
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS  

 
Į SAKYMAS  

DöL TIPINöS AUTORIŲ TURTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMO  SUTARTIES  
IR LEIDYBOS PARAIŠKOS FORMOS  

TVIRTINIMO 
 

2009 m. vasario 24   d. Nr. R-38 

Vilnius 

 

Remdamasis Senato patvirtintais Vilniaus universiteto leidybos nuostatais (Senato 2009 m. 

sausio 27 d. pos÷džio nutarimas Nr.S-2009-01) ir siekdamas pagerinti leidybos procesą bei 

spręsti autorinių teisių apsaugos klausimus Vilniaus universitete, 

 

1. T v i r t i n u : 

1.1.Tipinę Autorių turtinių teisių perdavimo sutartį, sudaromą tarp Vilniaus universiteto ir jo 

darbuotojų, leidžiant darbuotojų sukurtus kūrinius (pridedama). 

1.2.Vilniaus universiteto leidybos paraiškos formą  (pridedama). 

 

2. Į s a k a u  patvirtintus dokumentus naudoti, vadovaujantis Vilniaus universiteto leidybos 

nuostatais. 

 

3. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę mokslo reikalų prorektoriui prof. Jūrui Baniui. 

 

 

 

Rektorius                                   akad. Benediktas Juodka 

 

 

 

 

 

M. Sniečkut÷, tel. 268 7067, marija.snieckute@cr.vu.lt 

 
Išsiųsti: kamieniniams padaliniams   
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Patvirtinta 
Rektoriaus įsakymu Nr. R-38 
2009 m. vasario 24 d. 

 
 

AUTORI Ų TURTINI Ų TEISIŲ PERDAVIMO SUTARTIS 

NR. ___________ 

_______m.       ___     mėn.___ d., ___________ 
                                                                                                                   (Sutarties data  )                                         (Sutarties vieta) 

 

Vilniaus Universitetas, buveinės adresas Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuvos 
Respublika, juridinio asmens kodas 211950810, atstovaujamas ___________________, 
veikiančio pagal Universiteto Statutą, toliau vadinamas – Autori ų turtini ų teisių 
perėmėjas, 

ir 

________________________________________________________________________, 
toliau vadinamas – Autorius , 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau 
vadinama Sutartimi ): 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šia Sutartimi joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Autorius  perduoda Autorių turtinių 
teisių perėmėjui sutartyje numatytas turtines teises į jo sukurtą šios sutarties 1.2 punkte 
nurodytą Kūrinį 5 (penkeriems) metams, o Autorių turtinių teisių perėmėjas sumoka 
Autoriui autorinį atlyginimą Sutartyje nustatyta tvarka. 
1.2. Kūrinio tipas ir pavadinimas ________________________________________________, 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
(toliau – Kūrinys). 

 

2. KŪRINIUI KELIAMI REIKALAVIMAI IR JO PERDAVIMAS  

2.1. Kūrinys turi būti individualios autoriaus kūrybinės veiklos rezultatas, parašytas 
_________________________ kalba, turi būti originalus ir  atitikti Vilniaus universiteto 
leidybos nuostatų (toliau – VU leidybos nuostatai) reikalavimus. 

2.2. Autorius Kūrinį  (skaitmeninėje ir popierinėje laikmenoje) turi perduoti VU Mokslo 
skyriui. Perduodamas Kūrinį Autorius pateikia Leidybos paraišką ir kitus VU Leidybos 
nuostatuose nurodytus dokumentus.   

 

3. AUTORIAUS TEISIŲ PERDAVIMAS 

3.1. Autorius šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis nuo Kūrinio perdavimo momento perleidžia 
Autorių turtinių teisių perėmėjui  toliau išvardintas jam priklausančias autorių turtines teises 
bet kurios pasaulio valstybės teritorijoje: 

3.1.1. atgaminti ir išleisti Kūrinį bet kokia forma ar būdu (įskaitant skaitmeninę); 
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3.1.2. platinti Kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, teikiant panaudai ar kitaip 
perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;  

3.1.3. viešai skelbti Kūrinį padarant jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais  pagal šios 
sutarties 3.2 punkte numatytas sąlygas; 

3.1.4. ____________________________________________________________. 
(įrašyti kitas perduodamas  autoriaus turtines teises) 

3.2. Kūrinys internete/ intranete viešai skelbiamas tokia prieiga: kūrinys laisvai prieinamas 
internete/kūrinys laisvai prieinamas intranete ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(įrašyti specialias kūrinio prieigos sąlygas) 

3.3. Šalys susitaria, kad visų teisių perdavimas pagal šios Sutarties 3.1 punktą yra išimtinis, ir 
Autorius neturi teisės perduoti ar suteikti minėtų teisių kitiems asmenims bei pats naudotis 
tokiomis teisėmis jų perdavimo Autorių turtinių teisių perėmėjui laikotarpiui. 

