TYRĖJŲ VERSLUMO MOKYMAI
2011 m. kovo 18 d., Vilnius
2011 m. kovo 21 d., Kaunas

2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“
projektas „Lietuvos biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1ŠMM-05-K-01-022)

Ši seminaro medţiaga yra autorinė VšĮ „Konsultus mokymai“ (mokymai@konsultus.lt, tel. (37)
269799) medţiaga, naudojama seminare “Tyrėjų verslumo mokymai”. Šio leidinio platinimas,
atgaminimas bet kokiomis priemonėmis, yra leidţiamas tik turint autorių raštišką leidimą.
Seminaras “Tyrėjų verslumo mokymai”
© VšĮ „Konsultus mokymai“, 2011

TYRĖJŲ VERSLUMO MOKYMAI
Seminaras „Tyrėjų verslumo mokymai“ yra vykdomas pagal projektą „Lietuvos Biochemikų
draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022) ir yra
finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3
prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bei VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių
tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“.
Trukmė:

1 diena, 8 valandos
Seminaro pradţia 9.00 val.

Seminaro data ir
vieta:

Vilnius

Kaunas

2011 m. kovo 18 d. (penktadienis)
Viešbutis „Panorama”
Sodų g. 14, Vilnius

2011 m. kovo 21 d. (pirmadienis)
Viešbutis „Daniela”
Mickevičiaus g. 28, Kaunas

Lektoriai:

Gailė Sakalaitė, VšĮ "Saulėtekio slėnis" / Advokatų kontora "Zabiela,
Zabielaitė ir partneriai"
Juris Belte, SIA „Medicinas Biznesa Akademija“

Tikslinė grupė:

Seminaras skirtas:


Seminaro tematika:

Mokslininkams ir kitiems tyrėjams.

Pagrindinės seminaro temos:


Patentavimas;



Mokslo rezultatų komercializavimas;



Įmonių steigimas;



Autoriaus teisių apsauga;



Inovatyvių verslo idėjų realizavimas.

TYRĖJŲ VERSLUMO MOKYMAI
SEMINARO PROGRAMA

8.30 – 9.00

Registracija

9.00 – 10.30

„Patentavimas ir autoriaus teisių apsauga“
Gailė Sakalaitė, VšĮ "Saulėtekio slėnis"/ Advokatų kontora "Zabiela,
Zabielaitė ir partneriai"

10.30 – 10.45

Kavos pertrauka

10.45 – 12.15

„Mokslo rezultatų komercializavimas“
Gailė Sakalaitė, VšĮ "Saulėtekio slėnis" / Advokatų kontora "Zabiela,
Zabielaitė ir partneriai"

12.15 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.30

„Įmonių steigimas“
Gailė Sakalaitė, VšĮ "Saulėtekio slėnis" / Advokatų kontora "Zabiela,
Zabielaitė ir partneriai"

14.30 – 14.45

Kavos pertrauka

14.45 – 16.15

„Inovatyvių verslo idėjų realizavimas SIA Medicinas Biznesa
Akademija praktikoje“
Juris Belte, SIA „Medicinas Biznesa Akademija“

16.15

Individualios konsultacijos

Informacijos
teirautis:

Sandra Maslauskaitė
Tel. (8 687) 96832
s.maslauskaite@ft.vdu.lt

TYRĖJŲ VERSLUMO MOKYMAI
SEMINARO VIETA

Seminaro vieta:

Viešbutis “Panorama”
Sodų g. 14, Vilnius

Automobilio
parkavimas:

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme seminaro
dalyviams nemokamas.

PANORAMA

Informacijos
teirautis:

Sandra Maslauskaitė
Tel. (8 687) 96832
s.maslauskaite@ft.vdu.lt

TYRĖJŲ VERSLUMO MOKYMAI
SEMINARO VIETA

Seminaro vieta:

Viešbutis „Daniela“
Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas

Automobilio
parkavimas:

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme arba PC
“Akropolis” aikštelėje bei Karaliaus Mindaugo prospekte.

Informacijos
teirautis:

Sandra Maslauskaitė
Tel. (8 687) 96832
s.maslauskaite@ft.vdu.lt

Intelektinės nuosavybės teisė
ir jos apsauga
GAILĖ SAKALAITĖ
ADVOKATŲ KONTORA ZABIELA, ZABIELAITĖ
IR PARTNERIAI/VŠĮ “SAULĖTEKIO SLĖNIS”
G.SAKALAITĖ@SUNRISEVALLEY.LT

Planas
y
y
y
y
y
y
y

Intelektinės nuosavybės samprata
I l k i ė nuosavybės
Intelektinės
bė teisės
i ė
Patentavimas
Procedūros
Kaštai
Strategija
Teisių gynimas
Prekių ženklų teisė
Dizaino teisė
Autorių ir gretutinės teisės
Mokslo darbų teisinės apsaugos specifika

Intelektinės nuosavybės samprata
y Intelektinė nuosavybė – dvasinės kūrybos ir protinio

d b rezultatai
darbo
l
i

Pasaulio prekybos organizacija teigia, jog „...intelektinės
nuosavybės teises žmonėms suteikia jų kūryba, taigi
kūrėjams turi buti pripažinta galimybė apsaugoti savo
išradimus, dizainą ir kitus kūrinius
y Apsaugos suteikiamas monopolis grindžiamas

ekonominės investicijų vertės ir atlygio už darbą
teorijoms

Intelektinės nuosavybės teisės saugomos vertybės
Intelektinės nuosavybės saugomi objektai apibrėžti Pasaulinės intelektinės nuosavybės
organizacijos steigiamosios konvencijos 2 str.:
intelektinė nuosavybė apima teises, susijusias su:
y
y
y
y
y
y
y

literatūros, meno ir mokslo kūriniais
artistų vaidybine veikla
visų žmogaus veiklos sričių išradimais
moksliniais atradimais
pramoniniais pavyzdžiais
prekių
p
ų ir paslaugų
p
gų ženklais
apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos
Šiuo metu greta aukščiau išvardintų intelektinės nuosavybės objektų yra priskiriami
ir nauji, tokie kaip kompiuterinės programos, duomenų bazės, geografinių vietovių
pavadinimai.

Intelektinė nuosavybė siaurąja ir plačiąja prasme

y Autorių teisės ir gretutinės teisės
y Pramoninė nuosavybė:
- Išradimai (patentai)
- Prekių ženklai
- Dizainas
- Geografinės nuorodos
- Augalų veislės
- Kita intelektinė nuosavybė – domenų vardai, juridinio asmens
pavadinimas, komercinės paslaptys, know - how

Intelektinės nuosavybės teisės
Autorių ir gretutinės teisės

y Autorių teisės – teisės į originalius kūrybinės veiklos

rezultatus literatūros, mokslo ir meno srityje, nepaisant jų
meninės vertės, išraiškos būdo ar formos
y Gretutinės teisės – teisės tiek į tiesioginį (gyvą), tiek į garso

ar audiovizualinę laikmeną įrašytą kūrinio atlikimą,
fonogramą audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmąjį įrašą
fonogramą,
įrašą,
transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos
transliaciją

Intelektinės nuosavybės teisės
Pramoninė nuosavybė

y Išradimas - bet koks techninės srities sprendimas, kuris yra naujas,

išradimo lygio ir pritaikomas praktikoje
y Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno

asmens prlekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių ir paslaugų ir
kurį galima pavaizduoti grafiškai
y Dizainas – viso g
gaminio ar jjo dalies vaizdas,, sudarytas
y
iš g
gaaminio ir

(arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų,
formos, tekstūros, ir arba medžiagos

Intelektinės nuosavybės teisės
Neregistruojama intelektinė nuosavybė

y Komercinės paslaptys – tai nevieša informacija, kuri:
-

Turi tam tikrą potencialią komercinę vertę
Nežinoma tretiesiems asmenims
Laisvai nėra prieinama dėl jos savininko ar kt. asmens, kuriam ji patikėta protingų
pastangų išsaugoti jos slaptumą

y Know – how (“žinau, kaip”) - tai praktinės žinios, dažniausiai

konfidencialios, kurios įmonei rinkos sąlygomis leidžia efektyviai
plėtotisavo komercinę, finansinę, gamybinę, kt. veiklą. Tai gali būti pav.:

-

Formulės
Nepatentuoti išradimai
Brėžiniai
Metodai
Žinios ir patirtis

Intelektinės nuosavybės teisės
Intelektinės nuosavybės apsaugos prasmė

Intelektinė nuosavybė saugotina:
y Registruojant
y prižiūrint (monitoringas)
y Ginant nuo pažeidimų
Verta saugoti nes:
y Intelektinės nuosavybės apsauga registruojant suteikia
išskirtinumą rinkoje

