LICENCINĖ SUTARTIS DĖL VIEŠO PASKELBIMO APGYVENDINIMO ĮSTAIGOJE
NR. AVK-VP-19-01-/___
Vilnius, 2019 m. ____________ mėn. ___ d.
Ši sutartis („Sutartis“) yra sudaryta, TARP:
(1)

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA, juridinio asmens kodas
301555698, buveinės adresas Naugarduko g. 3, Vilnius 03231, atstovaujamos direktoriaus
Dariaus Vaitiekūno, veikiančio pagal įstatus („AVAKA“), ir

(2)

___________________________, juridinio asmens kodas ____________, buveinės adresas
___________________________, el. pašto adresas __________________, atstovaujamos
____________________ („Naudotojas“),

toliau AVAKA ir Naudotojas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.
PREAMBULĖ:
Atsižvelgiant į tai, kad
A.

AVAKA yra Lietuvos Respublikoje veikianti ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
atskaitinga kolektyvinio administravimo asociacija, kuri administruoja Lietuvos bei užsienio
audiovizualinių kūrinių autorių bei pirmojo įrašo gamintojų (prodiuserių) turimas autorių ir
gretutines teises;

B.

Naudotojas yra ūkio subjektas, kuris už atlyginimą teikia apgyvendinimo paslaugas ir savo
veikloje naudoja (viešai skelbia) audiovizualinius kūrinius;

C.

AVAKA ketina suteikti, o Naudotojas siekia įgyti teisę savo veikloje naudoti AVAKA
administruojamų audiovizualinių kūrinių autorių bei gamintojų (prodiuserių) kūrinius ir gretutinių
teisių objektus;

ŠALYS SUTARIA:
1.

SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1.

Jeigu Sutarties kontekstas nereikalauja kitos reikšmės, šioje Sutartyje, įskaitant jos Preambulę, ir
jos prieduose pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi reikšmes, nurodytas žemiau:
Ataskaita

Ataskaita, kurios forma yra nurodyta Priede Nr. 1 prie šios
Sutarties ir kurioje Naudotojas pateikia duomenis, kurie yra
reikalingi apskaičiuoti Naudotojo mokėtiną Licencinį atlyginimą;

ATGTĮ

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

EUR arba Euro

reiškia Eurą, oficialią valiutą Europos ekonominės ir pinigų
sąjungos valstybėse narėse;

Formulė

Licencinio atlyginimo apskaičiavimo formulė, kuri yra numatyta
Sutarties 4.1 punkte;

Įstatymai

reiškia bet kokių įstatymų, reglamentų, tarptautinių sutarčių ar bet
kokių kitų teisės aktų, taikytinų šiai Sutarčiai ar bet kuriai iš šios
Sutarties Šalių, nuostatas, nacionaliniu, savivaldybių, tarptautiniu
ir (arba) viršnacionaliniu lygmeniu bet kurioje jurisdikcijoje;

Licencijų teikimo tvarkos
aprašas 1

Šiuo aprašu AVAKA įgyvendina ATGTĮ nuostatas dėl
kolektyvinio administravimo organizacijų licencijų, jų teikimo
sąlygų, standartinių licencinių sutarčių sąlygų, naudotojų pareigų
teikti informaciją kolektyvinio administravimo organizacijoms ir

http://avaka.lt/wp-content/uploads/2017/11/4-as-darbotvark%C4%97s-klausimas-Licencij%C5%B3-teikimo-tvarkos-apra%C5%A1asProjektas.pdf
1
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per jas mokėti atlyginimą teisių turėtojams;
Licencinis atlyginimas

atlyginimas, kurį Naudotojas šia Sutartimi įsipareigoja mokėti už
teisę Viešai skelbti AVAKA Repertuarą ir kuris yra
apskaičiuojamas Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka;

Repertuaras

AVAKA atstovaujamų Teisių turėtojų kūriniai, už kurių
naudojimą AVAKA renka ir paskirsto 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.

