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1. SUTARTIES S. T,YS
Pirmoji,ialis - UAB "HNIT-BALTIC", toliau tekste Teiktjas, atstovaujamas direktoriaus Lino Gipi5kio, veikiandio pagal bendroves

istatus.

Antroji,Yalis - Vilniaus universitetas, toliau tekste Naudotojas, atstovaujamas Rektoriaus Benedikto Juodkos, veikiandio pagal Vilniaus
universiteto Statut4.

2. SUTARTIESDALYKAS
2.1 . Sia sutartimi Teikijas (Licenciaras) suteikia Naudotojui (Licenciatui) Geoduomenq naudojimo neatlygintin4 neiSimting {mones

interneto licencij4 (leidimQ, suteikiant teisp geoduomenis publikuoti vie5ame Internet tinkle be teises j4 perduoti, parduoti ar

kitaip perleisti kitam asmeniui.

2.2. Geoduomenq naudojimo {mon4s Interneto licencija Sioje sutartyje suprantama kaip {monds Inlerneto licencija, kuri suteikia

teisp Naudotojui instaliuoti geoduomenq kopijas neribotame skaidiuje kompiuteriniq darbo vietq arba tarnybinese stotyse,

suteikiandiose priejimq prie geoduomenq i5 bet kokio skaidiaus kompiuteriniq darbo vietq, prijungtq prie tarnybiniq stodiq.

Tarnybines stotys ar kompiuterines darbo vietos, i kurias perkelti duomenys ar i5 kuriq gali blti tiesiogiai skaitomi ar

kopijuojami geoduomenys, lra5yti tarnybinese stotyse (serveriuose), visais atve.iais turi bDti Naudotoio, veikiandio kaip vienas

[kio subjektas (turindio lkini subjekt4 identifikuojandius rekvizitus) valdymo (tiesioginio administravimo) Zinioje. {monis
Interneto licencija Naudotojui suteikia teisE publikuoti (vie5inti) geoduomenis vie5ame Internet tinkle rastriniame formate,

uZtikrinant, kad Interneto naudotojas negaletq tiesiogiai prieiti ir kopijuoti originaliq geoduomenq. Publikuojant geoduomenis

Internete privaloma nurody4i 5altinl uZra5u ,,Panaudoti duomenys O UAB ,,HNIT-BALTIC",2007-.
2.3. Licencijos dalykas yra geoduomenq, kuriq turinys apibreZiamas Geoduomenrl perdavimo-priimimo aktuose, koprja, perduodama

N au dot oj u i elektroninese laikmenose.

2.4. Geoduomenq Teikdjas turi i3imtinas tuftines autoriaus teises i visus geoduomenis, licencijuojamus pagal Siq sutarti. Geoduomenq

Naudotojas (licencijos gavejas) pagal 5i4 sutarti igyja nei5imtinp ir neperduodamq licencijq naudoti geoduomenis, laikantis Sios

licencines sutarties s4lygq.

2.5. Geoduomenq TeikLjo autorines turtines ir neturtines teises gina Lietuvos Respublikos istatymai ir tarptautines sutartys.

2,6. Sioje sutartyje geoduomenys suprantami kaip nustatyto turinio geografiniai vektoriniai ir atributiniai (apra5omieji) duomenys,

metodiSkai susisteminti i duomenq rinkinius ar duomenq bazes, pritaikyi skaityti kompiuterinemis techninemis priemonemis.

Geoduomenq turinys, jq pavadinimas, geografine teritorine apimtis ir kita geoduomenis identifikuoianti informaciia apibreZiama

G e o du o me ru4 p er dav im o -pr i i mimo a ktu o s e.

2.7. Geoduomenq naudojimo [monis Interneto licencijq Naudotojas gali naudoti mokymo tikslams nemokamai tik pasiraSps

neriboto naudojimo ATcGIS programines irangos vieneriq metq edukacinp licencij4 bei 5i4 geoduomenq naudojimo licer.rcinq

sutartl.
2.8. Geoduomenq naudojimo licencine sutartis turi iuridinQ gaii4 tik kartu su Geoduomen4 perdavimo - pridmimo aktais, kttrie

privalo buti pasiraSyti Teikijo ir Naudotojo igaliotq asmenq.

3. SaInT ISIPAREIGoJIMAI ir TEISES
3.1 . Pirmosios Salies fsipareigojimai ir teisds

3. 1 .1 [sigaliojus Siai sutardiai Teikijas perduoda geoduomenis Naudolojui, pasira5ant Geoduomen4 perdavimo-priemimo aktq,

kuriame apibreZiamas perduotq geoduomenq turinys, apimtys ir kita geoduomenis identifikuojanti informacija.

3.1 .2 Teikdjas pasilieka teisq bet kuriuo metu patikrinti pats arba patikrinti kitais istatymq numatltais bldais, kaip Naudotojas

laikosi Sios geoduomenq naudojimo licencines sutarties s4lygq.