Patentavimas
Patentavimo nauda

y patentas suteikia išimtinę teisę neleisti kitiems gaminti,

naudoti, siūlyti parduoti, importuoti ar eksportuoti išradimo

y suteikia galimybę priversti konkurentus pakeisti jų gaminamą

produkciją, išstumti konkurentus iš rinkos, kontroliuoti jų
veiklą
y patentas suteikia apsaugą net nuo atsitiktinio tokio paties
išradimo sukūrimo
y patentas suteikia teisę pelnytis iš išradimo naudojantis
valstybės suteikta laikino monopolio teise (gaunant tiesioginį
pelną prekiaujant išradimu, parduodant licencijas ir pan.)
y patento apsauga “stipresnė” už know-how, komercinių
paslapčių apsaugą

Patentavimas
Intelektinės nuosavybės apsaugos problematika

y Kaštai
y Ilgai trunkanti apsaugos procedūra
y Priežiūrai tenkantys resursai
y Masiniai intelektinės nuosavybės pažeidimai internete
y Globali, tačiau nevienoda, intelektinės nuosavybės rinka
y Intelektinė nuosavybė vs. Žmogaus teisės
y Rizikos (“inventing around”)

Patentavimas
Alternatyvos intelektinės nuosavybės apsaugai registruojant

y Know – how apsauga
y Komercinės paslaptys
y Nesąžiningos konkurencijos teisė
y Privati leidyba/platinimas
y Atviro kodo judėjimas
y Creative Commons judėjimas
y Techninės apsaugos priemonės

Patentavimas
Ar verta saugoti konkrečiu atveju?

Siekiant įvertinti apsaugos naudą ir rizikas, siekiant įsigyti ar apsaugoti
sukurtą
ą intelektinęę nuosavybę,
y ę, būtina turėti jos
j valdymo
y
strategiją.
g ją Butina
atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Ar reikalingas išimtinumas?
Ar pareikalavo investicijų?
Ar suteiks įmonei pridėtinę vertę?
Ar apsauga paskatins tolimesnes planuojamas investiticijas/mokslinius
tyrimus?
Kokia yra numatoma rinka/IN objektų naudojimo teritorija
Naudojimo laikotarpis
Naudojimo tikslas
Įmonės finansinės galimybės palaikant IN objektą
Numatomos gautinos pajamos/investicijų grąža

Patentavimas
Patentų teisė

y Išradimas - bet koks technikos srities sprendimas
y Saugomas patentu
y Patentinė apsauga suteikiama jei išradimas yra:

Naujas
Išradimo lygio
- Turi pramoninį pritaikomumą
-

y Išradimo objekto tipai:

Įrenginys
Būdas
- Medžiaga
- Žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas
-

Patentavimas
Patentavimo išimtys
Išradimais nelaikomi:
y atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai
y gaminių išoriniai vaizdai
y žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai
y kompiuterių programos
y informacijos teikimo būdai
y natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant

geno seką ar jos dalis, bet kuriais jo formavimosi ir raidos etapais (ši
nuostata
t t netaikoma
t ik
iš
išskirtam
ki t
iš žžmogaus kū
kūno ar kit
kitaip,
i ttaikant
ik t
technologinį procesą, gautam elementui, taip pat geno sekai ar jos
daliai, net jeigu šio elemento struktūra yra tapati natūralioje aplinkoje
esančio elemento struktūrai)

Patentavimas
Patento suteikiamos teisės

y Kai patento objektas yra gaminys
gaminys, patento savininkas turi

išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo
gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar
eksportuoti tą gaminį
y Kai patento objektas yra gaminio gamybos būdas, patento

savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be
jo leidimo naudoti tą būdą ir naudoti, siūlyti parduoti,
parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu
gautą gaminį

Patentavimas
Patento suteikiamų teisių išimtys

Negalima drausti veiksmų, kurie:
y atliekami savo poreikiams tenkinti ir neprieštarauja

ekonominiams patento savininko interesams

y atliekami eksperimentiniams arba mokslinių tyrimų tikslams

ir tai netrukdo normaliai naudoti patentą ir nepagrįstai
nepažeidžia teisėtų patento savininko interesų
y atliekami vienkartiniam vaistų gaminimui vaistinėje pagal
gydytojo receptą arba jeigu nurodyta
nurodyta, kaip naudotis taip
pagamintais vaistais
y susiję su gaminiais, kurie paties patento savininko arba jo
sutikimu yra pateikti rinkai Europos ekonominės erdvės
valstybėse

Patentavimas
Patentas

y Galioja iki 20 m.
y Papildomos apsaugos liudijimas farmacijos ir agrochemijos
y
y
y
y

produktams (iki 5 m.)
Nacionalinė, tarptautinė, Europinė registracijos
ES patentas?
Patentavimo kaštai
Patentavimo rizikos – atskleidimas (angl. “inventing
around”), priežiūros ir gynybos kaštai

Patentavimas
Patentavimo sistemų privalumai ir trūkumai

y Nacionalinė patento paraiška
y Paraiška paduodama per Europos patentų biurą
y Tarptautinė patentinė paraiška

Patentavimas
Nacionalinė registracija

114 nacionalinių paraiškų 2010 m.
Lietuvoje saugomi išradimai, kuriems:
y Valstybiniame patentų biure išduotas patentas pagal

nacionalinę patentinę paraišką
y Paduota tarptautinė paraiška pagal PCT su išplėtimu į LR
y Paduota paraiška Europos patentui gauti (EPT) su
išplėtimu į LR

Patentavimas
Teisė gauti patentą

y Teisė gauti patentą priklauso:
- išradėjui arba jo teisių perėmėjui
- darbdaviui, kai išradimas yra tarnybinis
y Jeigu išradimą sukūrė asmuo, atliekantis mokslinio tyrimo, projektavimo,

konstravimo ir kitus kūrybinio pobūdžio darbus pagal sutartį su užsakovu,
kuris finansuoja atitinkamą darbą, teisė gauti patentą nustatoma šioje
sutartyje
y Išradimo bendraautoriai turi lygias teises gauti patentą, jeigu jie nėra
susitarę
it
kitaip
kit i
y Jeigu keli išradėjai sukūrė tokį pat išradimą visiškai atskirai, teisė į patentą
priklauso tam išradėjui, kuris pirmas padavė patento paraišką VPB ar turi
ankstesnę prioriteto teisę į šį išradimą, jeigu vėliau ta patento paraiška
nebuvo atšaukta ar laikoma atšaukta

Patentavimas
Tarnybinis išradimas
Tai išradimas, sukurtas:
darbo sutarties, kuri numato išradybos veiklą, vykdymo metu
k i yra konkretus
kai
k k t pavedimas,
di
projektavimo,
j kt i
k
konstravimo,
t i
mokslinio
k li i tyrimo
t i
arba
b ttechnologijų
h l ij
kūrimo metu
y naudojantis sukaupta darbdavio patirtimi arba jo technologijomis ir įrengimais
y
y

-

Darbuotojo pareigos:
nedelsiant raštu pranešti darbdaviui apie išradimo sukūrimą
iki patento paraiškos padavimo neatskleisti išradimo esmės tretiesiems asmenims
Darbuotojas įgyja teisę į išradimą, jei darbdavys atsisako teisės gauti patentą arba per 4
mėnesius nepraneša išradėjui apie ketinimą pasinaudoti šia teise
Darbdaviui pareiškus pageidavimą pasinaudoti teise gauti patentą:

Patento paraiška dėl tarnybinio išradimo paduodama Valstybiniam patentų biurui darbdavio
vardu
y Atsiranda pareiga mokėti išradėjui autorinį atlyginimą
y

Patentavimas
Autorinis atlyginimas už tarnybinį išradimą
y

Atlyginimo dydis priklauso nuo išradimo ekonominės vertės ar kitos naudos, kurią darbdavys
gali gauti panaudojęs šį išradimą

y

Atlyginimo dydis ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos darbdavio ir išradėjo pasirašomoje
autorinio atlyginimo sutartyje. Jeigu tarp šalių nėra susitarimo, autorinio atlyginimo dydį
nustato teismas

y

Autorinio atlyginimo sutartis sudaroma ne vėliau kaip per pusę metų nuo patento išdavimo
arba per metus nuo išradimo naudojimo pradžios, jeigu išradimas pradėtas naudoti iki patento
išdavimo

y

Autorinis atlyginimas nemokamas, jeigu darbuotojo darbo sutartyje yra numatytas išradimų
kūrimas ir už tai jam buvo arba yra mokamas sutartas padidintas atlyginimas

y

Darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos,
pareigos susijusios su tarnybiniais išradimais
išradimais, išskyrus
autorinio atlyginimo mokėjimą, pasibaigia patentui netekus galios arba po metų nuo darbo
santykių nutraukimo

y

Darbdavys ir darbuotojas gali susitarti, kad teisė gauti patentą, teisė į patento paraišką arba
teisė į patentą priklauso sukūrusiam išradimą darbuotojui. Šiuo atveju autorinis atlyginimas
darbuotojui nemokamas, nebent susitariama kitaip

LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos

y Valstybinėms aukštosioms mokykloms nuosavybės teise priklauso

turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo
ar meno kūrinių ir pramoninės nuosavybės teisių objektų), įgytų pagal
sutartį ar įstatymų nustatyta tvarka
y Valstybinės aukštosios mokyklos, bendradarbiaudamos MTEP srityje

su kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, intelektinės
nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja sąlygas nustato
sutartyje
j
y Turtinių teisių perdavimo aukštajai mokyklai ar suteikimo jomis

naudotis klausimai reglamentuojami įstatymų ir (arba) sutarčių
nustatyta tvarka

LR Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos (II)

y Apie savo intelektinės veiklos rezultatus, kurie buvo sukurti

valstybinėje aukštojoje mokykloje naudojantis jos patirtimi arba
technologija ir (arba) įranga ir (arba) atliekant mokslo tiriamąjį darbą
vykdant darbo funkcijas, asmuo privalo pranešti valstybinei aukštajai
mokyklai jos nustatyta tvarka
y Ne mažiau kaip 1/3 pelno, gauto už intelektinės veiklos rezultatų,

sukurtų valstybinės aukštosios mokyklos darbuotojams atliekant
mokslo
k l tiriamąjį
i i
jį darbą
d b vykdant
kd
darbo
d b funkcijas
f k ij iir d
doktorantams
k
atliekant mokslo tiriamąjį darbą, komercinį panaudojimą, turi būti
skiriama autoriui (bendraautoriams), jeigu darbo ar kitoje valstybinės
aukštosios mokyklos ir darbuotojo (doktoranto) sudarytoje sutartyje
nenumatyta kitaip

Prekių ženklų teisė

y

Bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas
nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai

y

Suteikia teisę uždrausti kitiems asmenims be savininko sutikimo komercinėje
veikloje naudoti žymenį, t.y.: žymėti prekes ar jų pakuotę, siūlyti tokiu žymeniu
pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti,
skolinti, importuoti ar eksportuoti, kt.

y

Suteikia teisę pačiam savinikui naudoti, licenzijuoti, parduoti

y

Nacionalinis, tarptautinis, ES prekės ženklas

y

Galioja 10-20 m.

y

Kainuoja – nuo 480 Lt – 900 EUR

Dizaino teisė
y Viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo

ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir
(arba) medžiagos

y Saugomas, jei:
- Naujas (pasaulinis naujumas)
- Turi individualių savybių (informuotas vartotojas)
y Suteikia išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims

gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti,
kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis

y Nacionalinis, tarptautinis, ES dizainas
y Galioja nuo 5 iki 25 metų
y Kaina – 640 Lt – 350 Eur

Dizaino pav.

Autorių ir gretutinės teisės

y Autorių teisės ir gretutinės teisės saugo originalias išraiškas, nesaugo idėjų, metodų

koncepcijų, norminių dokumentų, informacinių pranešimų

y Originalaus kūrinio sukūrimas yra pagrindas teisinės apsaugos taikymui,

registracija nebūtina

y Saugojama nuo sukūrimo
y Teisės į darbuotojo kūrinį pereina darbdaviui nuo sukūrimo momento 5 metams
y Įgijamų teisių apimtis išplėčiama autorinėse sutartyse
y Kompiuterių programų ir duomenų bazių atveju, saugomi ir papildomi objektai

(parengiamoji medžiaga ir duomenys)

y Balansas tarp teisių turėtojo ir naudotojo teisių (išimčių)

Autorių ir gretutinės teisės
Objektai

y Autorių teisės
{ Originalūs kūriniai
y Gretutinės teisės
{ Atlikimai
{ Atlikimų fiksacijos

Autorių ir gretutinės teisės Objektai (II)

Originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas
kūrybinės veiklos rezultatas, pav.:
y

knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma,
įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos

y

kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai

y

rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo
projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai)

y

iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su
geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis

y

išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai,
inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, statinės ir interaktyvios interneto svetainės
ir kiti išvestiniai kūriniai)

y

kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti
pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos
rezultatas

Autorių ir gretutinės teisės
Objektai (III)

Autorių teisių objektais be kita ko nelaikoma:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

idėjos
procedūros
procesai
sistemos
veiklos metodai
koncepcijos
principai
atradimai
atskiri duomenys

Autorių ir gretutinės teisės
Išimtinės teisės

Neturtinės (moralinės) teisės:
y autorystės
a tor stės teisė
y teisė į autoriaus vardą
y teisė į kūrinio neliečiamybę
Turtinės teisės:
y atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu
y išleisti kūrinį
y platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant,
parduodant nuomojant,
nuomojant teikiant
panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat
importuojant, eksportuojant
y transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą
viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Autorių ir gretutinės teisės
Autorių teisių galiojimas

y Autorių
ų turtinės teisės g
galioja
j visą
ą autoriaus gy
gyvenimą
ą ir

70 metų po autoriaus mirties, neatsižvelgiant į kūrinio
teisėto padarymo viešai prieinamu datą

y Autorių asmeninės neturtinės teisės saugomos

neterminuotai

y Autorių turtinės teisės į kūrinį, sukurtą bendraautorystės

pagrindu, galioja visą bendraautorių gyvenimą ir 70
metų po paskutinio bendraautorio mirties

Autorių ir gretutinės teisės
Naudotojų teisės (išimtys)

Tik įstatymo numatytais atvejais
Apribojimas neturi prieštarauti įprastiniam kūrinio naudojimui
Apribojimas neturi nepagrįstai pažeisti teisėtų autoriaus arba kito
autoriaus teisių subjekto interesų
y Asmeninės kopijos teisė
y Citavimas
y Panaudojimas
P
d ji
mokymo
k
ir
i mokslinių
k li i tyrimų
i
tikslais
ik l i
y Atgaminimas reprografijos būdu
y Panaudojimas informacijos tikslais
y Laikinas atgaminimas internete

Autorių ir gretutinės teisės
Tarnybiniai kūriniai/kompiuterių programos

y Kūrinio, sukurto atliekant tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, autorius

yyra fizinis asmuo ar fizinių
ų asmenų
ųg
grupė,
p , sukūręę kūrinįį

y Turtinės autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas

tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5
metams pereina darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje

y Kompiuterių programos autorius yra fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė,

sukūrę programą. Kompiuterių programa saugoma, jeigu ji yra originali.
Nustatant kompiuterių programos originalumą, netaikomi jokie kokybės ar
meninės vertės kriterijai

y Turtinės autorių teisės į kompiuterių programą, kurią sukūrė darbuotojas

atlikdamas savo tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, priklauso
darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje

Autorių ir gretutinės teisės
Techninės apsaugos priemonės

y Techninės apsaugos priemonės yra papildoma apsaugos
y
y
y
y

priemonė
Veiksmingesnės nei teisinės
Reikalauja savarankiškos apsaugos
Pažeidžia naudotojų teises (išimtis)
Nė veiksmingo
Nėra
ik i
mechanizmo
h i
spręstii techninių
h i i priemonių
i
i
ir naudotojų teisių konfliktui

Autorių ir gretutinės teisės
Pažeidimai

y kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto (be šių teisių

subjekto
bj k li
licencijos
ij (nesudarius
(
d i sutarties
i arba
b pažeidžiant
id i jos
j sąlygas):
l
)

- naudojimas (įskaitant išleidimą, atgaminimą, viešą rodymą, viešą atlikimą,
transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą)
- platinimas
y neteisėtų kopijų (komerciniais tikslais):

-

importavimas
eksportavimas
platinimas
gabenimas
laikymas

Autorių ir gretutinės teisės
Pažeidimai (2)

y įstatymuose ar autorinėse sutartyse nustatyto atlyginimo

nesumokėjimas
k ji

y autoriaus ar atlikėjo asmeninių neturtinių teisių pažeidimas
y nuorodų į neteisėtai viešai paskelbtus autorių teisių, gretutinių teisių ir

sui generis teisių objektus teikimas interneto svetainėse, kai nuorodas
ų
teikiantis asmuo tai daro žinodamas ar turėdamas žinoti,, kad autorių
teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektai yra neteisėtai viešai
paskelbti

y kitų įstatymų nustatytų autorių teisių, gretutinių teisių pažeidimas

Autorių ir gretutinės teisės
Gynimas

y Baudžiamoji atsakomybė (BK 191-194
191 194 str
str.))
y Administracinė atsakomybė (ATPK 21410 str.)
y Civilinė atsakomybė (79-80 str.)
y Kitos priemonės (77 str. 2-3 d.)
y Laikinos priemonės (81 str.)

