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                                      PATVIRTINTA 

2017-05-10 Visuotinio narių susirinkimo 
nutarimu Nr. 4.2.1. 

 

 
LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) 

 
NARYSTĖS SĄLYGOS IR ATSTOVAVIMO KITAIS NEI NARYSTĖ PAGRINDAIS TVARKA 

 
 
1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) (toliau - Asociacija) Narystės sąlygos ir 
atstovavimo kitais nei narystė pagrindais tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja narystės 
Asociacijoje reikalavimus, naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos 
tvarką, teisių turėtojų atstovavimą kitais nei narystė pagrindais, taip pat Įstatuose 
neaptartas narių bei kitų atstovaujamų teisių turėtojų teises ir jų įgyvendinimo sąlygas. 

1.2. Tvarka paruošta remiantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – ATGTĮ), 
Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Asociacijos 
įstatais.  

1.3. Tvarka taikoma visiems Asociacijos nariams ir asmenims, kurie yra atstovaujami 
atstovavimo ar kitų sutarčių pagrindu, taip pat asmenims, kurie kreipiasi dėl narystės ar 
kitokio atstovavimo Asociacijoje. 

 
2.  Narystės reikalavimai 

2.1. Asociacija narystės sutarčių pagrindu gali atstovauti žemiau nurodytiems asmenims, jeigu 
jie atitinka Tvarkos 2.2. punkte nurodytus narystės reikalavimus:   

2.1.1. atlikėjams – aktoriams, dainininkams, muzikantams, šokėjams ar kitiems asmenims, 
vaidinantiems, dainuojantiems, skaitantiems, deklamuojantiems, kitaip atliekantiems 
literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius. Atlikėju taip pat laikomas orkestro, 
ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas (toliau – Atlikėjai); 

2.1.2. fonogramos gamintojams – fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių iniciatyva ir 
atsakomybe užfiksuotas pirmasis kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas (toliau 
– Fonogramų gamintojai).  

2.2. Atlikėjas/Fonogramų gamintojas gali tapti AGATA nariu (pasirašyti su Asociacija narystės 
sutartį), jeigu kreipimosi į Asociaciją dieną jis atitinka visus šiuos narystės reikalavimus: 

2.2.1. Asociacijos duomenų bazėje yra užfiksuota duomenų, jog ne mažiau kaip 10 (dešimt) 
skirtingų Atlikėjo/Fonogramų gamintojo fonogramų (muzikos įrašų) iki kreipimosi į 
Asociaciją dienos buvo viešai panaudota radijuje, televizijoje ar kitose viešose vietose. 
Skaičiuojant šiame Tvarkos punkte nurodytas fonogramas į skaičių neįtraukiamos perleistos 
fonogramos, t.y. ne pirmą kartą išleistos fonogramos; 

2.2.2. Atlikėjo/Fonogramų gamintojo turimos turtinės teisės atitinka Asociacijos kolektyvinio 
administravimo sritis; 

2.2.3. Atlikėjas/Fonogramų gamintojas yra pirminis teisių turėtojas (ne Atlikėjo ar Fonogramų 
gamintojų teisių perėmėjas). Šis reikalavimas taikomas visų fonogramų, nurodytų Tvarkos 
2.2.1. punkte, atžvilgiu. 

2.3. Atlikėjas/Fonogramų gamintojas, kuris kreipimosi į Asociaciją dieną neatitinka nors vieno 
Tvarkos 2.2. punkte nurodyto narystės reikalavimo, turi teisę būti atstovaujamas Asociacijos 
pagal atstovavimo ar kitą sutartį (vadovaujantis Tvarkos 5 skyriaus nuostatomis).  

2.4. Atstovavimo sutartį pasirašęs Atlikėjas/Fonogramų gamintojas, įvykdęs nariui keliamus 
reikalavimus, turi teisę tapti Asociacijos nariu (nutraukti atstovavimo sutartį ir pasirašyti 
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narystės sutartį). Šia teise jis gali pasinaudoti kartą metuose, pateikdamas Asociacijai 
Tvarkos 3.1. punkte ir atitinkamai 3.2. ar 3.3. punkte nurodytus dokumentus bei 
nutraukdamas atstovavimo sutartį. Tokiu atveju Atlikėjas/Fonogramos gamintojas 
Asociacijos nariu tampa nuo ateinančių kalendorinių metų po Tvarkos 3.1. punkte numatyto 
prašymo pateikimo. 

