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Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos „AVAKA” 

AUTORIAUS NARYSTĖS SUTARTIS Nr. ____ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymu bei Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos „AVAKA“ 

Įstatų 5.2 punktu, 

 

 
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija „AVAKA“, toliau vadinama AVAKA, esanti Vilniuje, 

Naugarduko g. 3, atstovaujama direktoriaus Dariaus Vaitiekūno, veikiančio pagal Įstatus, iš 

vienos pusės, 

ir audiovizualinio kūrinio autorius    
(vardas, pavardė) 

gyvenantis  ,     
(adresas) (asmens kodas) 

 

iš kitos pusės, toliau Sutartyje audiovizualinio kūrinio autorius vadinamas Nariu, o AVAKA ir Narys 
kartu vadinami Šalimis, 

sudarė šią Sutartį, kurioje susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų: 

Audiovizualinio kūrinio autorius, pasirašęs šią sutartį, nuo sutarties įsigaliojimo momento 

tampa AVAKA nariu ir įgyja visas AVAKA įstatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose jam 

suteiktas teises bei pareigas. 

1. TURTINĖS TEISĖS, PERDUODAMOS KOLEKTYVIAI ADMINISTRUOTI AVAKA 

1.1 Narys perduoda AVAKA kolektyviai administruoti išimtinę teisę leisti arba uždrausti 

(patvirtinkite parašu kiekvieną perduodamą administruoti teisę): 

 
• Atgaminti kūrinį bet kokia forma bei būdu, įskaitant atgaminimą asmeniniais tikslais 

 
(parašas) 

 
 

• Viešai rodyti kūrinio originalą ar jo kopijas 
 

(parašas) 
 

 

• Viešai atlikti kūrinį bet kokias būdais ar priemonėmis 

 
 

(parašas) 
 

 

• Transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai 

prieinamą kompiuterių tinklais (internete) 
 

(parašas) 
 

 

1.2 AVAKA administruoja Teises išvardintas 1.1. punkte tik jei narys nėra jų perdavęs 

Audiovizualinio kūrinio gamintojui (prodiuseriui). 
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2. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1 Narys įsipareigoja: 

2.1.1 Suteikti AVAKA visą būtiną informaciją apie save, registruoti kūrinius AVAKA pagal 

nustatytą registravimo formą. Informaciją, kurią Narys pateikia registruodamas kūrinius, 

yra neatskiriama Sutarties dalis. AVAKA prašymu Narys įsipareigoja pateikti ir kitą 

informaciją, kuri yra pagrįstai reikalinga šios Sutarties įgyvendinimui bei nėra Nario 

komercinė paslaptis; 

2.1.2 pranešti AVAKA apie visus duomenų, įtrauktų į narystės ir kūrinio registravimo 

dokumentus, pasikeitimus (adresas, banko sąskaita, į kurią pervedamas atlyginimas, ir kt.) 

per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio fakto atsiradimo dienos; 

2.1.3 Narys visiškai atsako už pateiktos informacijos teisingumą; 

2.1.4 laikytis AVAKA Įstatų; 
2.1.5 nesudaryti jokių sutarčių, prieštaraujančių šiai Sutarčiai; 

2.1.6 susilaikyti nuo veiksmų, kurie gali pakenkti AVAKA veiklai ir reputacijai; 

2.1.7 neperduoti administruoti tretiesiems asmenims šios Sutarties 1.1 str. nurodytų teisių; 

2.1.8 atlyginti žalą, atsiradusią dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. 

3. AVAKA ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1 AVAKA įsipareigoja: 

3.1.1 sudaryti   sutartis   su   trečiaisiais   asmenimis   dėl   AVAKA   užregistruotų   Nario      kūrinių 

panaudojimo šios Sutarties 1 str. nurodytais būdais; 

3.1.2 surinkti atlyginimą, mokamą trečiųjų asmenų už kūrinių panaudojimą pagal AVAKA 
Tarybos patvirtintus tarifus; 

3.1.3 paskirstyti ir išmokėti Nariui jam priklausantį atlyginimą pagal AVAKA Konferencijos 

nustatytas atlyginimo paskirstymo taisykles; 

