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                  PATVIRTINTA  

                                                                                                                              Visuotinio narių susirinkimo  

                                                                                                                     2017 m. Gegužės 31 d. 

 

AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „AVAKA” 

 

NARYSTĖS SĄLYGOS IR  TEISIŲ TURĖTOJŲ ATSTOVAVIMO  

NE NARSYTĖS PAGRINDU  

TVARKA 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA (toliau – AVAKA) Narystės sąlygos ir 

teisių turėtojų atstovavimo ne narystės pagrindu tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja narių bei 

kitais pagrindais atstovaujamų subjektų sąlygas ir tvarką įskaitant reikalavimus ir kriterijus 

atstovaujamiems nariams bei kitais pagrindais atstovaujamiems subjektams, naujų narių priėmimo, 

išstojimo ir pašalinimo tvarką, kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teises. 

 

2. Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau 

– ATGTĮ), AVAKA įstatais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

 

3. Tvarka taikoma visiems esamiems ir būsimiems AVAKA nariams bei subjektams kolektyviai 

administruojamiems kitais ne narystės pagrindais. 

 

4. Tvarka viešai skelbiama AVAKA internetinėje svetainėje. 

 

II. Narystės reikalavimai 

5. AVAKA nariais gali būti šie autorių ir gretutinių teisių turėtojai fiziniai arba juridiniai asmenys:  

5.1. Audiovizualinių kūrinių (toliau – AV) autoriai, kuriais, vadovaujantis ATGTĮ, yra 

laikomi: režisierius, scenarijų autorius dialogų autorius, dailininkas, operatorius, muzikos 

ir tekstų autorius, kurių kūriniai sukurti specialiai audiovizualiniam kūriniui.  

5.2. AV kūrinių pirmojo įrašo gamintojai (prodiuseriai); 

5.3. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais turi ar yra įgiję autorių ir gretutines teises į audiovizualinius kūrinius 

įskaitant autorių ir gretutinių teisių paveldėtojus ir teisių perėmėjus ir kitas kolektyvinio 

administravimo organizacijas ir teisių turėtojų asociacijas, jeigu jų  atstovaujami teisių 

turėtojai atitinka AVAKA narystės reikalavimus. 

5.4. kiti teisių subjektai. 

6. AVAKA  gali atstovauti 5 punkte nurodytiems subjektams ir kitu, ne narystės sutarties  pagrindu, 

įskaitant sutartį dėl kolektyvinio administravimo. Vadovaujantis ATGTĮ nuostatomis, AVAKA 

kolektyviai administruodama kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teises, su kuriais nėra 

sudaroma narystės sutartis, taiko tokias pačias sąlygas, kokios yra taikomos AVAKA nariams. 

Teisių turėtojai administruojami ne narystės sutarties pagrindu (nėra AVAKA nariai) negali 

dalyvauti AVAKA organų veikloje.  
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7. AVAKA gali priimti ar kitu pagrindu administruoti teisių turėtojų teises jeigu: 

7.1. AV kūriniai kreipimosi į AVAKA dieną buvo parodyti per televiziją, kino teatre ar 

kitaip pristatyti viešai; 

7.2.  teisių turėtojo turimos teisės atitinka AVAKA kolektyvinio administravimo sritis; 

7.3. teisių turėtojas nėra perdavęs tų pačių kategorijų teisių administruoti kitai 

kolektyvinio administravimo organizacijai. 

 

III. Naujų narių priėmimo tvarka 

8. Teisių turėtojas, pageidaujantis tapti AVAKA nariu, pateikia AVAKA administracijai prašymą dėl 

priėmimo į narius, kuriame nurodoma: kontaktiniai duomenys, turimos autorių ir/ar gretutinės 

teisės, pageidaujamų kolektyviai administruoti teisių kategorijos, nurodomi AV kūriniai, kita 

AVAKA prašoma informacija, susijusi su kolektyviniu teisių administravimu.  Tuo atveju jeigu 

teisių turėtojas nėra pirminis autorių ir gretutinių teisių subjektas (paveldėtojas ar teisių perėmėjas 

ir kt.) kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys autorių ir gretutinių teisių 

įgijimą.  