3.4. Autorių turtinių teisių perėmėjas perėmęs šios Sutarties 3.1 punkte nurodytas turtines 
teises, turi teisę jas suteikti išimtine licencija leidyklai, su kuria bus sudaryta sutartis dėl 
Kūrinio išleidimo. 

 

4. KŪRINIO IŠLEIDIMAS 

4.1.  Šalys susitaria, kad mažiausias išleidžiamų Kūrinio kopijų skaičius (tiražas) bus toks, 
koks nurodytas Leidybos paraiškoje. Dėl papildomo tiražo Šalys turi susitarti atskirai, 
laikantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo normų. Kitas Kūrinio leidimas gali būti 
leidžiamas, jeigu Šalys dėl to sudaro atskirą sutartį. 

4.2. Šalys susitaria, kad Autoriaus vardas bus nurodomas šiuo būdu: 
______________________________________________________________________________. 

(įrašyti ) 

4.3. Autorių turtinių teisių perėmėjas  sudaro su Kūrinį leidžiančia leidykla atskirą sutartį, 
kurios sąlygos yra privalomos Kūrinio Autoriui.  

4.4. Kiti klausimai, susiję su Kūrinio išleidimu sprendžiami VU leidybos nuostatų ir 
sutarties su leidinį leidžiančia leidykla nustatyta tvarka. 

 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Autorius įsipareigoja: 

5.1.1.  nesuteikti  tretiesiems asmenims teisių naudoti Kūrinį Sutartyje nurodytais 
būdais Autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpiu, nustatytu šios Sutarties 1.1 
punkte; 

5.1.2. laikytis Autorių turtinių teisių perėmėjo ir leidyklos, leidžiančios Kūrinį, 
sudarytos sutarties sąlygų.  

5.2. Autorius turi teisę: 

5.2.1. gauti autorinį atlyginimą šios  Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka; 

5.2.2. gauti rašytinę informaciją pagal kurią apskaičiuojamas autorinis atlyginimas. 

5.3. Autorių turtinių teisių perėmėjas įsipareigoja: 

5.3.1. išleisti pirmą kūrinio tiražą _________kalba per ________mėnesius / metus nuo 
Sutarties pasirašymo dienos;  
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5.3.2. suteikti prieskyrą „Vilniaus universitetas“; 

5.3.3. sumokėti Autoriui autorinį atlyginimą šios  Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka;  

5.3.4. per  _________  kalendorines/ -ių dienas/ -ų po Autoriaus rašytinio prašymo 
gavimo pateikti rašytinę informaciją pagal kurią apskaičiuojamas autorinis 
atlyginimas; 

5.3.5. suderinti su Autoriumi išleidžiamo Kūrinio maketą. 

5.4. Autorių turtinių teisių perėmėjas turi teisę: 

5.4.1. naudoti Kūrinį visais būdais, susijusiais su jam perduotomis pagal šią Sutartį 
turtinėmis teisėmis; 

5.4.2. sudaryti sutartis dėl Kūrinio išleidimo su Kūrinį leisiančia leidykla, laikantis 
Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus. 

 

6. SUTARTIES KAINA 

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad Autorių turtinių teisių perėmėjas finansuoja Kūrinio parengimą / 
leidybą, Autorių turtinių teisių perėmėjas Autoriui moka _________________ procentų  
               (ne mažiau kaip 10  procentų) 

dydžio autorinį atlyginimą, skaičiuojamą nuo Autorių turtinių teisių perėmėjo pajamų, gautų 
atskaičius Autorių turtinių teisių perėmėjo patirtas Kūrinio išleidimo ir pardavimo sąnaudas. 
Autorinis atlyginimas skaičiuojamas už tuos kalendorinius metus, kuriais buvo gautos 
pajamos atskaičius Autorių turtinių teisių perėmėjo patirtas Kūrinio išleidimo ir pardavimo 
sąnaudas, ir sumokamas iki kitų metų ________ mėn. ____ dienos. 