3.1 .3 Teikiias uZtikrina, kad turi visus igaliojimus ir teises irykdyti lsipareigojimus, prisiimtus pagal 5i4 licencing sutartl.

3.2. Antrosios 5alies isipareigojimai ir teis6s

3.2.1 Sia sutartimi Nautlotojas bes4lygiSkai pripaZista Teikijo teises I geoduomenis ir isipareigoja be i5imdiq laikltis Sioje

sutarlyje nustatytq geoduomenq naudojimo sqlygq nuo jq perdavimo Naudotojui momento, t.y. nuo momento kai abi

sutafiies Salys pasira5e Geoduomentl perdavimo - priemimo aktq.

3.2.2 Naudotojas turi teisp instaliuoti ir lai$ai elektroninese laikmenose bei naudoti tokius ir tiek geoduomenq, kaip tai

nurodyta Geoduomen4 perdavimo-priEmimo aktuose. Naudotojas geoduomenq saugojimo tikslu turi teisp pasigaminti

vien4 geoduomenq atsarginp kopr14 ir perkelti i kompiuterines laikmenas tiek geoduomenq kopiir.6 kaip tai nurodyta Sios

licencines sutadies 2.2 skyriuje. Papildomos geoduomenq ar jq daliq kopijos bet kokiose elektroninese laikmenose yra

neteisetos.
3.2.3 Naudotojas neturi teises perduoti geoduomenq ar jq atskirq daliq kitam asmeniui (kitam hziniam ar juridiniam asmeniui)

ar kitaip juos tiraZuoti ar platinti bet kokioje formoje, bet kokiomis priemonemis (elektroninemis, mechaninemis) Sioje

sutartyje nenumatytiems tikslams be ra5ti5ko TeikAio sutikimo.

3.2.4 Naudotojas isipareigoja uZtikrinti tokias geoduomenq saugojimo ir naudojimo s4lygas, kad geoduomenys neb[tq
kopijuojami ar kitaip dauginami nelegaliai ar jais neteisetai galetq pasinaudoti kiti asmenys, nesusijg su Sia sutartimi.

3.2.5 Naudolofas geoduomenq ar jq daliq pagrindu neturi teises gaminti, tiraZuoti ir platinti tretiems asmenims komerciniais
tikslais ar siekdamas kitokios naudos bet kokios formos, dydZio ar mastelio Zemelapiq, schemq ir kitq katografiniq
produktq analoginej e formoj e.

3.2.6 Naudotojas turi teisQ geoduomenq pagrindu spausdinti bet kokio tipo medZiagq analogineje formoje jos naudojimui

N au doloj o vidinems reikmems.

3.2.7 Naudotojas turi teisp geoduomenq pagrindu spausdinti bet kokio tipo medZiag4 analogineje formoje ir perduoti j4
tretiems asmenims supaZindinimo ar kitais nekomerciniais tikslais spausdintineje medZiagoje, nurodydamas geoduomenq

panaudojimqprivalomu uZraSu "Panaudoti geoduomenys O UAB "HNIT-BAITIC" 2002 - <einamieji metai>".

3.2.8 Geoduomenq formato, struktr:ros ar kitq charakteristikq pakeitimas juos perdirbant nepakeidia ir nepanaikina
geoduomenq naudojimo s4lygq, apibreZtq Sia licencine sutartimi. Naudotojas turi teisQ adaptuoti geoduomenis, pritaikant
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juos savo poreikiams. Naudolojas neturi teises geoduomenq pagrindu kurti (gaminti) i5vestinius geoduomenis ir juos
platinti ar kitaip tiraZuoti tretiems asmenims.

3.2.9 Nauclolojas isipareigoja informuoti ir [pareigoti Naudotojo darbuotojus, kurie tures teisg dirbti su geoduomenimis,
nenaudoti geoduomenq asmeniniais pasipelnymo tikslais ir kitais budais nepaZeisti geoduomenq naudojimo sqlygq,
apibreZtq Sioj e sutanyj e.

4. GEODUOMENUNAUDOJIMOLICENCIJOSPAKEITIMAS
4.1 . Geoduomenq naudojimo licencijos r[Sies pakeitimas galimas tik abiem sutarties Salims pasira5ant naujq Geoduomen4 naudojimo

licencinq sutart! ir protokol4 kuriame i5vardinami visi anksdiau pasiraSy.ti Geoduomen4 perdavimo - pridmimo aktai ir
geoduomenys, kuriems galioja pakeistaGeoduomenr4naudojimo licencini sutartis.

