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                                                      5 priedas 

LICENCINĖ SUTARTIS  
20.... m. .............................. . d. Nr.  

Kaunas 
 

Autorius _____________________________________________________________ 
(autoriaus vardas, pavardė, asmens kodas) 

bei bendraautoriai _______________________________________________________________________________ 
(bendraautorių vardai, pavardės, asmens kodai) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(bendraautorių vardai, pavardės, asmens kodai) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(bendraautorių vardai, pavardės, asmens kodai) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(bendraautorių vardai, pavardės, asmens kodai) 

arba kitas autorių teisių subjektas __________________________________________________________________________ 
 (institucijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas arba asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) 
______________________________________________________________(toliau – Autorius (-iai)) 
ir _Vytauto Didžiojo universitetas, įmonės kodas 111950396________________ (toliau – Institucija), 

(institucijos pavadinimas, juridinio asmens kodas) 
atstovaujamas ____ VDU Mokslo prorektorės Julijos Kiršienės________________ , veikiančio (-ios) 

(pareigos, vardas, pavardė) 
pagal VDU Rektoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 252 _______________________________ 

(Institucijos vadovo MMMM – mm – dd įsakymą Nr. XXXX arba Institucijos nuostatus) 
 
sudarė šią sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 
1. Šia sutartimi Autorius (-iai) suteikia Institucijai neišimtinę licenciją neatlygintinai pagal toliau 

sutartyje nustatytas sąlygas naudotis Autoriaus (-ių) kūriniu  
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________ __________________________ (toliau – Kūriniu) 

 (kūrinio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; užsienio kalba parengto kūrinio pavadinimas nurodomas originalo ir lietuvių kalba) 
 

bei paskelbti jį Vytauto Didžiojo universiteto e. publikacijų talpykloje (toliau – VDU ePub). 
 

 
II. AUTORIAUS (-IŲ) IR INSTITUCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI BEI ATSAKOMYBĖ 

 
2. Autorius (-iai): 
2.1. garantuoja, kad pateiktas Kūrinys yra autoriaus (-ių) autorinis darbas, kuriame nėra pažeistos kitų 

asmenų autorinės teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra pažymėtos, 
pateikiant nuorodas į šaltinius; 

2.2. garantuoja, kad pateiktame Kūrinyje nėra neskelbtinos informacijos arba informacijos, kuriai būtų 
taikomi teisės aktuose numatyti skelbimo apribojimai; 

2.3. pareiškia, kad autoriaus turtinės teisės į Kūrinį nėra perduotos kitoms šalims, pavyzdžiui, leidėjui 
(jeigu autoriaus teisės yra perduotos, nurodo, kam perduotos); 

2.4. suteikia Institucijai teisę derėtis su kita šalimi dėl neišimtinės teisės suteikimo skelbti Kūrinį (jeigu 
autoriaus teisės nėra perduotos, šis punktas neįrašomas); 

2.5. prisiima atsakomybę už kalbos ir stiliaus taisyklingumą (jeigu kalbos ir stiliaus taisyklingumas yra 
aprobuotas kalbos specialistų, šis punktas neįrašomas); 

2.6. suteikia Institucijai arba jos įgaliotiems atstovams teisę įkelti Kūrinį VDU ePub be apribojimų skelbti 
duomenis apie šį Kūrinį (metaduomenis, turinį, santrauką, anotacijas) Institucijos intranete, Institucijos 
portaluose, pasiekiamuose naudojant įvairias paieškos sistemas; 

2.7. nustato prieigos prie Kūrinio sąlygas (nurodomos tik tos sąlygos, kurios taikomos konkrečioje 
sutartyje) (reikiamą pabraukti): 

2.7.1. Kūrinys laisvai prieinamas internete, 
2.7.2. Kūrinys prieinamas tik Institucijos intranete, 
2.7.5. Kūrinį galima naudoti tik mokslo, studijų ir savišvietos tikslais, būtinai cituojant šaltinį (ši sąlyga 

gali būti nurodyta kartu su pirmosiomis trimis sąlygomis); 
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2.8. suteikia neišimtinę licenciją Institucijai neatlygintinai naudoti Kūrinį šios sutarties 2.7 punkte 
nurodytomis sąlygomis (pabraukti arba įrašyti): 

2.8.1. neterminuotą laikotarpį, 
2.8.2. nuo 20.... m. …......................… mėn. .... d. . iki 20…… m. ............................. mėn. ..... d.; 
2.9. nustato, kad pasibaigus šios sutarties 2.8.2 punkte nurodytam laikotarpiui per mėnesį turi būti 

sudaryta nauja Kūrinio prieigos sąlygas nustatanti sutartis, o jos nesudarius, šios sutarties galiojimo 
laikotarpis tampa neterminuotu bei nustatoma, kad Kūrinys turi būti laisvai prieinamas internete, o kitos šios 
sutarties sąlygos išlieka nepakitusios; 

2.10. ____________________________________________________________________________________ ; 
(įrašyti papildomą sutarties sąlygą arba neįrašyti šio punkto) 

2.11. pripažįsta, kad perduoda reikalaujamais formatais išsaugotus Kūrinio failus, kuriems suteikti toliau 
įrašyti pavadinimai ir skliaustuose nurodyti PDF, XML, Microsoft Word, StarOffice Writer, OpenOffice.org 
Writer, Mathcad arba kiti reikalaujami jų formatai: 

_____________________________________________________________________________________________ ; 

2.12. sutinka, kad šioje sutartyje pateiktas (-i) asmens kodas (-ai) būtų naudojamas (-i) tik Autoriui  
(-iams) identifikuoti. 
3. Institucija įsipareigoja: 
3.1. įkelti ir saugoti VDU ePub Autoriaus (-ių) pateiktą Kūrinį nekeisdama jo turinio bei skelbdama 

nurodyti Kūrinio autorių (-ius); 
3.2. užtikrinti prieigą prie VDU ePub saugomo Kūrinio pagal Autoriaus (-ių) šios sutarties 2 punkte 

nustatytas prieigos sąlygas; 
3.3. šią sutartį įgalioti tvarkyti tik tuos asmenis, kurie turi teisę dirbti su asmens duomenimis, ir joje 

nurodytą (-us) asmens kodą (-us) arba juridinio asmens kodą (-us) naudoti tik autorių teisių subjektui (-ams) 
identifikuoti ir neskelbti jo (jų) viešai; 

3.4. patikrinti, ar leidėjas neprieštarauja Kūrinio saugojimui ir (arba) skelbimui VDU ePub (jeigu 
Autoriaus (-ių) turtinės teisės neperduotos leidėjui, šis punktas neįrašomas). 

 
III. KITOS SĄLYGOS 

 
4. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 20...... m. .............................. mėn. ...... d. arba 

neterminuotai (turi būti pasirinkta tik viena iš šių nuorodų, reikiamą pabraukiant). 
5. Sutartis gali būti pakeista, papildyta arba pratęsta rašytiniu abiejų šalių susitarimu. 
6. Sutartis gali būti nutraukta, apie tai iš anksto pranešus raštu kitai šaliai ne vėliau kaip prieš vieną 

mėnesį. 
7. Nesutarimus šalys sprendžia derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

 
IV. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI 

INSTITUCIJOS: 
Mokslo prorektorė Julija Kiršienė 
__________________________________________________________________________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
Vytauto Didžiojo universitetas, įmonės kodas 111950396, K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas 
__________________________________________________________________________________________________________ 
(institucijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) 
 
 
AUTORIAUS (-IŲ): 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, atstovaujama institucija) 
 

 


