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PAVYZDINĖ AUTORINĖ LEIDYBOS SUTARTIS NR. _______
Data
Klaipėda

Klaipėdos universitetas, toliau vadinamas UŽSAKOVU, atstovaujamas _______________________
_______________________________________________________________________________________
ir KŪRINIO AUTORIUS (arba atsakingas už leidinį vienas iš bendraautorių)
___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
toliau vadinamas(i) AUTORIUMI, sudaro šią sutartį ir pasižada vykdyti sutarties įsipareigojimus bei laikytis
Universitete nustatytos leidybos tvarkos.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS
1.1. Autorius įsipareigoja sukurti šios Sutarties 1.2 punkte nurodytą kūrinį ir perduoti Užsakovui Sutarties
1.3 punkte nurodytas išimtines autorių turtines teises.
1.2. Kūrinys – tai ____________________________________________________________, apimtis –
___ autoriniai lankai (galima paklaida trys autoriniai lankai) su visais vėlesniais pakeistais ir papildytais šio kūrinio variantais (toliau Sutartyje – Kūrinys). Autorinis lankas lygus 40000 simbolių.
1.3. Autorius perduoda Užsakovui šias išimtines autorių turtines teises į Kūrinį ir atskiras jo dalis, neribojant teritorijos (toliau Sutartyje — Turtinės teisės):
1.3.1. teisę atgaminti Kūrinį ir jo kopijas visais atgaminimo būdais įskaitant ir elektronines knygos
formatus. (ePUB, PDF, Kindle ir kt.)
1.3.2. teisę, išleisti Kūrinį ir jo kopijas;
1.3.3. teisę platinti Kūrinio originalą, ir jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip
perduodant nuosavybėn ar valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
1.3.4. teisę padaryti Kūrinio originalą, ir jo kopijas viešai prieinamais kompiuterių, elektroninių skaityklių, planšetinių kompiuterių ir pan. tinklais; (AUTORIUS gali šios teisės neperduoti)
1.3.5. teisę versti Kūrinį į __________________ kalbas. (AUTORIUS gali šios teisės neperduoti)
1.4. Turtinės teisės ir teisė numatyta šios Sutarties 1.5 punkte Užsakovui perduodamos nuo Kūrinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Turtinių teisių perdavimas galioja visą Lietuvos Respublikos teises
aktuose nustatytą šių teisių galiojimo terminą.
1.5. Šia Sutartimi Autorius papildomai suteikia Užsakovui teisę keisti, pildyti ir kitaip perdirbti Kūrinį,
kiek tai reikalinga įgyvendinant šioje Sutartyje numatytas Užsakovo teises. Ši teisė Užsakovui suteikiama nuo Kūrinio pirmojo rankraščio perdavimo jam momento ir galioja visą Turtinių teisių perdavimo terminą.
1.6. Kūrinį Užsakovas išleis ____________ kalba. Išleidžiamų spausdinto Kūrinio egzempliorių, skaičius –
___________ egz..

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI VYKDANT SUTARTĮ
2.1. AUTORIUS iki ___________ d. įsipareigoja pateikti Klaipėdos universiteto leidyklai pagal jos reikalavimus kompiuteriu surinktą _________ autorinių lankų apimties rankraštį.
2.4. Autorius supranta ir sutinka, kad Užsakovui rengiant Kūrinį išleidimui ir jį redaguojant, Užsakovas
gali savo nuožiūra atlikti reikalingus Kūrinio redakcinius bei kitus pakeitimus ir papildymus, suderintus su Autoriumi. Užsakovas Autoriui pateikia parengto išleisti Kūrinio vidinių lankų bei viršelio maketus. Autorius įsipareigoja per _______ dienų nuo šių duomenų pateikimo įvertinti Kūrinio maketą ir
pateikti dėl jo savo pastabas, jei tokių bus. Šalys susitaria, kad jei per šį laikotarpį pastabų nebus pateikta, bus laikoma, kad su visais Kūrinio pakeitimais ir/ar papildymais ir apipavidalinimu Autorius sutinka.
2.5. Kai suderinamas galutinis Kūrinio variantas publikavimui, Šalys pasirašo Kūrinio perdavimopriėmimo aktą. Pasirašius šį aktą, Turtinės teisės laikomos perduotomis Užsakovui.

