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ASOCIACIJOS LATGA NARYSTĖS SĄLYGŲ APRAŠAS

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Asociacijos LATGA (toliau – Asociacija) narystės sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)
nustato naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos bei stojamųjų
įnašų mokėjimo tvarką bei sąlygas, taip pat narių teises ir teisių įgyvendinimo sąlygas.
1.2 Aprašas paruoštas remiantis LR Asociacijų įstatymu, LR Autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymu (toliau – ATGTĮ) bei Asociacijos įstatais.
1.3 Šio Aprašo privalo laikytis visi Asociacijos nariai.

2. Asociacijos nariais gali būti:
2.1. Fiziniai asmenys – autoriai ar jų teisių paveldėtojai, kurių narystė atitinka ATGTĮ
numatytas kolektyvinio administravimo taikymo sritis.
2.2. Autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą, jei
šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai administruojamos pagal ATGTĮ.
2.3. Kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie ATGTĮ nustatytais atvejais turi turtines
muzikos kūrinių autorių teises (muzikos kūrinių leidėjai). Muzikos kūrinių leidėjas turi
vykdyti pastovią muzikos kūrinių leidybinę veiklą, siekdamas meniniu ir ekonominiu
požiūriu optimaliai realizuoti jam patikėtus muzikos kūrinius.
2.4. Audiovizualinių kūrinių gamintojai.
3. Naujų narių priėmimo tvarka ir narystės reikalavimai
3.1. Norintys tapti Asociacijos nariais Asociacijos Tarybai turi pateikti raštišką nustatytos
formos prašymą dėl priėmimo į Asociacijos narius ir:
Fiziniai asmenys
3.1.1. informaciją apie savo sukurtus ir jau viešai atliktus (gyvas atlikimas viešų renginių
metu), viešai paskelbtus (transliuotus per radiją ir televiziją, paskelbtus internete),
atgamintus, viešai rodomus ar rodytus kūrinius;

3.1.2. paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu nariu ketina tapti autoriaus turtinių teisių
paveldėtojas;
3.1.3. informaciją apie kūrinių naudotojus, panaudojusius autoriaus arba muzikos kūrinių
leidėjo atstovaujamų autorių kūrinius savo veikloje arba sutarčių su autoriumi arba
muzikos kūrinių leidėju pagrindu ketinančius panaudoti kūrinius ateityje;
3.1.4. informaciją apie savo sukurtus audiovizualnius kūrinius;
Muzikos kūrinių leidėjai
3.1.5. informaciją apie muzikos kūrinių leidėjo atstovaujamus autorius ir jų sukurtus bei
viešai atliktus (gyvas atlikimas viešų renginių metu), viešai paskelbtus (transliuotus
per radiją ir televiziją, paskelbtus internete) arba mechaniškai atgamintus kūrinius;
3.1.6. dokumentus, įrodančius muzikos kūrinių leidybinės veiklos pastovumą;
3.1.7. pasirašytas leidybines sutartis;
3.1.8. informaciją apie kūrinių naudotojus, panaudojusius autoriaus arba muzikos kūrinių
leidėjo atstovaujamų autorių kūrinius savo veikloje arba sutarčių su autoriumi arba
muzikos kūrinių leidėju pagrindu ketinančius panaudoti kūrinius ateityje;

Autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą
3.1.9. informacija apie tai, kad šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai
administruojamos pagal ATGTĮ;
Audiovizualinių kūrinių gamintojai
3.1.10 informaciją apie savo pagamintus audiovizualinius kūrinius.
3.2. Įvertinusi pateiktą informaciją, Asociacijos Taryba paprasta balsų dauguma priima
sprendimą dėl narystės Asociacijoje ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
dienos raštu apie tai informuoja prašymo pateikėją. Sprendimas dėl narystės Asociacijoje turi
būti priimtas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
3.3. Asociacijos nariu tampama, kai:
3.3.1. Taryba pritaria prašymo pateikėjo narystei Asociacijoje,
3.3.2. prašymo pateikėjas sumoka stojamąjį įnašą,
3.3.3. tarp prašymo pateikėjo ir Asociacijos pasirašoma narystės sutartis, kurią
Asociacijos vardu pasirašo Direktorius.

