
LICENCINĖ SUTARTIS
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1. SUTARTIES ŠALYS
UAB „ĮMONĖ“, į.k. xxxxxxxxxxxxxxxx kuri yra autorių turtinių teisių turėtojas (toliau – Teisių
turėtojas), atstovaujama direktoriaus xxxxx xxhxxxvvv, veikiančio pagal universiteto statutą, ir
....................................... (toliau – Licenciatas), atstovaujamas rektoriaus
.........................................................................., veikiančio pagal universiteto statutą, sudaro šią
sutartį:

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Sutarties objektas

Neišimtinės neatlygintinos (jeigu už mokestį – pakeisti, taip pat sutartyje nurodyti įkainius,
atsiskaitymo būdus ir terminus punkte 2.3) licencijos (čia nurodyti OBJEKTO PAVADINIMĄ IR
TRUMPĄ APRAŠYMĄ) sutartis, nurodytas 1 priede, suteikimas Licenciatui.

2.2. Licencijos galiojimo terminas
Licencija suteikiama neterminuotam laikotarpiui.

2.3. Licencinis ir kiti mokesčiai
Pagal šią licencinę sutartį suteikiami Kūriniai yra skirti naudoti nekomerciniais tikslais, todėl
autorinis atlyginimas už suteiktą licenciją nemokamas (licencija suteikiama nemokamai).

3. NUOSAVYBĖ IR AUTORIAUS TEISĖS
3.1. Pirmame priede nurodyto objekto, autorių išimtines turtines teises turi UAB „ĮMONĖ“.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Teisių turėtojas įsipareigoja suteikti Licenciatui Kūrinių naudojimo neišimtinę neatlygintiną

licenciją. Licencijos suteikimo faktas patvirtinamas Kūrinių perdavimo ir priėmimo aktu.
4.2. Licenciatas įsipareigoja:
4.2.1. Neperduoti Kūrinių trečiajai šaliai (kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui) ar kitaip juos

tiražuoti jokioje formoje, jokiomis priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis) be raštiško
Teisių turėtojo sutikimo, užtikrinti sąlygas, kad Kūriniai nebūtų kopijuojami ar kitaip
dauginami nelegaliai. Bet kokie išvestiniai kūriniai skaitmeninėje formoje, į kuriuos įtraukti
Kūriniai ar jo dalys, negali būti perduodami trečiosioms šalims ar kitaip tiražuojami be
raštiško Teisių turėtojo sutikimo.

4.2.2. Bet kokio pavidalo medžiagoje (skaitmeninėje, spaudinėje), sukurtoje naudojant Kūrinius,
aiškiai nurodyti pirminio produkto pavadinimą ir autorių teises.

4.2.3. Kūrinių negalima naudoti gaminant ir tiražuojant bet kokios formos, dydžio ar mastelio
leidybinių originalų. Dėl šių teisių suteikimo Licenciatas turi kreiptis į Teisių turėtoją, su
kuriuo Licenciatas turi sudaryti atskirą licencinę sutartį.

4.2.4. Užtikrinti, kad Licenciato darbuotojai nenaudos Kūrinių asmeniniais tikslais.
4.2.5. Leisti Teisių turėtojo įgaliotam atstovui patikrinti, ar laikomasi licencinės sutarties sąlygų.
4.3. Licenciatas turi teisę:
4.3.1. Naudotis visomis Kūrinių formomis, perduotomis Licenciatui pasirašant šią sutartį,

nurodant Teisių turėtoją, kaip išimtines turtines teises turintį juridinį asmenį.



4.4. Kūrinių perkėlimo į kitą  VMA atveju, Licenciatas įsipareigoja tai atlikti savo paties
sąnaudomis.

4.5. Licenciatas skiria atsakingą asmenį pareigos Vardas Pavardė (tel. (8 ~ xx) ................, el. p.
..........................................) priimti Kūriniams bei užtikrinti su jais susijusių teisių apsaugą.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
5.1. Licenciatas, pažeidęs šios sutarties sąlygas, atlygina Teisių turėtojui tiesioginius nuostolius ir

materialinę žalą. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo VI skyriaus Autorių teisių ir
gretutinių teisių ir sui generis teisių gynimas bei LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.2. Ginčai, iškilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami dvišaliu susitarimu arba, susitarimo
nepasiekus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
6.2. Sutartis galioja neterminuotai.

7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Pasikeitus šalių juridiniam statusui, sutartyje numatytos teisės ir pareigos pereina jų teisių

perėmėjams, o jas likvidavus teisės ir pareigos pereina jas įgijusiems asmenims. Šiuo atveju
turi būti pasirašomas atitinkamas aktas. Jeigu nėra Licenciato teisių perėmėjo, pagal šią
sutartį perduoti Kūriniai turi būti grąžinti Teisių turėtojui.

7.2. Ši sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta tik abipusiu raštišku šalių susitarimu.
7.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių.

8. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Teisių turėtojas: UAB „ĮMONĖ“

Į.k.
Adresas
Tel.
Vadovas
Banko sąsk.

Licenciatas:

rekvizitai

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

Teisių turėtojas Licenciatas

A.V.
Direktorius xxxx yyyyyssss

A.V.
…………………………
Vardas pavardė
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