AUTORINIO KŪRINIO UŽSAKYMO SUTARTIS Nr.____

VILNIUS
2003 08 27
ĮMONĖS PAVADINIMAS, atstovaujama direktoriaus VARDAS PAVARDĖ, veikiančios
pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama Įmone), ir pil. VARDAS PAVARDĖ gyv.
ADRESAS, asmens kodas__________, paso Nr. _________ pasas išduotas __________
(toliau vadinamas Autorium), sudarė šią Autorinio kūrinio užsakymo sutartį:
1. Sutarties dalykas - Įmonė užsako, o Autorius savarankiškai sukuria autorinį kūrinį –
kompiuterinę programinę įrangą “PAVADINIMAS” bei perduoda Įmonei išimtines teises
atgaminti bei naudoti šią programą.
2. Įmonė įsipareigoja:
2.1 Autoriui už programinę įrangą sumokėti SUMA SKAIČIAIS /SUMA Ž ODŽ IAIAS /
litų autorinį atlyginimą.
2.2 Autoriui mokėjimus atlikti įvykdžius darbus ir pasirašius Autorinio darbo priėmimo
aktą.
2.3 Iš Autoriui priklausančio honoraro išskaičiuoti 15% pajamų mokestį.
2.4 Autoriui įvykdžius įsipareigojimus, pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą.
3. Autorius įsipareigoja:
3.1 Savo jėgomis sukurti programinę įrangą
3.2 Programinę įrangą parengti pagal teisės aktus, galiojančius 2003 08 27.
3.3 Tuoj pat informuoti Įmonę apie pateisinamas priežastis (liga ir pan.). trukdančias
įvykdyti sutarties sąlygas. bei gauti raštišką sutikimą pratęsti kūrinio sukūrimo
terminą.
3.4 Prisiimti visą atsakomybę už kitų asmenų autorių teisių pažeidimus, nekokybiškai
parengtą programinę įrangą, klaidingai pateiktą informaciją. Jei nesilaikoma sutartyje
numatytų sąlygų, Įmonė vienašališku sprendimu gali sumažinti Autoriaus autorinį
atlyginimą iki 50%.
3.5 Saugoti suteiktą komercinę informaciją ir laikytis konfidencialumo. Neatskleisti
žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės,
finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria buvo supažindintas arba
ji tapo Autoriui prieinama ir ž inoma bendradarbiaujant su Įmone.
3.6 Nedelsiant raštu informuoti Įmonę apie gyvenamosios vietos adreso, telefono
abonento numerio pasikeitimą.
3.7 Be išankstinio raštiško vadovybės sutikimo neperduoti sutartyje nurodyto autorinio
kūrinio ar jo dalies asmenims, nesusijusiems su šia sutartimi.
4. Nepaprastosios aplinkybės:
4.1 Nė viena iš šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jei
jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių,
kurios apima:
4.1.1 gaisrą. sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios
neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
4.1.2 įvykį ar aplinkybę arba įvykių ar aplinkybių seką, kurių sutarties šalis (šalys)
negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių
delsiama juos vykdyti;

4.1.3 Vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų
įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.
4.2 Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų,
nedelsdama privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas
ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima išjos
teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės
dėl prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo.
4.3 Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip sutarties galiojimo laikotarpis, šalys
tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.
5. Kitos sutarties sąlygos:
5.1 Autorius patvirtina, kad iki šios sutarties pasirašymo dienos nėra sudaręs jokių
sutarčių su trečiaisiais asmenimis dėl autorinio darbo sukūrimo ir perdavimo
pasinaudoti tokiu pat būdu, kuris aptartas sutarties 1 p.
5.2 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi LR teisės aktais. Kilusius ginčus pirmiausia
sprendž ia tarpusavio derybose, o nepavykus susitarti - kreipiasi į Administracinį
teismą.
5.3 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki DATA.
5.4 Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja sudaryti tik raštu, juos pasirašius abiejų
šalių įgaliotiems atstovams.
5.5 Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas - Įmonei, o kitas - Autoriui.
6. Šalių adresai ir parašai:
Įmonė

Autorius

Įmonės pavadinimas
Adresas
Atstovaujamo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

Vardas, pavardė
Adresas
Asmens kodas

A.V.