3.4. Prašymo pateikėjas, nors ir atitinkantis šioje Tvarkoje numatytas sąlygas ir kriterijus,
Tarybos sprendimu gali būti nepriimtas į Asociacijos narius, jeigu jis veikė ir/ar veikia prieš
Asociacijos interesus ir/ar jo narystė galėtų sukelti interesų konfliktą.
3.5. Nauji Asociacijos nariai registruojami Asociacijos narių sąraše.
3.6. Ginčus dėl narystės Asociacijoje sprendžia Taryba, o nepasiekus susitarimo – ginčai
sprendžiami teismine tvarka.

4. Stojamasis įnašas
4.1.

Nariui fiziniam asmeniui stojamasis įnašas yra 10 eurų.

4.2.

Nariui juridiniam asmeniui stojamasis įnašas yra 30 eurų.

5. Stojamojo įnašo mokėjimo tvarka
Tarybai pritarus prašymui dėl narystės Asociacijoje, prašymo pateikėjas stojamąjį
mokestį sumoka ne vėliau, kaip per 90 kalendorinių dienų.

6. Narių teisės
Asociacijos Nariai turi įstatuose numatytas teises ir Tvarkos 6 punkte išvardintas teises.
Nariai, sudarydami su Asociacija narystės sutartį, turi teisę:
Suteikti leidimą administruoti visas jų turimas autorių teises ar gretutines teises,
tam tikrų kategorijų teises ar tam tikrų rūšių kūrinius ir gretutinių teisių objektus jų
pasirinktoje teritorijoje, nepriklausomai nuo Asociacijos įsteigimo vietos, jos buveinės
vietos arba nario gyvenamosios vietos ar buveinės, kilmės šalies ar pilietybės 7.1 punkte
numatyta tvarka;
6.2.
savarankiškai (ne kolektyvinio administravimo būdu) teikti licencijas naudoti
kolektyviai administruojamus kūrinius ar gretutinių teisių objektus nekomerciniais
tikslais 7.2 punkte numatyta tvarka;
6.3.
panaikinti Asociacijai suteiktą leidimą administruoti visas jų turimas autorių
teises ar gretutines teises, savo pasirinkimu atšaukti leidimą administruoti tam tikrų
kategorijų teises ar tam tikrų rūšių kūrinius ir gretutinių teisių objektus jų pasirinktoje
teritorijoje 7.3 punkte numatyta tvarka .
6.1.

7. Narių teisių įgyvendinimo sąlygos
Narys, suteikdamas leidimą administruoti visas turimas autorių teises ar gretutines
teises, tam tikrų kategorijų teises ar tam tikrų rūšių kūrinius ir gretutinių teisių objektus,
pasirašo narystės sutartį ir atitinkamą narystės sutarties priedą (Muzikos kūrinio su
tekstu ar be teksto autoriaus narystės sutarties priedą, Dramos kūrinio ar muzikinio

7.1.

