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I. BENDROS NUOSTATOS
1. Li e ijų teiki o aprašas toliau- Aprašas taiko as Gretuti ių teisių aso ia ijos „Greta (toliau –
Asociacijos) išduoto s li e ijo s.
2. Apraše urodo os Naudotoja s taiko as li e i ių sutarčių sąlygos, išdavi o pro edūros ir sąlygos,
atsisaky o išduoti sąlygos ir visos kitos svar ios li e ijų išdavi o sąlygos .
II. LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA
1. Aso ia ija teisių turėtoju vardu Naudotoja s išduoda li e i ę sutartį, kuria suteikia a teisė
naudoti gretuti ių teisių o jektus, ir kurioje sutaria a dėl visų sutarties sąlygų, kurios ūti os,
tinka ai vykdyti prisii tus įsipareigoji us ei audotis suteikto is teisė is.
2. Li e i ė sutartis išduoda a prisiju gi o ūdu pagal sta darti es sutarties sąlygas, kurios yra:
2.1. Susijusios su Naudotojui suteikia o is teisė is;
2.2. Susijusios su išsa iu api ūdi i u perduoda o audoti repertuaro;
2.3. Susijusios su atlyginimo dydžiu, okėji o ter i ais bei tvarka;
2.4. Susijusios su sutarties galioji o sąlygomis;
2.5. Susijusios su Sutarties utrauki o sąlygomis;
2.6. Susijusios su Naudotojo pra eši ų apie audoja ą repertuarą teiki o sąlygomis (tik tuo
atveju jei Naudotojas audoja repertuarą e sta darti ė is sutarties sąlygo is .
2.7. Susijusios su gi čų spre di ų sąlygomis;
2.8. Kitos sutarčiai svar ios sąlygos.

3. Naudotojas gali ūti et kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja fonogramas ir muzikos
įrašus, ūkinėje, komercinėje ar kitoje veikloje, ir kuris pateikė prašymą, bet kuriomis ryšio
priemonėmis, išduoti licencinę sutartį dėl fonogramų ir muzikos įrašų naudojimo ne vėliau
kaip prieš 14 dienų iki fonogramų muzikos įrašų panaudojimo.
4. Naudotojo pateiktame išduoti licencinę sutartį prašyme turi būti nurodyta:
a) Kokiam tikslui būtų naudojami fonogramos ir muzikos įrašai;
b) Fizinio ar juridinio asmens duomenys, reikalingi sutarčiai sudaryti (vardas, pavardė,
įmonės pavadinimas, įmonę atstovaujantis asmuo, įmonės kodas, buveinės adresas,
PVM kodas ir kontaktinė informacija);
c) Kokioje veiklos srityje būtų naudojamos fonogramos ir muzikos įrašai;
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d) Kokiam laikotarpiui būtų naudojamos fonogramos ir muzikos įrašai;
e) Kokiose komercinėse patalpose (nurodomas patalpų dydis, darbo laikas, tikslus
adresas) būtų naudojamos fonogramos ir muzikos įrašai.
Prašymas išduoti licencines sutartis dėl fonogramų ir muzikos įrašų naudojimo
tenkinamas, išduodant licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
dienos (jei pateikiama išsami informacija licencinei sutarčiai sudaryti) arba nuo reikalingos
licencinei sutarčiai sudaryti informacijos gavimo dienos. Licencinės sutartis gali būti
sudaroma bet kokiu šaliu pasirinktu būdu.
Prašymas išduoti licencines sutartis netenkinamas, jeigu:
a) Prašoma suteikti licenciją repertuarui, kurio neadministruojama;
b) Teisių turėtojai yra uždraudę naudoti fonogramas ir muzikos įrašus tokiais būdais ir
(ar) sąlygomis, kurie nurodyti pateiktame prašyme;
c) Naudotojo komercinė veiklos sritis ar tikslai, gali pažeisti teisių turėtojų garbę ar
reputaciją;
d) Naudotojas yra skolingas už fonogramų ir muzikos įrašų naudojimą ar kitaip
pažeidžia anksčiau suteiktos licencijos sąlygas, ir nesiėmė jokių veiksmų skolai
padengti ar neteisėtiems veiksmams nutraukti;
e) Prašyme nėra pateikiama visa 5 punkte išvardinta informacija.
Atsisakant išduoti licencinę sutartį Naudotojui pateikiamas išsamus paaiškinimas apie
atsisakymo priežastis.
Licencinių sutarčių išdavimo procese abiejų šalių sutikimu gali būti pradėtos derybos dėl
sutarties sudarymo.
Visi kiti licencinių sutarčių išdavimo klausimai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
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