba, tvirtina ASU taryba.
12. Padaliniai veikia pagal JTC taryboje patvirtintus jų nuostatus. Prieš tvirtinimą Padalinių nuostatai turi būti
suderinti su ASU arba LAMMC teisininku. Padalinių nuostatai įsigalioja juos užregistravus atitinkamoje
institucijos tarnyboje.
13. JTC darbuotojų personalą sudaro jo laboratorijose dirbantys mokslo darbuotojai ir tyrėjai, specialistai ir
techniniai, mokslą aptarnaujantys darbuotojai. Darbuotojų pareigos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas
reglamentuojami jų pareiginiuose nuostatuose.
14. JTC mokslo darbuotojų personalas formuojamas pagal ASU rektoriaus arba LAMMC direktoriaus
patvirtintą mokslo darbuotojų etatų skaičių, atsižvelgiant į ilgalaikes biudžetinių ir užsakomųjų mokslinių
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tyrimų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptis ir apimtis. Mokslo darbuotojų
kvalifikacinė sudėtis nustatoma pagal mokslinę kompetenciją, būtiną moksliniams tyrimams atlikti.
Mokslo darbuotojai į darbą priimami atviro konkurso būdu 5 metų kadencijai arba terminuotai iki 2 metų
darbo sutartimi ASU/ LAMMC vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka.
15. Administracijos ir mokslą aptarnaujančių darbuotojų personalo etatų skaičius ir sudėtis yra kiekvienais
metais tikslinamas atsižvelgiant į mokslinių laboratorijų skaičių, specialiuosius JTC poreikius.

V.

JTC VALDYMAS

16. JTC veiklą organizuoja JTC taryba ir JTC vadovas.
17. JTC taryba (toliau – Taryba) atlieka šias funkcijas:
17.1.
JTC vadovo teikimu svarsto ir tvirtina JTC viziją, misiją ir strategiją;
17.2.
tvirtina JTC mokslinių tyrimų tematiką, vertina JTC mokslinių tyrimų rezultatus;
17.3.
svarsto ir tvirtina metinius JTC veiklos planus, JTC vadovo pateiktą JTC metinę veiklos
ataskaitą;
17.4.
tvirtina JTC metines išlaidų mokslinei veiklai sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas;
17.5.
siūlo ASU rektoriui arba LAMMC direktoriui padalinių vadovų kandidatūras;
17.6.
siūlo ar deleguoja JTC atstovus į kitų studijų ir mokslo institucijų tarybas (senatus), siūlo
kandidatus į Lietuvos mokslų akademijos ir kitų mokslo akademijų narius ir, jeigu reikia, teikia
siūlomus atstovus tvirtinti ASU senatui arba LAMMC tarybai;
17.7.
svarsto ir tvirtina JTC padalinių nuostatus;
17.8.
šaukia JTC mokslo darbuotojų susirinkimus (konferencijas) JTC veiklos klausimams aptarti;
17.9.
teikia ASU rektoriui ir LAMMC direktoriui siūlymus dėl JTC struktūros pertvarkos, sprendžia
kitus JTC svarbius klausimus ir sudaro komisijas jiems nagrinėti.
18. Tarybos kadencija – 4 metai. Taryba sudaroma iš 11 narių. Tarybos nariais gali būti JTC akademinės
bendruomenės nariai, taip pat kitų mokslo ir / ar studijų institucijų mokslininkai, verslo ir socialiniai
partneriai. Vyriausiojo mokslo darbuotojo ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi
sudaryti ne mažiau kaip po 25 procentus Tarybos narių. JTC vadovas yra JTC tarybos narys pagal
pareigas.
19. Tarybos narius skiria ir atšaukia:
19.1.
po 2 narius skiria ASU rektorius ir LAMMC direktorius;
19.2.
4 narius renka mokslininkų susirinkimas iš padalinių mokslo darbuotojų pariteto pagrindais;
19.3.
vieną narį skiria Slėnio „Nemunas“ asociacija iš asocijacijos narių;
19.4.
du narius – verslo ir socialinio partnerio (įstaigos, įmonės, kitos organizacijos) vadovai iš įstaigų,
įmonų, kitų organizacijų darbuotojų.
20. Tarybos pirmininką renka (atšaukia) taryba slaptu balsavimu jos narių balsų dauguma. Tarybos pirmininku
negali būti renkamas JTC vadovas. Tarybos pirmininko siūlymu Taryba slaptu balsavimu jos narių balsų
dauguma tvirtina pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
21. Tarybos posėdžiai yra atviri. Jie šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Naujai išrinktos
Tarybos pirmąjį posėdį sušaukia ir Tarybos pirmininko rinkimams vadovauja JTC vadovas. Eilinį Tarybos
posėdį pirmininkas viešai skelbia ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, ypatingos skubos atveju –
prieš 1 dieną. Neeiliniai posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko, JTC vadovo, JTC akademinio, mokslinio
padalinio susirinkimo ar 1/3 Tarybos narių iniciatyva ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo įteikimo
Tarybos sekretoriui. Klausimus Tarybai svarstyti gali pateikti visi JTC akademinės bendruomenės nariai.
22. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių. Tarybos
sprendimai priimami Tarybos posėdžio nutartu būdu daugiau kaip pusės dalyvaujančių narių balsų
dauguma. Sprendimai dėl kandidatūrų į padalinių vadovus priimami slaptu balsavimu. Tarybos sprendimai
įsigalioja, kai Tarybos sekretorius ir pirmininkas ne vėliau kaip per tris darbo dienas pasirašo posėdžio
protokolą. Tarybos sprendimus gali motyvuotai apskųsti ASU senatui ir LAMMC mokslo tarybai ASU
rektorius ir LAMMC direktorius, JTC vadovas, Tarybos narių grupė iš ne mažiau kaip 1/3 jos narių.
23. JTC vadovas (toliau – JTC vadovas) atlieka šias pareigas:
23.1.
atstovauja JTC, veikia JTC vardu;
23.2.
teikia Tarybai tvirtinti JTC viziją, strategiją, organizuoja įgyvendinimą;
23.3.
rengia ir teikia ASU rektoriui ir LAMMC direktoriui tvirtinti JTC metinius veiklos palnus,
metinę išlaidų sąmatą, pusmetines ir metines ataskaitas, pagal padalinių atstovų ir JTC priskirto
finansininko pateiktus duomenis;
23.4.
organizuoja paraiškų ir projektų rengimą, telkia mokslininkus bendriems projektams,
organizuoja JTC mokslinę, ūkinę ir kitą veiklą, įgyvendina ASU senato arba LAMMC mokslo tarybos
ir JTC tarybos sprendimus, ASU rektoriaus arba LAMMC direktoriaus įsakymus;
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24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

