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MUZIEJŲ SKAITMENINIO TURINIO ŽENKLINIMUI REKOMENDUOJAMOS 

STANDARTIZUOTOS LICENCIJOS, ŽYMOS IR PAREIKŠTYS  

 

 

KAI AUTORIŲ TEISĖS NEGALIOJA 

Ženklinimo simbolis: PD 

Pavadinimas (angl.): Public Domain 

Vertimas (liet.): Viešoji sritis 

 

 Viešosios srities žyma.  

 Autorių / gretutinių turtinių teisių galiojimo terminas yra pasibaigęs arba objektas teisiškai nėra 

laikomas kūriniu. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas. 

Nuoroda į visą žymos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.lt. 

 

Ženklinimo simbolis: NoC-NC 

Pavadinimas (angl.): No Copyright – Non-Commercial 

Vertimas (liet.): Autorių /gretutinės turtinės teisės negalioja – 

nekomercinis naudojimas 

 Teisių pareikštis.  

 Galiojančių objekto autorių / gretutinių turtinių teisių nėra.  

 Leidžiamas turinio neribotas naudojimas tik nekomerciniais tikslais.  

 Taikoma, jei yra sutartinių įsipareigojimų, draudžiančių komercinį panaudojimą. 

Nuoroda į visą pareikšties sąlygų tekstą: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/. 

 

Ženklinimo simbolis: NoC-OKLR 

Pavadinimas (angl.): No Copyright – Other Known Legal Restrictions 

Vertimas (liet.): Autorių / gretutinės turtinės teisės negalioja – yra kitų 

teisinių apribojimų 

 Teisių pareikštis.  

 Galiojančių objekto autorių / gretutinių turtinių teisių nėra.  

 Yra kitų teisinių apribojimų, draudžiančių neribotą naudojimą (būtina pateikti nuorodą į konkretų 

dokumentą). 

 Atsižvelgiant į teisines kliūtis, turinio panaudojimui konkrečiais būdais gali būti reikalingi 

papildomi sutikimai arba naudojimas iš viso nėra galimas.  

Nuoroda į visą pareikšties sąlygų tekstą: http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/. 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.lt
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-OKLR/1.0/


Ženklinimo simbolis: CC0 

Pavadinimas (angl.): CC zero 

Vertimas (liet.): CC nulis 

 

 Atidavimo viešajai sričiai žyma. 

 Gali taikyti tik turinio autorius. 

 Atsisakoma visų autorių / gretutinių teisių į objektą. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas. 

 Rekomenduojama taikyti muziejų kuriamam turiniui – skaitmeninio kultūros paveldo turinio 

metaduomenims, aprašams ir kt. 

Nuoroda į visą žymos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.lt.  

 

KAI SKAITMENINIO TURINIO NAUDOJIMAS LEIDŽIAMAS TAM TIKROMIS 

SĄLYGOMIS 

Ženklinimo simbolis: CC BY 

Pavadinimas (angl.): CC BY 

Vertimas (liet.): CC Priskyrimas 

 

 Creative Commons licencija. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas. 

 Naudotojas privalo nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra padaryta 

pakeitimų.  

Nuoroda į visą licencijos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lt. 

Ženklinimo simbolis: CC BY-SA 

Pavadinimas (angl.): CC BY-Share Alike 

Vertimas (liet.): CC Priskyrimas – Analogiškas platinimas 

 

 Creative Commons licencija. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas. 

 Naudotojas privalo nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra padaryta 

pakeitimų. 

 Sukūręs išvestinį kūrinį naudotojas privalo jį platinti analogiškomis sąlygomis. 

Nuoroda į visą licencijos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.lt. 

Ženklinimo simbolis: CC BY-ND 

Pavadinimas (angl.): CC BY-No Derivatives 

Vertimas (liet.): CC Priskyrimas – Jokių išvestinių darbų 

 

 Creative Commons licencija. 