2.5. Jeigu asmuo yra ir Atlikėjas, ir Fonogramų gamintojas, tapdamas Asociacijos nariu jis privalo 
pasirinkti, ar narystės sutartis su juo yra sudaroma kaip su Atlikėju, ar kaip su Fonogramų 
gamintoju (dėl likusių teisių gali būti pasirašoma Tvarkos 5 skyriuje nurodyta atstovavimo 
sutartis). Pakeisti savo pasirinkimą dėl šiame Tvarkos punkte nurodyto narystės sutarties 
sudarymo asmuo gali kartą metuose, pateikdamas Asociacijai Tvarkos 3.1. punkte ir 
atitinkamai 3.2. ar 3.3. punkte nurodytus dokumentus bei persirašydamas atstovavimo 
sutartį. Tokiu atveju Atlikėjo/Fonogramos gamintojo pasirinkimas  dėl narystės sutarties 
įsigalioja nuo ateinančių kalendorinių metų po Tvarkos 3.1. punkte numatyto prašymo 
pateikimo. 

2.6. Vadovaujantis ATGTĮ, Asociacijos nariais taip pat turi teisę tapti Atlikėjams ir/ar Fonogramų 
gamintojams atstovaujantys asmenys ar šių teisių turėtojų asociacijos, tačiau jų 
atstovaujami teisių turėtojai turi atitikti Tvarkos 2.2. p. nurodytus reikalavimus ir Asociacijai 
turi būti pateikiami atstovavimą pagrindžiantys dokumentai. Atlikėjų ir/ar Fonogramų 
gamintojų teises administruojančios kolektyvinio administravimo organizacijos gali tapti 
Asociacijos nariais, jeigu jų veikla kreipimosi į Asociaciją dieną atitinka visus ATGTĮ 
numatytus kolektyvinio administravimo organizacijoms keliamus reikalavimus. Šiame 
punkte nurodytiems subjektams mutatis mutandis taikomi šios Tvarkos 2.3. – 2.5 punktai, 
taip pat Tvarkos 3, 4, 5 ir 6 skyriaus nuostatos. 

 
3. Naujų narių priėmimo tvarka 

3.1. Atlikėjas/Fonogramų gamintojas, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos 
direktoriui pasirašytą nustatytos formos prašymą dėl priėmimo į Asociacijos narius (anketą) 
ir pasirašytą Asociacijos nustatytos formos narystės sutartį .  

3.2. Kartu su Tvarkos 3.1. punkte nurodytu prašymu ir narystės sutartimi Atlikėjai privalo 
pateikti: 

3.2.1. informaciją apie Atlikėjo repertuarą (išleistus, transliuotus per radiją ar televiziją, 
paskelbtus internete ar kitaip viešai paskelbtus atlikimo įrašus); 

3.2.2. kitus reikalingus dokumentus ar informaciją. 
3.3. Kartu su Tvarkos 3.1. punkte nurodytu prašymu ir narystės sutartimi Fonogramų gamintojai 

privalo pateikti šiuos dokumentus: 
3.3.1. dokumentus, įrodančius Fonogramų gamintojo veiklą; 
3.3.2. savo išleistų, transliuotų per radiją ar televiziją, internete paskelbtų ar kitaip viešai 

paskelbtų fonogramų sąrašą; 
3.3.3. pasirašytas sutartis su autorių ir gretutinių teisių subjektais dėl fonogramų gaminimo 

