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ELEKTRONINIŲ KNYGŲ LEIDĖJŲ ASOCIACIJOS „NAUJAS VARDAS“
BENDROSIOS LEIDYBOS TAISYKLĖS

Nr. BLT-01 (redakcija aktuali nuo 2017-05-01)

1. SĄVOKOS

1.1.Asociacija – Elektroninių knygų leidėjų asociacija „Naujas vardas“.
1.2.Autorius – originalų Kūrinį sukūręs fizinis asmuo, sudaręs su Asociacija autorinę Sutartį.
1.3.Elektroninė knyga – Asociacijos leidžiama elektroninė knyga, kurioje yra naudojamas Autoriaus

Kūrinys.
1.4.Kūrinys – originalus Autoriaus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje,

nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos, dėl kurio yra sudaroma Sutartis.
1.5.Licencija – Autoriaus (licenciaro) leidimas, suteikiantis Asociacijai (licenciatui) teisę naudoti

Kūrinį Sutartyje numatytomis sąlygomis.
1.6. Sutartis – šių Taisyklių pagrindu sudaryta autorinė sutartis, kurios Šalys yra Asociacija ir Autorius

ir kuria Autorius neatlygintinai suteikia Asociacijai neišimtinio pobūdžio teisę (autorinę licenciją)
išleisti ir platinti Autoriaus sukurtą Kūrinį elektroniniu formatu Asociacijos leidžiamoje
Elektroninėje knygoje.

1.7. Šalys – Asociacija ir Autorius, sudarę Sutartį.
1.8.Taisyklės – šios Bendrosios leidybos taisyklės.
1.9.Trečiasis asmuo – asmuo, nesusijęs su Autoriumi ir Asociacija pagal šių Taisyklių pagrindu

sudarytą Sutartį. Trečiuoju asmeniu nelaikomas asmuo, susijęs su Autoriumi ar Asociacija darbo ar
civiliniais sutartiniais santykiais, kiek tai gali būti reikšminga Sutarčiai.

1.10. Kitos sąvokos turi būti aiškinamos ir suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos Autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos įstatyme ir kituose aktualiuose teisės aktuose.

2. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO TVARKA IR PRINCIPAI

2.1. Šalys bendradarbiauja savanoriškai sudaromų Sutarčių pagrindu.
2.2. Sudarydamas Sutartį su Asociacija, Autorius sutinka neatlygintinai suteikti Asociacijai neišimtinio

pobūdžio teisę (Licenciją) išleisti ir platinti Autoriaus sukurtą Kūrinį elektroniniu formatu pagal
Sutarties sąlygas Asociacijos leidžiamoje Elektroninėje knygoje, kuri Asociacijos ir / arba Trečiųjų
asmenų iniciatyva galės būti neatlygintinai ir neribotai platinama internete.

2.3. Sutartyje yra nurodoma Kūrinio rūšis, pavadinimas Sutarties sudarymo metu, Elektroninės knygos
pavadinimas, Kūrinio kalba, Licencijos galiojimo terminas.

2.4. Sutartyje taip pat nurodoma, kad Sutarčiai yra taikomos, Šalių teises ir pareigas apibrėžia Taisyklės
(redakcija, aktuali Sutarties sudarymo dienai), taip pat Taisyklių keitimo įtaka Sutarties galiojimui
ir / ar Šalių teisėms ir / ar pareigoms.

2.5.Autorius, sudarydamas Sutartį, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato, turėjo
galimybę užduoti klausimus ir tartis dėl Taisyklių bendrųjų sąlygų išimčių. Jeigu Šalys susitaria dėl
Taisyklių išimčių, Šalių suderintos išimtys privalo būti įrašomos Sutartyje. Šalys negali susitarti dėl
tokių Taisyklių išimčių, kurios neatitiktų Asociacijos įstatų ir / ar galiojančių teisės aktų nuostatų.

2.6.Autorius, sudarydamas Sutartį, įsipareigoja lakytis Asociacijos taisyklių, gerbti Asociacijos narius
ir kitus Autorius.
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3. KŪRINIŲ NAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE KNYGOJE

3.1.Asociacija yra atsakinga už Sutarties sąlygas atitinkantį Kūrinio panaudojimą Elektroninėje
knygoje ir galutinės Elektroninės knygos parengimą (įskaitant redagavimo, apipavidalinimo,
maketavimo, formatavimo darbus).

3.2.Elektroninėje knygoje gali būti naudojami kelių Autorių ir / arba keli to paties Autoriaus Kūriniai.
Elektroninėje knygoje naudojamų Kūrinių Autoriai yra Elektroninės knygos bendraautoriai.
Bendraautorių Kūriniai laikomi turinčiais savarankišką reikšmę, išskyrus atvejus, kai Kūrinys
negali būti panaudotas atskirai nuo kitų Kūrinių. Elektroninės knygos bendraautoriu nelaikomas
asmuo, suteikęs materialinę, techninę ar organizacinę pagalbą kuriant kūrinį.

