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LEIDYBOS SUTARTIS NR. _______
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Kaunas

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas, toliau vadinamas UŽSAKOVU, atstovaujama leidyklos
„Technologija“ (toliau – Leidykla) vadovo
(vardas, pavardė)

ir KŪRINIO

AUTORIUS
(kūrinio pavadinimas)

(BENDRAAUTORIAI)
(vardas (-ai), pavardė (-ės)

sudaro šią sutartį:

I. AUTORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. AUTORIUS

iki 20

m.

d. įsipareigoja pataisyti

(vardas, pavardė)
(kūrinio tipas)
(kūrinio pavadinimas)

(toliau – KŪRINĮ), atsižvelgdamas į
(Kauno technologijos universiteto leidybos komisijos, x – Studijų krypčių programų komitetų)

(toliau – EKSPERTO) ir jo paskirtų recenzentų pastabas ir pateikti Leidyklai pagal jos reikalavimus (.docx ir .pdf
formatais bei atskirai iliustracijas) kompiuteriu surinktą KŪRINIO
autorinių lankų rankraštį.
1.2. AUTORIUS perduodamas UŽSAKOVUI KŪRINĮ (1.1 p.), skirtą paskelbti UŽSAKOVO lėšomis, perduoda
UŽSAKOVUI neatlygintinai turtines autorines teises į KŪRINĮ: atgaminti KŪRINĮ bet kokia forma ar būdu; išleisti
KŪRINĮ; versti KŪRINĮ; spausdinti antrą ir tolesnius tiražus; platinti KŪRINĮ; viešai demonstruoti KŪRINĮ; padaryti
KŪRINĮ prieinamą kompiuterių tinklais. Šiame punkte nurodytos turtinės teisės KŪRINIO atžvilgiu taikomos ir bet
kuriai jo daliai, taip pat apima ir komercinius bei nekomercinius UŽSAKOVO tikslus. Šiame punkte nurodytas turtinių
teisių perdavimas galioja neterminuotai. Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perdavimas galioja neribotoje
teritorijoje. Šiame punkte nurodytas turtines teises perima UŽSAKOVAS, nuosavybės teisė į KŪRINIO egzempliorius
priklauso UŽSAKOVUI. Šio punkto nuostatos galioja ir elektroniniam KŪRINIUI.
1.3. AUTORIAUS turtinės teisės į elektroninį KŪRINĮ perduodamos UŽSAKOVUI neterminuotai.
1.4. AUTORIUS pareiškia, kad jis duoda aiškų ir neatšaukiamą sutikimą leisti antrąjį KŪRINIO tiražą ir papildomus
tiražus, už kuriuos nebus mokamas autorinis atlyginimas. AUTORIUS pareiškia, kad jam yra žinoma, jog leidžiant
pirmąjį ir papildomus KŪRINIO tiražus, UŽSAKOVAS neuždirba pelno, todėl, tuo atveju, jei AUTORIUS
pageidautų gauti autorinį atlyginimą už antrąjį ir papildomus KŪRINIO tiražus, nebūtų leidžiamas nei pirmasis, nei
pakartotiniai KŪRINIO tiražai.
1.5. KŪRINIO antrasis ir papildomi tiražai pagal 1.4. punktą gali būti spausdinami tik prieš tai UŽSAKOVUI
informavus AUTORIŲ dėl KŪRINIO korekcijų pateikimo. AUTORIUI KŪRINIO korekcijas pateikus per 5 d. d.,
į jas atsižvelgiama ir KŪRINYS pataisomas, AUTORIUI KŪRINIO korekcijų nepateikus per 5 d. d., KŪRINIO
tiražas spausdinamas be korekcijų.
1.6 AUTORIUS santykiuose su UŽSAKOVU veikia savo vardu ir kitų autorių (1.1 p.), tiesiogiai nurodytų
KŪRINIO sudedamųjų dalių autoriais (toliau – BENDRAAUTORIAI), vardu. AUTORIUS yra asmeniškai
atsakingas už tinkamą sutartinių santykių su BENDRAAUTORIAIS įforminimą, taip pat kitų pareigų
BENDRAAUTORIAMS vykdymą. Veikdamas savo ir kitų BENDRAAUTORIŲ vardu, AUTORIUS patvirtina,
kad KŪRINYS ir atskiros KŪRINIO dalys yra originalūs kūrybinės veiklos rezultatai, priklausantys KŪRINYJE,
ar atskirose jo dalyse nurodytiems asmenims.
1.7. Nuo sutarties sudarymo dienos be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neduoti KŪRINIO ar jo dalies naudotis ir
(ar) neperleisti turtinių teisių į KŪRINĮ tretiesiems asmenims. Šis įsipareigojimas galioja neterminuotai.
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II. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Finansuoti KŪRINIO

iš

(parengimą, išleidimą, e. versijos publikavimą, spausdinimą, papildomo tiražo spausdinimą)

lėšų. KŪRINIUI parengti, išleisti, publikuoti ir spausdinti skirtas lėšas
(nurodyti, iš kokių lėšų padalinio / Leidyklos / Autoriaus)