(esant Asociacijos prašymui); 
3.3.4. kitus reikalingus dokumentus ar informaciją. 
3.4. Asociacijos direktorius kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visų 

dokumentų gavimo dienos pasirašo narystės sutartį su prašymą pateikusiu 
Atlikėju/Fonogramų gamintoju, jeigu Atlikėjo/Fonogramų gamintojo pateikti dokumentai 
bei informacija, taip pat Asociacijos duomenų bazėje turima informacija leidžia nustatyti, 
jog Atlikėjas/Fonogramų gamintojas atitinka šios Tvarkos  2.2. punkte nustatytus narystės 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu minėti dokumentai ir informacija leidžia nustatyti, kad 
Atlikėjas/Fonogramų gamintojas neatitinka šios Tvarkos  2.2. punkte nustatytų narystės 
reikalavimų, Asociacijos direktorius atsisako pasirašyti narystės sutartį ir ne vėliau kaip per 
14 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos informuoja prašymą pateikusį asmenį 
apie motyvuotą atsisakymą priimti asmenį į Asociacijos narius. Tokiame atsisakyme turi būti 
pateikiamos aiškios Įstatuose ar šioje Tvarkoje numatytos priežastys, dėl kurių buvo 
priimtas toks sprendimas. 



3 
 

3.5. Asociacijos direktorius perduoda klausimą dėl narystės svarstyti Asociacijos Tarybai šios 
Tvarkos 3.7. – 3.10.  punktuose nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio 
perdavimo informuoja apie tai prašymą pateikusį Atlikėją/Fonogramų gamintoją, jeigu: 

3.5.1. Atlikėjas/Fonogramų gamintojas nepateikia visų šioje Tvarkoje nurodytų dokumentų 
arba juos pateikia netinkamai ar ne visa apimtimi; 

3.5.2. kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų ar informacijos teisingumo; 
3.5.3. yra sudėtinga nustatyti, ar Atlikėjas/Fonogramų gamintojas atitinka šioje Tvarkoje 

nustatytus narystės reikalavimus;  
3.5.4. turima duomenų, kad Atlikėjas/Fonogramų gamintojas ar su juo susiję asmenys veikė 

ir/ar veikia prieš Asociacijos interesus. Šioje Tvarkoje asmuo laikomas susijusiu asmeniu, 
jeigu jis yra fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio 
(sugyventinio) artimasis giminaitis, juridinio asmens darbuotojas, dalyvis, valdymo organo 
narys ar kitas susijęs asmuo; 

3.5.5. Atlikėjo/Fonogramų gamintojo narystė Asociacijoje galėtų sukelti interesų konfliktą.  
3.6. Tvarkos 3.5. punkte numatytais atvejais Asociacijos Taryba įvertina turimą informaciją ir 

priima nutarimą pritarti prašymą pateikusio Atlikėjo/Fonogramų gamintojo narystei 
Asociacijoje arba motyvuotą atsisakymą priimti į Asociacijos narius.  

3.7. Prašymą pateikęs Atlikėjas/Fonogramų gamintojas, nors ir įvykdęs šioje Tvarkoje numatytas 
sąlygas ir atitinkantis narystės reikalavimus, Tarybos nutarimu gali būti nepriimtas į 
Asociacijos narius, jeigu jis ar su juo susiję asmenys veikė ir/ar veikia prieš Asociacijos 
interesus, taip pat, jeigu Atlikėjo/Fonogramų gamintojo narystė Asociacijoje galėtų sukelti 
interesų konfliktą. 

3.8. Tarybai priėmus nutarimą pritarti prašymą pateikusio Atlikėjo/Fonogramų gamintojo 
narystei Asociacijoje, Asociacijos direktorius nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 dienas 
pasirašo narystės sutartį su prašymą pateikusiu Atlikėju/Fonogramų gamintoju. 

3.9. Asociacijos direktorius ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Tarybos nutarimo priėmimo dienos 
informuoja prašymą pateikusį Atlikėją/Fonogramų gamintoją apie narystės sutarties 
pasirašymą ar motyvuotą atsisakymą priimti į Asociacijos narius, kuriame pateikiamos 
aiškios Įstatuose ar šioje Tvarkoje numatytos priežastys, dėl kurių buvo priimtas toks 
Asociacijos sprendimas. 

3.10. Asociacijos nariu tampama, kai: 
3.10.1. Taryba pritaria prašymą pateikusio Atlikėjo/Fonogramų gamintojo narystei Asociacijoje, 

jeigu narystės klausimas buvo svarstytas Tvarkos 3.5. - 3.9. punktuose nustatyta tvarka;  
ir 

3.10.2. tarp prašymą pateikusio Atlikėjo/Fonogramų gamintojo ir Asociacijos pasirašoma 
narystės sutartis, kurią Asociacijos vardu pasirašo Asociacijos direktorius. 

