Forma patvirtinta
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-653

AUTORINIO KŪRINIO UŽSAKYMO SUTARTIS NR. ...
BENDROJI DALIS
1. Sąvokų apibrėžimai
1.1. Aprašas – 2020 m. kovo 2 d. Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko įsakymu Nr. V–130 patvirtintas
Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos
aprašas;
1.2. Autorius – Užsakovo pirmininko įsakymu
paskirtas ekspertas, pagal šią Sutartį įsipareigojantis
sukurti Sutarties sąlygas atitinkantį Kūrinį ir perduoti
Užsakovui Sutartyje nurodytas autoriaus Turtines teises į
Kūrinį.
1.3. Sutartis – ši autorinio kūrinio užsakymo sutartis,
susidedanti iš Bendrosios ir Specialiosios dalių;
1.4. Šalis – Sutarties specialiosios dalies 1 ir 2 punkte
nurodyta šalis. Kartu Sutartyje vadinamos – Šalys;
1.5. Užsakovas – Lietuvos mokslo taryba;
1.6. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme vartojamas
sąvokas.
2.
Sutarties objektas
2.1. Autorius
įsipareigoja
sukurti
Sutarties
specialiosios dalies 3 punkte nurodytą autorinį kūrinį
(toliau – Kūrinys) ir perduoti sukurtą Kūrinį bei autoriaus
turtines teises į Kūrinį ir jo atskiras dalis (toliau –
Turtinės teisės) Užsakovui.
3.
Perduodamos teisės
3.1. Autorius perduoda Užsakovui visas išimtines
Turtines teises neribotam laikotarpiui Lietuvos
Respublikos ir kitų valstybių teritorijose. Turtinės teisės
apima:
3.1.1. teisę naudoti Kūrinį bet kokia forma ir būdais,
naudoti bet kokiuose informaciniuose, teisiniuose ir
kitokio pobūdžio dokumentuose ir (ar) leidiniuose,
internete, kitose informacijos rinkimo ir (ar) skelbimo
priemonėse;
3.1.2. teisę gaminti Kūrinio kopijas, jas išleisti,
tiražuoti, teisę modifikuoti Kūrinį, panaudoti jį visą ar
atskiras jo dalis bet kokia kita forma.
3.2. Autorius išsaugo visas asmenines neturtines teises
į Kūrinį. Autorius garantuoja ir užtikrina, kad Kūrinys
bus originalus ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims
priklausančių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių.
3.3. Šalims pasirašius Kūrinio perdavimo–priėmimo
aktą, Užsakovas tampa Turtinių teisių savininku.
3.4. Autorius sutinka, kad pagal šią Sutartį sukurtu
Kūriniu būtų naudojamasi, jis platinamas, skelbiamas bei
juo disponuojama nenurodant Autoriaus.
4.
Autorinis atlyginimas
4.1. Autorinis atlyginimas Autoriui už Kūrinio
sukūrimą ir Kūrinio bei Turtinių teisių į jį perdavimą
Užsakovui nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4
punkte.
4.2. Į Autorinį atlyginimą už Kūrinio sukūrimą ir
Kūrinio bei Turtinių teisių į jį perdavimą Užsakovui
įskaityti visi mokesčiai pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus, taikomus autoriams.
4.3. Autorinio atlyginimo už Kūrinio sukūrimą ir
Kūrinio bei Turtinių teisių į jį perdavimą dydis
apskaičiuojamas vadovaujantis Aprašu.

4.4. Užsakovas iš autorinio atlyginimo išskaičiuoja ir
sumoka visus su Sutartimi susijusius Lietuvos
Respublikos įstatymuose nustatytus autoriaus mokėtinus
mokesčius. Taip pat Užsakovas sumoka tuos mokesčius,
kuriuos įstatymų numatyta tvarka privalo sumokėti
Užsakovas.
4.5. Autoriui, kuris nėra nuolatinis Lietuvos
Respublikos gyventojas pagal Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai iš
autorinio atlyginimo neišskaičiuojami.
4.6. Užsakovas autorinį atlyginimą išmoka per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kūrinio perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo į Autoriaus sąskaitą, kurią jis
nurodė Užsakovui.
4.6.1. Tuo atveju, jei mokamas avansas Autoriui skirta
avanso dalis pervedama per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos į Autoriaus
sąskaitą, kurią jis nurodė Užsakovui.
4.7. Su autorinio atlyginimo išmokėjimo atlikimu
susijusias sąnaudas (banko mokesčius, konvertavimo
išlaidas ir pan.) padengia Užsakovas.
4.8. Sutarties galiojimo metu autorinio atlyginimo
dydis dėl bendro kainų lygio kitimo ir Lietuvos
Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytų
mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojamas.
4.9. Autorinis atlyginimas mokamas eurais (Eur).
Jeigu autorinis atlyginimas turi būti mokamas kita valiuta
ir pervedamas į užsienio valstybėse esančius bankus,
autorinio atlyginimo suma (atskaičiavus visus
privalomus mokesčius) yra konvertuojama į šią valiutą
pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir
užsienio valiutos santykį.
5.
Kiti šalių įsipareigojimai
5.1. Kūrinys turi būti sukurtas ir perduotas Užsakovui
iki Sutarties specialiosios dalies 5 punkte nurodytos
datos.
5.2. Užsakovas turi teisę atmesti Kūrinį arba nurodyti
jį pataisyti, jei jis neatitinka Kūriniui keliamų
reikalavimų. Šiuo atveju abipusiu susitarimu Autorius
privalo pataisyti Kūrinį per Užsakovo nustatytą terminą,
bet už tai jam papildomai neatlyginama.
5.3. Užsakovui patvirtinus, jog Kūrinys atitinka visus
Sutartyje keliamus reikalavimus, Šalys pasirašo Kūrinio
perdavimo–priėmimo aktą. Po Kūrinio perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms (teisminiams ginčams ar kitoms),bendru
sutarimu Autorius privalo neatlygintinai peržiūrėti
Kūrinį, siekiant patikrinti, ar nebuvo padaryta faktinių
klaidų ar procedūrinių neatitikimų.
5.4. Teisės į visus kitus intelektinės nuosavybės
objektus, kaip į Sutarties vykdymo procese sukurtus
rezultatus, jeigu tokie būtų sukurti, priklauso Užsakovui
maksimalia apimtimi, leidžiama teisės normų. Autorius
suteikia Užsakovui visapusišką neatlygintiną pagalbą
įgyvendinant pagal Sutartį sukurto intelektinio produkto
apsaugos veiksmus.

