
 

 

MUZIKOS KŪRINIO LEIDĖJO  
NARYSTĖS SUTARTIES Nr. ______ PRIEDAS 

 
Asociacija LATGA (toliau – LATGA), atstovaujama direktorės Lauros Baškevičienės, veikiančios pagal Įstatus, iš vienos  
 
pusės, ir muzikos kūrinio leidėjas ________________________________ , atstovaujamas ______________________,
          Įmonės pavadinimas             vadovo vardas, pavardė 
 

iš kitos pusės, pasirašė šį narystės sutarties Priedą. 
 

1. Turtinės teisės, perduodamos kolektyviai administruoti Asociacijai LATGA 
1.1. Leidėjas, išskyrus 3 d. numatytą atvejį, perduoda Asociacijai LATGA išimtinę teisę leisti: 

  
 

Leidėjo parašas 

1.  viešai atlikti ir viešai skelbti jo atstovaujamų autorių kūrinius  

2.  
atgaminti jo atstovaujamų autorių kūrinius garso ar audiovizualinio 

įrašo forma 
 

 
1.2. Leidėjas perduoda LATGA administruoti teisę gauti autorinį atlyginimą už: 

1.2.1. teisę viešai atlikti ir viešai skelbti jo atstovaujamų autorių kūrinius; 
1.2.2. teisę atgaminti jo atstovaujamų autorių kūrinius garso ar audiovizualinio įrašo forma; 
1.2.3. teisę platinti jo atstovaujamų autorių sukurtus kūrinius ar jų kopijas nuomojant.  

 

2. Kūrinius, kurie dar nebuvo atgaminti garso ar audiovizualinio įrašo forma, LATGA gali leisti įrašyti tik muzikos 
kūrinio leidėjui leidus.  
 

3. LATGA neadministruoja šio Priedo 1.1 d. nurodytų turtinių teisių, kai kūrinys naudojamas reklamoje, laidų ir 
programų anonsuose. 
 

4. Muzikos kūrinio leidėjo teisės ir įsipareigojimai 
4.1. Registruoti LATGA muzikos kūrinio leidėjo atstovaujamų autorių sukurtus kūrinius pagal LATGA nustatytą 
kūrinių registravimo tvarką. 
4.2. Leidybinėse sutartyse muzikos kūrinio leidėjas su muzikos kūrinių autoriumi turi aiškiai nurodyti procentais, 
kaip tarp teisių turėtojų bus padalijamas autorinis atlyginimas, surinktas už kūrinių panaudojimą. Tačiau bet 
kuriuo atveju pagal sutartį su LATGA atstovaujamu autoriumi Leidėjas neturi teisės perimti daugiau kaip 50 
procentų autoriui priklausančio autorinio atlyginimo už konkretaus kūrinio panaudojimą. 
4.3. Pristatyti leidybinės sutarties su muzikos kūrinių autoriumi kopiją į LATGA per 10 darbo dienų nuo leidybinės 
sutarties sudarymo. Nepristačius leidybinės sutarties per aukščiau nurodytą terminą, autorinio atlyginimo 
pasidalijimas tarp LATGA atstovaujamo autoriaus ir muzikos kūrinio leidėjo, bus skaičiuojamas nuo sutarties 
pristatymo į LATGA datos.  
4.4. Muzikos kūrinio leidėjas turi teisę perduoti LATGA arba užsienio šalių autorių teisių kolektyvinio 
administravimo bendrijų, su kuriomis  LATGA yra sudariusi abipusio atstovavimo sutartis, atstovaujamiems 
muzikos kūrinių leidėjams turtines teises, nurodytas Priedo 1.1. d. ir įgytas leidybinės sutarties su LATGA 
atstovaujamu autoriumi pagrindu. 

 

5. Nario atsakomybė 
Visa atsakomybė dėl muzikos kūrinio leidėjo atliktos kūrinių registracijos tenka muzikos kūrinio leidėjui. 
 
Asociacijos LATGA direktorė       Narys 
Laura Baškevičienė        _____________________________ 
               vardas, pavardė 
                                        
__________________________       _____________________________ 
                          parašas                                 parašas 

 
Vilnius 
20__m. __________ mėn. __ d.                                                               20__m. __________ mėn. __ d. 


