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AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS AVAKA
LICENCIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUSTATOS
1. Licencijų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įgyvendina Lietuvos Respublikos autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) nuostatas dėl kolektyvinio administravimo organizacijų
licencijų, jų teikimo sąlygų, standartinių licencinių sutarčių sąlygų, naudotojų pareigų teikti informaciją
kolektyvinio administravimo organizacijoms ir per jas mokėti atlyginimą teisių turėtojams.
2. Aprašas taikomas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA (toliau - AVAKA)
suteikiamoms licencijoms ir su tuo susijusiems santykiams. Aprašu siekiama sudaryti vienodas ir
objektyviais kriterijais paremtas licencijų teikimo sąlygas visiems tos pačios kategorijos naudotojams.
3. Aprašą tvirtina AVAKA Visuotinis narių susirinkimas.
4. Šiame Apraše naudojamos sąvokos:
4.1. Autorinis atlyginimas – Teisių turėtojams priklausantis autorinis atlyginimas už AVAKA repertuaro
kūrinių naudojimą įskaitant viešą paskelbimą ar už kitas ATGTĮ numatytas teises, jeigu pagal teisės
aktus, AVAKA įstatus ar sutartis Teisių turėtojų vardu šio Autorinio atlyginimo surinkimą ir/ar
paskirstymą bei išmokėjimą administruoja AVAKA.
4.2. Licencija – Teisių turėtojų vardu AVAKA Naudotojui suteikiama teisė naudoti Repertuarą
Licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir mokant Atlyginimą Teisių turėtojams.
4.3. Licencinė sutartis – tai AVAKA ir Naudotojo pasirašoma sutartis dėl Licencijos suteikimo, kurioje
nustatomos Licencijos sąlygos, mokėtino Atlyginimo dydis ir šalių įsipareigojimai.
4.4. Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja Repertuarą savo ūkinėje, komercinėje ar
kitoje veikloje ir pagal ATGTĮ privalo mokėti Atlyginimą Teisių turėtojams.
4.5. Repertuaras – tai AVAKA atstovaujamų teisių turėtojų kūriniai, už kurių naudojimą AVAKA renka
Atlyginimą Teisių turėtojams. Repertuaru gali būti laikomi ir kiti ATGTĮ numatyti teisių objektai, jeigu
pagal teisės aktus, AVAKA Įstatus ar sutartis, AVAKA dėl jų naudojimo teikia Licencijas.
4.6. Teisių turėtojai – audiovizualinių kūrinių pirmojo įrašo gamintojai (prodiuseriai) ir autoriai, kaip
juos apibrėžia ATGTĮ, turintys teisę gauti Atlyginimą. Teisių turėtojais gali būti laikomi ir kiti ATGTĮ
numatyti teisių subjektai, jeigu pagal teisės aktus, AVAKA Įstatus ar sutartis, AVAKA administruoja jų
teises.