Sąskaita

PVM sąskaita – faktūra arba įstatymuose nustatyta tvarka ją
atitinkantis apskaitos dokumentas, kurią AVAKA pateikia
Naudotojui Licencinio atlyginimo sumokėjimui;

Sutartis

reiškia šią licencinę sutartį, įskaitant jos Preambulę bei visus jos
tinkamai įformintus priedus, pakeitimus ir papildymus;

Tarifas

AVAKA patvirtintas metinis tarifas už vieną kambarį, bendrą
patalpą ar erdvę, kuriose Naudotojas atlieka AVAKA Repertuaro
Viešą paskelbimą;

Tarifų ir jų nuolaidų Nustato principus, kuriais vadovaujantis tvirtinami AVAKA
patvirtinimo bendrosios atlyginimo tarifai ir galimos jų nuolaidos;
sąlygos 2
Teisių turėtojai

audiovizualinių kūrinių pirmojo įrašo gamintojai (prodiuseriai) ir
autoriai (kaip juos apibrėžia ATGTĮ), kurie turi teisę gauti
atlyginimą už turtinių teisių naudojimą ir kurių turtines teises
administruoja AVAKA. Teisių turėtojais gali būti laikomi ir kiti
ATGTĮ numatyti subjektai, jeigu pagal teisės aktus, AVAKA
įstatus ar sutartis, AVAKA administruoja jų teises;

Viešas paskelbimas

AVAKA administruojamo Repertuaro Viešas paskelbimas
apgyvendinimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų kambariuose
(numeriuose) ir bendrose patalpose. Technologinių priemonių
pobūdis įtakos Viešo paskelbimo kvalifikavimui neturi
(technologinio neutralumo nuostata).

2.

SUTARTIES DALYKAS

2.1.

Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis AVAKA suteikia Naudotojui neišimtinę teisę Viešai
skelbti Repertuarą Lietuvos Respublikos teritorijoje, o Naudotojas – už suteiktą neišimtinę
licenciją Sutartyje numatytomis sąlygos ir terminais įsipareigoja mokėti Licencinį atlyginimą.

3.

NESUTEIKIAMOS TEISĖS IR SUTEIKIAMŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI

3.1.

Šia Sutartimi suteikiama licencija neapima teisių:
(a)

naudoti Repertuarą kitaip, nei nurodyta Sutarties 2.1 punkte;

(b)

naudoti Repertuarą interaktyvioms paslaugoms, kai Naudotojas suteikia galimybę
vartotojui pasiekti kūrinį ar gretutinių teisių objektą vartotojo individualiai pasirinku laiku
ir individualiai pasirinktoje vietoje, įskaitant, bet neapsiribojant tokiomis paslaugomis, kaip
garso ir (ar) vaizdo pateikimas pagal pareikalavimą (ang. video on demand), atidėtas
transliavimas (ang. time shifted transmission);

http://avaka.lt/wp-content/uploads/2017/11/5-as-klausimas-Tarif%C5%B3-ir-j%C5%B3-nuolaid%C5%B3-patvirtinimo-bendrosioss%C4%85lygos-Projektas.pdf
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suteikti ar perduoti šia Sutartimi Naudotojui suteiktą licenciją tretiesiems asmenims,
įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia juridine forma veikiančioms kavinėmis,
restoranams, barams, užeigomis, viešbučiams, nakvynės namams, moteliams ir t.t.

3.2.

Šia Sutartimi neišimtinę teisę Viešai skelbti Repertuarą AVAKA suteikia tik Priede Nr. 1
išvardintose ūkinės – komercinės veiklos vietose.

4.

LICENCINIO ATLYGINIMO APSKAIČIAVIMO TVARKA

4.1.

Atlyginimas, kurį Naudotojas šia Sutartimi įsipareigoja mokėti už neišimtinę teisę Viešai skelbti
Repertuarą, yra apskaičiuojamas pagal Formulę: LA = X * T * Y, kur:
(a) LA – Licencinis atlyginimas;
(b) X – kambarių, bendrų patalpų ir erdvių, kuriose Naudotojas atlieka AVAKA Repertuaro
Viešą paskelbimą (suteikia galimybę vartotojams matyti televizijos programas), skaičius;
(c) T – 36 EUR metinis Tarifas už vieną kambarį, bendrą patalpą ar erdvę, kuriose Naudotojas
atlieka AVAKA Repertuaro Viešą paskelbimą;
(d) Y – užimtumo procentas, kurį Naudotojas kiekvienais metais iki vasario 28 d. deklaruoja
Ataskaitoje už praėjusius kalendorinius metus. Užimtumo procentas yra apskaičiuojamas
pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtintą viešbučių ir motelių numerių (kambarių) ir
vietų užimtumo skaičiavimo metodiką.
Aiškumo tikslais nurodytina, kad:
a. 2018 metų užimtumo procentas yra taikytinas Licencinio atlyginimo apskaičiavimui
už 2019 metus;
b. 2019 metų užimtumo procentas yra taikytinas Licencinio atlyginimo apskaičiavimui
už 2020 metus;
c. 2020 metų užimtumo procentas yra taikytinas Licencinio atlyginimo apskaičiavimui
už 2021 metus.

