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I. BENDROS NUOSTATOS
 

1. Administravimo atskaity ų tvarkos aprašas (toliau- Aprašas  taiko as Gretuti ių teisių aso ia ijos 
„Greta  (toliau – Asociacijos) vykdomiems administravimo atskaitymams ir kitiems atskaitymams, 

įskaita t atskaity us so iali ė s, kultūros ir švieti o reik ė s. 

2. Asociacija re ka atlygi i ą už fo ogra ų ir uzikos įrašų tra sliavi ą, retra sliavi ą, kitą viešą 
paskel i ą ei padary ą viešai priei a ais i ter ete. Atlygi i as re ka as atlikėja s, fo ogra ų 
ga i toja s ir kitie s gretuti ių teisių su jekta s. 

3. Administravimo atskaitymai (toliau – Atskaitymai) – tai Asociacijos atskaito a dalis paja ų, gautų už 
gretuti ių teisių o jektų audoji ą, ar a iš i vestuotų paja ų už gretuti ių teisių o jektų audoji ą, 
kuria pade gia os Aso ia ijos patiria os gretuti ių teisių ad i istravi o są audos ar kitos reik ės 
so iali ės, kultūri ės, švieti o ir pa . . 

  

 

II. Atskaity ų uostatai 

1. Aso ia ija prieš sudaryda a kolektyvi io ad i istravi o sutartis su teisių turėtojais, pateikia 
išsa ią i for a iją apie Aso ia ijoje taiko us atskaitymus ei jų dydžius, o taip pat ir epa audotų 
atskaity a s skirtų su ų perpaskirsty ą. 

2. Visi Aso ia ijos taiko i atskaity ai yra pagrįsti ei ustatyti kolektyvi io ad i istravi o sutarti is 
su teisių turėtojais. Aso ia ijos atskaity ai eviršija pagrįstų ir doku e tais patvirti tų są audų, 
patirtų Aso ia ijos administruojant gretutines teises. 

3. Visie s Aso ia ijos atlieka ie s atskaity a s taiko i aukščiausi jų pagrįsto audoji o ir 
skaidrumo standartai. 

4. Administraciniai atskaitymai skirti padengti atlyginimo surinkimo, paskirstymo, iš okėji o  turti ių 
teisių turėtoja s bei kitoms są audo s. 

5. Atskaitymai yra nustatomi fiksuota procentine išraiška. 
6. Likus epa audotai atskaity ų su ai, ji paskirsto a turti ių teisių turėtoja s. 
7. Visi turti ių teisių turėtojai, kuriuos atstovauja Asociacija yra informuojami apie administravimo 

atskaity ų su as ei pagri di ą. 
8. Aso ia ija e rečiau kaip kartą per etus i for uoja teisių turėtojus pateikda a ataskaitą apie 

taikytus atskaity us, Visuoti io arių susiri ki o etu ir Aso ia ijos svetai ėje  - 

www.asociacijagreta.lt 

 

http://www.asociacijagreta.lt/