naudoti tik pagal paskirtį.
2.2. Palankiausiomis sąlygomis teikti paslaugas KŪRINIUI išleisti.
2.3. Pateikti AUTORIUI susipažinti parengtą išleisti KŪRINĮ.
2.4. Tuo atveju, jei bus leidžiamas antras ir papildomi KŪRINIO tiražai, UŽSAKOVAS aiškiai ir neatšaukiamai
pareiškia, kad, AUTORIUI pageidaujant, jam bus suteiktos visos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos
teisės atnaujinti KŪRINIO tekstą, leidžiant antrąjį ir papildomus KŪRINIO tiražus.
2.5. Įstatymų numatytais atvejais ginti AUTORIUI į KŪRINĮ priklausančias neturtines autoriaus teises.
2.6. Išleisti kūrinį iki
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nuo sutarties pasirašymo datos.
2.7. Garantuoti pakankamą redagavimo ir spausdinimo kokybę.
2.8. Laikytis KŪRINIO reikalavimų:
 formatas
 viršelio tipas / originalumas
 maketas
 kiti pageidavimai:

III. SUTARTIES SĄLYGOS
3.1. KŪRINIO parengimo, aprobavimo tvarka ir terminai, autorių teisės ir pareigos rengiant kūrinį leidybai ir
spaudai (kūrinio pateikimas, redagavimas, korektūros skaitymas ir kita) yra aprašyti Kauno technologijos
universiteto leidybos tvarkos apraše, patvirtintame rektoriaus įsakymu.
3.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
3.3. Autorinis atlyginimas AUTORIUI pagal šią sutartį nemokamas.
3.4. UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti sutartį šiais atvejais:
3.4.1. kai AUTORIUS dėl savo kaltės nepateikė KŪRINIO UŽSAKOVUI nustatytu laiku arba terminu, nustatytu
KŪRINIO pataisymui;
3.4.2. kai EKSPERTO paskirti recenzentai KŪRINĮ įvertina neigiamai;
3.4.3. kai AUTORIUS atsisako taisyti KŪRINĮ, kaip to reikalauja šios sutarties 1.1. p.;
3.4.4. kai AUTORIUS KŪRINĮ sukūrė ne pagal sutarties sąlygas arba nesąžiningai;
3.4.5. kai AUTORIUS (BENDRAAUTORIAI) pažeidė pareigą pačiam sukurti KŪRINĮ;
3.4.6. kai AUTORIUS pažeidžia įsipareigojimą, nustatytą šios sutarties 1.6 p.
3.5. Sutartį nutraukus pagal 3.4. punktą, jeigu už KŪRINIO leidybos darbus buvo sumokėtas avansas,
UŽSAKOVAS turi teisę avanso negrąžinti.
3.6. Jei dėl AUTORIAUS kaltės, susijusios su šios sutarties nevykdymu, UŽSAKOVAS turi nuostolių, juos
AUTORIUS padengia savo lėšomis.
3.7. UŽSAKOVAS visiems su AUTORIUMI susijusiems sutarties klausimams spręsti savo įgaliotiniu skiria
Leidyklos leidybos skyriaus vadovą,
Studentų g. 54, LT-51424 Kaunas, tel. + 370 618 59 406, el. p. leidyba@ktu.lt
3.8. Su sutarties dokumentacijos tvarkymu susijusias AUTORIAUS funkcijas BENDRAAUTORIAI vykdyti
paveda
, tel.
, el. p.
.
3.9. Minimalus pirmasis atspausdinto KŪRINIO tiražas yra
egz.
Pirmojo tiražo dalis paskirstoma taip:
egz. nemokamai perduodami Kauno technologijos universiteto bibliotekai;
egz. parduodami Kauno technologijos universiteto bibliotekai papildomai;
egz. nemokamai perduodamas Kauno technologijos universiteto leidyklai;
egz. skiriama mainams;
egz. kitiems UŽSAKOVO padaliniams ir išorės institucijoms Kauno technologijos universitete nustatyta
tvarka;
egz. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl spaudinių ir kitų
dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos“ (1997 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės priimta aktuali šio dokumento redakcija) perduodami nutarime nustatyta tvarka nurodytoms institucijoms;
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egz. parduodami sutartine kaina.
3.10. Už parduotą tiražą (-us) gautos lėšos kaupiamos

(Leidyklos, fakulteto ar kito padalinio – nurodyti vidinę sąskaitą)

vidinėje sąskaitoje ir naudojamos mokslo ir studijų literatūrai rengti ir leisti.
3.11. Sutarties papildymai ir pakeitimai įsigalioja, kai jie įforminami raštu kaip sutarties priedas ir patvirtinami
šalių parašais.
3.12. Visi šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir Kauno technologijos
universitete nustatyta tvarka UŽSAKOVO buveinės vietos teisme.

IV. ŠALIŲ ADRESAI
UŽSAKOVAS:

AUTORIUS:

VšĮ Kauno technologijos universitetas
Juridinio asmens kodas 111950581
K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
Tel. +

Vardas Pavardė
a. k.
Adresas
Tel.
El. paštas

Leidyklos „Technologija“ vadovas
______________________________
(parašas)

(vardas, pavardė, parašas, data)
______________________________
(parašas)