3.3.Elektroninėje knygoje turi būti nurodomi visi naudojamų Kūrinių Autorių asmenvardžiai (vardai ir
pavardės arba, Autorių pageidavimu, pseudonimai) tokiu būdu, kad būtų neabejotinai aišku, kuris
konkretus Kūrinys yra sukurtas kurio konkretaus Autoriaus.

3.4.Elektroninėje knygoje gali būti nurodomas Asociacijos pavadinimas, naudojamas Asociacijos
logotipas ir kiti Asociacijos rekvizitai.

3.5.Bet kuris Autorius gali nenurodydamas priežasčių nesutikti, kad jo Kūrinys būtų naudojamas
Elektroninėje knygoje kartu su kito Autoriaus Kūriniu, taip pat nesutikti su Asociacijos siūlomu
Elektroninės knygos apipavidalinimu ar kitais sprendimais.

3.6.Elektroninė knyga gali būti publikuojama tik po to, kai yra gaunamas visų Elektroninėje knygoje
naudojamų Kūrinių Autorių pritarimas dėl galutinės Elektroninės knygos redakcijos.

3.7.Elektroninė knyga gali būti nemokamai platinama internete Asociacijos, Autorių ir Trečiųjų
asmenų. Elektroninės knygos pirminis šaltinis internete yra Asociacijos interneto svetainė
(http://www.naujasvardas.lt) arba kita nuoroda, į kurią yra nukreipiama iš Asociacijos interneto
svetainės.

3.8.Autoriai supranta, kad Asociacija neturi galimybių kontroliuoti, kokiais būdais, kokiuose
šaltiniuose yra platinama ir kokiai auditorijai yra prieinama internete platinama Elektroninė knyga.

3.9.Elektroninės knygos negali būti parduodamos už atlygį. Asociacija prieštaraus ir sieks ginti savo ir
Autorių teises tais atvejais, jeigu Elektroninę knygą patys Autoriai ir / ar Tretieji asmenys platintų
už atlygį.

3.10. Jeigu Sutartis yra nutraukiama ir / arba Autorius reikalauja nutraukti Elektroninės knygos
platinimą, Asociacija privalo imtis protingų veiksmų ir apriboti (nutraukti) Elektroninės knygos
prieinamumą tuose interneto puslapiuose, kuriuose Elektroninę knygą išplatino pati Asociacija.
Asociacija neužtikrina, kad nutraukus Elektroninės knygos platinimą Elektroninė knyga bus
neprieinama internete šaltiniuose, kuriuose Elektroninę knygą patalpino Autoriai ir / arba Tretieji
asmenys.

3.11. Kūrinių naudojimas Elektroninėje knygoje neapriboja Autorių teisių bet kokiu kitu būdu naudoti
Kūrinį, įgyvendinti Autoriaus turtinių ir neturtinių teisių, jeigu tai nepažeidžia kitų Elektroninės
knygos bendraautorių teisių.

4. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Asociacija turi šias teises:
4.1.1 Asociacija gali atsisakyti sudaryti Sutartį su Autoriumi nenurodydama priežasčių.
4.1.2 Asociacija turi teisę nutraukti Sutartį ir / arba Elektroninės knygos platinimą

informuodama Autorių apie priežastis.
4.1.3 Asociacija turi teisę visiškai ar iš dalies perduoti kitiems fiziniams bei juridiniams

asmenims savo teises ir pareigas, numatytas Sutartyje, jeigu apie tai iš anksto pranešama
Autoriui ir yra gaunamas Autoriaus sutikimas.
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4.1.4 Kitas Taisyklėse numatytas teises.

4.2.Asociacija turi šias pareigas:
4.2.1 Asociacija įsipareigoja be Autoriaus sutikimo nedaryti Kūrinyje jokių esminių pakeitimų.
4.2.2 Atstovauti Autorių teises, informuoti Autorius apie galimus jų teisių pažeidimus, imtis

protingų veiksmų siekiant pažeistas Autorių teises ginti.
4.2.3 Užtikrinti, kad Sutartį sudarančiam Autoriui būtų pateiktas Taisyklių tekstas arba

nuoroda į Taisyklių tekstą internete.
4.2.4 Kitas Taisyklėse numatytas pareigas.