dramos kūrinio autoriaus narystės sutarties priedą; Muzikos kūrinio leidėjo narystės
sutarties priedą;Vizualinio kūrinio autoriaus narystės sutarties priedą, Audiovizualinio
kūrinio autoriaus narystės sutarties priedą, Literatūros kūrinio autoriaus narystės
sutarties priedą, Literatūros kūrinio ar muzikos teksto autoriaus narystės sutarties
priedą, Audiovizualinio kūrinio gamintojo narystės sutartį). Narys turi teisę pasirinkti,
ar jis perduoda Asociacijai administruoti konkrečią teisę ar teisių kategoriją, ar visas
priede išvardintas teises ir teisių kategorijas. Narys pasirenka, kokių rūšių kūrinius
perduoda administruoti Asociacijai, pasirašydamas tos rūšies kūrinių narystės sutarties
priedą. Asociacija iš gretutinių teisių administruoja tik audiovizualinio kūrinio pirmojo
įrašo gamintojo teises.
7.2.
Narys turi teisę savarankiškai teikti licenciją naudoti kolektyviai
administruojamus kūrinius ar gretutinių teisių objektus nekomerciniais tikslais:
7.2.1. Narys likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kūrinių ar gretutinių teisių objektų
naudojimo pradžios privalo užpildyti Asociacijos nustatytos formos prašymą leisti
suteikti vienkartinę licenciją naudoti kūrinį (-ius) ar gretutinių teisių objektą (-us)
nekomerciniais tikslais.
7.2.2. Tokiame prašyme turi būti nurodyti planuojamas naudoti kūrinys (-iai) ar
gretutinių teisių objektas (-ai), renginys, kuriame bus naudojamas kūrinys
(-iai) ar gretutinių teisių objektas (-ai), naudotojas, vieta, kūrinio (-ių) ar
gretutinių teisių objekto (-ų) naudojimo laikotarpis, planuojamos renginio
pajamos.
7.2.3. Nekomerciniais tikslais laikomi tikslai, kuriais naudotojas nesiekia
tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos sau ar
tretiesiems asmenims. Nustatant, ar kūrinys (-iai) ar gretutinių teisių
objektas (-ai) buvo panaudotas nekomerciniais tikslais, turi būti
atsižvelgiama į naudojimo paskirtį. Kūrinio naudotojo teisinė forma,
organizacinė struktūra ir finansavimo būdas nėra lemiami veiksniai.
Nekomerciniais tikslais nebus laikoma kūrinių naudotojo veikla, kurią
vykdant per mėnesį gaunama daugiau kaip 50 EUR nepriklausomai nuo
finansavimo šaltinių.
7.2.4. Prašymo pateikimas negarantuoja pareiškejui, jog prašymas bus
patenkintas ir bus suteiktas leidimas suteikti licenciją tretiesiems
asmenims nekomerciniais tikslais. Esant neaiškumų, Asociacija turi teisę
reikalauti papildomos informacijos ar paaiškinimų, susijusių su kūrinių ar
gretutinių teisių objektų panaudojimu nekomerciniais tikslais. Patikrinusi
prašyme ar papildomuose paaiškinimuose pateiktą informaciją Asociacija
per 5 dienas nuo prašymo pateikimo ar papildomos informacijos
pateikimo raštu praneša pareiškėjui, ar pareiškėjui suteiktas leidimas
tretiesiems asmenims suteikti vienkartinę licenciją naudoti kūrinį (-ius) ar
gretutinių teisių objektą (-us) nekomerciniais tikslais.
7.3. Įgyvendindami 6.3 punkte numatytą teisę panaikinti suteiktą leidimą administruoti
visas jų turimas autorių teises arba gretutines teises arba atšaukti leidimą
administruoti pasirinktas teises, tam tikrų kategorijų teises ir tam tikrų rūšių
kūrinius ar gretutinių teisių objektus jų pasirinktoje teritorijoje, nariai prieš 6
mėnesius iki leidimo administruoti šias teises panaikinimo arba atšaukimo turi
pateikti Asociacijai laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodytos
pagrįstos leidimo administruoti šias teises panaikinimo ar atšaukimo priežastys.
Asociacija gali nutarti, kad jai suteikto leidimo panaikinimas ar atšaukimas
įsigalioja tik pasibaigus finansiniams metams.