2

5.5. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems
asmenims informacijos, kurią jos derybų dėl Sutarties
sudarymo ir Sutarties vykdymo metu gavo iš kitos Šalies
arba kuri tapo prieinama ar žinoma bendradarbiaujant su
kita Šalimi. Visa ši informacija yra laikoma
konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri yra viešai
prieinama arba dėl kurios yra gautas kitos Šalies rašytinis
patvirtinimas, kad ji nėra konfidenciali.
6.
Atsakomybė
6.1. Jei Autorius vėluoja vykdyti įsipareigojimus,
prisiimtus pagal Sutartį, Užsakovas turi teisę reikalauti
0,02 proc. nuo bendros autorinio atlyginimo sumos
dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.
6.2. Autoriui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius
savo įsipareigojimus pagal Sutartį, jis privalo atlyginti
Užsakovui jo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia
Sutartyje numatytos netesybos.
6.3. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus Sutartyje
nustatytais terminais, Autorius turi teisę reikalauti 0,02
proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už
kiekvieną uždelstą dieną.
6.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir nemokėti
autorinio atlyginimo šiais atvejais:
6.4.1. kai Autorius dėl savo kaltės neįteikė Kūrinio
nustatytu laiku arba terminu, suteiktu Kūriniui
papildomai taisyti;
6.4.2. kai Autorius atsisakė taisyti Kūrinį, kaip numatyta
Sutarties bendrosios dalies 5.2 papunktyje;
6.4.3. kai Autorius Kūrinį sukūrė veikdamas
nesąžiningai;
6.4.4. kai Autorius nevykdo ar netinkamai vykdo
sąlygas, nustatytas Sutarties bendrosios dalies 3.1
papunktyje;
6.4.5. kai Autorius pažeidė Sutarties bendrosios dalies
5.5 papunkčio nuostatas.
7.
Nenugalimos jėgos aplinkybės
7.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų
neįvykdymą, jeigu šis neįvykdymas yra nenugalimos
jėgos aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos
aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,,Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“.
8.
Baigiamosios nuostatos
8.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo
Šalys ir galioja vienerius metus po Kūrinio perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Tvarkant Sutartyje nurodytus asmens duomenis
Užsakovas užtikrina, kad jie būtų tvarkomi laikantis 2016
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų norminių bei
Užsakovo teisės aktų, reglamentuojančių duomenų
apsaugą. Užsakovas yra įgyvendinęs tinkamas technines
bei organizacines priemones, užtikrinančias, kad jo
vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šios
Sutarties nuostatas atitiktų taikomus duomenų apsaugos
teisės aktų reikalavimus, konkrečiai – BDAR
reikalavimus, ir garantuotų duomenų subjekto teisių
apsaugą.
8.3. Užsakovas nėra atsakingas už jokius Sutarties ar
iš jos išplaukiančius asmens duomenų tvarkymo
pažeidimus tais atvejais, kai šios Sutarties netinkamą
vykdymą ar asmens duomenų tvarkymo pažeidimus lėmė
netikslūs, nepilni ar nekorektiški (netinkamu formatu
pateikti) Autoriaus pateikti asmens duomenys.
8.4. Autorius patvirtina, kad jis yra susipažinęs su
Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos
bendrosiomis taisyklėmis, įskaitant, bet neapsiribojant,
ekspertų viešinimo reikalavimais.
8.5. Sudaryta Sutartis turi būti aiškinama pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus.
8.6. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai siunčiami
pranešimai ir kita korespondencija bus teikiami el. paštu
arba raštu.
8.7. Šalys privalo informuoti viena kitą apie
pasikeitusius savo rekvizitus, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas. Šalis, nepranešusi laiku, apie pasikeitusius
rekvizitus, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo
pranešimų, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal
paskutinius jai žinomus tos šalies adresą ar rekvizitus.
8.8. Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu Šalių
susitarimu.
8.9. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata dėl kokių
nors priežasčių yra arba tampa negaliojanti, jos
negaliojimas neturi įtakos kitų šios Sutarties nuostatų
galiojimui. Tokiu atveju Šalys sutaria pakeisti
negaliojančią nuostatą kita teisiškai galiojančia nuostata,
kuri savo teisiniu ir ekonominiu rezultatu kiek įmanoma
labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.
8.10. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas,
kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti
sprendžiamas derybomis. Šalims neišsprendus ginčo
derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