Intelektinės nuosavybės
komercializavimas
GAILĖ SAKALAITĖ
ADVOKATŲ KONTORA ZABIELA, ZABIELAITĖ
IR PARTNERIAI/VŠĮ “SAULĖTEKIO SLĖNIS”
GAILE.SAKALAITE@SUNRISEVALLEY.LT

Planas

y IN komercializavimo galimybių apžvalga
y IN valdymas
y IN komercializavimo būdai
y Sutartys

Intelektinės nuosavybės komercializavimo galimybių apžvalga
Intelektinės nuosavybės komercinimas

IN komercializavimas - finansinės naudos,
naudos susijusios
su IN teisių apsaugos sukuriamu monopolio
panaudojimu, ar slapta laikoma vertingos
informacijos panaudojimu, gavimas
IN yra “užkoduotas”
užkoduotas komercinis potencialas

Intelektinės nuosavybės komercializavimo galimybių apžvalga
Pagrindiniai intelektinės nuosavybės komercinimo būdai

IN pagrindu sukurtų produktų/paslaugų
realizavimas
Spin – off įmonės kūrimas
IN pardavimas (perleidimas)
IN licencijavimas/franšizė

Intelektinės nuosavybės komercializavimo galimybių apžvalga
IN (technologijos) realizavimas

y Vykdyti produkto gamybą/paslaugos teikimą, patiems ar pasitelkus

trečius asmenys
¾
¾
¾

Nuosavos lėšos (santaupos)
Skolintos lėšos (banko paskolos)
Investuotojų lėšomis (specializuoti fondai ar strateginiai investuojai)

y Įnešti kaip turtą į naujai su partneriais steigiamą bendrovę (ang.
(ang

“spin-off”)
y Parduoti IN technologiją
y Licenzijuoti /suteikti frančizę IN technologijai

Intelektinės nuosavybės valdymas
Kelias komercializavimo link

y IN valdymo ir komercializavimo strategija
y IN apsauga
y IN komercializavimas

Intelektinės nuosavybės valdymas

IN komercializavimo strategija – IN valdymo dalis
IN valdymas:
y Darbuotojų informavimas IN klausimais ir sutarčių pasirašymas
y Turimos IN įvertinimas (diagnozė)
y Konkurentų IN įvertinimas
y IN apsauga
y IN priežiūra (monitoringas)
y IN gynimas
y IN komercializavimas

Intelektinės nuosavybės valdymas
Darbuotojų informavimas IN klausimais ir sutarčių pasirašymas

Įmonė privalo apmokyti ir informuoti personalą šiais klausimais:
y Komercinių paslapčių apsaugos/nekonkuravimo klausimais
y Išradimų atpažinimo ir pranešimo apie juos
y Įmonės IN politikos

y
y
y
y
y

Įmonės veikla sutarčių klausimais:
Sutartys dėl IN objekto sukūrimo ir perleidimo
Sutarčių vykdymo kontrolė
Sutartys dėl nekonkuravimo
Konfidencialumo sutartys
Komercinių paslapčių sąrašas
Įmonė turėtų sukurti sistemas, kaip atpažinti ir užfiksuoti IN, ją
apsaugoti, vystyti ir komercializuoti

Intelektinės nuosavybės valdymas
IN diagnozė

y Išankstinė PN diagnozė – tai įvertinimas to, kuo IN gali padėti įmonei

įgyvendinant verslo tikslus

y Išankstinės diagnozės metu įvertinamos ne tik turimos IN apsaugos

galimybės ir tikslingumas, bet ir atsižvelgiama į kitų teisių į IN įgijimą
ir jų valdymą (komercines paslaptis, sutartis, autorių teisę ir
informacijos srautų valdymą)
IN apskaita

y Intelektinis turtas p
priskiriamas nematerialiam turtui
y Šis turtas yra fiksuojamas nematerealių aktyvų sudėtyje
y Tai ilgalaikis nematerealusis turtas

Intelektinės nuosavybės valdymas
Konkurentų IN įvertinimas

Konkurentų turimą/įgyjamą IN derėtų stebėti analizuojant
rinkoje atsirandančius naujus produktus/paslaugas, stebint
naujai registruojamą IN (duomenų bazės, oficialūs leidiniai,
kt. informacijos šaltiniai)

Intelektinės nuosavybės valdymas
Intelektinės nuosavybės apsauga

IN apsaugos
p
g strategijos
gj p
pagrindai
g
turėtų
ų būti:
y Kokia IN sukuria komercinį pranašumą?
y Kokiose teritorijose ir kodėl?
y Kokiems tikslams taikytina?
y Kokie apsaugos kaštai galimi?
y Kt.
Kt

IN stategijos turi būti taikomos paraleliai su komercinėmis
strategijomis/verslo galimybėmis

Intelektinės nuosavybės valdymas
IN priežiūra (monitoringas)
IN gynimas

y IN monitoringo šaltiniai
y IN monitoringą atliekantys asmenys
y IN gynimas (kaštai, procedūros, kt.)

Intelektinės nuosavybės valdymas
Intelektinės nuosavybės komercializavimo strategija

IN komercializavimo klausimų sprendimas priklauso nuo:
y IN kilmės
y IN apsaugos strategijos
y IN savininko pobūdžio
y Finansinių resursų
y IN nuosavybės teisių
y Teisinio reguliavimo
y Kt.

Intelektinės nuosavybės valdymas
Dažniausiai pasitaikančios problemos įmonėje

y Ginčai dėl komercinių paslapčių su buvusiais darbuotojais
y Nekonkuravimo problematika
y Dokumentacijos, įrodančios IN nuosavybės teises,

trūkumas
y Atsainus požiūris dėl patentacialių išradimų išankstinio
atskleidimo
y Neturima
i
IN įįsigijimo
i iji
strategijų
ij
y Neturima IN panaudojimo strategijų

Intelektinės nuosavybės valdymas
Sėkmės kriterijai

y Suprasti rinką ir pramonės šaką
y Suprasti IN teikiamas galimybes
y Suprasti strategiją:

Kurią IN perleisti
{ Kurią IN licencijuoti
{ Kurią IN turėti įmonėje
{

IN komercializavimo būdai
IN pagrindu sukurtų produktų/paslaugų realizavimas/ Spin – off įmonės kūrimas

y Finansiniai resursai
y Verslo planas
y Rinkodaros strategija
y Produkto kaina
y Verslo planas
y Investuotojų paieška

IN komercializavimo būdai
IN pagrindu sukurtų produktų/paslaugų realizavimas/ Spin – off įmonės kūrimas

y Teisinis subjektiškumas - galimybės steigti ir dalyvauti Spin – off”

veikloje:

- Privatūs subjektai (įmonės, investuotojai)
- Fiziniai asmenys (mokslininkai)
- Viešieji asmenys
y IN Spin – off veikloje:

IN į “spin
“ i – off”
ff” “įnešama”
“į š
”k
kaip
i nematerialus
i l turtas steigimo
i i
metu
IN perleidžiama įsteigus “spin – off”
IN “patenka” kartu su žmonėmis ir jų turimu “know how” ir ten išvystoma
ir įgauna vertę: vėliau gali būti licenzijuojama, parduodama, etc.)

IN komercializavimo būdai
IN pagrindu sukurtų produktų/paslaugų realizavimas/Spin-off įmonės kūrimas

Jungtinė Karalystė

JAV
Moksl.
(knowhow)

Lietuva vakar

Vadovybė

UNI (IN)

UNI (IN)

Investu
otojai

Mokslinink
ai (knowhow)

Verslo
angelai
($)

VA ($)

Lietuva rytoj

???

Mokslini
nkai
(knowhow)

IN komercializavimo būdai
IN pagrindu sukurtų produktų/paslaugų realizavimas/ Spin – off įmonės kūrimas

Spin – off veikimo ir finansavimo schema
UNI

Verslo
angelai

LAB

Spin-off’as

Tech

Tolimesnis
vystimas

RINKA
Produktas

Lietuviškos Spin – off įmonės pavyzdys
•
• 2006 m.: įkurtas įmonė HORTILED. Steigėjai investavo 10.000 Lt.
• 2006 m.:
m : Akcininkai papildomai investavo 140
140.000
000 Lt
Lt.
• 2006 m.: gauta Ūkio Ministerija parama eksperimentinės gamybos
•
•
•
•
•
•

parengimui
2006 m.: investuotojas užsako mokslininkams sukurti gaminio
laboratorinį prototipą ir atlikti testavimą labaratorijos sąlygose.
2006 m.: pateikiama patentinė paraiška, užregistruoti prekiniai
ženklai “HORTILED” ir “NUTRILED”
2007 m.: įstatinis kapitalas didinamas iki 40.000 Lt.
2007 m.:
m : pateikiama tarptautinė patentavimo paraiška (WO)
2007 m.: gamybinis partneris UAB GIJONA gamina šviestuvų modulio
pramoninį prototipą, pradedamas testavimas realiose sąlygose
2008 m.: testavimo tąsa, sprendimo dėl komercializavimo priėmimas.

