
GAUTA: deklaraciją priėmusio asmens pareigos, vardas, 

pavardė, parašas ir data 

  

 

 

 

 

ASOCIACIJOS LATGA VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIO METINĖ INDIVIDUALI INTERESŲ 

DEKLARACIJA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Deklaruojantysis asmuo: 

1. Vardas, pavardė  

2. Darbovietė, pareigos   

3. El. paštas  

 

4. Telefono (-ų) Nr.  

 

Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris*: 

1. Vardas, pavardė  

2. Darbovietė, pareigos  

 

Deklaruojančiojo asmens vaikai: 

1. Vardas, pavardė  

2. Darbovietė, pareigos  

 

Deklaruojančiojo asmens Tėvai: 

1. Vardas, pavardė  

2. Darbovietė, pareigos  

 

 
II. PAJAMOS 

Praėjusiais finansiniais metais deklaruojančiojo asmens iš Asociacijos LATGA gauti atlyginimai, kaip teisių turėtojui 

išmokėtos kolektyvinio teisių administravimo pajamos, kitos piniginės ir nepiniginės išmokos (pasirinkti intervalą). 

 

 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):    

 

III. VERTYBINIAI POPIERIAI 

Deklaruojančiojo asmens, jo sutuoktinio (partnerio), sugyventinio, vaikų ir (ar) tėvų vertybiniai popieriai turimi 

metinės individualios interesų deklaracijos pildymo dieną įmonėse, kurios susijusios su Asociacijos LATGA veikla ir 

dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. (Nurodyti įmonių pavadinimus) 

 

Akcijos:  

Dalys, pajai;  

                                                 
* Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota partnerystė 
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Kiti vertybiniai popieriai:  

 

IV. PAREIGOS AR RYŠIAI SU ĮMONĖMIS, ĮSTAIGOMIS AR ORGANIZACIJOMIS 

Deklaruojančiojo asmens, jo sutuoktinio (partnerio), sugyventinio, vaikų ir (ar) tėvų pareigos ar ryšiai su įmonėmis, 

įstaigomis ar organizacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), narystė ir pareigos visuomeniniuose judėjimuose (įskaitant 

dalyvavimą fondų veikloje) ar organizacijose metinės individualios interesų deklaracijos pildymo dieną, kai tokie 

ryšiai yra susiję su Asociacijos LATGA veikla ir jeigu dėl to kyla ar gali kilti interesų konfliktas (nurodyti įmones, 

įstaigas ar organizacijas bei ryšį su jomis). 

 

Pareigos ar ryšiai su įmonėmis, įstaigomis ar 

organizacijomis: 

 

 

V. PAREIGOS AR RYŠIAI SU KITOMIS KOLEKTYVINIO TEISIŲ ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJOMIS 

Deklaruojančiojo asmens, jo sutuoktinio (partnerio), sugyventinio, vaikų ir (ar) tėvų pareigos ar ryšiai su kitomis 

kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), metinės 

individualios interesų deklaracijos pildymo dieną. 

 

Pareigos ar ryšiai su kitomis kolektyvinio autorių teisių ir 

gretutinių teisių administravimo organizacijomis: 

 

 

VI. ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTAS 

Deklaruojančiojo asmens, jo sutuoktinio (partnerio), sugyventinio, vaikų ir (ar) tėvų artimieji giminaičiai, šeimos 

nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas deklaruojančiajam būnant Asociacijos LATGA valdymo 

ar priežiūros organo nariu. 

 

Artimieji giminaičiai, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas 

(Kiti nei deklaracijos viršuje nurodyti artimi asmenys): 

 

Šeimos nariai, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas:  

Kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas:  

 

 

 

 

 

Papildomų lapų 

skaičius: 

 

 

 

 

Deklaruojančiojo asmens parašas, data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