3.11. Asociacijos nariai registruojami Asociacijos narių sąraše, jų duomenys kaupiami ir nuolat 
atnaujinami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
reikalavimų. 

 
4. Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka 

4.1. Narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos pateikęs motyvuotą raštišką prašymą 
Asociacijos Tarybai prieš 30 dienų bei nutraukti narystės sutartį. 

4.2. Asociacijos narys Tarybos nutarimu gali būti pašalintas iš Asociacijos narių, jeigu: 
4.2.1. narys nesilaiko Asociacijos įstatų (įskaitant atvejus, kai nario veikla ar tikslai prieštarauja 

Asociacijos įstatuose numatytiems Asociacijos tikslams, uždaviniams bei funkcijoms); 
4.2.2. narys ar su juo susijęs asmuo veikia prieš Asociacijos interesus ar kitaip kenkia 

Asociacijos veiklai ar reputacijai; 
4.2.3. narys nesilaiko prisiimtų sutartinių įsipareigojimų;  
4.2.4. narys neatitinka šioje Tvarkoje nustatytų narystės reikalavimų (įskaitant atvejus, kai 

narys perleido tretiesiems asmenims savo turtines teises ar dėl kitų priežasčių nebeturi 
Atlikėjo ar Fonogramų gamintojo teisių, kurios atitinka Asociacijos kolektyvinio 
administravimo sritis); 

4.2.5. asmens narystė Asociacijoje kelia interesų konfliktą; 



4 
 

4.2.6. narys nesilaiko šios Tvarkos 6 skyriuje numatytų teisių įgyvendinimo sąlygų. 
4.3. Narys kviečiamas dalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame svarstomas jo pašalinimo iš 

Asociacijos klausimas, siekiant sudaryti jam galimybę pristatyti savo argumentus bei 
paaiškinimus. Nario neatvykimas nedraudžia Tarybai priimti nutarimą dėl nario pašalinimo 
iš Asociacijos. 

4.4. Apie nutarimą pašalinti iš Asociacijos narių, nurodydamas tokį nutarimą lėmusias priežastis, 
Asociacijos direktorius raštu informuoja narį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Tarybos 
nutarimo priėmimo dienos. 

4.5. Narystės sutartis laikoma pasibaigusia nuo nario išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos 
dienos. 

4.6. Išstojantis ar pašalinamas iš Asociacijos narys turi teisę į jam priklausantį atlyginimą, kuris 
išmokamas, atskaičius nustatytas administravimo išlaidas. 

4.7. Išstojusiam ar pašalintam nariui šio nario Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 
negrąžinami. 
 

5. Atstovavimas kitais nei narystė pagrindais 
5.1. Asociacija atstovavimo ar kitų sutarčių pagrindu gali atstovauti žemiau nurodytiems 

asmenims: 
5.1.1. Atlikėjams/Fonogramų gamintojams, kurie kreipimosi į Asociaciją dieną neatitinka nors 

vieno Tvarkos 2.2. punkte nurodyto narystės reikalavimo, dėl ko su Atlikėju/Fonogramų 
gamintoju nėra sudaroma narystės sutartis; 

5.1.2. Atlikėjams/Fonogramų gamintojams, su kuriais narystės sutartis nėra sudaroma dėl kitų 
šioje Tvarkoje nurodytų priežasčių, taip pat tais atvejais, kai narystės klausimas yra 
perduotas svarstyti Asociacijos Tarybai Tvarkos 3.5. nustatytais pagrindais; 

5.1.3. Atlikėjams/Fonogramų gamintojams, kurių narystės sutartis yra nutraukta ar pasibaigia;  
5.1.4. Kitiems Atlikėjams/Fonogramų gamintojams bei kitiems intelektinės nuosavybės teisių 

turėtojams, kurie sutaria su Asociacija dėl atstovavimo kitais nei narystė pagrindais; 
5.2. Visais atvejais atstovavimo sutartis gali būti pasirašoma tik jeigu Tvarkos 5.1. punkte 

nurodyti asmenys turi turtines teises, atitinkančias Asociacijos kolektyvinio administravimo 
sritis.  

