
 

LICENCIJA Nr. X 

Vilnius, 2018 m. XX mėn. XX d. 

Dėl programinės įrangos ADSM naudojimo 

 

Ši sutartis (toliau – licencija) yra teisinis susitarimas tarp INSTITUCIJOS (toliau – Naudotojo) ir UAB „ELSIS TS" 

(toliau – Gamintojo) dėl programinės įrangos ADSM, kurią sudaro kompiuterio programos, spausdinta dokumentacija ir 

elektroniniai dokumentai, naudojimo.  

ADSM yra saugoma Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, tarptautinių sutarčių bei kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių intelektualinės nuosavybės teisių apsaugą. 

ADSM nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teisės priklauso ir išliks Gamintojui.  

Naudotojui suteikiamos tik tos autorinės turtinės teisės, kurios konkrečiai nurodytos šioje licencijoje.  

Įgydamas šią licenciją, Naudotojas įgyja teisę įdiegti ir naudoti ADSM savo tiesioginei veiklai ir funkcijoms vykdyti. 

Įgydamas šią licenciją, Naudotojas ADSM privalo įdiegti ir naudoti nepažeisdamas šių reikalavimų: 

1. Naudotojas turi teisę įdiegti ADSM ___ vardinių vartotojo licencijų arba ___ konkurentinių tinklinių licencijų ir 

naudoti Naudotojo kompiuteriuose, serveriuose, tiek gamybinėje, tiek testavimo aplinkose. 

2. ADSM yra neriboto laiko, neišskirtinė licencija nurodytam aukščiau vartotojų skaičiui ir (arba) naudojimuisi, 

įdiegiant, eksploatuojant ADSM programinę įrangą Naudotojo reikmėms, jam įgyvendinant Naudotojui 

priskirtas funkcijas Sutarties Nr. XXX, sudarytoje tarp Šalių 2017 XXXX d. pasirašymo metu. 

3. Naudotojas turės teisę perkelti ADSM programinę įrangą į kitą Naudotojo kompiuterinės technikos platformą 

arba Naudotojo operacinę sistemą.  

4. Naudotojas turės teisę perleisti ADSM įrangos licenciją kitam viešojo sektoriaus subjektui, jeigu tokiam 

subjektui perleidžiamos Naudotojo funkcijos, kurių vykdymui buvo įsigyta licencija. 

5. ADSM programinę įrangą ir ADSM modulius dauginti privačiam naudojimui neleidžiama.  

6. Jeigu Gamintojas būtų paskelbiamas bankrutavusiu arba yra likviduojamas ar per pagrįstą laiką nuo rašytinio 

įspėjimo neįvykdo savo įsipareigojimų, susijusių su ADSM programinės įrangos arba ADSM įrangos modulių 

palaikymu ir priežiūra, Naudotojas turės pateikti prašymą ir gauti ADSM programinės įrangos arba ADSM 

įrangos modulio išeities programų paskutinių Gamintojo turimų versijų kodus ir dokumentus, kurie naudojami 

Naudotojo poreikiams. Naudotojui paprašius, Gamintojas turės savo sąskaita išeities programos kodus patalpinti 

saugioje Naudotojo vietoje. 

7. Jeigu ADSM įranga arba ADSM įrangos modulis prarandamas arba sugadinamas po to, kai licencija ir rizika 

perleidžiama Naudotojui, Gamintojas turės pateikti Naudotojui pakaitinę paskutinės Gamintojo turimos 

Naudotojo poreikiams naudojamos ADSM programinės įrangos arba ADSM įrangos modulio kopiją. Gamintojo 

prašymu Naudotojas turės pateikti patikimų įrodymų, kad ADSM programinė įranga arba ADSM įrangos 

modulis buvo prarastas arba sugadintas.  

8. ADSM nereikalauja jokių ADSM licencijų įsigijimo jos modernizavimo metu, didėjant naudotojų, darbo vietų 

ar naudojamų funkcijų skaičiui. 

 

Visais kitais atvejais, kurie nenurodyti šioje licencijoje, naudoti, keisti modifikuoti ar kitaip eksploatuoti, taip 

pat demonstruoti, platinti ADSM sistemą, publikuoti bet kokią informaciją, susijusią su ADSM, Naudotojas gali 

tik gavęs išankstinį raštišką Gamintojo sutikimą.  
Bet kokie pakeitimai ADSM programinėje įrangoje ar jos moduliuose, kurie atlikti ne Gamintojo, panaikina 

Gamintojo kokybės garantiją ir atsakomybę už ADSM funkcionalumą ir atitikimą naudotojo poreikiams bei Sutarties Nr. 

XXXX reikalavimams.  

Naudotojo ar jo pavedimu trečiųjų asmenų atlikti pakeitimai ADSM programinėje įrangoje ar jos moduliuose 

nesuteikia Naudotojui ar tretiesiems asmenims jokių autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į ADSM. 

Licencija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Gamintojas neatsako už bet kokius nuostolius, patirtus Naudotojui naudojant ADSM. 

Atlyginimas už licencijos suteikimą XXX eurų  su PVM. Apmokėjimo sąlygos nurodytos Sutartyje Nr. XXX, 

sudarytoje tarp Šalių 2017 XXXXX d. 

Ginčai, kilę dėl šios licencijos, sprendžiami derybų keliu. Jei taip ginčų nepavyksta išspręsti per 30 dienų, bet kuri 

šalis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą, kur ginčas bus sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. 
 

Naudotojas 

Pasirašė:_____________________ 

(parašas) 

[Vardas Pavardė] 

[Pareigos] 

Data:  

 

Gamintojas 

Pasirašė:____________________ 

(parašas) 

[Vardas Pavardė] 

[Pareigos] 

Data:  

 


