
AUTORINĖ SUTARTIS 

200__ m. ____________ mėn. __ d., Nr.___ 

Mes, __________________________________, asmens kodas ___________________, 
gyvenantis _________________________________________________________________, 
(toliau Sutartyje – „Autorius“), iš vienos pusės, 
ir __________________________________, asmens kodas _____________________, 
gyvenantis _________________________________________________________________, 
(toliau Sutartyje – „Užsakovas“), iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba 
kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Užsakovas užsako, o Autorius įsipareigoja parengti Sutartes sąlygas atitinkantį Kūrinį – 
__________________________________________________________ (toliau Sutartyje – 
„Kūrinys“) ir įsipareigoja perduoti šio darbo rezultatus Užsakovui naudotis, o Užsakovas 
įsipareigoja priimti tinkamai sukurtą Kūrinį ir už jį sumokėti Sutartyje numatyta tvarka ir 
numatyto dydžio autorinį atlyginimą. Kūrinio apibūdinimas: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

1.2. Kūrinys turi būti parengtas laikantis Užsakovo nurodymų ir reikalavimų. Šalys įsipareigoja 
dėti pastangas siekdamos suderinti Šalių interesus dėl visų klausimų, susijusių su Kūrinio 
parengimu. 

1.3. Šios Sutarties dalykas yra laikomas autorinių teisių objektu. 

2. Autoriaus teisės ir pareigos 

2.1. Visos asmeninės neturtinės autoriaus teisės priklauso Autoriui. 

2.2. Autorius turi teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant Kūrinį būtų nurodomas 
Autoriaus vardas ar kitoks žymuo taip, kaip savo valia nustatė Autorius. 

2.3. Autorius turi teisę prieštarauti dėl Kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio 
pakeitimo, išskyrus atvejus, kai pataisymai ir pakeitimai nėra esminiai arba jie yra būtini norint 
įprastai naudoti Kūrinį. 

2.4. Autorius turi teisę prieštarauti dėl bet kokio kito kėsinimosi į Kūrinį, galinčio pažeisti 
Autoriaus garbę ar reputaciją. 

2.5. Autorius turi teisę be atskiro Užsakovo sutikimo eksponuoti Kūrinio sprendimus, bei 
pakartotinai taikyti kūrybinius sprendimus kituose objektuose. 

2.6. Autorius įsipareigoja laiku, kokybiškai ir kompleksiškai parengti Kūrinį. 

2.7. Autorius įsipareigoja Kūrinį pateikti Užsakovui iki _______________________________. 

2.8. Autorius įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu, kad Kūrinys atitiktų Sutartyje 
numatytas sąlygas ir Užsakovo interesus. 

2.9. Autorius šia Sutartimi perduoda Užsakovui visas savo autorines turtines ir gretutines 
teises į Kūrinį. 



2.10. Visos turtinės Autoriaus ir visos gretutinės teisės pereina Užsakovui nuo Kūrinio 
perdavimo momento. 

2.11. Autorius garantuoja, kad jo Kūrinys nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių 
teisių. Autorius įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to Užsakovui, ar kitam asmeniui, kuriam 
Užsakovas perleido Kūrinį, atsiradusius nuostolius. 

2.12. Autorius neturi teisės savarankiškai, be Užsakovo raštiško sutikimo, naudoti ar disponuoti 
Kūriniu, už kurį Užsakovas sumokėjo pagal šią Sutartį, ar leisti naudotis originaliu ar perdirbtu 
Kūriniu ar jo dalimis tretiesiems asmenims, išskyrus teisę, numatytą Sutarties 2.5. punkte. 

3. Užsakovo teisės ir pareigos 

3.1. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Kūrinys jam būtų perduotas iki 
___________________________________. 

3.2. Užsakovas įgyja Autoriaus turtines teises nuo Kūrinio perdavimo momento ir gali 
panaudoti Kūrinį visais galimais Kūrinio panaudojimo būdais, neprieštaraujančiais įstatymams 
ir šiai Sutarčiai. 

3.3. Užsakovas turi teisę nepriimti pavėluotai pateikto ar Sutarties sąlygųneatitinkančio Kūrinio 
ir nemokėti Autoriui Autorinio atlyginimo. 

3.4. Užsakovas įsipareigoja informuoti Autorių apie savo pageidavimus, susijusius su Kūrinio 
kūrimu ir bendradarbiauti su Autoriumi, kad Kūrinys atitiktų Sutartyje numatytas sąlygas ir 
Užsakovo interesus. 

3.5. Autoriui pateikus Kūrinį, Užsakovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Autorių, ar šie 
sprendimai tenkina Užsakovą. 

3.6. Užsakovas turi teisę reikalauti pataisyti Kūrinį, jei jis neatitinka šios Sutarties sąlygų ir 
Užsakovo nurodymų ir reikalavimų, pateiktų Autoriui Kūrinio rengimo metu. 

3.7. Užsakovas privalo priimti laiku pateiktą ir Sutarties sąlygas atitinkantį Kūrinį ir sumokėti 
Autoriui autorinį atlyginimą pagal šią Sutartį. 

4. Autorinis atlyginimas 

4.1. Užsakovas privalo sumokėti Autoriui autorinį atlyginimą, kurio dydis yra: ____________Lt 
(_______________________________litų). Į autorinį atlyginimąįskaičiuojamas 15 procentų 
gyventojų pajamų mokestis, kuris sumokamas į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka. 

4.2. Užsakovas privalo sumokėti Autoriui autorinį atlyginimą iki ________________________. 

5. Baigiamosios nuostatos 

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja 
susijusius įsipareigojimus. 

5.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra 
įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei 
pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data. 

5.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, 
ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 



5.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra 
neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 

5.5. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. 

6. Šalių rekvizitai ir parašai: 

AUTORIUS: UŽSAKOVAS: 