5.3. Asociacija turi teisę pareikalauti Tvarkos 3.2. ar 3.3. punktuose nurodytų dokumentų ir 
informacijos, taip pat kitos informacijos, kuri reikalinga įvertinti, ar su asmeniu gali būti 
pasirašoma atstovavimo sutartis. 

5.4. Asociacijos direktorius kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo 
visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos, įvertina turimą informaciją ir pasirašo 
atstovavimo sutartį arba pateikia asmeniui motyvuotą atsisakymą dėl atstovavimo sutarties 
pasirašymo.  

5.5. Bet kuri iš šalių turi teisę bet kada nutraukti atstovavimo sutartį raštu informavusi kitą šalį 
prieš 30 dienų. 

5.6. Atstovavimo sutartis automatiškai pasibaigia pasirašius narystės sutartį, išskyrus atvejį 
numatytą Tvarkos 2.5. punkte. 
 

6. Narių bei kitų atstovaujamų teisių turėtojų teisės ir jų įgyvendinimo sąlygos 
6.1. Be Įstatuose numatytų teisių, Asociacijos nariai ir Tvarkos 5 skyriuje nurodytais pagrindais 

atstovaujami asmenys (toliau bendrai – Teisių turėtojai), sudarydami su Asociacija narystės 
ar kitokią sutartį dėl kolektyvinio teisių administravimo (toliau bendrai – sutartis), taip pat 
turi šias teises: 

6.1.1. Suteikti leidimą administruoti visas jų turimas gretutines teises, tam tikrų kategorijų 
teises (atlikėjų teises ar fonogramų gamintojų teises) ar tam tikrų rūšių gretutinių teisių 
objektus (fonogramas, atlikimų įrašus, muzikinius vaizdo klipus, kt.) jų pasirinktoje 
teritorijoje, nepriklausomai nuo Asociacijos įsteigimo vietos, jos buveinės vietos arba nario 
gyvenamosios vietos ar buveinės, kilmės šalies ar pilietybės; 
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6.1.2. numatyti sutartyje galimybę savarankiškai (ne kolektyvinio administravimo būdu) teikti 
licencijas naudoti kolektyviai administruojamus gretutinių teisių objektus nekomerciniais 
tikslais; 

6.1.3. panaikinti Asociacijai suteiktą leidimą administruoti visas jų turimas gretutines teises, 
savo pasirinkimu atšaukti leidimą administruoti tam tikrų kategorijų teises (atlikėjų teises 
ar fonogramų gamintojų teises) ar tam tikrų rūšių gretutinių teisių objektus (fonogramas, 
atlikimų įrašus, muzikinius vaizdo klipus, kt.) jų pasirinktoje teritorijoje. 

6.2. Tvarkos 6.1. p. nurodytos teisės gali būti įgyvendinamos tik laikantis šių sąlygų ir tvarkos: 
6.2.1. Tvarkos 6.1.1. punkte nurodyta teisė įgyvendinamos pasirašant sutartį ir joje numatant 

kolektyvinio teisių administravimo apimtį (teises, teritoriją ir kitas Tvarkos 6.1.1. punkte 
nurodytas sąlygas). Tuo atveju, jei Teisių turėtojas  suteikia leidimą administruoti visas jo 
turimas gretutines teises, su Teisių turėtojų sudaroma Asociacijos naudojama standartinės 
formos sutartis.  

