NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO BEI STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ MOKĖJIMO TVARKA
Patvirtinta 2010 m. kovo 31 d.
Asociacijos LATGA konferencijoje
Bendrosios nuostatos
Naujų narių priėmimo bei stojamųjų įnašų mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato
naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos bei stojamųjų įnašų mokėjimo
tvarką bei sąlygas. Tvarka paruošta remiantis LR Asociacijų įstatymu bei Asociacijos LATGA
įstatais.
Šios tvarkos privalo laikytis visi Asociacijos nariai.
1. Asociacijos nariais gali būti:
1.1.
Fiziniai asmenys – autoriai ar jų teisių paveldėtojai, kurių narystė atitinka Autorių
teisių ir gretutinių teisių įstatymo numatytas kolektyvinio administravimo taikymo sritis.
1.2.
Autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą, jei
šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai administruojamos pagal Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymą.
1.3.
Kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
nustatytais atvejais turi turtines muzikos kūrinių autorių teises (muzikos kūrinių leidėjai).
Muzikos kūrinių leidėjas turi vykdyti pastovią muzikos kūrinių leidybinę veiklą, siekdamas
meniniu ir ekonominiu požiūriu optimaliai realizuoti jam patikėtus muzikos kūrinius.
2. Naujų narių priėmimo tvarka
2.1. Norintys tapti Asociacijos nariais Asociacijos Tarybai turi pateikti raštišką prašymą dėl
priėmimo į Asociacijos narius kartu su:
Fiziniai asmenys
2.1.1. informacija apie savo sukurtus ir jau viešai atliktus (gyvas atlikimas viešų renginių
metu), viešai paskelbtus (transliuotus per radiją ir televiziją, paskelbtus internete),
atgamintus, viešai rodomus ar rodytus kūrinius,
2.1.2. pasirašytomis sutartimis dėl teisių perdavimo ar suteikimo, jei nariu ketina tapti
vizualinių kūrinių autorius,
2.1.3. paveldėjimo teisės liudijimu, jeigu nariu ketina tapti autoriaus turtinių teisių
paveldėtojas,
2.1.4. informacija apie kūrinių naudotojus, panaudojusius autoriaus arba muzikos kūrinių
leidėjo atstovaujamų autorių kūrinius savo veikloje arba sutarčių su autoriumi arba
muzikos kūrinių leidėju pagrindu ketinančius panaudoti kūrinius ateityje,

Muzikos kūrinių leidėjai
2.1.5. informacija apie muzikos kūrinių leidėjo atstovaujamus autorius ir jų sukurtus bei
viešai atliktus (gyvas atlikimas viešų renginių metu), viešai paskelbtus (transliuotus per
radiją ir televiziją, paskelbtus internete) arba mechaniškai atgamintus kūrinius,
2.1.6. dokumentais, įrodančiais muzikos kūrinių leidybinės veiklos pastovumą,
2.1.7. pasirašytomis leidybinėmis sutartimis,
2.1.8. informacija apie kūrinių naudotojus, panaudojusius autoriaus arba muzikos kūrinių
leidėjo atstovaujamų autorių kūrinius savo veikloje arba sutarčių su autoriumi arba
muzikos kūrinių leidėju pagrindu ketinančius panaudoti kūrinius ateityje,

Autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą
2.1.9. informacija apie tai, kad šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai
administruojamos pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą.
2.2. Įvertinusi pateiktą informaciją, Asociacijos Taryba priima sprendimą dėl narystės
Asociacijoje ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai
informuoja prašymo pateikėją. Sprendimas dėl narystės Asociacijoje turi būti priimtas ne vėliau
kaip per 90 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
2.3. Asociacijos nariu tampama, kai:
2.3.1.

Taryba pritaria prašymo pateikėjo narystei Asociacijoje,

2.3.2.

prašymo pateikėjas sumoka stojamąjį įnašą,

2.3.3.
tarp prašymo pateikėjo ir Asociacijos pasirašoma narystės sutartis, kurią Asociacijos
vardu pasirašo Generalinis direktorius.
2.4. Prašymo pateikėjas, nors ir atitinkantis šioje Tvarkoje numatytas sąlygas ir kriterijus,
Tarybos sprendimu gali būti nepriimtas į Asociacijos narius, jeigu jis veikė ir/ar veikia prieš
Asociacijos interesus.
2.5. Nauji Asociacijos nariai registruojami Asociacijos narių sąraše.
2.6. Ginčus dėl narystės Asociacijoje sprendžia Asociacijos Taryba, o nepasiekus susitarimo –
ginčai sprendžiami teismine tvarka.
3. Stojamasis įnašas
3.1.

Nariui fiziniam asmeniui stojamasis įnašas yra 28,96 eur\100 Lt.

3.2.

Nariui juridiniam asmeniui stojamasis įnašas yra 289,62 eur\1000 Lt.

4. Stojamojo įnašo mokėjimo tvarka
4.1. Tarybai pritarus prašymui dėl narystės Asociacijoje, autorius stojamąjį mokestį sumoka ne
vėliau, kaip per 90 k. d.
5. Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka
5.1.
Narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu apie tai pranešęs Asociacijai
prieš 3 mėnesius.
5.2.

Taryba turi teisę pašalinti narį iš Asociacijos, jei:

5.2.1. narys narystės sutarties galiojimo laikotarpiu perdavė ar suteikė tretiesiems asmenims
turtines teises, kurias anksčiau perdavė administruoti Asociacijai, išskyrus narystės
sutarties Priede (-uose) numatytus atvejus,
5.2.2. narys narystės sutarties galiojimo laikotarpiu atsisakė jam priklausančio autorinio
atlyginimo trečiųjų asmenų naudai, išskyrus Priede (-uose) numatytus atvejus,
5.2.3. narys nesilaiko Asociacijos įstatų, nevykdo narystės sutarties įsipareigojimų, pateikė
Asociacijai klaidingą informaciją,
5.2.4. nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams,
5.2.5. narys diskredituoja Asociacijos vardą.
5.3.
Dėl 5.2.1 – 5.2.5. punktuose nustatytų atvejų, narių pašalinimo iš Asociacijos
klausimą Taryba turi teisę teikti svarstyti Etikos komisijai. Atsižvelgdama į Etikos
komisijos sprendimą, Taryba gali priimti sprendimą dėl narystės Asociacijoje.
5.4.
Išstojusiam ar pašalintam nariui išmokamas jam priklausantis surinktas autorinis
atlyginimas, atskaičius nustatytas surinkimo ir paskirstymo sąnaudas.
5.5.
Narį pašalinus iš Asociacijos 5.2.1. ir 5.2.2. punktuose nustatytais atvejais, jam
priklausantis autorinis atlyginimas išmokamas atskaičius nustatytas surinkimo ir
paskirstymo sąnaudas ir Asociacijos negautas sumas administravimo sąnaudoms padengti.
5.6.
Apie sprendimą pašalinti iš Asociacijos narį informuoja Generalinis direktorius raštu
ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos.
5.7.
Išstojusiam ar pašalintam iš Asociacijos nariui jo sumokėti stojamasis įnašas ar
kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

