NARYSTĖS SUTARTIS Nr. ______
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymu bei Asociacijos LATGA (LATGA) Įstatų 13 punktu,
Asociacija LATGA, toliau vadinama LATGA, atstovaujama direktoriaus Jono Liniausko, veikiančio pagal
Įstatus, iš vienos pusės,
ir Autorius _____________________________
vardas, pavardė

_____________________________________________
rašyti čia, jeigu pasikeitė Autoriaus pavardė

arba Autoriaus _________________________teisių paveldėtojas______________________________
arba muzikos kūrinių leidėjas ______________________________________________, atstovaujamas
___________________________________________________________, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį.
Autorius, autoriaus teisių paveldėtojas ar muzikos kūrinių leidėjas, pasirašęs šią sutartį, tampa LATGA nariu
ir įgyja teises ir pareigas, kurias nustato LATGA įstatai ir asociacijos naujų narių priėmimo bei stojamųjų
įnašų mokėjimo tvarka.
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Narys perduoda LATGA išimtinę teisę administruoti turtines teises į visus jo jau sukurtus kūrinius ir
kūrinius, kurie bus sukurti ateityje (toliau – kūriniai). Nario LATGA perduodamos administruoti turtinės
teisės yra nurodytos narystės sutarties Priede (-uose):
1.1.1. Muzikos kūrinio su tekstu ar be teksto autoriaus narystės sutarties priedas;
1.1.2. Dramos kūrinio ar muzikinio dramos kūrinio autoriaus narystės sutarties priedas;
1.1.3. Muzikos kūrinio leidėjo narystės sutarties priedas;
1.1.4. Vizualinio kūrinio autoriaus narystės sutarties priedas;
1.1.5. Audiovizualinio kūrinio autoriaus narystės sutarties priedas;
1.1.6. Literatūros kūrinio autoriaus narystės sutarties priedas.
1.2. Narys suteikia LATGA teisę įgalioti vykdyti autoriaus teisių administravimą Lietuvoje ir užsienyje
specialiai tam įsteigtoms organizacijoms, su kuriomis LATGA yra pasirašiusi abipusio atstovavimo sutartis.
2. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Narys įsipareigoja:
2.1.1. laikytis LATGA įstatų;
2.1.2. laikytis asociacijos naujų narių priėmimo bei stojamųjų įnašų mokėjimo tvarkos;
2.1.3. suteikti LATGA visą būtiną informaciją apie save ir savo kūrinius;
2.1.4. pranešti LATGA apie asmens duomenų, įtrauktų į narystės registravimo dokumentus (veikla, adresas,
banko sąskaita, į kurią pervedamas autorinis atlyginimas, ir kt.), pasikeitimus;
2.1.5. per visą sutarties galiojimo laiką neperduoti ir nesuteikti tretiesiems asmenims turtinių teisių, kurias
perdavė administruoti LATGA pagal šios sutarties 1 straipsnį, išskyrus Priede (-uose) numatytus atvejus;
2.1.6. per visą sutarties galiojimo laiką neatsisakyti jam priklausančio autorinio atlyginimo trečiųjų asmenų
naudai, išskyrus Priede (-uose) numatytus atvejus;
2.1.7. nesudaryti jokių sutarčių, prieštaraujančių šiai sutarčiai;
2.1.8. elgtis lojaliai ir solidariai LATGA atžvilgiu.
3. LATGA ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. LATGA įsipareigoja:
3.1.1. sudaryti licencines sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl kūrinių panaudojimo;
3.1.2. surinkti autorinį atlyginimą, mokamą trečiųjų asmenų už kūrinių panaudojimą, pagal LATGA Tarybos
patvirtintus tarifus;
3.1.3. išieškoti nesumokėtą autorinį atlyginimą įstatymų nustatyta tvarka;
3.1.4. paskirstyti ir išmokėti Nariui priklausantį autorinį atlyginimą pagal LATGA įgaliotų atstovų
konferencijos nustatytas autorinio atlyginimo paskirstymo taisykles;
3.1.5. Nariui pageidaujant, suteikti jam informaciją apie jo kūrinių panaudojimą, surinktą ir paskirstytą
autorinį atlyginimą;
3.1.6. pasibaigus šiai sutarčiai, paskirstymo taisyklėse numatytais terminais išmokėti Nariui autorinį
atlyginimą, priklausantį jam už kūrinių panaudojimą iki sutarties pabaigos dienos;
3.1.7. teikti informaciją giminingoms užsienio autorių organizacijoms apie Narį ir jo kūrinius;
3.1.8. teikti nemokamas konsultacijas autorių teisės klausimais;
3.1.9. pagal atskirą susitarimą su Nariu atstovauti jį visose teisminėse ir valstybės valdžios bei valdymo
institucijose;

