PATVIRTINTA
2018 m. balandžio 13 d.
Tarybos nutarymu Nr. N-1

GAUTA:
(deklaraciją priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)

METINĖ INDIVIDUALI INTERESŲ DEKLARACIJA
(privalo teikti AVAKA kolegialaus organo nariai, stebėtojų komisijos nariai ir AVAKA direktorius)

I. BENDRIEJI DUOMENYS
Deklaruojantysis fizinis asmuo:
Vardas, pavardė:
El. paštas:
Telefonas:
Pažymėkite tinkamą variantą:
Esu kolegialaus valdymo organo (Tarybos) narys (-ė)
Esu priežiūros organo narys (-ė)
Esu Asociacijos direktorius (-ė) (vienasmenis valdymo organas)
AVAKA Teisių turėtojo statusas (pažymėkite tinkamą variantą, galimi keli tinkami variantai):
Esu AVAKA narys (-ė):

Esu pasirašęs AVAKA atstovavimo sutartį dėl:

autorius (-ė)

autorių (-ės) teisių administravimo

pirmojo įrašo gamintojas (-a)

pirmojo įrašo gamintojo (-os) teisių administravimo

Mano ir/ar man artimų ir/ar su manimi susijusių asmenų pareigos/ryšiai su kitomis kolektyvinio
administravimo organizacijomis (nurodykite):
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II. IŠ AVAKA GAUTOS PAJAMOS
Praėjusiais finansiniais metais fizinio asmens iš AVAKA gauti atlyginimai – kaip teisių turėtojui išmokėtos
kolektyvinio teisių administravimo pajamos, kitos piniginės ir nepiniginės išmokos (pasirinkite intervalą pagal
vertę):

Negavau

Iki 200€

Iki 500€

Iki 1000€

Iki 3000€

Iki 5000€

Iki 10000€

Virš 10000€

Teisių turėtojo
atlyginimas
Kitos
piniginės ar
nepiniginės
išmokos

Informacija apie turtinių teisių perdavimą, išmokų pobūdį, kiti komentarai:

III. FIZINIO ASMENS INTERESŲ KONFLIKTAI
Faktiniai ir galimi interesų konfliktai, nurodyti Apraše (nurodykite ir paaiškinkite):

Fizinio asmens interesų konfliktai:

Su fiziniu asmeniu susijusių ar jam
artimų asmenų interesų konfliktai:

IV. INFORMACIJA APIE ATSTOVAUJAMĄ JURIDINĮ ASMENĮ
Jeigu į kolegialų valdymo ar priežiūros organą esate išrinktas juridinio asmens (AVAKA nario pirmojo
įrašo gamintojo (prodiuserio)) vardu, pateikite šiame skyriuje prašomą informaciją apie šį juridinį
asmenį. Kitais atvejais šio skyriaus pildyti nereikia.
Juridinio asmens pavadinimas:
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Esu šio juridinio asmens:
Darbuotojas
Dalyvis (steigėjas, dalininkas, akcininkas, narys, kt.)
Valdymo organo narys
Praėjusiais finansiniais metais juridinio asmens iš AVAKA gauti atlyginimai – kaip teisių turėtojui
išmokėtos kolektyvinio teisių administravimo pajamos, kitos piniginės ir nepiniginės išmokos (pasirinkite
intervalą pagal vertę):

Negavau

Iki 200€

Iki 500€

Iki 1000€

Iki 3000€

Iki 5000€

Iki 10000€

Virš 10000€

Teisių turėtojo
atlyginimas
Kitos
piniginės ar
nepiniginės
išmokos

Informacija apie turtinių teisių perdavimą, išmokų pobūdį, kiti komentarai:

V. JURIDINIO ASMENS INTERESŲ KONFLIKTAI
Faktiniai ir galimi interesų konfliktai, nurodyti Apraše (nurodykite ir paaiškinkite):

Juridinio asmens interesų
konfliktai:

Su juridiniu asmeniu susijusių
asmenų interesų konfliktai:

Deklaruojančiojo asmens parašas, data:
_
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