Britiškos Spin-off įmonės pavyzdys
• 2008 m.: Oxford’o Universitetas 2-iems doktorantams skyrė £75.000
•
•
•
•

eletrinio variklio prototipo gamybai.
2008 m.: inžinerinis partneris “Delta Motorsport” modifikuoti elektro
variklį taip, kad jis tiktų automobiliams (8 mėn.)
2009 m.: pirmieji bandymai trasoje
2009 m.: “UK’s Technology Strategy Board” skyrė £1.89 milijono
grantą
2009 m.: Privataus kapitalo fondas investavo £1.45 milijono

IN komercializavimo būdai
IN pagrindu sukurtų produktų/paslaugų realizavimas/ Spin – off įmonės kūrimas

•

3 F’s
-Family, Friends, Fools
Bootstrapping
Vieši pinigai
•
Grantai
•
Čekiai
•
Parama
•
Mokestinės lengvatos
Angelų investicijos
Bankai
Rizikos kapitalas
IPO (Initial Public Offering)
{

•
•

•
•
•
•

Birža
OMX
North First
Verslo angelai
Akcininkai,
Grantai

Privataus
kapitalo fondai

IN komercializavimo būdai
IN pardavimas (perleidimas)

y Sutartis turi būti rašytinė
y Perleisti galima: know – how, patentą, turtines autorių teises, prekės ženklą, kt.

intelektinės nuosavybės teises

y Registracija VPB (pramoninės nuosavybės teisių perleidimo atveju)
y
-

Esminiai sutarties aspektai:
IN objekto naudojimo apimtys, teritorija, laikas
Suteikiamos teisės
Atlyginimas
Sutarties galiojimo terminas
Šalių
ų teisės,, pareigos,
p
g , atsakomybė
yb
IN objektų perdavimo momentas
Nekonkuravimo sąlygos
Sutarties įsigaliojimo, nutraukimo momentai
Ginčų sprendimas

IN komercializavimo būdai
IN Licencijavimas/Frančizė

Licencija – IN teisės savininko (licenciaro) leidimas kitam asmeniui
(licenciatui) naudoti jam priklausančią teisę licencinėje sutartyje numatytomis
sąlygomis
Licencijos objektai:
Prekių ženklai, patentai, dizainas, turtinės teisės ir kt.
Licencinės sutartys:
išimtinės, neišimtinės, viešosios
Patento licencija – licenciaro – pareiškėjo arba patento savininko – leidimas
kitam asmeniui – licenciatui naudoti išradimą, kuris yra paskelbtos patento
paraiškos arba išduoto patento objektas, licencinėje sutartyje nurodytomis
sąlygomis Licencija gali būti išimtinė ir neišimtinė
sąlygomis.
Licencijavimo strategijos (pavyzdžiai)
Frančizė galima tarp juridinių asmenų
Frančizės objektai: teisė į firmos vardą, teisė į prekių ar paslaugų ženklą, teisė į
saugomą komercinę (gamybinę) informaciją ir kt.

Sutartys
Autorinės sutartys

y Pagal autorinę sutartį viena šalis (autorius ar jo teisių turėtojas)

perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros,
literatūros
mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje
nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį
kitai šaliai (teisių perėmėjui ar licenciatui), o kita šalis
įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje
nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį
atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip

y Turtines teises autorius gali perduoti kitiems asmenims pagal

autorinę sutartį dėl teisių perdavimo arba suteikti pagal autorinę
licencinę sutartį (išimtinė arba neišimtinė licencija). Licencija
laikoma išimtine tik tuo atveju, jei tai tiesiogiai nurodyta
sutartyje

Sutartys
Autorinės sutartys (2)

Autorinės sutarties sąlygos:
y kūrinio pavadinimas
y kūrinio apibūdinimas (kūrinio rūšis, pavadinimas, pagrindiniai

reikalavimai kūriniui)

y perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės (kūrinio

y
y
y
y

panaudojimo būdai), licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė
licencija)
teritorija, kurioje galioja teisių perdavimas ar licencija, suteikianti
t i naudoti
teisę
d ti kū
kūrinį
i į
teisių perdavimo ar licencijos galiojimo terminas
autorinio atlyginimo dydis, mokėjimo tvarka ir terminai
šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė

Sutartys
Autorinės sutartys (3)

Preziumuojama,
j
kad p
pagal
g autorinęę sutartįį p
perduodama tik tiek autorių
ų teisių,
ų kiek jų
reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti
Jeigu autorinėje sutartyje nenurodytas turtinių teisių perdavimo ar suteikimo
terminas, sutarties šalis gali nutraukti autorinę sutartį prieš vienerius metus raštu
pranešusi kitai šaliai apie sutarties nutraukimą
Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyta galiojimo teritorija, laikoma, kad turtinės
teisės yra perduotos ar suteiktos Lietuvos Respublikos teritorijoje
Jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės,
teisės laikoma
laikoma, kad
šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų
Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad
autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims
yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio ta sutartis buvo sudaryta

Sutartys
Teisės į patento paraišką ar patentą perdavimas

y Sutartis turi būti sudaryta raštu
y Teisės į patento paraišką ar patentą perdavimas, sumokėjus

mokestį, įrašomas į Lietuvos Respublikos patentų registrą
vienos iš sutarties dėl teisės perdavimo šalių prašymu

y VPB per 1 mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos teisės į

patento paraišką ar patentą perdavimo duomenis įrašo į
Lietuvos Respublikos patentų registrą

y Teisės į patento paraišką ar patentą perdavimas įsigalioja nuo

jo įrašymo į Lietuvos Respublikos patentų registrą dienos

Sutartys
Patento licencinė sutartis

y Pareiškėjas arba patento savininkas turi teisę suteikti

kitam asmeniui išimtinę ar neišimtinę patento
licenciją naudoti išradimą visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje
y Licencinės sutarties duomenys,
duomenys sumokėjus mokestį
mokestį,

įrašomi į Lietuvos Respublikos patentų registrą
vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu

Sutartys
Patento licencinė sutartis

Pareiškėjas arba patento savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui išimtinę
ar neišimtinęę patento
p
licenciją
ją naudoti išradimą
ą visoje
j Lietuvos
Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje
Licencinės sutarties duomenys, sumokėjus mokestį, įrašomi į Lietuvos
Respublikos patentų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu
Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį dokumentų gavimo dienos įrašo į
Lietuvos Respublikos patentų registrą
Licencinė
Li
i ė sutartis
t ti ttretiesiems
ti i
asmenims
i
įįsigalioja
i li j nuo jjos d
duomenų
įrašymo į Lietuvos Respublikos patentų registrą dienos

Sutartys
Frančizės sutartis

Frančizės sutartimi (CK 6.766 str.) viena šalis (teisės turėtojas) įsipareigoja
perduoti už atlyginimą
p
yg
ą kitai šaliai (naudotojui)
(
j ) tam tikram terminui arba
neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių
teisių turėtojui, visuma, o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje
nustatytą atlyginimą
Frančizės objektai: teisė į firmos vardą, teisė į prekių ar paslaugų ženklą,
teisė į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją ir kt.
Franšizės sutartis numato teisių turėtojo išimtinių teisių visumos,
dalykinės reputacijos ir komercinės patirties panaudojimą tam tikru mastu
(nustatant minimalų ar maksimalų panaudojimo būdą arba kitą formą
Mokestis periodinis (LT – 5-12 proc. nuo pajamų)

ĮMONIŲ STEIGIMAS
Gailė Sakalaitė
Advokatų kontora Zabiela,
Zabiela Zabielaitė ir partneriai/VšĮ “Saulėtekio
Saulėtekio
slėnis”
gaile.sakalaite@sunrisevalley.lt

Planas

y Įmonių rūšys
y Steigimo dokumentai
y Steigimo procedūros
y Konfidencialumas ir nekonkuravimas
y Technologijomis grįstų įmonių specifika
y “Spin – off” įmonės steigimo ypatumai
y Pavyzdžiai

Įmonių rūšys
Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

akcinės bendrovės
uždarosios akcinės bendrovės
valstybės įmonės
savivaldybės įmonės
kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)
žemės ūkio bendrovės
tikrosios ūkinės bendrijos
komanditinės ūkinės bendrijos
individualios įmonės
Europos ekonominių interesų grupės
Europos bendrovės
Europos kooperatinės bendrovės