4.2.

Šios Sutarties 4.1 punte nurodyti kintamieji X ir Y yra nustatomi pagal Ataskaitoje pateiktus
Naudotojo duomenis.

4.3.

Jeigu Sutarties sudarymo metu Naudotojas neturi 12 mėnesių apgyvendinimo paslaugų teikimo
veiklos istorijos, Naudotojo mokėtinas Licencinis atlyginimas yra apskaičiuojamas pagal
Sutarties 4.1 punte nurodytą formulę, o kintamasis Y (užimtumo procentas) yra nustatomas pagal
praėjusių kalendorinių metų vidutinį viešbučių, svečių namų ir motelių numerių bei vietų
užimtumo procentą, kurį skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

4.4.

Pagal Sutarties 4.3 punkte nurodytą tvarką Naudotojo mokėtinas Licencinis atlyginimas yra
apskaičiuojamas pirmuosius 12 (dvylika) veiklos mėnesių. Pasibaigus šiam terminui, Naudotojo
mokėtinas Licencinis atlyginimas yra apskaičiuojamas Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, o
Naudotojas per 20 darbo dienų privalo pateikti patikslintą Ataskaitą ir nurodyti pirmųjų 12
(dvylikos) veiklos mėnesių užimtumo procentą.

4.5.

Prie Naudotojo mokėtino Licencinio atlyginimo papildomai pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus priskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

5.

LICENCINIO ATLYGINIMO APMOKĖJIMO TVARKA

5.1.

Išskyrus Sutarties 5.3 punkte numatytą atvejį, Licencinį atlyginimą Naudotojas moka kas mėnesį.
Licencinį atlyginimą Naudotojas privalo sumokėti iki paskutinės kito mėnesio dienos.

5.2.

Sąskaitą Licencinio atlyginimo apmokėjimui AVAKA išrašo ir išsiunčia Naudotojui ne vėliau
kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

5.3.

Sąskaita Licencinio atlyginimo apmokėjimui už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki Sutarties
sudarymo bus išrašyta ir išsiųsta Naudotojui ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Sutarties
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sudarymo ir Ataskaitos pateikimo. Šią Sąskaitą Naudotojas privalo apmokėti per 20 darbo dienų
nuo išsiuntimo dienos.
5.4.

Sąskaita Naudotojui apmokėti siunčiama Sutartyje nurodytu Naudotojo elektroniniu paštu. Jei
Naudotojas elektroninio pašto nėra nurodęs, Sąskaita siunčiama Naudotojo nurodytu adresu.

5.5.

Jeigu Naudotojas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia Ataskaitos, AVAKA turi teisę
išrašyti Sąskaitą 5 procentais didesnei sumai, nei paskutinė Naudotojui išrašyta Sąskaita. Ši
nuostata neatleidžia Naudotojo nuo prievolės pateikti duomenis ir sumokėti pagal faktinius
duomenis apskaičiuotą Licencinį atlyginimą.

5.6.

Jeigu Naudotojas praleidžia šioje Sutartyje nustatytus Licencinio atlyginimo apmokėjimo
terminus, Naudotojas įsipareigoja mokėti 0,1% delspinigius nuo nesumokėtos sumos už
kiekvieną praleistą termino dieną.

5.7.

Naudotojas įsipareigoja padengti visas tiesiogines bei netiesiogines AVAKA išlaidas, kurios buvo
patirtos dėl laiku nesumokėto Licencinio atlyginimo išieškojimo.

6.