3.1.4 reguliariai pateikti Nariui ataskaitą apie jo panaudotus kūrinius, paskaičiuotą ir išmokėtą 

atlyginimą; 

3.1.5 visais atvejais nutraukus šią Sutartį ar jai pasibaigus, paskirstymo taisyklėse numatytais 

terminais, išmokėti Nariui atlyginimą, priklausantį jam už kūrinių panaudojimą iki sutarties 

nutraukimo dienos; 

3.1.6 teikti informaciją giminingoms užsienio kolektyvinio teisių administravimo organizacijoms 

apie Nario turimas teises į kūrinius; 

3.1.7 konsultuoti Narį teisiniais klausimais susijusiais su naryste AVAKA‘oje, bei kitais autorių ir 

gretutinių teisių klausimais; 

3.1.8 esant poreikiui sudaryti atskirą susitarimą su Nariu ir atstovauti jį visose teisminėse bei 
kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose; 

3.1.9 be Nario leidimo neteikti tretiesiems asmenims informacijos apie Nariui paskaičiuoto ir 
išmokėto atlyginimo dydį bei kitas Sutartyje numatytas sąlygas, išskyrus įstatymų 

nustatytus atvejus. 

4. ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 

4.1 Narys sutinka, kad iš AVAKA surenkamo atlyginimo būtų išskaičiuojami AVAKA Konferencijos 

nustatyto dydžio administraciniai atskaitymai, reikalingi AVAKA administravimo sąnaudoms 

padengti. 

5. SUTARTIES PASIBAIGIMAS 

5.1 Ši Sutartis pasibaigia Tarybos sprendimu pašalinus Narį iš AVAKA narių, Nariui išstojus iš 
AVAKA bei kitais AVAKA įstatuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais pagrindais. 

6. SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

6.1. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. 
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6.2. Nariui pateikus AVAKA klaidingą informaciją, perdavus tretiesiems asmenims teises, kurios yra 
nustatytos šios Sutarties 1 straipsnyje arba nevykdant Nario įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, 

AVAKA gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešdama apie tai Nariui registruotu laišku prieš 3 

mėnesius. 

6.3. Narys turi teisę nutraukti šią Sutartį, pranešdamas apie tai AVAKA registruotu laišku prieš 3 

mėnesius. 

7. SUTARTIES GALIOJIMAS 

7.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki jos pasibaigimo arba nutraukimo dienos. 
Sutartis galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje bei teritorijose visų užsienio valstybių, su kurių 

kolektyvinio teisių administravimo subjektais AVAKA yra pasirašiusi abipusio atstovavimo sutartis. 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

8.1 Ginčai, kilę tarp šalių, vykdant šią Sutartį, sprendžiami          derybų būdu, o šalims nesusitarus – 

teismine tvarka. 

9. KITOS SĄLYGOS 

9.1. Laikantis AVAKA įstatų, narys, pasirašydamas šią sutartį, pasirenka dalyvauti Prodiuserių 
gildijos _________________arba Autorių gildijos _________________veikloje (pasirinktą gildiją patvirtinkite 

parašu). 

9.2. Sutartis pasirašoma dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas 

perduodamas Nariui, kitas – AVAKA; 

9.3. Sutartis įsigalioja nuo datos, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. 
 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Su sutarties sąlygomis susipažinome, jas supratome bei su jomis sutinkame. 
 

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių 

Asociacija „AVAKA“ 

 
Juridinio asmens kodas: 301555698 

 
PVM mokėtojos kodas: LT100006147513 

Naugarduko g. 3, Vilnius 

A/s: LT204010049500398175 

 
Bankas DnB Nord 

 
+370 620 52 877 
info@avaka.lt 

 
Direktorius Darius Vaitiekūnas 

 
 

(Parašas, A.V.) 

 
20___  m. mėn.  d. 

NARYS 
 

 
   

(Vardas, pavardė) 

   
(Asmens kodas) 

   
(Adresas) 

   
(A/s Nr.) 

   

(Bankas, banko kodas) 

   

(Telefono Nr.) 

 
 

(El. pašto adresas) 
 
 
 
 

(Parašas) 

 
20 m. mėn.  d. 
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