Įmonės steigimo procedūra trumpai
y Steigėjai parengia ir pasirašo steigimo dokumentus
y Sumoka steigiamuosius įnašus
y Gauna patalpų, kuriose bus registruojama įmonė,

sutikimą
y Pateikia dokumentus tvirtinti notarui:
{
{
{
{

savininko

pasirašyta steigimo sutartis (aktas);
pasirašyti įstatai (3 originalios kopijos);
banko pažyma apie pradinių įnašų įmokėjimą;
patalpų, kurioje bus įmonės buveinė, savininko sutikimas įmonės registracijai ir
veiklai.

y Parengia prašymą registruot įmonę ir pateikia dokumentus Registrų

centrui (RC). Registracija atliekama per 5 d. nuo rinkliavos
sumokėjimo
y Gavus įmonės pažymėjimą, užsisakomas antspaudas

Steigimo procedūros (Įndividuali įmonė)
y Sudaromi įmonės nuostatai, kuriuos pasirašo steigiamos įmonės

savininkas

y Prašymas JAR dėl įmonės pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą
y Jeigu savininkas nėra įmonės vadovas, jis paskiria įmonės vadovu

kitą asmenį ir tai nurodo įmonės nuostatuose
y Įmonė yra laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo JAR
y Prieš pateikiant JAR prašymą įregistruoti individualią įmonę,
notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų
atitiktį
i ik į įįstatymų reikalavimams
ik l i
ir
i faktą,
f k k
kad
d individualią
i di id li įįmonę
registruoti galima

Steigimo procedūros (UAB)
y Įmonės steigimo sutarties (akto) sudarymas
y Pavadinimo laikinas įtraukimas į Registrą
y Įmonės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti įmonės kaupiamąją

sąskaitą banke

y Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti išrinkti
y
y
y
y

visuotinio akcininkų susirinkimo renkami įmonės organų nariai
Sudaromas UAB akcininkų sąrašas
Sudaromi ir pasirašomi įmonės įstatai
ĮĮmonė laikoma įsteigta
į
g nuo jjos įregistravimo
į g
JAR
Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti UAB,
notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų
atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę
bendrovę registruoti galima

Steigimas elektroniniu būdu pateikiant dokumentus RC

Registracija RC online adresu www.registrucentras.lt/savitarna/ jeigu:
y
y
y

y
y
y
y

steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą
individualios įmonės steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo
steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis individualios įmonės pavyzdiniais
nuostatais ar uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, uždarosios akcinės
bendrovės steigimo akto forma;
steigėjas yra patalpų, suteikiamų buveinei registruoti, vienintelis savininkas
patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra
įregistruotas turto areštas
uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu ir
uždarąją akcinę bendrovę steigia vienas asmuo
pavadinimas
di i
yra laikinai
l iki i įtrauktas
įt kt į J
Juridinių
idi i asmenų registrą
i t

Nebėra būtinybės kreiptis į notarą, bet būtina pasirinktame banke ir atidaryti įmonės
atsiskaitomąją sąskaitą

Įkainiai
Notaras (LR Teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymas Nr.1R-69)
y už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą - nuo 0,1 iki 0,3
procento nuo steigiamo
p
g
jjuridinio asmens įįstatinio kapitalo
p
sumos (j
(jei toks
formuojamas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai), bet ne mažiau
kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt;
y už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų
reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį
įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos
prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose
numatytos aplinkybės:
y individualios įmonės - 80–200 Lt
y uždarosios akcinės bendrovės - 250–800 Lt
y akcinės bendrovės - 400–900 Lt
Registrų centras
y Už UAB įregistravimą 198 Lt Lt
y Už IĮ įregistravimą 107 Lt

Įmonės pavadinimas
y Pasirinkti pavadinimą yra juridinio asmens steigėjo arba paties

juridinio asmens teisė

{
{
{

{

Apsauga suteikiama registruojant
Neturio klaidinti dėl panašumo į kitus pavadinimus ar prekių ženklus
turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti
sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio
žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio
skiriamojo požymio (CK 2.40 str.2 d.)
neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl
juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos,
tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių
Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir
paslaugų ženklus (CK 2.39 str. 3 d.)

y Juridinių asmenų simbolinių pavadinimų darymą reglamentuoja

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d.
nutarimas Nr. N-2 (91) "Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų
simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo"
y VĮ “Registrų centras” duomenų bazė

Steigimo sutartis (aktas)
y Jeigu įmonę steigia du ar daugiau asmenų, jie sudaro

steigimo sutartį.
sutartį Jeigu įmonę steigia vienas asmuo,
asmuo jis
pasirašo steigimo aktą
y Steigimo sutartyje (akte) turi būti nurodyta:
{
{
{
{
{
{
{
{
{

steigėjai;
steigiamos įmonės pavadinimas ir buveinė;
asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai įmonei;
įmonės įstatinio kapitalo dydis (UAB atveju – ne mažiau 10 000
litų);
akcijos nominali vertė, emisijos kaina (paprastai sutampa);
akcijų skaičius, jų suteikiamos teisės;
kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius;
pradinių įnašų (akcijų) įmokėjimo tvarka ir terminai;
kiekvieno steigėjo nepiniginis įnašas, jeigu tokių yra, ir kt.

Įnašai
y Steigimo sutartis (aktas) leidžia atidaryti kaupiamąją steigiamos

įmonės sąskaitą LR įregistruotame banke
y Pradiniai įnašai už steigimo sutartyje (akte) nurodytas akcijas mokami

pinigais į atidarytą kaupiamąją sąskaitą. Turi būti apmokėta ne mažiau
kaip 25 proc. įstatinio kapitalo
y Jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu, turtas,
kuriuo apmokama, turi būti įvertintas turto vertintojo. Šis turtas ir jo
vertė taip pat turi būti nurodyti steigimo sutartyje (akte)
y Per steigimo sutartyje (akte) nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis
kaip 12 mėnesių, būtina visiškai apmokėti steigiamos įmonės akcijas

Įstatai
y Įstatai yra teisės aktas, kuriuo įmonė vadovaujasi savo

veikloje.
ikl j Jie
Ji pasirašomi
i š i visų
i steigėjų
i ėj ar jjų atstovų.
y Įstatuose turi būti nurodyta:
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

įmonės pavadinimas;
įmonės teisinė forma (AB ar UAB);
įmonės veiklos tikslai, nurodant veiklos objektą;
įmonės įstatinio kapitalo dydis (UAB atveju ne mažiau 10 000 litų);
akcijų skaičius, nominali vertė ir suteikiamos teisės;
visuotinio
i
ti i akcininkų
k i i k susirinkimo
i i ki
kompetencija,
k
t
ij jo
j ššaukimo
ki
ttvarka;
k
kiti bendrovės organai, jų kompetencija ir sudarymas;
įmonės pranešimų skelbimo tvarka;
dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka;
įmonės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas ir kt.

Konfidencialumas ir nekonkuravimas

y Darbuotojo lojalumo pareiga reikalauja:
{ veikti įmonės, jos akcininkų, kreditorių ir darbuotojų
interesais;
{ laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis įmonės
įstatais;
{ vengti interesų konflikto tarp įmonės interesų ir savo interesų;
{ nekonkuruoti su įmone.
įmone

Konfidencialumo pareiga

y Įstatyme numatyta
y Sutartyse nustatyta
y Konfidencialumo pareigos įtraukimas į darbo sutartį
y Komercinių

(gamybinių) paslapčių ir konfidencialios
informacijos sąrašo sudarymas
y Buvę darbuotojai gali naudoti įmonės komercines paslaptis
praėjus
ėj ne mažiau
ži
k i vieneriems
kaip
i
i
metams nuo darbo
d b ar
kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose
ar sutartyje nenumatyta kitaip

Nekonkuravimo pareiga
y Vis dažniau praktikoje pasitaiko atvejų, kai keletas įmonės

darbuotojų išeina ir įkuria savo įmonę, pervilioja buvusio
darbdavio klientus ir teikia tokias pat paslaugas
y Netinkamai surašytas konfidencialumo įsipareigojimas bei

nekonkuravimo sutarties nebuvimas apsunkina darbdavio
galimybes išieškoti patirtus nuostolius teismo tvarka

Nekonkuravimo pareiga darbo sutarties galiojimo metu

y Darbuotojas turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo

drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir
administracijos nurodymus (DK 228 str.)
y Nepriklausomai nuo to, supažindintas darbuotojas su

vidaus darbo teisės aktais ar ne, sudaryta darbo sutartis
įpareigoja darbuotoją būti lojaliu darbdaviui, dirbti dorai,
sąžiningai, tausoti darbdavio turtą ir neatlikti neteisėtų
veiksmų, kurie kenktų darbdavio interesams

