
 GAUTA: deklaraciją priėmusio asmens pareigos 
 
___________________________________________ 
                (vardas, pavardė, parašas ir data) 

 
Asociacijos LATGA valdymo / priežiūros organų dalyvės (-io)  

metinė interesų konfliktų deklaracija 
 
Šios deklaracijos tikslas apsaugoti autorių teisių turėtojų interesus nuo galimų asociacijos „LATGA" (toliau – 

Asociacija) valdymo ir priežiūros organų dalyvių sprendimų ar veiksmų siekiant asmeninės naudos. 

Aš,       (vardas, pavardė), Asociacijos valdymo (pasirinkti tinkamą) organų dalyvis (-ė) veiksiu Asociacijos, 

jos narių bei kitų autorių teisių turėtojų ir labui, bet ne dėl asmeninės finansinės ar kitokios naudos. 

Atsiradus bet kokiam interesų konfliktui kai aš, mano sutuoktinis, sugyventinis, partneris, tėvai, vaikai ar kiti 

su manimi susiję fiziniai ar juridiniai asmenys dėl mano priimtų sprendimų gali turėti tiesioginės ar 

netiesioginės naudos, apie tai nedelsdama (-as) raštu pranešiu Asociacijai. 

Atsižvelgiant į LR ATGTĮ numatytus įpareigojimus, nurodau žemiau esančią informaciją apie praėjusiais 

finansiniais metais iš Asociacijos gautas sumas (pasirinktą intervalą pažymėti „x“): 

 Iki 1000 Eur 
 

Nuo 1000 iki 5000 Eur 
 

Daugiau nei 5000 Eur 
 

Su darbo santykiais 

susijusios pajamos: 
 

   

Autorinis atlyginimas 

(išmokėtas kaip teisių 

turėtojui): 
 

   

Kitos išmokos 

(nurodyti pobūdį): 
 

   

Esami interesų konfliktai (pažymėti „x“, jei tinka apibūdinti deklaruojančio asmens, jo sutuoktinio, 

sugyventinio, partnerio, tėvų, vaikų ar kitų su deklaruojančiu asmeniu susijusių fizinių ar juridinių asmenų 

juridinę padėtį ): 

 esu kitų kolektyvinio teisių administravimo organizacijų ar nepriklausomų subjektų, veikiančių  toje  

pačioje  srityje  (tiesiogiai  konkuruojančių), valdymo  organų  ar priežiūros  organų narys (tarybos narys, 

valdybos narys, revizijos komisijos narys), steigėjas, dalininkas, akcininkas ir pan.,  

Jei taip, nurodykite ________________________________________________________________ 

 

 esu kitų kolektyvinio teisių administravimo organizacijų ar nepriklausomų subjektų, veikiančių  toje  

pačioje  srityje  (tiesiogiai  konkuruojančių), administracijos vadovas ar darbuotojas;  

Jei taip, nurodykite ________________________________________________________________ 

 

 esu juridinio asmens, naudojančio LATGA repertuaro kūrinius tiesioginiais ar netiesioginiais komerciniais 

tikslais, valdymo  organų  ar priežiūros  organų narys (tarybos narys, valdybos narys, revizijos komisijos 

narys), steigėjas, dalininkas, akcininkas, vadovas, darbuotojas ir pan. 

Jei taip, nurodykite ________________________________________________________________ 

 

 LATGA repertuaro kūrinius tiesioginiais ar netiesioginiais komerciniais tikslais naudoju kaip fizinis 

asmuo;  

Jei taip, nurodykite ________________________________________________________________ 

 



 esu juridinio asmens, naudojančio LATGA repertuaro kūrinius tiesioginiais ar netiesioginiais komerciniais 

tikslais, kreditorius, laiduotojas, skolininkas ar turiu kitokių finansinių įsipareigojimų / santykių su tokiu 

asmeniu; 

Jei taip, nurodykite ________________________________________________________________ 

 

 esu narys asociacijose, organizacijose, visuomeniniuose judėjimuose, fonduose ir pan., galinčiuose turėti 

įtakos Asociacijos veiklai, finansinei naudai / padėčiai, reputacijai ir kt.  

Jei taip, nurodykite ________________________________________________________________ 

 

 kita (įrašyti)___________________________________________________________________ 

 

 Šiuo metu interesų konfliktų neturiu 

 

Patvirtinu, jog man yra žinoma, kad interesų konflikto atveju: 

• turiu pareigą nusišalinti arba galiu būti nušalintas nuo susijusių su interesų konfliktu klausimų 

svarstymo / sprendimų priėmimo; 

• neturiu teisės dalyvauti susijusių su interesų konfliktu klausimų svarstyme / sprendimų priėmime. 

 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija yra pilna ir teisinga, kad sąmoningai nesiekiu nuslėpti 

galimų interesų konfliktų. Suprantu, kad nedeklaravus žinomų interesų konfliktų, galiu būti pašalinta (-as) iš 

valdymo ar priežiūros organo narių, mano atžvilgiu gali būti taikomos teisinės atsakomybės priemonės. 

 

Patvirtinu, kad žinau, jog asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo bei korupcijos prevencijos 

tikslais BDAR 6 str. 1 dalies c (duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas) bei f (teisėto 

intereso siekimas) punktų teisiniu pagrindu. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to 

reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, 

asmens duomenys saugomi kadencijos galiojimo metu bei 10 metų po to. Saugojimo laikotarpiui 

pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Detalesnė informacija pateikiama „Asociacijos LATGA asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėse“. 

 

 

 

______________________________________________________ 
               vardas, pavardė parašas, data 

 


