AUTORINĖ KŪRINIO UŽSAKYMO SUTARTIS Nr. 001
2017-12-01

Uždaroji akcinė bendrovė „XXX“, įmonės kodas XXX, PVM mok. kodas XXXX (toliau sutartyje – Užsakovas),
kurios adresas XXXX, 11341 Vilnius, atstovaujama direktoriaus ______________, veikiančio pagal bendrovės
įstatus, – viena Šalis
ir
XXX (toliau sutartyje – Autorius), a/k _____________, gyvenantis __________, Vilnius, – kita Šalis, sudarė šią
sutartį (toliau - Sutartis):
Uždaroji akcinė bendrovė „XXXXX“ ir ______________ šios sutarties tekste dar vadinami atskirai „Šalimi“, o
kartu – „Šalimis“.

1. Sutarties dalykas
1.1. Užsakovas užsako, o Autorius įsipareigoja sukurti šiuos kūrinius.
Kūrinys
Kūrinio pavadinimas
Viso autorinis atlyginimas

Kaina, Eur
10,00
10,00

1.2. Už laiku ir kokybiškai sukurtus Kūrinius Užsakovas įsipareigoja sumokėti Autoriui pagal Sutarties 4
dalies nuostatas.
2. Autoriaus teisės ir pareigos
2.1. Autorius įsipareigoja sukurti Sutarties 1.1. punkte nurodytus Kūrinius atsižvelgdamas į Užsakovo
poreikius ir laikydamasis Užsakovo nurodytų terminų.
2.2. Autorius įsipareigoja perduoti Užsakovui visas autoriaus turtines teises į Sutarties 1.1 punkte nurodytus
Kūrinius. Taip pat Autorius suteikia Užsakovui teisę naudoti Kūrinius savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant
Autoriaus neturtinių autorinių teisių į Kūrinius.
2.3. Autorius įsipareigoja saugoti konfidencialią informaciją, kurią sužinos atlikdamas Sutartyje numatytus
darbus, be Užsakovo raštiško sutikimo neperduoti šios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus,
kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
2.4. Šios sutarties galiojimo metu Autorius įsipareigoja nekurti Kūrinių, analogiškų nurodytam šioje sutartyje,
kitoms Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų veikiančioms įmonėms, jei tai gali sukelti interesų konfliktą
Užsakovo atžvilgiu.
2.5. Autorius turi teisę į autorinį atlyginimą, kurį Užsakovas sumoka pagal Sutarties 4 (ketvirtosios) dalies
nuostatas.
3.

Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas įsipareigoja Šalims priimtinu būdu ir laiku teikti Autoriui visus reikiamus dokumentus bei
informaciją, kuri reikalinga Autoriui kuriant Sutarties 1.1. punkte nurodytus Kūrinius.
3.2. Užsakovas įsipareigoja išmokėti Autoriui autorinį atlyginimą pagal Sutarties 4 (ketvirtosios) dalies
nuostatas.

4.

Autorinis atlyginimas
4.1. Užsakovas įsipareigoja už Sutartyje numatytą kūrybinį darbą sumokėti iš viso 10,00 Eur (dešimt Eur ir 00
ct) autorinio atlyginimo.
4.2. Užsakovas už Autorių perveda Valstybinei mokesčių inspekcijai 15% gyventojų pajamų mokestį, t.y. 1,00
Eur (vienas Eur ir 00 ct), į Vilniaus VSDFV: PSD 6% - 0,60 Eur (60 ct), Soc.dr.mokestis 1% - 0,10 Eur (10
ct).
4.3. Autoriui sumokamas autorinis atlyginimas yra 10,00 Eur (dešimt Eur ir 00 ct). Šią sumą Užsakovas
perveda į Autoriaus sąskaitą AB bankas ________________.
4.4. Autorinis atlyginimas sumokamas, kai Užsakovas ir Autorius pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą,
kuriuo patvirtinama, kad Šalys įvykdė Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

5.

Force majeure
5.1. Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdžiusios Šalys nuo atsakomybės atleidžiamos, jei susidaro force
majeure aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei jokiomis priemonėmis pašalinti. Šalis,
susidūrusi su force majeure aplinkybėmis, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per tris kalendorines dienas.

6.

Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki kol Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą,
kuris yra neatsiejamas Sutarties priedas.
6.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš ją pasirašiusių Šalių iniciatyva, jei toji Šalis dėl kitos Šalies
veiksmų ar neveikimo negali vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Sutartį nutraukianti Šalis privalo
kitą Šalį apie tai raštu informuoti per tris kalendorines dienas.
6.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti daromi raštu, juos turi parašais patvirtinti abi
Šalys.
7.

Taikoma teisė ir ginčų sprendimas
7.1. Ši Sutartis yra sudaryta ir interpretuotina pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
norminius aktus.
7.2. Šalių ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami dvišalėse tarpusavio derybose. Nepavykus susitarti, ginčas
perduodamas Lietuvos Respublikos teismui.
7.3. Sudaryti ir pasirašyti du Sutarties egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi
vienodą juridinę galią.

Užsakovas

Autorius

UAB „XXXX“
Įmonės kodas:
PVM kodas:
Adresas:
Tel.:
Mob. tel.:
AB bankas
Sąskaita:

XXX
Asmens kodas:
Soc.dr. pažymėjimas:
Gyvenamoji vieta: __________, Vilnius
AB bankas
Sąskaitos Nr. Eur

_______________________
________________________

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
Prie sutarties Nr. 001, sudarytos 2011-12-01 Vilniuje

2011 12 01, Vilnius
___________, veikdamas pagal šios Autorinės kūrinio užsakymo sutarties nuostatas, patvirtina, kad sukūrė ir
Užsakovui perdavė šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Kūrinius. Autorius patvirtina, kad pagal šią sutartį neturi
pretenzijų Užsakovui.
UAB „XXXX“, atstovaujama direktoriaus ____________, veikdama pagal šios Autorinės kūrinio užsakymo
sutarties nuostatas, patvirtina, kad priėmė šios sutarties 1.1 punkte numatytus Kūrinius iš Autoriaus __________ ir
neturi Autoriui pretenzijų dėl Kūrinių kokybės, pateikimo formos ir terminų.

Užsakovas

Autorius

UAB „XXXX“
Įmonės kodas:
PVM kodas:
Adresas:
Tel.:
Mob. tel.:
AB bankas
Sąskaita:

XXX
Asmens kodas:
Soc.dr. pažymėjimas:
Gyvenamoji vieta: __________, Vilnius

________________________

_______________________

AB bankas
Sąskaitos Nr. Eur