2.5. Užsakovas įsipareigoja išleisti ir pradėti platinti Kūrinį per ____dienų nuo Kūrinio perdavimopriėmimo akto pasirašymo.
2.6. Išleistų Kūrinio egzempliorių platinimo tvarką ir būdą Užsakovas parenka savo nuožiūra.

3. AUTORINIS ATLYGINIMAS
3.1. Autorius perduoda Kūrinį ir išimtines autorių turtines teises neatlygintinai.

4. PAPILDOMAS TIRAŽAS
4.1. Užsakovas, naudodamasis jam perduotomis Turtinėmis teisėmis savo nuožiūra sprendžia visus klausimus dėl Kūrinio papildomų tiražų leidimų.
4.2. Autorinis atlyginimas už papildomą tiražą nustatomas atskiru šalių susitarimu.
4.3. Prieš išleidžiant Kūrinio papildomą. tiražą, Užsakovas turi apie tai informuoti Autorių ir, esant Autoriaus prašymui, suteikti jam protingą ne mažesnį kaip 2 savaičių terminą padaryti reikalingus Kūrinio
pataisymus ir/ar pakeitimus.

5. KITI AUTORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos užtikrinti rengiamo Kūrinio, jo dalių ir jų projektų konfidencialumą prieš trečiuosius asmenis, išskyrus kai juos atskleisti būtina konsultuojantis su kitais specialistais Kūrinio rengimo tikslais.
5.2. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo niekam kitam neperduoti ir nesuteikti Turtinių teisių ir teisės numatytos šios Sutarties 1.5 punkte Kūrinį, jo dalis ar jų projektus, Kūrinio pakeitimus, papildymus ir kitokius Kūrinio variantus; neleisti tretiesiems asmenims jų
atgaminti, tiražuoti, dauginti, platinti ir pačiam neatlikti tokių veiksmų.
5.3. Užtikrinti, kad Kūrinys (įskaitant ir atskiras jo dalis) bus originalus ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių teisių, įskaitant autorių turtines ar asmenines neturtines teises.
5.4. Kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos Užsakovas patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų
dėl Kūrinio autorystes ar kitų jų teisių pažeidimų.
5.5. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie pateisinamas priežastis (liga ir pan.), trukdančias įvykdyti šios
Sutarties sąlygas ir su Užsakovu suderinus pratęsti šioje Sutartyje numatytus terminus.
5.6. Patvirtinti, kad Autorius Kūrinio nėra paskelbęs viešai ir nėra perdavęs kitų Autoriaus turtinių teisių į
Kūrinį, jo dalis, projektus.

6. KITI UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Leidinio viršelio dizainas ir vidinių puslapių maketas atitiks leidyklos leidžiamų tokio tipo leidinių
dizainą ir bus suderintas su autoriumi.

7. KITOS NUOSTATOS
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių, įsipareigojimu, pagal šią Sutartį
įvykdymo.
7.2. Šios Sutarties pakeitimai ir priedai galioja tik pasirašyti abiejų Šalių.
7.3. Nuo Kūrinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo rankraščio nuosavybės teisė pereina Užsakovui.
7.4. Salys susitaria visus iš šios Sutarties kylančius ginčus spręsti derybų keliu, o Šalims nesusitarus, jų
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Užsakovo buveinės vietos teisme.
7.5. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI
Klaipėdos universitetas
Įmonės kodas: 211951150
Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, LT-92294
A/s LT61 7300 0101 2922 9730, ,SWEDBANK”, AB
Banko kodas 73000

Autorius
(arba atsakingas už leidinį vienas iš bendraautorių)

