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Vytauto Didžiojo universitetas, kodas 111950396, buveinės adresas K. Donelaičio g. 58, 44248, toliau
vadinamas UŽSAKOVU, atstovaujamas mokslo prorektorės Julijos Kiršienės, veikiančios pagal 2015-07-27
Rektoriaus įsakymą Nr. 252 „Dėl pavedimo atlikti dalį Rektoriaus funkcijų“, ir
KŪRINIO autorius (bendraautoriai):
toliau vadinamas(-i) AUTORIUMI(-AIS),
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudaro šią leidybos sutartį (toliau –
Sutartis) įsipareigodami laikytis Vytauto Didžiojo universitete nustatytos leidybos tvarkos.

1. AUTORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. AUTORIUS
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įsipareigoja pateikti

BIBLIOTEKOS LEIDYBOS IR MOKSLINĖS KOMUNIKACIJOS SKYRIUI
pagal reikalavimus kompiuteriu surinktą
,

toliau vadinamo KŪRINIU,

autorinių lankų apimties rankraštį ir atskirai visas KŪRINIO iliustracijas.

1.2. AUTORIUS, perduodamas UŽSAKOVUI KŪRINĮ, nurodytą Sutarties 1.1 p., skirtą paskelbti
UŽSAKOVO lėšomis, perduoda UŽSAKOVUI šias turtines autoriaus teises į KŪRINĮ: atgaminti KŪRINĮ
bet kokia forma ar būdu; išleisti KŪRINĮ; versti KŪRINĮ; platinti KŪRINĮ; viešai demonstruoti KŪRINĮ;
padaryti KŪRINĮ prieinamą kompiuterių tinklais. Šiame punkte nurodytos turtinės teisės KŪRINIO atžvilgiu
taikomos ir bet kuriai jo daliai, taip pat apima komercinius ir nekomercinius UŽSAKOVO tikslus. Šiame
punkte nurodytas turtinių teisių perdavimas galioja penkerius metus nuo tada, kai UŽSAKOVAS paskelbė
KŪRINĮ. Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perdavimas galioja neribotai valstybės teritorijos atžvilgiu.
Nuosavybės teisė į KŪRINIO egzempliorius priklauso UŽSAKOVUI.
1.3. AUTORIUS santykiuose su UŽSAKOVU veikia savo vardu ir kitų autorių, tiesiogiai nurodytų kaip
KŪRINIO sudedamųjų dalių autoriai (toliau – BENDRAAUTORIAI), vardu. AUTORIUS yra asmeniškai
atsakingas už tinkamą sutartinių santykių su BENDRAAUTORIAIS įforminimą. Veikdamas savo ir kitų
BENDRAAUTORIŲ vardu, AUTORIUS patvirtina, kad KŪRINYS ir atskiros KŪRINIO dalys yra
originalūs kūrybinės veiklos rezultatai, priklausantys KŪRINYJE ar atskirose jo dalyse nurodytiems
asmenims.
1.4. Atsižvelgdamas į
(Universiteto leidybos komisijos, fakulteto tarybos, Universiteto mokslo sričių ekspertų komisijos)
(toliau – EKSPERTO) ir jo paskirtų recenzentų pastabas, AUTORIUS įsipareigoja pataisyti KŪRINĮ.
1.5. Nuo Sutarties sudarymo dienos iki tol, kol sueis penkeri metai nuo KŪRINIO išleidimo, AUTORIUS
įsipareigoja be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti KŪRINIO ar jo dalies naudoti tretiesiems
asmenims.

2. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Finansuoti KŪRINIO

KŪRINIUI parengti, išleisti

-(parengimą, išleidimą, spausdinimą)

ir spausdinti gautas paramos lėšas naudoti tik pagal paskirtį.
2.2. Išleidęs KŪRINĮ, sumokėti AUTORIUI

Eur už Sutarties
1.1 p. aprašyto

--

KŪRINIO autorinį lanką.
2.3. Palankiausiomis sąlygomis teikti KŪRINIO leidybos paslaugas.
2.4. Pateikti AUTORIUI susipažinti parengtą išleisti KŪRINĮ.
2.5. Įstatymų nustatyta tvarka ginti AUTORIUI priklausančias

turtines

autoriaus teises į KŪRINĮ.