MOKĖJIMŲ EILIŠKUMAS

6.1.

Naudotojo sumokėtos sumos pirmiausia bus skirtos netesyboms pagal Sutartį padengti, o likusi
dalis – Sąskaitoms apmokėti, pradedant nuo anksčiausiai išrašytų Sąskaitų.

7.

ATASKAITOS TURINYS, TEIKIMO TVARKA IR TIKSLINIMAS

7.1.

Naudotojas Ataskaitoje pateikia šiuos duomenis:
(a)

Naudotojo valdomų apgyvendinimo įstaigų (viešbučių, svečių namų, motelių ir t.t.) kiekis,
kiekvienos apgyvendinimo įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris,
kontaktinis elektroninio pašto adresas ir kontaktinio asmens rekvizitai;

(b)

kiekvienos Naudotojo valdomos apgyvendinimo įstaigos kambarių (numerių) ir bendrų
patalpų, kuriose yra sudarytos techninės galimybės Viešai skelbti AVAKA
administruojamą Repertuarą, skaičius;

(c)

kiekvienos Naudotojo valdomos apgyvendinimo įstaigos užimtumo procentas.

7.2.

Išskyrus Sutarties 7.3 punkte numatytą atvejį, Ataskaitą Naudotojas privalo pateikti kiekvienais
metais iki vasario 28 d.

7.3.

Sutarties sudarymo metu Naudotojas pateikia Ataskaitą, kurioje nurodyti duomenys bus taikomi
apskaičiuoti Naudotojo mokėtiną Licencinį atlyginimą už 2019 metus.

7.4.

Jeigu po Ataskaitos pateikimo pasikeitė Naudotojo valdomų apgyvendinimo įstaigų, kambarių
(numerių) arba bendrų patalpų skaičius, Naudotojas per 1 (vieną) mėnesį privalo AVAKA
pateikti patikslintą Ataskaitą ir nurodyti tikslią duomenų pasikeitimo datą. Naudotojo mokėtinas
Licencinis atlyginimas pagal pasikeitusius duomenis yra skaičiuojamas nuo pirmos sekančio po
duomenų pasikeitimo mėnesio dienos. Patikslintos Ataskaitos pateikimas neturi įtakos Sutarties
7.2 punkte nurodytai Naudotojo pareigai.

7.5.

Naudotojas atsako už pateiktos informacijos teisingumą ir savalaikį patikslinimą.

7.6.

Ataskaitą Naudotojas teikia elektroniniu pašto adresais simona@avaka.lt ir finansai@avaka.lt
arba registruotu paštu AVAKA buveinės adresu.

8.

SUTARTIMI SUTEIKIAMOS AVAKA GARANTIJOS

8.1.

AVAKA garantuoja, kad turi visus reikiamus įgaliojimus suteikti neišimtinę teisę Viešai skelbti
Repertuarą ir prisiima pareigą atsakyti pagal audiovizualinių kūrinių autorių bei pirmojo įrašo
gamintojų (prodiuserių) pretenzijas, kurias Naudotojas gavo dėl Repertuaro Viešo paskelbimo.
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8.2.

AVAKA įsipareigoja paskirstyti surinktą Licencinį atlyginimą kitoms Lietuvos ar užsienio
kolektyvinio administravimo asociacijoms, jei Sutarties galiojimo metu tokios asociacijos
pareikalautų Naudotojo sumokėti už audiovizualinių kūrinių autorių bei pirmojo įrašo gamintojų
(prodiuserių) Viešo paskelbimo teisės naudojimą. Licencinis atlyginimas šioms Lietuvos ar
užsienio kolektyvinio administravimo asociacijoms bus paskirstytas atsižvelgiant į Repertuaro
dalies, kurią atstovauja šios kolektyvinio administravimo asociacijos, panaudojimo mastą.

8.3.

AVAKA įsipareigoja savo sąskaita spręsti bet kokius ginčus tarp AVAKA ir kitų Lietuvos ar
užsienio kolektyvinio administravimo asociacijų dėl atlyginimo Teisių turėtojams surinkimo bei
paskirstymo, į tokius ginčus neįtraukiant Naudotojo.

8.4.

AVAKA garantuoja, kad surinktas Licencinis atlyginimas bus paskirstytas Teisių turėtojams.