 

9. AVAKA nariu tampama kai Taryba artimiausio posėdžio metu patvirtina prašymą dėl priėmimo į 

narius ir su teisių turėtoju yra sudaroma Narystės sutartis, kurią AVAKA vardu pasirašo AVAKA 

direktorius. Taryba gali nutarti, kad jeigu nekyla pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio teisių 

turėtojų tinkamumo būti priimtu į AVAKA narius, tuomet AVAKA Direktorius gali pasirašyti 

Narystės sutartį su teisių turėtoju be Tarybos patvirtinimo. Tokiu atveju Direktorius artimiausiame 

Tarybos posėdyje informuoja Tarybos narius apie naujai sudarytas sutartis su teisių turėtojais.  

 

10. AVAKA netaiko mokesčių narystei. 

 

11. Nauji AVAKA nariai, jų asmeniniai duomenys bei informacija apie teisių turėtojų AV kūrinius yra 

kaupiama AVAKA duomenų bazėje. AV kūrinio registracijose pateikiama informacija yra 

naudojama teisių administravimo tikslais įskaitant atlyginimo surinkimo ir paskirstymo tikslus. 

AVAKA tvarko šiuos duomenis laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo reikalavimų. 

 

12. Taryba gali nepatvirtinti prašymo tapti nariu dėl objektyvių priežasčių įskaitant neatitikimą 

narystės reikalavimams. Tokiu atveju prašymą pateikęs teisių turėtojas ne vėliau nei per 5 darbo 

dienas po įvykusio Tarybos posėdžio informuojamas apie tokį sprendimą nurodant priežastis dėl 

kurių toks sprendimas buvo priimtas. Taryba taip pat gali nepatvirtinti prašymo tapti nariu jeigu 

teisių turėtojas veikė ar veikia prieš AVAKA interesus.  

 

13. 8-12 p. nurodyta tvarka galioja ir kolektyviai administruojamiems teisių turėtojams, sudariusiems 

sutartis su AVAKA dėl teisių administravimo kitu nei narystė pagrindu. 

 

IV. Narių išstojimo, pašalinimo iš AVAKA bei narystės sutarties pasibaigimo tvarka 

14. Narys turi teisę bet kada išstoti iš AVAKA pateikęs motyvuotą raštišką prašymą. Praėjus 3 mėnesių 

terminui po gauto prašymo dienos, narystės sutartis laikoma negaliojančia.  

 

15. AVAKA Taryba gali nutarti pašalinti narį, jeigu: 
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15.1. narys nesilaiko teisės aktų, AVAKA įstatų ir kitų AVAKA veiklos dokumentuose 

numatytų įsipareigojimų; 

15.2. nario veikla prieštarauja AVAKA tikslams, uždaviniams ir funkcijoms; 

15.3. narys ar su juo susijęs asmuo veikia prieš AVAKA interesus ar kitaip kenkia 

AVAKA veiklai ar reputacijai; 

15.4. Narys neatitinka šioje Tvarkoje nustatytų narystės reikalavimų įskaitant jei narys 

nebetenka autorių ir gretutinių teisių, kurios atitinka kolektyvinio administravimo sritis; 

15.5. narystė kelia interesų konfliktą. 

16. Narys yra kviečiamas dalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame bus svarstomas jo pašalinimo iš 

AVAKA klausimas, siekiant sudaryti galimybę nariui pristatyti savo paaiškinimus. Nario 

neatvykimas į posėdį nedraudžia Tarybai priimti nutarimą dėl nario pašalinimo iš AVAKA. 

 

17. Apie priimtą nutarimą pašalinti narį iš AVAKA, narys informuojamas raštu nurodant pašalinimo 

priežastį ne vėliau nei per 5 darbo dienas po įvykusio Tarybos posėdžio. Narystės sutartis laikoma 

negaliojančia nuo dienos kuomet įvyko Tarybos posėdis, kuriame  buvo priimtas šis sprendimas.  