3.1.10. neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos apie Nariui paskaičiuoto ir išmokėto
autorinio atlyginimo dydį, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
4. ATSKAITYMAI
Narys sutinka, kad iš jam LATGA surenkamo autorinio atlyginimo būtų išskaičiuojami LATGA įgaliotų
atstovų konferencijoje nustatyti atskaitymai, reikalingi LATGA administravimo sąnaudoms padengti, bei
5.2. d. nurodytos sumos.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Nariui nevykdant Nario įsipareigojimų, arba pateikus LATGA klaidingą informaciją LATGA gali
priimti sprendimą:
5.1.1. atsisakyti administruoti Nario turtinę teisę arba turtines teises, nurodytas sutarties Priedo (-ų) 1 str.,
pranešant apie tai Nariui registruotu laišku prieš 3 mėnesius;
5.1.2. vienašališkai nutraukti šią sutartį, pranešant apie tai Nariui registruotu laišku prieš 3 mėnesius.
5.2. Pažeidus sutarties 2.1.5. ir 2.1.6 p., Narys įsipareigoja sumokėti LATGA negautas sumas
administravimo sąnaudoms padengti;
5.3. LATGA nevykdant savo įsipareigojimų, Narys gali vienašališkai nutraukti šią sutartį, pranešdamas apie
tai LATGA registruotu laišku prieš 3 mėnesius.
6. SUTARTIES PASIBAIGIMAS
6.1. Ši sutartis pasibaigia:
6.1.1. ją nutraukus;
6.1.2. mirus Nariui fiziniam asmeniui;
6.1.3. pasibaigus Nariui juridiniam asmeniui;
6.1.4. pasibaigus LATGA.
6.2. Nepaisant šios sutarties 6.1.2. ir 6.1.3. p., Nario turtinių teisių administravimas vykdomas tol, kol jo
teisių perėmėjas (paveldėtojas) išreikš valią dėl turtinių teisų administravimo.
6.3. Atsiradus paveldėjimo teisei, pagal paveldėjimo teisės liudijimą su paveldėtoju pasirašoma nauja
narystės sutartis.
7. SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu.
7.2. Šalys turi teisę nutraukti šią sutartį, pranešdamos apie tai viena kitai registruotu laišku prieš 3 mėnesius.
8. SUTARTIES GALIOJIMAS
8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja Lietuvos Respublikos bei visų užsienio
valstybių, su kurių autorių teisių kolektyvinio administravimo bendrijomis LATGA yra pasirašiusi abipusio
atstovavimo sutartis, teritorijose.
8.2. Šiai sutarčiai įsigaliojus, ankstesnės narystės sutartys, pasirašytos tarp LATGA ir Nario, nustoja galioti.
9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Ginčai, kilę tarp šalių, vykdant šią sutartį, sprendžiami LATGA įstatų nustatyta tvarka.
10. KITOS SĄLYGOS
Sutartis pasirašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Nariui,
o kitas – LATGA. Pasirašytas sutarties Priedas (-ai) yra neatsiejama sutarties dalis (-ys).
Asociacija LATGA
Įmonės kodas 11006138
J.Basanavičiaus g. 4B,Vilnius
A/s LT717044060000382455
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Asociacijos LATGA Direktorius
Jonas Liniauskas
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/parašas/
2016 m.……….......mėn.…..d.
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