9.

PATIKRINIMAI

9.1.

AVAKA turi teisę kartą per kalendorinius metus patikrinti Naudotojo Ataskaitoje pateiktų
duomenų pagrįstumą. Šios teisės įgyvendinimui AVAKA turi teisę pasitelkti pasirinktus
auditorius.

9.2.

Patikrinimo datą nustato AVAKA ir ne vėliau kaip prieš 7 dienas apie tai raštu informuoja
Naudotoją. Nesant galimybės nustatyta data atlikti patikrinimą, Naudotojas turi teisę pasiūlyti kitą
datą, tačiau ne vėliau kaip per 21 dieną nuo AVAKA paskirtos datos.

9.3.

Patikrinimo metu Naudotojas pateikia visus su šios Sutarties vykdymu ir Licencinio atlyginimo
apskaičiavimu susijusius duomenis.

9.4.

Informacijos patikrinimo rezultatai įforminami protokole, kurį pasirašo AVAKA pasirinktas
auditorius ir Naudotojas.

9.5.

Jeigu paaiškėja, kad Naudotojo pateiktoje Ataskaitoje bet kuri duomenų grupė yra 5% arba
daugiau procentų mažesnė, nei buvo nustatyta patikrinimo metu, AVAKA Naudotojui išrašo
patikslinamąją Sąskaitą, į kurios galutinę sumą taip pat įeina Sutarties 5.7 punkte nustatytos
netesybos. Sąskaitą Naudotojas privalo apmokėti per 10 darbo dienų.

9.6.

Jeigu paaiškėja, kad Naudotojo pateiktoje Ataskaitoje bet kuri duomenų grupė yra 5% arba
daugiau procentų mažesnė, nei buvo nustatyta patikrinimo metu, Naudotojas per 10 darbo dienų
privalo padengti AVAKA turėtas patikrinimo išlaidas pagal jas pagrindžiančius dokumentus.

9.7.

Jeigu paaiškėja, kad Naudotojo pateiktoje Ataskaitoje bet kuri duomenų grupė yra 5% arba
daugiau procentų mažesnė, nei buvo nustatyta patikrinimo metu, sekančius 12 kalendorinių
mėnesių Naudotojo mokėtinas Licencinis atlyginimas yra didinamas 30 procentų.

10.

KITOS NUOSTATOS
Sutarties galiojimas ir nutraukimas

10.1.

Šia Sutartimi Naudotojui suteikiama neišimtinė teisė Viešai skelbti Repertuarą nuo 2019 m.
sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai.

10.2.

Sutartis Naudotojo iniciatyva gali būti nutraukta apie Sutarties nutraukimą pranešus raštu likus ne
mažiau kaip vienam mėnesiui iki Sutarties nutraukimo.

10.3.

Sutartis AVAKA iniciatyva gali būti nutraukta, jei Naudotojas padaro esminį Sutarties pažeidimą,
ir per 14 dienų nuo raštiško įspėjimo tokio pažeidimo nepašalina. Esminiais Sutarties pažeidimais
laikoma:
(a)

Licencinio atlyginimo ar jo dalies mokėjimo termino praleidimas daugiau kaip 30 dienų;

(b)

Ataskaitos pateikimo termino praleidimas daugiau kaip 30 dienų;

(c)

Bet koks Naudotojo kliudymas ar nesutikimas AVAKA atlikti patikrinimą pagal šios
Sutarties 9 dalies nuostatas, įskaitant atsisakymą pateikti prašomus duomenis.

Licencinė sutartis
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Pasibaigus Sutarties 10.1 punkte nurodytam terminui, Naudotojas netenka teisės naudoti
Repertuarą.
Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

10.5.

Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp Šalių (įskaitant šios Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo,
įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos Įstatymai ir ji aiškinama
remiantis Lietuvos Respublikos Įstatymais.

10.6.

Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia
Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas atitinkamame Lietuvos
Respublikos teisme pagal teismingumo taisykles. Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos
materialinė teisė.
Sutarties pakeitimai ir papildymai

10.7.

Bet kokie šios Sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai (įskaitant šio punkto pakeitimą ir
papildymą) galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami Šalių pasirašytu rašytiniu dokumentu.
Nuostatų atskiriamumas, Sutarties vientisumas ir prieštaraujančių susitarimų nebuvimas

10.8.

Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra teismo arba arbitražo pripažįstama neteisėta, negaliojančia
arba neįgyvendinama, kitos šios Sutarties nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri
šios Sutarties nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam
tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar
neįgyvendinama. Šalys pakeis tokias neteisėtas, negaliojančias ar neįgyvendinamas šios Sutarties
nuostatas teisėtomis, galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kurios pagal reikšmę būtų
kiek galima artimesnės Šalių ketinimams, egzistavusiems šios Sutarties sudarymo metu.
Pranešimai

10.9.

Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai ir kita informacija turi būti parašyti lietuvių kalba ir
pripažįstami tinkamai įteiktais, jei adresuoti šioje Sutartyje Šalių nurodytais rekvizitais: (i) tą
pačią dieną, kai įteikiami asmeniškai, (ii) kada jie faktiškai gauti, kai jie yra siunčiami registruotu
paštu iš anksto apmokant pašto išlaidas (raštu patvirtinant gavimą) arba (iii) kitą darbo dieną po
to, kai jie nusiunčiami elektroniniu paštu (raštu patvirtinant gavimą).

10.10. Pasikeitus Naudotojo teisinei formai, banko rekvizitams, įmonės ir/ar ūkinės-komercinės veiklos
vietos pavadinimui ar kitiems šioje Sutartyje nurodytiems rekvizitams, Naudotojas privalo per 7
kalendorines dienas nuo šių duomenų pasikeitimo kreiptis į AVAKA dėl šioje sutartyje nurodytų
duomenų patikslinimo ir pateikti motyvuotą prašymą bei dokumentus, patvirtinančius
pasikeitusius duomenis.
10.11. Jeigu Naudotojas nepraneša apie šioje Sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą, Naudotojas
negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad pagal paskutinius žinomus rekvizitus atlikti
AVAKA veiksmai, neatitinka šios sutarties sąlygų arba jog jis negavo pranešimų, siųstų pagal
šiuos rekvizitus.
Patvirtindamos tai, kas išdėstyta aukščiau, Šalys tinkamai įformino šią Sutartį:
AVAKA vardu

Naudotojo vardu
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SUTARTIES PRIEDAS NR. 1
Naudotojo teikiama Ataskaita
Naudotojo valdomos apgyvendinimo įstaigos:
Nr.

Pavadinimas

1.

Rekvizitai: (a) adresas, b) kontaktinis telefono
numeris, c) kontaktinis elektroninio pašto
adresas ir d) kontaktinio asmens rekvizitai.

Kambarių
ir bendrų
patalpų
skaičius*

Užimtumo
procentas
**

a)
b)
c)
d)

2.

a)
b)
c)
d)

3.

a)
b)
c)
d)

4.

a)
b)
c)
d)

5.

a)
b)
c)
d)
Ataskaita teikiančio Naudotojo pavadinimas: ______________________________________________________
Ataskaitiniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita: ____________
Ataskaitos pateikimo data: ____________
Duomenų pasikeitimo data (pildoma, jeigu tikslinami ankstesnės Ataskaitos duomenys): ____________
Ataskaitą teikiančio atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas: ______________________________________
Ataskaita siunčiama šiais el. pašto adresais: simona@avaka.lt ir finansai@avaka.lt.
ATASKAITA TEIKIAMA:
a) Pirmą kartą pasirašant Sutartį;
b) Kasmet iki vasario 28 d.;
c) Bet kuriuo Sutarties galiojimo metu, jeigu po Ataskaitos pateikimo pasikeitė Naudotojo valdomų apgyvendinimo
įstaigų, kambarių (numerių) arba bendrų patalpų skaičius.
* Kuriose yra sudarytos techninės galimybės Viešai skelbti AVAKA administruojamą Repertuarą.
** Užimtumo procentas - užimtų numerių (kambarių) ir apgyvendinimui paruoštų numerių (kambarių) skaičiaus
santykis, išreikštas procentais. Užimtumo procentas yra apskaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento
patvirtintą viešbučių ir motelių numerių (kambarių) ir vietų užimtumo skaičiavimo metodiką.