4.3.Asociacijos veiklą reglamentuoja, Taisyklėse neaptartas teises ir pareigas nustato Asociacijos
įstatai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. AUTORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.Autorius turi šias teises:
5.1.1 Sūlyti Asociacijai Kūrinius, rankraščius, projektus, teikti prašymus dėl Elektroninės

knygos leidybos.
5.1.2 Dalyvauti Elektroninės knygos rengimo procese, teikti pasiūlymus ir pastabas.
5.1.3 Nesutikti su Asociacijos siūlomu Kūrinio panaudojimu ir Elektroninės knygos projektu.
5.1.4 Reikalauti, kad Elektroninės knygos viršelyje ir / arba tituliniuose lapuose būtų

nurodomas Autoriaus asmenvardis, pasirinktinai – vardas ir pavardė arba pseudonimas.
5.1.5 Reikalauti Asociacijos nutraukti Elektroninės knygos, kurioje naudojamas Autoriaus

Kūrinys, platinimą.
5.1.6 Sudarydamas Sutartį Autorius išsaugo turimas asmenines turtines ir neturtines teises į

Kūrinį.
5.1.7 Kitas Taisyklėse numatytas teises.

5.2.Autorius turi šias pareigas:
5.2.1 Autorius privalo užtikrinti, kad Kūrinys yra originalus, paties Autoriaus kūrybinės

veiklos rezultatas ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ar asmeninių
neturtinių teisių. Autorius privalo pranešti Asociacijai apie bet kokias galimas pretenzijas dėl
Kūrinio originalumo ir / ar autorystės.

5.2.2 Autorius įsipareigoja kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos Atsakovas patirtų dėl
trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl Kūrinio autorystės ar kitų nuosavybės santykių
pažeidimų.

5.2.3 Jeigu Autorius pasirenka pasirašyti Kūrinį pseudonimu, Autorius privalo užtikrinti, kad
pasirinktas pseudonimas yra originalus ir nesukels klaidinančių asociacijų su kitais asmenimis.
Autorius taip pat neturi teisės pasirinkti pseudonimo, kurio naudojimas prieštarautų viešajai
tvarkai arba pagrįstai galėtų būti laikomas įžeidžiančiu.

5.2.4 Kitas Taisyklėse numatytas pareigas.

5.3.Taisyklėse neaptartas Autorių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6. SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS, GALIOJIMAS

6.1. Sutartys yra sudaromos abiems Šalims pasirašant originalią Sutartį arba apsikeičiant pasirašytais
skanuotais Sutarties egzemplioriais elektroniniu paštu.
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6.2. Asociacijos vardu Sutartis sudaro Asociacijos prezidentas arba Asociacijos prezidento įgaliotas
asmuo.

6.3. Sutartys įsigalioja nuo to momento, kai konkrečią Sutartį pasirašo abi Šalys ir galioja
neterminuotai, jeigu Šalys Sutarties nenutraukia arba Sutartis nenutrūksta kitais pagrindais.

6.4. Sutartys jų galiojimo metu gali būti keičiamos ir pildomos Šalių susitarimu, abiems Šalims
pasirašant pakeistą ar papildytą Sutartį arba apsikeičiant pasirašytais skanuotais dokumentais
elektroniniu paštu. Tokie pakeitimai ar papildymai tampa neatskiriamomis Sutarčių dalimis abejoms
Šalims juos pasirašius.

6.5. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, raštu įspėdama kitą Šalį ne vėliau kaip
prieš 30 dienų. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama nesilaikant išankstinio įspėjimo termino
tais atvejais, kai dėl įspėjimo termino Šalis ar viena iš Šalių patirtų nuostolių.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Sutartį sudariusios Šalys privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, kurie
atsirado dėl Šalies kaltų veiksmų ar neveikimo pažeidžiant Sutartį.

7.2. Taisyklės yra parengtos ir Sutartys yra sudaromos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Visi klausimai, kurie Taisyklėse ar Sutartyse nėra aptarti, turi būti suprantami ir aiškinami taip, kaip
šie klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.3. Ginčai, kylantys iš Taisyklių ir Sutarčių, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti –
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

7.4. Jei kuri nors Taisyklių ir / ar Sutarties sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama,
tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Taisyklių ir Sutarties sąlygų. Tokiu atveju
Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma,
turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

7.5. Asociacija gali keisti Taisykles informuodama Sutartis sudariusius Autorius apie numatomus
Taisyklių pakeitimus ne vėliau kaip likus 30 dienų iki naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo dienos.
Jeigu Autorius išreiškia nesutikimą su pasikeitusiomis Taisyklėmis, Sutarčiai yra taikomos Sutarties
sudarymo metu galiojusios redakcijos Taisyklės, o jeigu tai nėra įmanoma ir Šalims nepavyksta
susitarti dėl abiems Šalims priimtinų Sutarties sąlygų, Sutartis nutraukiama nuo naujos redakcijos
Taisyklių įsigaliojimo dienos.

7.6. Taisykles tvirtina ir pasirašo Asociacijos prezidentas.

Elektroninių knygų leidėjų asociacijos „Naujas vardas“
prezidentas Liutauras Leščinskas

_____________________
(parašas)