7.4. Jeigu Asociacija turi nariui mokėtinų sumų, surinktų už kūrinių ar gretutinių teisių
objektų naudojimą pagal Asociacijos licenciją, suteiktą iki leidimo kolektyviai
administruoti teises panaikinimo ar leidimo administruoti pasirinktas arba tam tikrų
kategorijų teises atšaukimo, nario teisės, numatytos ATGTĮ 727, 728, 729, 7215,
7217, 7224 ir 7227 straipsniuose, lieka galioti iki leidimo kolektyviai administruoti
teises panaikinimo ar leidimo administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų
teises atšaukimo įsigaliojimo.
7.5. Asociacija, kuriai buvo panaikintas leidimas administruoti visas teises ar atšauktas
leidimas administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises, negali reikalauti,
kad narys suteiktų leidimą administruoti tas teises ar jų dalį kitai kolektyvinio
administravimo organizacijai ar kitaip riboti narių galimybes pasirinkti ATGTĮ
numatytus teisių įgyvendinimo būdus.
7.6. Nario Asociacijai suteikto leidimo administruoti visas jo turimas autorių teises
panaikinimas prilygsta narystės sutarties su Asociacija nutraukimui.
8.

Narystės sutarties pasibaigimo pagrindai:
8.1. nariui mirus;
8.2. nutraukus narystės sutartį;
8.3. pasibaigus autoriaus turtinių teisių ir gretutinių teisių subjekto turtinių teisių apsaugos
terminui;
8.4. Tarybos sprendimu pašalinus narį;
8.5. kitais įstatų ir aprašo nustatytais atvejais.

9.

Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka
9.1. Narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu apie tai pranešęs Asociacijai
prieš 6 mėnesius.
9.2.

Taryba turi teisę pašalinti narį iš Asociacijos, jei:
9.2.1. narys narystės sutarties galiojimo laikotarpiu perdavė ar suteikė
tretiesiems asmenims turtines teises, kurias anksčiau perdavė administruoti
Asociacijai, išskyrus narystės sutarties Priede (-uose) ir Aprašo 6.2 punkte
numatytus atvejus,
9.2.2. narys narystės sutarties galiojimo laikotarpiu atsisakė jam priklausančio
autorinio atlyginimo trečiųjų asmenų naudai, išskyrus Priede (-uose) ir
Aprašo 6.2 punkte numatytus atvejus,
9.2.3. narys, savarankiškai teikdamas licencijas naudoti kolektyviai
administruojamus kūrinius nekomerciniais tikslais, nesilaikė 7.2. punkte
nustatytos tvarkos,
9.2.4. narys nesilaiko Asociacijos įstatų, nevykdo narystės
įsipareigojimų, pateikė Asociacijai klaidingą informaciją,

sutarties

9.2.5. nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams,

9.2.6. narys diskredituoja Asociacijos vardą,
9.2.7. nario narystė Asociacijoje kelia interesų konfliktą.
9.3. Dėl 9.2.1 – 9.2.7. punktuose nustatytų atvejų, narių pašalinimo iš Asociacijos
klausimą Taryba turi teisę teikti svarstyti Etikos komisijai. Atsižvelgdama į Etikos
komisijos sprendimą, Taryba priima sprendimą dėl narystės Asociacijoje.
9.4. Taryba turi teisę pakvieti narį dalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame svarstomas
nario pašalinimo klausimas, siekiant sudaryti jam galimybę pristatyti savo
paaiškinimus.
9.5. Apie sprendimą pašalinti iš Asociacijos narį informuoja Direktorius raštu ne vėliau
kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos.
9.6. Išstojusiam ar pašalintam nariui išmokamas jam priklausantis surinktas autorinis
atlyginimas, atskaičius nustatytas surinkimo ir paskirstymo sąnaudas.
9.7. Narį pašalinus iš Asociacijos 9.2.1., 9.2.2 ir 9.2.3 punktuose nustatytais atvejais,
jam priklausantis autorinis atlyginimas išmokamas atskaičius nustatytas surinkimo
ir paskirstymo sąnaudas ir Asociacijos negautas sumas administravimo sąnaudoms
padengti.
9.8. Išstojusiam ar pašalintam iš Asociacijos nariui jo sumokėti stojamasis įnašas ar
kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Skundai dėl narystės Asociacijoje sąlygų nagrinėjami vadovaujantis
Asociacijos LATGA skundų narinėjimo tvarka.
10.2. Aprašą rengia ir Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti teikia Taryba.