(neturtines, turtines)
2.6. Išleisti KŪRINĮ iki
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nuo EKSPERTO pasirašymo išleisti datos;

2.7. Užtikrinti pakankamą redagavimo, spausdinimo ir el. versijos, parengtos publikuoti internete, kokybę.
2.8. Laikytis AUTORIAUS pageidavimų: formatas

, viršelio tipas
, maketas, viršelio originalumas
, kiti pageidavimai:

3. SUTARTIES SĄLYGOS
3.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
3.2. Neatskiriama Sutarties dalis yra KŪRINIO parengimo ir spausdinimo paslaugų išlaidų sąmata.
3.3. UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti Sutartį ir nemokėti autorinio atlyginimo (jei toks buvo sutartas) arba
jį susigrąžinti šiais atvejais:
3.3.1. kai AUTORIUS dėl savo kaltės neperdavė KŪRINIO nustatytu laiku arba terminu, duotu
KŪRINIUI papildomai pataisyti;
3.3.2.

kai EKSPERTO paskirti recenzentai KŪRINĮ įvertina neigiamai;

3.3.3.

kai AUTORIUS atsisako taisyti KŪRINĮ, kaip to reikalaujama šios Sutarties 1.4 punkte;

3.3.4.

kai AUTORIUS KŪRINĮ sukūrė ne pagal Sutarties sąlygas arba nesąžiningai;

3.3.5.

kai AUTORIUS pažeidė pareigą pačiam sukurti KŪRINĮ;

3.3.6.

kai AUTORIUS pažeidžia įsipareigojimą, nustatytą šios Sutarties 1.5 punkte.

3.4. Jei dėl AUTORIAUS kaltės, susijusios su šios Sutarties nevykdymu, UŽSAKOVAS patiria nuostolių,
juos padengia AUTORIUS.
3.5. UŽSAKOVAS visiems su AUTORIUMI susijusiems Sutarties klausimams spręsti savo įgaliotiniu
skiria vyr. redaktorę Renatą Endzelytę (tel. 8 37 327 808).
3.6. Su Sutarties vykdymu susijusias AUTORIAUS funkcijas BENDRAAUTORIAI vykdyti paveda

, tel.

+370

3.7. Atspausdintas ... egz. tiražas paskirstomas taip:
egz. neatlygintinai perduodama UŽSAKOVO bibliotekai;

egz. skiriama mainams;
egz. skiriama kitiems UŽSAKOVO padaliniams ir išorės institucijoms UŽSAKOVO nustatyta tvarka;
egz. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl spaudinių
ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos“ (1997 m. balandžio 10 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimta aktuali šio dokumento redakcija) perduodama nutarime nustatyta tvarka
nurodytoms institucijoms;
egz. parduodama sutartine kaina.
3.8. Elektroniniams KŪRINIAMS, pasirašius licencinę sutartį, UŽSAKOVO
el. publikacijų talpyklos (VDU ePub) ir Lietuvos akademinės suteikiama
el. bibliotekos (eLABa) prieiga
(suteikiama, nesuteikiama)
3.9.

Už parduotą tiražą ar elektroninius leidinius gautos lėšos kaupiamos UŽSAKOVO sąskaitoje.

3.10. Pasibaigus Sutarties 1.5 punkte nustatytų AUTORIAUS teisių perdavimo UŽSAKOVUI laikui,
papildomas tiražas ar pakartotinis leidimas gali būti leidžiami tik UŽSAKOVUI sudarius su
AUTORIUMI naują leidybos sutartį.
3.11. Sutarties papildymai ir pakeitimai įsigalioja, juos įforminus raštu ir patvirtinus Šalių parašais.
3.12. Visi Šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
UŽSAKOVO buveinės vietos teisme.

4. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVO:
K. Donelaičio g. 58
LT-44248 Kaunas
tel. +370 37 327 808

AUTORIAUS:

UŽSAKOVAS
Prorektorė
Julija Kiršienė

AUTORIUS

tel. +370

(veikianti pagal VDU Rektoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 252)
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