 Leidžiamas turinio naudojimas neatliekant modifikacijų. 

 Dalindamasis kūriniu naudotojas privalo nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją. 

Nuoroda į visą licencijos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.lt. 

Ženklinimo simbolis: CC BY-NC 

Pavadinimas (angl.): CC BY-Non-Commercial 

Vertimas (liet.): CC Priskyrimas – Nekomercinis platinimas 

 

 Creative Commons licencija. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas tik nekomerciniais tikslais. 

 Naudotojas privalo nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra padaryta 

pakeitimų. 

Nuoroda į visą licencijos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.lt. 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.lt
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lt
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.lt
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.lt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.lt


Ženklinimo simbolis: CC BY-NC-SA 

Pavadinimas (angl.): CC BY-Non-Comercial-Share Alike 

Vertimas (liet.): CC Priskyrimas – Nekomercinis platinimas – 

Analogiškas platinimas 

Creative Commons licencija. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas tik nekomerciniais tikslais. 

 Naudotojas privalo nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra padaryta 

pakeitimų. 

 Sukūręs išvestinį kūrinį naudotojas privalo jį platinti analogiškomis sąlygomis. 

Nuoroda į visą licencijos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.lt. 

 

Ženklinimo simbolis: CC BY-NC-ND 

Pavadinimas (angl.): CC BY- Non-Commercial-No Derivatives 

Vertimas (liet.): CC Priskyrimas – Nekomercinis platinimas – Jokių 

išvestinių darbų 

Creative Commons licencija. 

 Leidžiamas turinio naudojimas tik nekomerciniais tikslais ir neatliekant modifikacijų. 

 Dalindamasis kūriniu naudotojas privalo nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją. 

Nuoroda į visą licencijos sąlygų tekstą: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.lt. 

 

KAI SKAITMENINIO TURINIO NAUDOJIMAS GRIEŽTAI RIBOJAMAS  

GALIOJANČIŲ AUTORIŲ / GRETUTINIŲ TURTINIŲ TEISIŲ 

Ženklinimo simbolis: InC 

Pavadinimas (angl.): In Copyright  

Vertimas (liet.): Autorių / gretutinės turtinės teisės galioja  

 

 Teisių pareikštis.  

 Autorių / gretutinės turtinės teisės tebegalioja. 

 Leidžiama susipažinti su objektu, jį analizuoti. 

 Draudžiama turinį kopijuoti, kurti išvestinių kūrinių, jį modifikuoti ar kitaip panaudoti. 

Nuoroda į visą pareikšties sąlygų tekstą: http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/. 

 

Ženklinimo simbolis: InC-EDU 

Pavadinimas (angl.): In Copyright – Educational Use Permitted 

Vertimas (liet.): Autorių / gretutinės turtinės teisės galioja – leidžiama 

naudoti edukaciniais tikslais 

 Teisių pareikštis.  

 Autorių / gretutinės turtinės teisės tebegalioja. 

 Leidžiamas neribotas turinio naudojimas tik edukaciniais (mokslo, mokymo, mokymosi, 

mokslinių tyrimų) tikslais. 

Nuoroda į visą pareikšties sąlygų tekstą: http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.lt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.lt
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/


Ženklinimo simbolis: InC-EU-OW 

Pavadinimas (angl.): In Copyright – EU Orpahan Work  

Vertimas (liet.): Autorių – gretutinės turtinės teisės galioja; ES 

„kūrinys našlaitis“ 

 Teisių pareikštis.  

 Autorių / gretutinės turtinės teisės tebegalioja, tačiau turtinių teisių turėtojai nėra nustatyti. 

 Leidžiama susipažinti su objektu, jį analizuoti. 

 Draudžiama turinį kopijuoti, kurti išvestinių kūrinių, jį modifikuoti ar kitaip panaudoti. 

Nuoroda į visą pareikšties sąlygų tekstą: http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/. 

 

 

 

http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/