4.2. Geoduomenq Naudotojas, noredamas pakeisti geoduomenq naudojimo licencijos r[Si (pvz.: turedamas licencij4 naudoti
geoduomenis VIENOJE kompiuterineje darbo vietoje ir noredamas igyti geoduomenq naudojimo IMONES licencij4 leid2iandi4
naudoti geoduomenis Naudotojo vidiniame kompiuteriU tinkle), kreipiasi t Teikijq su kuriuo suderinamos naujos licencines
sutarties sudarymo s4lygos ir Teikijas ir Naudotojas pasira5o naujqGeoduomen7 naudojimo licencinq sutarti ir protokol4

5. ATSAKOMYBE,UZ,LICENCINESSUTARTIESS,{LYGVNESILAIKYMA
5.1. Naudotojas, paZeidps Sios licencines sutafties sqlygas, Teikijo patirtus nuostolius ir Lal4atlygina Lietuvos Respublikos istatymq

nustatlrta tvarka.

5.2. Naudotojui paZeidus Sios licencines sutarties s4lygas, Naudotojas praranda visas teises, [gyaas pagal Siq licencinp sutan[ i
geoduomenq naudojim4 ir privalo i5instaliuoti geoduomenis i5 visq kompiuteriniq darbo vietq bei sunaikinti bet kokioje
elektronineje formoje saugomas geoduomenq kopijas. Teikdjas nekompensuoja jokiq i5laidq, susijusiu su geoduomenU tsigijimu
ir jq naudojimo teises praradimu.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS
6.1 . Licencine sutartis isigalioja nuo momento, kai j4 pasira5e abi sutafties Salys.

6.2. Sutartis galioja vieneriq metq laikotarpi nuo sutarties pasiraSymo datos.

6.3. Sutartis gali buti nutraukta dviSaliu susitarimu arba vienos i5 sutarties Saliq iniciatyva. Sutartis gali b[ti nutraukta viena5ali5kai

Naudotojo iniciatyva apie tai ra5tu informavus Teikijq priei 30 dienq. Sutartis gali buti nutraukta viena5aliSkai Teiktjo
iniciafva tik tuo atveju, ieigu Naudotojas paLeidi,Sios licencines sutarties s4lygas arba Naudotojaf paskelbtas bankotas irlarba

Naudotoias yra likviduojamas ir nera jo teisiq peremejo.

6.4. Reorganizavus Sios sutarties Salis, sutaftyje numab4os teises ir [sipareigojimai pereina jq teisiq peremejams. Likvidavus Sios

sutarlies Salis, sutartyje numatytos teises ir isipareigojimai pereina jas igijusiems asmenims. Tuo atveju, jeigu nera Naudolojo
teisiq peremejo, 5i licencine sutafiis nutraukiama ir Naudotojas privalo i5instaliuoti geoduomenis i5 visq kompiuteriniq darbo

vietq bei sunaikinti bet kokioje elektronineje formoje saugomas geoduomenq kopijas ir apie tai raStu informuoti Teikijq.
6.5. Naudotojo likvidavimo atveju, kai yra jo teisiq peremejas, privalo buti pasiraSya nauja licencine suta:tis su Naudotojo teisirl

peremeju. Naudotojo teisiq peremejas igyja visas teises I geoduomenq naudojimq tik nuo licencines sutarties su juo pasira5ymo

momento.
6.6. Bet kuriuo Sios licencines sutafties nutraukimo atveju Naudotojas privalo i5instaliuoti geoduomenis i5 visq kompiuteriniq darbo

vietq bei sunaikinti bet kokioje elektronineje formoje saugomas geoduomenq kopijas ir apie tai ra5tu informuoti Teikijq.

7. KITOS SALYGOS
7.1 . Gindai, i5kilE del Sios sutarties nevykdymo ar nederamo lykdymo sprendZiami Saliq susitarimu arba, nepasiekus susitarimo,

Li etuvos Respublikos lstatymu nusta[4a tvarka.

7 .2. Sios sutarties papildymai ar pakeitimai turi juriding gali4 jeigu jie padaryti ra5tu ir pasiraSy'ti abiejq sutarties 3aliq.

7.3. Teikdjas negarantuoja, kad geoduomenys tenkins Nautlolojo poreikius ir pateisins l[kesdius. Geoduomenys pateikiami "TOKIE,
KOKIE YRA". Teiknjas neatsako uL Naudotojo patirt4 bet koki4 Zal4 ar nuostolius, nepriklausomai nuo to, kaip ir kiek

Naudotojas naudojo ar nenaudojo geoduomenq.

7.4. Si sutartis sudary4a dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding galiq. Vienas sutarties egzempliorius |ieka Naudotojui,
antras egzempliorius lieka Teikdiui.

L SUTARTIES s.lt t1-l REKVIZITAI

Naudotojas:
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3, LT-O1513 Vilnius

[mones kodas I 195081

PVM LTI 195081 t3

Teikijas:
UAB ,,HNIT-BALTIC"
Konarskio 28A, LT-03 127 Vilnius
[mones kodas 1 10584280
PVM moketo.jo kodas LT'l05842811
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