23.5.
atsako už atviros prieigos prie JTC išteklių visiems suinteresuotiems asmenims užtikrinimą;
23.6.
organizuoja mokslo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą JTC;
23.7.
teikia ASU rektoriui arba LAMMC direktoriui siūlymus dėl JTC darbuotojų priėmimo,
atleidimo iš darbo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
23.8.
vadovauja JTC administracijai, koordinuoja laboratorijų ir kitų JTC padalinių vadovų darbą;
23.9.
organizuoja JTC viešuosius ryšius ir įvaizdžio bei informacijos sklaidos priemones;
23.10.
kiekvienais metais pristato JTC mokslo darbuotojų susirinkimui JTC veiklos ir strategijos
įgyvendinimo rezultatus, už juos atsiskaito Tarybai;
23.11.
leidžia potvarkius, privalomus JTC padaliniams, darbuotojams;
23.12.
vykdo kitas ASU rektoriaus ir LAMMC direktoriaus bendru sutarimu nustatytas pareigas.
JTC vadovą, ASU ir LAMMC bendru sutarimu, iš JTC mokslo darbuotojų susirinkimo pasiūlytų
kandidatų, pritarus ASU senatui ir LAMMC mokslo tarybai, skiria tarpusavio sutarimu ASU rektorius arba
LAMMC direktorius. Su JTC vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis 5 metų kadencijos laikotarpiui.
JTC vadovas yra pavaldus jį priėmusios institucijos vadovui. Jis savo veikloje vadovaujasi pareiginiais
nuostatais, ASU, LAMMC, JTC tarybos dokumentais ir sprendimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Vadovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, ASU ir LAMMC vidinių teisės dokumentų nustatyta
tvarka už pareigų vykdymą, JTC strategijos įgyvendinimą, mokslinės veiklos rezultatyvumą bei kokybės
užtikrinimą, JTC lėšų naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų saugą.
Dalį savo funkcijų JTC vadovas perduoda atviros prieigos koordinatoriui, kurį JTC vadovo teikimu
tvirtina Priimančios institucijos vadovas. Su atviros prieigos koordinatoriumi sudaroma terminuota darbo
sutartis.
Atviros prieigos koordinatorius atlieka šias pareigas:
27.1.
registruoja paraiškas JTC paslaugoms;
27.2.
teikia individualias konsultacijas įvairiais su JTC veikla susijusiais klausimais tiek JTC
dirbančiam personalui, tiek JTC vartotojams.
27.3.
konsultuoja JTC dirbantį personalą intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, įmonių
steigimo klausimais;
27.4.
vykdo su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusių veiklų rezultatų komercinimo
galimybių Lietuvoje ir užsienyje, partnerių, investuotojų, finansavimo šaltinių paiešką ir pan.
27.5.
teikia informaciją JTC vartotojams apie JTC, JTC vykdomų mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros veiklas, galimybę naudotis JTC atviros prieigos paslaugomis ir pan.
JTC užsakymų paraiškoms, pretenzijų ir kitiems su JTC valdymu susijusių klausimų nagrinėjimui JTC
valdytojai sudaro JTC atviros prieigos išteklių valdymo grupę.
Atviros prieigos išteklių valdymo grupė – kolegialus ASU ir LAMMC vadovybės, JTC laboratorijų
vadovų valdymo organas, kuris:
29.1.
nagrinėja ir tvirtina paraiškas dėl JTC paslaugų suteikimo;
29.2.
nagrinėja ir sprendžia pretenzijas, pateiktas JTC valdytojui dėl kilusių ginčų, susijusių su JTC
paslaugų teikimu, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimais ar kitokiais pagrindais, tiesiogiai
susijusiais su JTC;
29.3.
balsuoja dėl JTC sukauptų lėšų panaudojimo 2/3 balsų dauguma.
JTC paslaugų teikimo sutarčių sąlygas rengia, intelektinės nuosavybės klausimus derina JTC valdytojo
paskirtas teisininkas.
JTC finansinius srautus administruoja bei JTC finansinę veiklą apskaito JTC valdytojo paskirtas
finansininkas.