Nekonkuravimo pareiga darbo sutarties galiojimo metu (2)
y Darbuotojo lojalumo pareigą darbdaviui LAT aiškina kaip

p
pareigą
gą darbo sutarties metu nedirbti p
pas konkuruojantį
j į
darbdavį
y Jeigu darbuotojas tuo pačiu metu dirba ir darbdaviui
konkuruojančioje įmonėje, kyla pagrįstų abejonių dėl jo
lojalumo
y Nekonkuravimo
susitarimas nėra būtinas, tačiau
pageidautinas
y Nekonkuravimo susitarimas gali būti įtrauktas į darbo
sutartį kaip darbo sutarties sąlyga, gali būti darbo sutarties
priedas arba atskiras dokumentas

Nekonkuravimo pareiga pasibaigus darbo sutarčiai

y Nekonkuravimo susitarimas sudaromas raštu, jo sąlygos turi būti
y
y
y
y
y

tikslios ir konkrečios
Aiškinant susitarimą, pirmiausia turi būti nagrinėjami šalių ketinimai,
o ne vien remiamasi pažodiniu susitarimo teksto aiškinimu
Susitarimu turi būti ginami teisėti darbdavio interesai
Susitarimas turėtų būti taikomas ribotą laiko tarpą ribotoje teritorijoje
Darbuotojui pažeidus susitarimą, darbdavys gali reikalauti nuostolių
atlyginimo.
yg
Susitarimas teismo gali būti pripažintas negaliojančiu

Nekonkuravimo pareiga pasibaigus darbo sutarčiai (2)

y Susitarime turėtų būti nustatyta adekvati konkurencijos

ribojimui kompensacija (tai galėtų būti tam tikra dalis
buvusio atlyginimo arba nustatyta pinigų suma), kuri
privaloma visais atvejais
y Įmonė turi teisę nebetaikyti susitarimo dėl nekonkuravimo

ir nemokėti kompensacijų darbuotojui,
darbuotojui o darbuotojas tokiu
atveju tampa laisvas pasirinkti savo veiklą ir darbą, ir jam
netaikoma jokių suvaržymų

Nekonkuravimo sutartys

y Užtikrina investicijų į darbuotoją prasmingumą
y Saugo konfidencialią informaciją nuo “nutekėjimo”
y Nustato šalių įsipareigojimus pasibaigus darbo

sutarčiai
y Galima įtraukti į darbo sutartį
y Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai
y Kompensacija už nekonkuravimo terminą
y Pareiga atlyginti investicijas į darbuotojo mokymą

Konfidencialumo sutartys
y Patartina sudaryti atskirai nuo darbo sutarčių
y Konfidencialios
K fid
i li iinformacijos
f
ij apibrėžimas
ib ėži

y
y
y
y
y

tai, ką šalys laiko konfidencialia informacija)
apibrėžti ne tik turinio atžvilgiu, bet ir kt. kriterijais
nustayti teisę šalims papildomai suteikti konfidencialios
informacijos statusą, uždedant t.t. žymą
Pažeidimo apibrėžimas
Pareiga neatskleisti (pasyvi ir aktyvi)
At k
Atsakomybė
bė užž pažeidimą
ž idi
(patartina
( t ti nustatyti
t t ti b
baudas)
d )
Sutarties galiojimo terminas (bent keli metai po faktinių santykių
pasibaigimo)
Patartina nustatyti sutarties tikslą

Nekonkuravimo ir konfidencialumo sutarčių pavydžiai

y Nekonkuravimo sutarties nagrinėjimas
y Konfidencialumo sutarties nagrinėjimas

Nesąžiningos konkurencijos veiksmai
y Asmenys, kuriems komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jų

darbo
d
b ar kit
kitokių
ki sutartinių
t ti i santykių
t ki su ūki
ūkio subjektu,
bj kt gali
li
naudoti šią informaciją praėjus ne mažiau kaip vieneriems
metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių
pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta
kitaip. (LR Konkurencijos įstatymo 16 str. 4 d.)

y Ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami

nesąžiningos konkurencijos veiksmais,
veiksmais turi teisę kreiptis į
teismą su ieškiniu dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir
padarytos žalos atlyginimo (LR Konkurencijos įstatymo 17
str. 1 d.)

Technologijomis grįstų įmonių specifika
y Akademinės/ne akademinės “spin – off” įmonės
y Bendras bruožas – intelektinės nuosavybės (IN) perdavimas
y “Spin – off” įmonės vaidmuo technologijų perdavime:

IN atskleidimas - IN įvertinimas - IN grąžinimas autoriui (tyrėjui) arba
IN apsauga , IN komercinimas
- licenzijavimas/ arba
- gamyba/ arba
- pardavimas/ arba
- “spin – off” įmonė/ ir MTEP, bandymai, IN apsauga, gamyba,
licenzijavimas, pardavimas

IN, kurios pagrindu gali atsirasti “spin-off “ įmonė
y Techninio pobūdžio informacija, sudaranti išradimo turinį
y Komercinė (gamybinė) paslaptis (turi tikrą ar potencialią

komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti
laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens,
kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos
slaptumą
y Know how (geroji patirtis) – įvairaus pobūdžio žinių visuma, ypač

susijusi su jų turėtojo patirtimi bei komepentencija (saugoma siekiant
užtikrinti jų konfidencialumą ir gali būti licenzijuojama)

IN teisinė priklausomybė iki ją perduodant “spin –
off”

IN autoriaus ir savininko galimybė “įnešti” IN į “spin – off” įmonę:
y Mokslininkas, darbuotojas (tarnybinio išradimo problematika,
kompensacijos už darbą problema)
y Aukštoji mokykla (nuosavybės teisė)
y Įmonė
Problemos sprendimo būdai:
y Šaltiniai: teisės aktai,
aktai Rekomendacijos dėl IN valdymo
valdymo, naudojimo,
naudojimo
disponavimo ja (autonomijos principas – teisė susitarti dėl
priklausomybės ir rezultatų), aukštųjų mokyklų nuostatai (pav., KTU
IN valdymo ir žinių perdavimo nuostatai), sutartys

“Spin – off” įmonės steigimo ypatumai

Teisinis subjektiškumas - galimybės steigti ir dalyvauti Spin – off” veikloje:
- Privatūs subjektai (įmonės, investuotojai)
- Fiziniai asmenys (mokslininkai)
- Viešieji asmenys (LR Mokslo ir studijų įstatymas sudarė naujas galimybes
aukštųjų mokyklų “spin-off’ įmonėms (valstybinėms aukštosiosioms mokykloms
suteikiama nuosavybės teisė i IN, teisė steigti ir investuoti į ribotos civilinės
Atsakomybės juridinius asmenis). Ar ši norma teisiškai funkcionuojanti?
IN į “spin – off” “įnešama” kaip nematerialus turtas steigimo metu
IN perleidžiama įsteigus “spin – off”
IN “patenka” kartu su žmonėmis ir jų turimu “know how” ir ten išvystoma ir
įgauna vertę: vėliau gali būti licenzijuojama, parduodama, etc.)

Ačiū už dėmesį!

Gailė Sakalaitė

Advokatų kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai”
Advokato padėjėja/VšĮ "Saulėtekio slėnis" teisininkė
Mob. tel. +370 640 56 342
g.sakalaite@gmail.com

www.mba-baltic.com

Medicinos Verslo Akademija
Latvijoje nuo 2002 metų rudens
Lietuvoje nuo 2003 metų pavasario
Estijoje nuo 2005 metų vasaros

Misija:

Sprendžiame visas farmacijos kompanijų
problemas susijusias su Medicinos atstovais.
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MVA paslaugos:
Medicinos atstovų mokykla
Medicinos atstovų atranka
Medicinos atstovų nuoma
Mokymai patyrusiems medicinos atstovams
Medicinos atstovo darbo auditas
Mokymai regiono ir produkto
vadybininkams
Kursai vaistinėms

Medicinos Atstovų Mokykla
Tikslai:
Teikti jau apmokytus darbuotojus
Atrinkti tinkamus kandidatus
Padėti surasti darbą
Kelti profesionalumą
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Medicinos Atstovų Mokykla
Trukmė 36 ak. val.
Šeši šeštadieniai

Turinys:







Medicinos atstovo darbo specifika
Farmacijos rinka
Darbo planavimas ir organizavimas
Pardavimo technikos ir įgūdžių
įg
ų
treniravimas
Prezentavimo technikos ir įgūdžių
treniravimas

•Video treniruotės
•Realūs vizitai

MA atranka ir nuoma
GREITAI
SPECIALIZUOTAI
PATIKIMAI

Sprendžiame MA trūkumo problemą!