6.2.2. Tvarkos 6.1.2. punkte nurodyta teisė įgyvendinama pateikiant Asociacijai pranešimą 
apie ketinimą savarankiškai suteikti vienkartinę licenciją naudoti gretutinių teisių objektą (-
us) nekomerciniais tikslais. Teisių turėtojo pranešimas turi būti pateikiamas likus ne mažiau 
kaip 30 dienų iki tokio naudojimo pradžios, o jame turi būti nurodytas planuojamas 
naudoti gretutinių teisių objektas (-ai), renginys, kuriame bus naudojamas gretutinių teisių 
objektas (-ai), naudotojas, vieta, gretutinių teisių objekto (-ų) naudojimo laikotarpis, 
planuojamos renginio pajamos. Nekomerciniais tikslais gali būti laikomi tik tikslai, kuriais 
naudotojas nesiekia tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos sau ar 
tretiesiems asmenims. Nustatant, ar gretutinių teisių objektas (-ai) naudojamas 
nekomerciniais tikslais, turi būti atsižvelgiama į naudojimo paskirtį. Kūrinio naudotojo 
teisinė forma, organizacinė struktūra ir finansavimo būdas nėra lemiami veiksniai. 
Nekomerciniais tikslais nelaikoma kūrinių naudotojo veikla, kurią vykdant per mėnesį 
gaunama daugiau kaip 50 EUR pajamų nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių. Asociacija 
turi teisę nesutikti dėl Teisių turėtojo ketinimo savarankiškai suteikti licenciją, jeigu kyla 
pagrįstų abejonių dėl nekomercinių tikslų.  

6.2.3. Įgyvendindamas Tvarkos 6.1.3. punkte nurodytą teisę, Teisių turėtojas prieš 6 mėnesius 
iki leidimo administruoti teises panaikinimo arba atšaukimo privalo pateikti Asociacijai 
laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodytos pagrįstos leidimo administruoti 
teises panaikinimo ar atšaukimo priežastys. Asociacijai suteikto leidimo panaikinimas ar 
atšaukimas įsigalioja praėjus 6 mėnesiams po pranešimo gavimo, bet ne anksčiau, kaip 
pasibaigus finansiniams metams. Jeigu iki  finansinių metų pabaigos yra likę mažiau nei 6 
mėnesiai, Teisių turėtojo ir Asociacijos sutarimu gali būti susitarta, kad leidimo 
panaikinimas ar atšaukimas įsigalioja paskutinę finansinių metų dieną. Teisių turėtojo 
Asociacijai suteikto leidimo administruoti visas jo turimas teises panaikinimas prilygsta 
narystės ar  atstovavimo sutarties su Asociacija nutraukimui. 

6.3. Jeigu Asociacija turi Teisių turėtojui mokėtinų sumų, surinktų už gretutinių teisių objektų 
naudojimą pagal Asociacijos licencijas, suteiktas iki leidimo kolektyviai administruoti teises 
panaikinimo ar leidimo administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo, 
Teisių turėtojo teisės, numatytos  ATGTĮ  727, 728, 729, 7215, 7217, 7224 ir 7227 straipsniuose, 
lieka galioti iki leidimo kolektyviai administruoti teises panaikinimo ar leidimo administruoti 
pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo įsigaliojimo. Toks teisių turėtojas taip 
pat turi teisę į jam priklausantį atlyginimą (už laikotarpius iki leidimo panaikinimo ar 
atšaukimo), kuris išmokamas, atskaičius nustatytas administravimo išlaidas. 

6.4. Teisių turėtojui pasinaudojus Tvarkos 6.1.3. punkte nurodytomis teisėmis, Asociacija negali 
reikalauti, kad Teisių turėtojas suteiktų leidimą administruoti tas teises ar jų dalį kitai 
kolektyvinio administravimo organizacijai ar kitaip riboti Teisių turėtojų galimybes pasirinkti 
ATGTĮ numatytus teisių įgyvendinimo būdus. 

6.5. Asociacija iki sutarties sudarymo turi informuoti Teisių turėtoją apie šiame Tvarkos skyriuje 
nurodytas teisių turėtojų teises ir jų įgyvendinimo sąlygas (įskaitant nurodytas 6.3. – 6.4 
punktuose).  

6.6. Šio skyriaus nuostatos taikomos ir Tvarkos 2.6 p. nurodytiems nariams. 
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7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Tvarka įsigalioja 2017 m. birželio 1 d. ir pakeičia 2012 m. gegužės 18 d. Tarybos patvirtintą 
„Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos bei atstovavimo kitais nei 
narystė pagrindais tvarką“. 

7.2. Tvarka skelbiama viešai Asociacijos interneto svetainėje. 
7.3. Skundai dėl narystės Asociacijoje sąlygų nagrinėjami vadovaujantis „Skundų narinėjimo 

tvarkos aprašu“. 