VI.

JTC MOKSLO DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS

32. JTC mokslo darbuotojų susirinkimo nariai yra mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai.
33. JTC mokslo darbuotojams laiduojama akademinė laisvė, apimanti minties, išraiškos, mokslo ir
pedagoginės veiklos metodų pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus etikos principus, apsaugą nuo
varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama
informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas.
34. JTC mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams užtikrinamos kūrybos ir intelektinio darbo autorių teisės,
lygios galimybės dalyvauti konkursuose, nešališkas ir viešas mokslo darbų recenzavimas.
35. JTC mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai vadovaujasi šiais nuostatais, ASU statutu arba LAMMC įstatais,
Universiteto akademinės etikos kodeksu ir ASU arba LAMMC vidaus tvarkos taisyklėmis.
36. JTC mokslo darbuotojų susirinkimai (konferencijos) šaukiami Tarybos sprendimu ypač svarbiems JTC
reikalams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą Tarybos pirmininkas informuoja JTC
bendruomenę ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų JTC interneto svetainėje ir JTC skelbimų lentoje.
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Mokslo darbuotojų susirinkimo (konferencijos) sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, jeigu
susirinkime (konferencijoje) dalyvauja daugiau kaip pusė jo narių.
37. JTC mokslo darbuotojų susirinkimas:
37.1.
svarsto JTC nuostatus ir teikia juos tvirtinti ASU senatui ir LAMMC mokslo tarybai;
37.2.
siūlo ASU rektoriui arba LAMMC direktoriui kandidatus į JTC vadovus;
37.3.
išklauso ir svarsto JTC metinę ataskaitą, gali teikti pasiūlymus Tarybai dėl jos vertinimo;
37.4.
svarsto kitus JTC mokslo bendruomenei opius klausimus.

VII.