3

MA atranka ir nuoma
Šaltiniai
1. Medicinos atstovų
mokykla

2. CV.lt, skelbimai ir kt.

Kandidatai:

Turi aukštą motyvaciją
Žino, kur nori dirbti
Apmokyti
P ik i i
Patikrinti

Atrinkti CV
Pravesti pokalbiai
Patikrinti

Nuolat turime gerų, patikrintų kandidatų!

Medicinos atstovas - galimybės
Patirtis ? ? ?

Pardavėjo savybės
Žinios apie rinką
Potencialas greitai pasiekti rezultatų
Entuziazmas
Noras pasiekti rezultatų
Vidinė motyvacija

Dažnai po 6 mėnesių rezultatais aplenkia
patyrusius!
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Klientai

Astra Zeneca, SANDOZ, Los Balt, Grindeks, BVG, Berlin
Chemie, Mepha ir kiti.

Kontaktai
Medicinos Verslo Akademija, UAB
Tel.: 8-5 205 93 12
Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius

Rygoje
Brivibas 111
Ryga, Latvija
El. paštas: info@mba-baltic.com
www.mba-baltic.com
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SIA “PHARMIDEA”
Company presentation
2011

History of PharmIdea
December 2005, PharmIdea LLC was registered on Register of Enterprises of Latvia;
January 2007, PharmIdea initiates 4.1 mEUR investment to establish 600 sq.m. research
laboratory and scale‐up unit for development of sterile high potency, mainly anti‐cancer,
drugs in freeze‐dried and liquid form;
June 2007, Scientific projects in collaboration with Institute of Organic Synthesis, Riga,
Latvia, and Competence Centre of Cancer Research, Tallinn, Estonia started;
May 2008, analytical procedures and premises of PharmIdea been certified according ISO
17 025 standard;
d d
October 2008, Pharmidea finalize purchasing and installation of pharmaceutical and
analytical equipment. Qualification procedures of machines and systems begins;
April 2009, PharmIdea LLC expand international presence by establishing of PharmIdea
Eesti OÜ, located in Tallinn, Estonia, and PharmIdea Pakistan, located in Karachi, Pakistan.
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Mission and Vision
Our vision is to become an internationally
recognized pharmaceutical company which provides
synthetic and virus‐originated drugs stimulating the
human immune system to fight against fast‐
proliferating cells relating to cancer and psoriasis
diseases. High quality generic anti‐cancer drugs will
complement our novel drug portfolio.

Business directions
We positioning ourselves as research and manufacturing focused company, who
develops competence of manufacturing of small volume sterile products in vials
using isolator technology.
Products
Research, development and manufacturing of original products with focus to
immunomodulating drugs for cancer treatment.
Generi products
Generic
prod ts with
ith focus
fo s to cytostatic
tostati drugs.
dr s
Services
Final dosage form development, include scale‐up procedure and CTD dossier
preparation.
Contract manufacturing of small batch size sterile freeze‐dried and solution
products in vials under GMP conditions with main focus to anticancer drugs.
Development or upgrade of Active Substances Master File.
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Organization structure of company

Board

Managing
director

Qualified
person

Quality control
laboratory

Product
research and
development

Manufacturing

Logistic

Technical &
Maintenance

Sales and
marketing

Finances

Human resources
PHARMIDEA team unite the best specialists in the field of manufacturing and
development of sterile pharmaceutical products:


Ms. Dace Kaleine ‐ Qualified Person, professional experience in manufacturing of injectables



Ms. Inga Liepa – Production manager, Master degree in Quality systems, professional



Ms. Zinta
Zi t Bartkeviča
B tk ič ‐ manager off Quality
Q lit control
t l lab,
l b Master
M t degree
d
i chemistry
in
h i t and
d

since 1993.
experience in manufacturing of large volume parenteral solutions since 1993.
pharmacy , professional experience in analytics since 2000.


Ms. Tatjana Hmeļova – Research & development manager, professional experience in

development of injectables since 1986.
 Mr. Juris Skrīvelis – Maintenance manager, professional experience in manufacturing of
large volume parenteral solutions since 1995.
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Human resources II
On July 2010 PHARMIDEA employ 13 full time specialists and 4 under
temporary contracts. We are planning staff of 25 – 30 people in 2011.
PHARMIDEA during 2009 invested 30’000 LVL (42’000 EUR) in education
and training of employees, in following directions:
 English language;
 Requirements of Good Manufacturing Practice;
 Business administration and managing of human resources;
 Specific courses regarding sterile manufacturing, quality control,
maintenance & engineering and marketing (Manchester university, UK,
distance learning);
 Concept of Quality by Design.

Documentation system
Operation of PHARMIDEA are defined by regulatory documentation divided
to 6 Codes :
 General Code;
 Quality Code;
 Production Code;
 Hygiene
yg
Code;;
 Maintenance Code;
 Validation Code
Due to fact Pharmidea is young and dynamic company elaboration and
improving of documentation is permanently in the progress. As per August
2010 there are 32 Process descriptions, 142 SOPs, 42 Quality specifications
approved.
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Equipment and premises
PHARMIDEA occupies premises of 600 m2. Premises are designed for
purpose of development and manufacturing sterile solutions and sterile
freeze‐dried products in vials with volume range 1 – 100 ml.
Altogether 52 pieces of equipment installed, 21 for production and 31 for
analytics. Total investments are 4.6 mEUR.
All equipment been purchased from Europe and North America, from
manufacturers whose experience, technical capabilities, design used
quality materials are proved by long term reference list.

Equipment and premises II
PHARMIDEA’s basic production and analytical equipment:
 Isolator system, 4 modules – IsoTechDesign, Canada;
 Vials filling machine – Flexicon, Denmark;
 Lyophilizer – Martin Christ, Germany;
 Products autoclave – Getinge, Sweden;
 Distillatory – Steris, Finland.
31 analytical equipment ensure complete set for quality control of raw
materials, process control and batch release, like HPLC, IR and UV
spectrophotometers, titrators, particle counter, endotoxins testing
machine, polarimeter, microbiological thermostats, steri‐test, etc.
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QUALITY CONTROL LAB

QUALITY CONTROL LAB
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QUALITY CONTROL LAB

Products under development/candidates
Product

Form

Dosage

Document.

Manufacturing

Zoledronic acid

Solution

4 mg/vial

Dossier, CTD

PharmIdea

Gemcitabine

Freeze dried

Dossier, CTD

PharmIdea

200 mg/vial
g/
1000 mg/vial
Injection

10 mg, 50 mg/vial

Vinorelbin

PharmIdea
Dossier, CTD

Capsules

20 mg, 30 mg

Irinotecan

Solution

40 mg, 100 mg/ml

Pemetrexed

Freeze dried

Contr.manufactur.
Dossier, CTD

PharmIdea

Dossier, CTD

PharmIdea

100 mg/vial
500 mg/vial
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Scientific partners









Institute of Organic synthesis ‐ Dr. Viesturs Lusis, R&D in organic chemistry, Dr. Ivars
Turovskis, R&D in structure proving by 400‐600 MHz NMR.
Biomedical centre ‐ Dr. Eva Stankevica, R&D in enzymatic synthesis.
Latvian University ‐ Dr. Andris Actins, R&D in polymorphism.
Joint Stock company GRINDEKS – contract manufacturing of small volume ( up to 100
kg) APIs, tablets and capsules.
Joint Stock company OLAINFARM ‐ contract manufacturing of medium size (up to 2000
kg) APIs.
LabochemLV – custom synthesis and R&D in organic compounds
Galilaeus – Biotechnological products R&D
Competence Center of Cancer Research, Estonia ‐ Dr. Riin Ehin, in vitro studies and pre‐
clinical research

Outsourcing partners
For the specific functions PHARMIDEA decides wheather to
invest and develop required competence or outsource this
particular activity as a service.
Following agreements are in force:
 SIA Nordic Industrial Park – rent premises, ensures utilities supply.
 AS Olainfarm – specific microbial tests, analytical tests (GC, dissolution,
disintegration).
 SIA Inspecta – job safety, health and environment safety.
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Contacts
Chairman of the Board

Mr. Vitalijs Skrivelis
vitalijs@pharmidea.lv

Managing Director

Mr. Ivo Beikmanis
ivo@pharmidea.lv

Sales and Marketing
Address:

Mrs. Mara Skrastina
mara@pharmidea.lv

4 Rupnicu Str, Olaine, Riga distr, LV-2114, Latvia
Tel: +371 67069889
Fax: +371 67069848
www.pharmidea.lv
pharmidea@pharmidea.lv
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