6.2. Gyventojų pajamų mokestį ir kitus mokesčius nuo autorinio atlyginimo išskaičiuoja ir į 
valstybės biudžetą sumoka Autorių turtinių teisių perėmėjas. 

6.3.Autorinis atlyginimas pervedamas į šią Autoriaus sąskaitą banke____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

6.4. Autorių turtinių teisių perėmėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už ne laiku ar 
netinkamai sumokėtus savo mokėjimus pagal šią Sutartį, jei Autorius neinformavo Autorių 
turtinių teisių perėmėjo apie jo sąskaitos pasikeitimą iki Autorių turtinių teisių perėmėjui 
sumokant minėtus eilinius mokėjimus. 

 

7. AUTORIAUS GARANTIJOS 

7.1. Autorius, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina ir garantuoja, kad:  

7.1.1. Sutartyje nurodytos Autoriaus turtinės teisės į Kūrinį priklauso Autoriui, jos yra 
teisėtai įgytos, niekam kitam neperleistos ir Autorius yra teisėtas Kūrinio autoriaus 
turtinių teisių turėtojas;  

7.1.2. Kūrinys yra originalus savarankiškas autoriaus kūrybinės veiklos rezultatas, 
kuriame nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorių asmeninės neturtinės ir turtinės 
teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra 
pažymėtos, pateikiant nuorodas į šaltinius, t.y. laikantis Lietuvos Respublikos 
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatytų citavimo reikalavimų; 

7.1.3. sudarydamas šią Sutartį, Autorius nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių 
įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu; 
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7.1.4. nėra ir Autoriui nėra žinoma jokių teisinių, administracinių ar kitokio pobūdžio 
kliūčių (apribojimų), susijusių su Kūriniu, dėl kurių Autorių turtinių teisių perėmėjas  
negalėtų visiškai įgyvendinti savo teisių, kurias jis įgijo pagal šią Sutartį, taip pat, kad 
Kūrinyje nėra viešai neskelbtinos ar kitaip pažeidžiančios galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus informacijos. 

7.2. Laikoma, kad Sutartyje pateikti Autoriaus patvirtinimai ir garantijos yra pateikti ir 
teisingi šios Sutarties sudarymo dieną. Bet kuriuo Sutarties galiojimo metu Autorių turtinių 
teisių perėmėjas  turi teisę prašyti Autoriaus patvirtinti, kad šios garantijos ir patvirtinimai 
yra teisingi.  

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYB Ė 

8.1.Sutarties šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, 
privalo kitos šalies reikalavimu atlyginti jos dėl to patirtus nuostolius. 

 

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS IR NUTRAUKIMA S 

9.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal 
Sutartį įvykdymo. 

9.2. Autorius vienašališkai, pranešdamas apie tai raštu Autorių turtinių teisių perėmėjui prieš 
dvidešimt kalendorinių dienų, Autorių turtinių teisių perėmėjui  per minėtą įspėjimo terminą 
nepašalinus trūkumų, turi teisę nutraukti šią Sutartį nepasibaigus Sutarties galiojimo 
laikotarpiui ir nesikreipdamas į teismą šiais atvejais: 

9.2.1 jei Autorių turtinių teisių perėmėjas ilgiau kaip ________kalendorinių dienų iš 
eilės vėluoja pagal Sutartį sumokėti Autoriui autorinį atlyginimą; 

9.2.2. jei Autorių turtinių teisių perėmėjas neįvykdo savo įsipareigojimų, numatytų 
šios Sutarties 5.3.1 punkte. 

9.3. Kitais atvejais, nei numatyta šios Sutarties 9.2. punkte Autorius turi teisę nutraukti šią 
Sutartį teismo tvarka. 

9.4. Autorių turtinių teisių perėmėjas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą 
nutraukti šią Sutartį, pranešdamas apie tai iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš dvidešimt 
kalendorinių dienų Autoriui, jeigu: 

9.4.1 Autorius nevykdo visų ar kurio nors vieno savo įsipareigojimo, numatyto šioje 
Sutartyje, arba Autoriaus veiksmai  pažeidžia  Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus; 

9.4.2. Autoriaus patvirtinimai ir garantijos, numatytos Sutartyje, yra neteisingos, 
neatitinkančios tikrovės arba Autorius negali užtikrinti Sutartyje pateiktų garantijų 
(įsipareigojimų) įvykdymo. 

