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                                                                                                             PATVIRTINTA  

Visuotinio narių susirinkimo  

                                                                                                                        2017 m. Gegužės 31 d. 

 

AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „AVAKA” 

 

Į VALDYMO ORGANUS PASKIRTŲ AR IŠRINKTŲ ASMENŲ 

INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS  

APRAŠAS 
 

 

1. Į valdymo organus paskirstų ar išrinktų asmenų interesų deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) yra taikomas visiems Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA (toliau – 

AVAKA) skiriamiems ar remiamiems valdymo organų (kolegialių ir vienasmenių) nariams ir 

priežiūros organų nariams. 

 

2. Aprašo tikslas – užtikrinti, jog AVAKA paskirti ir renkami valdymo organų nariai veiktų nešališkai, 

sąžiningai ir tinkamai vykdytų pavestas funkcijas, siekiant užtikrinti visų AVAKA narių interesus. 

 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 

nuostatomis, nustatant reikalavimus, kurie leistų išvengti AVAKA valdymo organų ir kolektyviai 

administruojamų teisių turėtojų interesų konfliktų, valdyti, stebėti ir atskleisti esamus ar galimus 

interesų konfliktus, siekiant išvengti jų neigiamo poveikio AVAKA atstovaujamų teisių turėtojų 

kolektyviniams interesams. 

 

4. Atsiradus interesų konfliktui, paskirtas ar išrinktas valdymo organo ar priežiūros organo narys, 

privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti AVAKA administraciją ir valdymo, priežiūros organo 

narius. Vienasmenis valdymo organas (direktorius) apie atsiradusius interesų konfliktus privalo 

nedelsiant raštu informuoti kolegialaus valdymo organo narius. 

 

5. Remiantis ATGTĮ ir Aprašo nuostatomis išrinkti ir/ar paskirti valdymo bei priežiūros organų nariai, 

turi pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (toliau – VNS) metinę individualią interesų 

deklaraciją (toliau – Deklaracija). 

 

6. Metinėje individualioje interesų deklaracijoje valdymo ir priežiūros organų nariai turi pateikti: 

a. Asmeninių interesų ir kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesų faktinius arba 

galimus konfliktus; 

b. Praėjusiais finansiniais metais iš AVAKA gautą atlyginimą, kitas pinigines ar nepinigines 

išmokas; 

c. Praėjusiais finansiniais metais iš AVAKA jiems, kaip teisių turėtojams, išmokėtas 

kolektyvinio administravimo pajamas; 

d. Faktinius arba galimus asmeninių interesų ir AVAKA interesų arba įsipareigojimų AVAKA 

ir įsipareigojimų kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui konfliktus. 

 

7. Jei į valdymo ar priežiūros organą yra išrinktas ar paskirtas AVAKA nario – juridinio asmens – 

atstovas, jis privalo pildyti ir teikti Deklaraciją pagal Aprašo 6 p., atstovaujamo juridinio asmens 

vardu. 

 

8. Deklaracijos formą parengia ir, AVAKA Tarybos sprendimu, pateikia visiems 1 p. išvardintiems 

organų nariams, AVAKA administracija ne vėliau, kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
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9. AVAKA vienasmenis valdymo organas (direktorius) privalo pateikti Deklaraciją, jei per praėjusius 

finansinius metus AVAKA jam ar su juo susijusiems asmenims (šeimos nariams, artimiems 

giminaičiams) išmokėjo kolektyviai administruojamą atlyginimą kaip teisių turėtojui. 

 

10. Deklaraciją užpildo ir pateikia AVAKA administracijai kiekvienas deklaruojantis asmuo asmeniškai. 

Deklaraciją priimantis asmuo privalo nurodyti priimtos deklaracijos dešiniajame viršutiniame 

kampe: 

a. Deklaracijos priėmimo datą; 

b. Deklaraciją priėmusio asmens vardą, pavardę; 

c. Deklaraciją priėmusio asmens parašą. 

 

11. Visiems VNS nariams yra sudaroma galimybė susipažinti su pateiktomis Deklaracijomis VNS metu. 

Vėliau pateiktos Deklaracijos yra saugomos AVAKA patalpose LR įstatymų nustatyta tvarka. 

 

12. AVAKA valdymo ar priežiūros organų nariai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant 

ar priimant sprendimus, kurie sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą. 

 

13. Kolegialus valdymo organas, gavęs informaciją dėl iškilusio interesų konflikto, privalo nedelsiant 

priimti sprendimą dėl pateiktos informacijos.  

 

14.  Paaiškėjus aplinkybėms apie valdymo ar priežiūros organo nario iškilusį interesų konfliktą, apie kurį 

valdymo ar priežiūros organo narys kitų narių neinformavo šio Aprašo 4 p. nustatyta tvarka, 

valdymo ar priežiūros organas turi teisę priimti sprendimą nušalinti narį nuo konkretaus sprendimo 

rengimo, svarstymo ar priėmimo. 

 

15. Valdymo ar priežiūros organo nariui, pažeidus šio Aprašo nuostatas ar netinkamai vykdant prisiimtas 

pareigas pagal šį Aprašą, gali būti sprendžiama dėl tokio nario atšaukimo iš renkamų ar paskirtų 

valdymo organo ar priežiūros organo nario pareigų. 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 
 

 

 


