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GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS GRETA                                                                                  

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

 (Susirinkimas vykdomas virtualios konferencijos būdu) 

Darbotvarkė: 

I. Dalyvių registracija - 17.00 

II. Visuotinio narių susirinkimo pradžia 17.05 

III. Išrenkama posėdžio pirmininkė: Vaiva Stabingė. 

IV. Išrenkama posėdžio sekretorė: Vaiva Stabingė. 

V. Posėdžio pirmininkė pristato Darbotvarkės klausimus jų eilės tvarka: 

 

- Papildytos 2017metų  Metinės GRETA skaidrumo ataskaitos (finansinių 

ataskaitų dalyje) pristatymas ir aptarimas bei tvirtinimas, po to kai buvo gauta 

audito išvada; 

- Gretutinių teisių asociacijos GRETA administravimo išlaidų dalies 

pakeitimas 2018 metų biudžetui, pakeičiama iš 10% į 25%. 

- Direktoriaus darbo užmokesčio keitimo klausimas bei tvirtinimas; 

 

 

PROTOKOLAS 

 

Gretutinių teisių asociacijos GRETA (toliau – GRETA) Visuotinis narių susirinkimas 

(toliau – VNS) prasidėjo išrenkant susirinkimo pirmininkę ir sekretorę. Susirinkimo 

sekretore ir pirmininke vienbalsiai patvirtinta GRETA direktorė – Vaiva Stabingė.  

 

 

1. Pristatyta GRETA Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Dėl kurios 

tvirtinimo vyko balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

2. Pristatyta papildyta 2017 metų  metinės GRETA skaidrumo ataskaita (dėl 

finansinių ataskaitų dalies). Metinę  GRETA skaidrumo ataskaitą, kuri buvo 

paruošta ir patvirtinta 2018 m. vasario 16 d. visuotinio narių susirinkimo metu, 

atlikus auditą, buvo nustatyti buhalteriniai apskaičiavimo netikslumai ir dėl to 

teko tikslinti visą ataskaitą. Iš esmės buvo tikslinamos tik su mokesčių 

apskaičiavimu susijusios dalys.  Atsižvelgiant į tai, jog visos skaidrumo 

ataskaitos dalys yra nedalomos ir vertinamos kaip visuma, todėl susirinkimo 

dalyviams pateikiama tvirtinimui visa skaidrumo ataskaita. Dėl skaidrumo 

ataskaitos tvirtinimo vyko balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

3. Pristatyta audito išvada. Visuotinio narių susirinkimo dalyviams buvo 

paaiškintos priežastys, kodėl vis tik yra būtina gauti audito išvadą GRETA 

finansinių ataskaitų atžvilgiu, nors buvo manyta, jog GRETA neatitinka 

Audito įstatyme įvardintų privalomai audituojamų subjektų statuso. GRETA 

direktorė atliko audito išvadas rengiančių auditorių apklausą dėl tokio subjekto 

auditavimo būtinybės, tai nei vienas iš jų nerado nei vienos Audito įstatyme 

numatytos normos, kurią atitiktų GRETA, kaip privalomai audituojamo 

subjekto statusą turintį asmenį. Tačiau po tokių duomenų gavimo GRETA‘i 

kreipųsis į ministeriją, buvo atsakyta, jog auditas yra privalomas, visiškai 

nepaisant to, jog subjektas neatitinka privalomo audituoti subjekto statuso. 



Taigi, nors GRETA yra ir labai nedidelė asociacija,  kurios finansiniai resursai 

yra labai maži, lyginant su kitų kolektyvinio administravimo organizacijų 

biudžetais, ir išlaidos dėl audito išvados gavimo padidintų administracinius 

kaštus dvigubai, tačiau buvo ieškota galimės gauti šią paslaugą kuo pigiau. 

Gautas vienintelis GRETA tenkinantis pasiūlymas, tačiau su sąlyga, jog audito 

išvados paruošimas bus ne trumpesnis nei 60 dienų ir galutinė audito išvada 

bus viešai paskelbta spalio 20 dieną. Visuotinio narių susirinkimo dalyviams 

buvo perskaitytas audito išvados turinys, dėl kurios tvirtinimo vyko 

balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

4. Pristatytas Gretutinių teisių asociacijos GRETA administravimo išlaidų 

padidinimo projektas. GRETA administravimo išlaidų padidėjimas nulemtas 

mokestinės naštos padidėjimu (nuo 2018 metų sausio mėnesio), bei naujų 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo numatytų prievolių (gauti audito 

išvadą) įgyvendinimu. Siūloma visiems  mokestiniams metams (2018.01.01-

2018.12.31) taikyti  25% administravimo išlaidų dydį. Šis sprendimas GRETA 

visuotinis narių susirinkimui pateiktas svarstymui ir jam  pritaria, bei 

patvirtina, tuo pačiu šis sprendimas  pakeičia Gretutinių teisių asociacijos 

GRETA atlyginimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams paskirstymo 

taisyklių I skyriaus 4 punktą, išdėstant jį sekančiai: 

„4. Paskirstoma  atlyginimo  atlikėjams  ir  fonogramų  gamintojams  suma  yra  lygi  

atlyginimui, surinktam per atsiskaitomąjį  laikotarpį,  atskaičius sumas,  reikalingas 

Asociacijos administravimo išlaidoms padengti, kurios sudaro 25 % sumos surinktos 

už atlikėjų ir fonogramų gamintojų ir/ar atlikimų įrašų panaudojimą, iki Visuotinis 

narių susirinkimas nepakeis. Jei Asociacijos administravimo išlaidos, padengus visas 

susidariusias išlaidas, lieka nepanaudos, tai jos perpaskirstomos kaip atlyginimas 

atlikėjams ir fonogramų gamintojams. „ 

 

 Vyko balsavimas dėl naujos redakcijos GRETA atlyginimo atlikėjams ir 

fonogramų gamintojams paskirstymo taisyklių patvirtinimo ir jos vienbalsiai 

patvirtintos. 

5. Pristatytos priežastys ir motyvai dėl Direktorės  darbo užmokesčio padidinimo 

nuo 2018 metų spalio 15 dienos iki 410 eurų. Šis darbo užmokesčio 

padidinimas būtinas, atsižvelgiant į kvalifikuoto darbo sąvoką. Dėl darbo 

užmokesčio padidinimo bei darbo sutarties pakeitimo tvirtinimo vyko 

balsavimas ir jis vienbalsiai patvirtintas, taip pat su šiuo pakeitimu susijusį 

darbo sutarties pakeitimą įpareigotas pasirašyti Vytenis Pocius. 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė   ir susirinkimo pirmininkė 

Vaiva Stabingė 

 