JTC LĖŠOS IR TURTAS

38. JTC turtą sudaro ASU arba LAMMC turto dalis, ASU arba LAMMC nustatyta tvarka priskirta JTC veiklai
užtikrinti ir įsipareigojimų vykdymui. JTC turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos ASU arba
LAMMC nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko ASU arba LAMMC apskaitos tarnyba.
39. JTC lėšas sudaro:
39.1.
JTC lėšų dalis, skirta JTC reikmėms;
39.2.
atskaitymai, pagal ASU rektoriaus arba LAMMC direktoriaus patvirtintą dalį, JTC nuo
užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei kitų mokslinių paslaugų;
39.3.
Padalinių pajamos, gaunamos vykdant Lietuvos ir tarptautinių mokslo programų projektus,
kontraktus bei užsakomuosius darbus, atskaičius į ASU arba LAMMC biudžetą dalį, kurios tvarką ir
dydį tvirtina ASU rektorius arba LAMMC direktorius;
39.4.
lėšos, gautos kaip tiesioginė parama JTC, ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
40. Visas lėšas JTC planuoja ir naudoja teisės aktų ir ASU arba LAMMC nustatyta tvarka pagal JTC tarybos
patvirtiną sąmatą ir atsiskaito nustatyta tvarka.

VIII. LABORATORINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS
41. JTC laboratorinės įrangos naudojimą reglamentuoja JTC sudarančiose laboratorijose esančios įrangos
naudojimo taisyklės moksliniams tyrimams atlikti. Taisyklės taikomos visiems fiziniams ir juridiniams
asmenims, išreiškusiems pageidavimą ar pateikusiems paraišką (su tyrimo projekto pagrindimu)
pasinaudoti JTC esančia įranga moksliniams tyrimams atlikti.
42. Taisyklių tikslas – apibrėžti sąlygas, kurių reikia laikytis vykdant mokslinius tyrimus, analizuojant gautus
duomenis, siekiant sudaryti prielaidas tinkamai naudoti JTC esančią įrangą.
IX.

ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL KONFIDENCIALUMO IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS
APSAUGOS

43. JTC valdytojai privalo užtikrinti kiekvieno mokslinio tyrimo ir (ar) eksperimento, atlikto naudojantis JTC
ištekliais ir (ar) JTC paslaugomis, rezultatų konfidencialumą visais atvejais. Išlygos gali būti numatytos
JTC valdytojo ir JTC išorės vartotojo susitarimu ar JTC išorės vartotojo ir JTC valdytojo sutartyje.
44. Už JTC paslaugų teikimą negali būti reikalaujama teisių į intelektinės veiklos rezultatus priklausomybės,
nebent JTC valdytojo ir JTC išorės vartotojo sutartyje numatyta kitaip.
45. JTC veiklų vykdymo metu sukurti intelektinės veiklos rezultatai yra priskiriami juos sukūrusiai institucijai
ir tampa nuosavybe tokia tvarka:
45.1.
Kai padaromas išradimas, sukuriamas dizainas ar kitoks panašus intelektinės veiklos rezultatas ir
prie sukūrimo prisideda tik JTC mokslo darbuotojai, priklausomai nuo 3 punkte nurodytų laboratorijų
pasiskirstymo ir indėlio vienas Centro valdytojų arba JTC paslaugomis pasinaudojusių užsakovų
Partneris, tai tas Partneris turi teisę atskirai prašyti ir / ar gauti ir / ar išlaikyti patentinę apsaugą ir / ar
kitą intelektinės nuosavybės teisę.
45.2. Kai padaromas išradimas, sukuriamas dizainas ar kitoks panašus intelektinės veiklos rezultatas ir
prie sukūrimo prisideda daugiau nei viena institucija, ir tokį bendrą išradimą ar kitokį intelektinės
veiklos rezultatą galima padaryti taip, kad būtų galima prašyti ir / ar gauti ir / ar išlaikyti patentinę
apsaugą ir / ar intelektinės nuosavybės teisę atskirai, Partneriai susitaria, kad prie tokio sukūrimo
prisidėję Partneriai kiekvienas proporcingai savo indėliui sukūrę intelektinės nuosavybės veiklos
rezultatą atskirai prašys ir / ar gaus tokią teisę ir / ar išlaikys atitinkamą teisę.

X.

BAIGIAMOSOS NUOSTATOS

46. JTC nuostatus tvirtina ASU senatas ir LAMMC mokslo taryba.
47. JTC nuostatų pakeitimus JTC tarybai tvirtinti teikia JTC vadovas.
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48. JTC veikla pasibaigia abiejų JTC valdytojų nutarimu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos pritarimu.
49. Visi JTC valdytojai ir naudotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais
teisės aktais. JTC valdytojai ir naudotojai už netinkamą veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.
__________________________