II. LICENCINĖS SUTARTIES SUDARYMAS
5. Vadovaujantis ATGTĮ nuostatomis, Naudotojas prašymą suteikti licenciją (toliau – Prašymas) turi
pateikti AVAKA‘i ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki Repertuaro naudojimo pradžios, laikydamasis
šio Aprašo nuostatų. Kartu su Prašymu Naudotojas turi pateikti AVAKA‘i šią informaciją:
5.1. Repertuaro naudojimo pradžios datą;
5.2. Naudotojo rekvizitus taip pat nurodant ir vykdomos veiklos adresą, kontaktinius duomenis,
reikalingus Licencinės sutarties sudarymui ir vykdymui;
5.3. kitą informaciją, kuri yra svarbi Licencinės sutarties sudarymui ir vykdymui.
6. Jeigu Naudotojas kartu su Prašymu nepateikia visos Aprašo 5 p. nurodytos informacijos, būtinos
Licencijai suteikti ir/ar pateikta informacija kelia pagristų abejonių dėl jos teisingumo, AVAKA ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią buvo gautas Naudotojo Prašymas, nurodo Naudotojui
ištaisyti trūkumus ir pateikti trūkstamą informaciją. Šią informaciją Naudotojas privalo pateikti per 5ių darbo dienų papildomą terminą, kuris skaičiuojamas nuo AVAKA pranešimo gavimo dienos.
7. Tuo atveju, jei Naudotojas nesilaiko Aprašo 5 p. numatyto reikalavimo ir AVAKA atsakingi darbuotojai
patys kreipiasi į Naudotoją dėl Licencinės sutarties sudarymo, Naudotojas privalo pateikti 5 p.
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nurodytą informaciją per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią AVAKA atsakingi darbuotojai kreipėsi į
Naudotoją.
Naudotojai Prašymą bei aprašo 6-7 p. nurodytą būtiną informaciją gali pateikti laišku ar elektroninio
ryšio priemonėmis.
Kilus pagrįstų abejonių dėl Naudotojo pateiktos informacijos, reikalingos Licencinei sutarčiai sudaryti
ir vykdyti, AVAKA bet kuriuo metu gali kreiptis į Naudotoją dėl tokios informacijos patikslinimo arba
prašyti Naudotojo pagrįsti pateiktą informaciją ar pateikti tikslesnę informaciją.
Naudotojui pageidaujant, AVAKA per protingą terminą pagal turimas galimybes turi sudaryti sąlygas
Naudotojui susipažinti su AVAKA atstovaujamu Repertuaru. Naudotojo prašymas dėl susipažinimo su
Repertuaru turi būti aiškus ir pakankamai detalus.
AVAKA suteikia Naudotojams Licencijas naudoti Repertuarą, sudarydama su jais Licencines sutartis.
AVAKA akceptuoja Naudotojo Prašymą suteikti Licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Naudotojo Prašymo gavimo dienos ar Aprašo 6-7 p. nurodytos trūkstamos informacijos gavimo dienos.
Kiekvienoje Licencinėje sutartyje turi būti nurodytos šios privalomos sąlygos:
13.1. suteikiamos teisės (Repertuaro naudojimo būdai);
13.2. Repertuaro apibūdinimas;
13.3. Atlyginimo tarifai, atlyginimo mokėjimo tvarka ir terminai (įskaitant ir Naudotojo mokėtinas
atlyginimas už Repertuaro naudojimo laikotarpį iki Licencinės sutarties sudarymo);
13.4. įpareigojimai dėl Naudotojo pranešimų, teikiamos informacijos teikimo sąlygos;
13.5. sutarties šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė.
AVAKA teikdama Naudotojams licencijas, taiko AVAKA Tarybos patvirtintus atlyginimų tarifus ir
galimas jų nuolaidas. Tarifai tvirtinami vadovaujantis AVAKA Visuotinio narių susirinkimo nustatytomis
sąlygomis.
Naudotojo pasirinkimu, Licencinė sutartis gali būti sudaroma šiais būdais:
15.1. šalims apsikeičiant pasirašytais Licencinės sutarties egzemplioriais;
15.2. šalims patvirtinant Licencinę sutartį elektroniniu būdu.

IV. NAUDOTOJŲ PRANEŠIMAI APIE REPERTUARO NAUDOJIMĄ IR JŲ TEIKIMO SĄLYGOS
16. Naudotojų pranešimai/ataskaitos apie Repertuaro naudojimą ir informacija, reikalinga atlyginimo
apskaičiavimui, pateikiama licencinėse sutartyse aptartomis sąlygomis.
17. Naudotojai atsako už pranešimuose pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą.
18. Naudotojų atsakomybė už šiame Aprašo skyriuje numatytų pareigų nevykdymą yra nustatoma
Licencinėse sutartyse.

V. ATVEJAI KAI GALI BŪTI ATSISAKOMA IŠDUOTI LICENCIJĄ
19. AVAKA gali atsisakyti suteikti Licenciją, remdamasi šiais pagrindais:
19.1. AVAKA neturi repertuaro, kurio naudojimui prašoma suteikti Licenciją;
19.2. Naudotojas yra skolingas AVAKA už Repertuaro naudojimą arba kitaip pažeidžia anksčiau
suteiktos Licencijos sąlygas ir, prieš pateikdamas Prašymą Licencijai gauti, nesiėmė priemonių
apmokėti pateiktą sąskaitą ir (ar) nutraukti neteisėtus veiksmus;
19.3. Prašyme suteikti Licenciją nėra Aprašo 5 p. nurodytos informacijos, būtinos Licencinei sutarčiai
sudaryti, ir šie Prašymo trūkumai nebuvo pašalinti per Aprašo 6 p. nurodytą papildomą terminą.
20. Atsisakymo suteikti Licenciją atveju AVAKA privalo pateikti Naudotojui pagrįstą paaiškinimą apie
atsisakymo priežastis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. AVAKA ir Naudotojų ginčai, kylantys dėl šio Aprašo, Licencinių sutarčių sudarymo ar jų vykdymo
sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
22. Apraše neaptarti klausimai yra reguliuojami teisės aktais ir Licencinėmis sutartimis.

_________________________
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