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AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „AVAKA”

TEISIŲ TURĖTOJAMS NEPASKIRSTOMŲ SUMŲ PANAUDOJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. Bendrosios nuostatos

1.

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA (toliau – AVAKA) Teisių turėtojams
nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) detalizuoja Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) nuostatos dėl kolektyviai
administruojamų teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo.

2.

Aprašą tvirtina AVAKA visuotinis narių susirinkimas.

II. Nepaskirstytos sumos

3.

AVAKA, vadovaujantis Paskirstymo taisyklėse numatytomis sąlygomis ir terminais, paskirsto ir
išmoka kolektyviai administruojamiems teisių turėtojams jiems priklausantį atlyginimą (toliau –
Atlyginimas). Kai dėl objektyvių priežasčių AVAKA neturi galimybės išmokėti Atlyginimo
kolektyviai administruojamiems teisių turėtojams nustatytomis sąlygomis ir terminais dėl to, kad
nėra žinoma kolektyviai administruojamų teisių turėtojų tapatybė gyvenamoji vieta ar buveinė, ar
nėra galimybės kitaip jų identifikuoti, tokie teisių turėtojai laikomi Nežinomais (toliau –
Nežinomas teisių turėtojas).

4.

Nežinomiems teisių turėtojams mokėtinos sumos apskaičiuojamos Paskirstymo taisyklėse
nustatyta tvarka, vykdant Atlyginimo paskirstymą Teisių turėtojams.

5.

AVAKA savo veikloje turi taikyti visas būtinas priemones kolektyviai administruojamų teisių
turėtojų tapatybei ar gyvenamajai vietai ar buveinei nustatyti t.y. patikrinti narių registracijos
duomenis, kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių, kurias naudoja AVAKA, duomenis.

6.

Nepavykus nustatyti kolektyviai administruojamų teisių turėtojų tapatybės 5 p. nurodytomis
priemonėmis, vadovaujantis ATGTĮ nuostatomis, AVAKA, siekdama identifikuoti Nežinomus
teisių turėtojus, ne vėliau negu per 3 mėnesius nuo atlikto paskirstymo ir išmokėjimo termino,
pateikia AVAKA nariams ir kolektyvinio administravimo organizacijoms su kuriomis yra
sudariusi atstovavimo sutartis, informaciją apie kūrinius ar gretutinių teisių objektus, kurių vieno
ar daugiau teisių turėtojų tapatybė ar gyvenamoji vieta ar buveinė nebuvo nustatyta.

7.

5 p. nurodytoje informacijoje, jeigu įmanoma, pateikiami šie duomenys:
7.1. kūrinio ar gretutinių teisių objekto pavadinimas;
7.2. teisių turėtojo vardas ir pavardė ar pseudonimas arba pavadinimas;
7.3. kūrinio pirmojo įrašo gamintojo (prodiuserio) pavadinimas arba vardas ir pavardė;
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7.4. visa kita AVAKA turima informacija apie kūrinį ar gretutinių teisių objektą, kuri galėtų
padėtų nustatyti teisių turėtoją.
8.

5 p. nurodyta informacija teikiama elektroniniu būdu.

9.

Jeigu AVAKA taikytos priemonės, nurodytos šio Aprašo 4-5 p. nedavė rezultatų, AVAKA ne
vėliau kaip per vienerius metus nuo Paskirstymo taisyklėse nustatytų Teisių turėtojams mokėtinų
sumų paskirstymo ir išmokėjimo terminų pabaigos viešai paskelbia informaciją apie kūrinius ir
gretutinių teisių objektus, kurių teisių turėtojų nepavyko nustatyti ar surasti. Informacija skelbiama
AVAKA valdomose internetinėse svetainėse.

10.

Tais atvejais, kai Nežinomiems teisių subjektams Atlyginimo neįmanoma paskirstyti ir/ar
išmokėti, nors AVAKA ėmėsi visų Apraše numatytų būtinų priemonių Nežinomiems subjektams
nustatyti, praėjus trejiems metams nuo finansinių metų, kuriais buvo surinktas Atlyginimas,
pabaigos, tos nepaskirstytos sumos laikomos Teisių turėtojams nepaskirstomomis sumomis (toliau
- Nepaskirstomos sumos).
III. Nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarka

11.

AVAKA Kolektyvinio administravimo pajamas, kurios dėl objektyvių priežasčių, nebuvo
paskirstytos ir/ar išmokėtos, turi laikyti atskiroje, nepaskirstytų AVAKA pajamų, sąskaitoje.
Nepaskirstytos pajamos turi būti pervedamos į nepaskirstytų AVAKA pajamų sąskaitą – po
Paskirstymo taisyklėse numatyto paskirstymo ir išmokėjimo termino.

12.

AVAKA Taryba teikia siūlymus dėl Nepaskirstomų sumų panaudojimo Visuotiniam narių
susirinkimui.

13.

AVAKA Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimus dėl Nepaskirstomų sumų panaudojimo.

14.

Nepaskirstomos sumos gali būti panaudotos šiais būdais:
14.1. perpaskirstomos artimiausio Atlyginimo paskirstymo metu;
14.2. naudojamos teisių turėtojų kultūros ar švietimo reikmėms;
14.3. naudojamos kultūrinės įvairovės skatinimui;
14.4. naudojamos kitoms teisių turėtojų socialinėms ir kūrybinėms reikmėms;
14.5. kitoms reikmėms, gerinančioms teisių turėtojų padėtį ir gerovę.

____________________

2