 

10. PAKEITIMAI IR PRIEDAI 

10.1. Ši Sutartis gali būti keičiamos tik raštišku abiejų Šalių pasirašytu susitarimu. Visi prie 
Sutarties pridėti priedai laikomi neatskiriamomis jos dalimis.  

 

11. SUSIRAŠINĖJIMAS 

11.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimai yra 
siunčiami faksu, elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Autoriui ir / ar Autorių 



 

 5

turtinių teisių perėmėjo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai. Apie savo adreso ar kitų 
rekvizitų pasikeitimą kiekviena iš Šalių nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per tris kalendorines 
dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą 
nebuvo pranešta nustatyta tvarka, ankstesniu adresu pristatyti laiškai / pranešimai laikomi 
gautais, esant normaliai įvykių eigai. 

11.2. Autorių turtinių teisių perėmėjas visiems su Kūrinio leidyba susijusiems sutarties 
klausimams spręsti savo įgaliotiniu skiria ______________________________________, 
tel.: ___________________________.    

 

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Autori ų turtini ų teisių perėmėjas: 

Vilniaus universitetas 

Įmonės kodas 211950810 

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius 

Tel. (85) 268 7000, faksas (85) 268 7009  

el. paštas infor@cr.vu.lt 

A/s Nr. LT37 7300 0100 0245 5236 

Bankas AB „Hansabankas“ 

banko kodas 73000 

 

Autorius: 

(vardas, pavardė) 

asmens kodas ( ___ ) 

adresas susirašinėti ( ___ ) 

telefonas ( ___ ), faksas ( ___ ) 

el. paštas ( ___ ) 

sąskaitos Nr. ( ___ )  

bankas ( ___ )  

banko kodas( ___ ) 

 



Patvirtinta 
Rektoriaus įsakymu Nr.R-38 
2009 m. vasario 24 d. 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS  
LEIDYBOS PARAIŠKA 

200___ m. ___________________mėn. _________d. 
 

Leidinio pavadinimas    
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Planuojamas leidinio tipas    ______________________________________________________ 
 (vadovėlis, mokslinė monografija, mokomoji knyga, mokslinių straipsnių rinkinys, konferencijos medžiaga ar kita)  
 

Leidinio autorius (bendraautoriai)    
________________________________________________________________________________ 
 
Kalba _______________               Apimtis  ___________aut. l.                   Tiražas_________egz. 
              (liet., anglų, kt.) 
 
Recenzentai: 1.  _______________________________________________________________ 
  

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
(mokslinis/ pedagoginis laipsnis, vardas, pavardė, institucija) 

 

Padalinio rekomendacija leisti leidinį 
_____________________________________________________________________________ 
        (išrašo iš Tarybos protokolo numeris ir data) 

Turimi finansavimo šaltiniai ir l ėšų apimtis, Lt  
 

1. Valstybinių institucijų biudžetinės lėšos  ______________________________________ 
2. Padalinio specialiosios programos lėšos  ______________________________________ 
3. VU Leidybos fondo lėšos                         ______________________________________ 
4. Kitos lėšos                                                ______________________________________                                   

 
VU padaliniui  skirti ________________________________________________________________egz.  

(nurodyti padalinio pavadinimą ) 
 
 
 

Autorius/autorių kolektyvas                                                            Kamieninio padalinio vadovas 
______________________________                                          _____________________________ 
(vardas, pavardė, parašas)                                                                                                   (vardas, pavardė, parašas) 
 
 
 

Prie paraiškos pridedama: 
 

1. Pilnai parengtas rankraštis popieriuje ir kompiuterinėje laikmenoje. 
2. Leidinio svarstymo padalinyje protokolo išrašas. 
3.  Recenzijų kopijos. 
4. Dokumentai, patvirtinantys leidinio finansavimo šaltinius (sutarčių kopijos ar kita). 
5. Informacija, kurią būtina pateikti antroje antraštinio lapo pusėje (redakcinė kolegija, mokslinis redaktorius, 

leidinio rėmėjai, kita informacija). 
 