 

18. Narystės sutartis nustoja galioti šiais pagrindais:  

18.1 nariui mirus; 

18.2. pasibaigus nario turtinių teisių apsaugos galiojimo terminui; 

18.3. teisių turėtojui įgyvendinus šios tvarkos 19.3. p. numatytą teisę panaikinti leidimą 

AVAKA administruoti visas jo turimas teises. 

18.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. 

 

V.  Kolektyviai administruojamų teisių turėtojų teisės ir įgyvendinimo sąlygos 

19. Teisių turėtojai sudarydami narystės sutartį su AVAKA ar kitokią sutart ne narystės pagrindu dėl 

kolektyvinio teisių administravimo, turi šias teises: 

19.1. suteikti leidimą kolektyviai administruoti pasirinktas arba visas turimas autorių ir 

gretutines teises į audiovizualinius kūrinius, tam tikrų kategorijų teises jų pasirinktoje 

teritorijoje, nepriklausomai nuo kolektyvinio administravimo organizacijos įsteigimo 

vietos, jos buveinės vietos ar teisių turėtojo gyvenamosios vietos ar buveinės, kilmės 

šalies ar pilietybės. 

19.2. 19.1. p. nurodytoms teisėms įgyvendinti teisių turėtojui yra užtikrinama galimybė 

savo valią išreikšti Narystės sutartyje ar kitokioje sutartyje, sudarytoje ne narystės 

pagrindu dėl kolektyvinio teisių administravimo. 

19.2. savarankiškai (ne kolektyvinio administravimo būdu) teikti licencijas naudoti 

kolektyviai administruojamus kūrinius ar gretutinių teisių objektus nekomerciniais 

tikslais; 

19.3. panaikinti Asociacijai suteiktą leidimą administruoti visas jų turimas autorių teises 

ar gretutines teises, savo pasirinkimu atšaukti leidimą administruoti tam tikrų kategorijų 

teises į audiovizualinius kūrinius jų pasirinktoje teritorijoje. 

19.4. teisių turėtojas, įgyvendindamas 19.3. p. numatytą teisę, teisę panaikinti suteiktą 

leidimą administruoti visas jų turimas autorių teises ar gretutines teises arba atšaukti 
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leidimą administruoti pasirinktas teises, tam tikrų kategorijų teises į  audiovizualinius 

kūrinius jų pasirinktoje teritorijoje, kolektyviai administruojamų teisių turėtojai prieš 6 

mėnesius iki leidimo administruoti šias teises panaikinimo arba atšaukimo turi pateikti 

AVAKA laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodytos pagrįstos leidimo 

administruoti šias teises panaikinimo ar atšaukimo priežastys. AVAKA gali nutarti, kad 

AVAKA suteikto leidimo panaikinimas ar atšaukimas įsigalioja tik pasibaigus 

finansiniams metams.  

19.5. jeigu AVAKA turi kolektyviai administruojamų teisių turėtojui mokėtinų sumų, 

surinktų už kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą pagal AVAKA licenciją, 

suteiktą iki leidimo kolektyviai administruoti teises panaikinimo ar leidimo 

administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo, teisių turėtojo 

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. 

19.5. AVAKA, kuriai buvo panaikintas leidimas administruoti visas teises ar atšauktas 

leidimas administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises, negali reikalauti, kad 

teisių turėtojas suteiktų leidimą administruoti tas teises ar jų dalį kitai kolektyvinio 

administravimo organizacijai ar kitaip riboti teisių turėtojų galimybes pasirinkti ATGTĮ 

numatytus teisių įgyvendinimo būdus.  

19.6. Tuo atveju jeigu teisių turėtojas atšaukia AVAKA leidimą administruoti visas jo 

turimas teises į audiovizualinius kūrinius laikoma, kad teisių turėtojas nutraukė narystės 

arba kitu nei narystė pagrindu sudarytą sutartį su AVAKA. 

 

VI. Baigiamosios nuostatos 

 

20. AVAKA iki narystės sutarties ar kitokios sutarties ne narystės pagrindu dėl kolektyvinio teisių 

administravimo sudarymo supažindina teisių turėtoją su šia Tvarka ir joje reglamentuojamomis 

teisių turėtojų teisėmis.  

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 


