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Patvirtinta 

            GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS GRETA  

7 M. RUGPJŪČIO  28  D. 

VISUOTINIO NARIŲ  SUSIRINKIMO 

 

 

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS GRETA   

Į S T A T A I 

1. Bendroji dalis 

. . Gretuti ių teisių aso ia ija Greta  – gretuti ių teisių kolektyvi io ad i istravi o aso ia ija 
(toliau - aso ia ija , kuri vie ija   fizi ius ei juridi ius as e is, atlikėjus ei fo ogra ų 
gamintojus.  

. . Aso ia ija yra ri otos ivili ės atsako y ės viešas epel o siekia tis juridi is as uo, 
turi tis savo pavadi i ą, sąskaitas a kuose,  a tspaudą, gali tis savo vardu įgyti teises ei 
pareigas, ūti ieškovu ar atsakovu teis e.  

1.3. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

ivili iu kodeksu, Lietuvos Respu likos aso ia ijų įstaty u ei kitais įstaty ais, Vyriausy ės 
utari ais, kitais teisės aktais, Aso ia ijos įstatais toliau – Įstatai . 

. . Aso ia ijos ariai išlaiko visišką ūki į, orga iza i į, fi a si į, teisi į ir kūry i į 
savara kišku ą ir juridi io as e s teises.  

1.4. Asociacijos veikla yra neterminuota. 

1.5. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai. 

 

2. Aso ia ijos tikslai ir uždavi iai: 

2.1. Pagrindinis asociacijos tikslas - administruoti gretuti ių teisių turėtojų teises, re ia tis 
Lietuvos Respu likos autorių teisių ir gretuti ių teisių įstaty u, kitais teisės aktais ei 
tarptauti ė is sutarti is, taip pat užtikri ti, kad  Lietuvos ei užsie io gretuti ių teisių 
o jektų pa audoji as ūtų naudingesnis ir kuo platesnis. 

2.2. Koordi uoti savo arių veiklą gretuti ių teisių apsaugos srityje. 
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2.3. Rūpi tis gretuti ių teisų apsauga Lietuvoje ir užsie yje. 

2.4. Dalyvauti tarptauti ių evyriausy i ių orga iza ijų re gi iuose, kuriuose agri ėja os 
gretuti ių teisių gy i o pro le os. 

2.5. Atstovauti savo arius atlikėjus ir fo ogra ų ga i tojus tarptauti ėse ko fere ijose ir 
pasitari uose gretuti ių teisių klausi ais. 

2.6. Re da asi pasirašyto is sutarti is ei susitari ais, keistis i for a ija ei 
doku e tais su užsie io šalių a alogiško is orga iza ijo is apie  gretuti ių teisių 
su jektus ir o jektus, siekia t užtikri ti gretuti ių teisių apsaugą. 

2.7. Aktyviai dalyvauti re gia t teisės aktų, regla e tuoja čių gretuti es teises,  pakeiti ų 
pasiūly us. 

2.8.  Nustatyti kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtoja s tik tas pareigas, kurios 
pagrįstai reikali gos jų teisė s ar i teresa s veiksmingai administruoti ir ginti.  

2.9. Taikyti kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojų teisė s, kurias ad i istruoja pagal 
kolektyvinio administravi o atstovavi o sutartis, tokias pačias kolektyvi io 
ad i istravi o sąlygas ustatyda os atlygi i o tarifus, kolektyvi io ad i istravi o 
atskaity us ir kolektyvi io ad i istravi o paja ų paskirsty ą, kokias taiko savo 
kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojų teisė s. 

2.10. Taip pat laikytis visų kitų teisės aktuose u atytų kolektyvi io ad i istravimo 

veiklai taiko ų pri ipų. 

3. Asociacijos funkcijos: 

3.1. Suteikia li e ijas ir sudaro sutartis su trečiaisiais as e i is dėl gretuti ių teisių 
o jektų pa audoji o. 

3.2. Susitaria su gretuti ių teisų o jektų audotojais dėl atlikėja s ir fo ogra ų 
ga i toja s  priklausa čio atlygi i o dydžio, okėji o ter i ų ir sąlygų. 

3.3. Skaidriai surenka,  paskirsto ir iš oka Lietuvos ir užsie io gretuti ių teisių 
turėtoja s atlygi i ą už Lietuvos Respu likoje ar užsie io šalyje panaudotus 

gretuti ių teisių o jektus. Suri ktas atlygi i as atskaičiavus  ad i istravi o išlaidas 
paskirsto as taip:  %  atite ka atlikėja s, % fo ogra ų ga i toja s, jei 
Lietuvos Respu likos teisės aktai e u ato kitaip. 

3.4. Asociacija įgyve di da a  skaidru o politiką turi:  

- Siekti užtikri ti skaidru ą ei ve gti i teresų ko fliktų Aso ia ijos valdy e. 

Numatyti prievolę valdy o orga a s deklaruoti i teresus ei įsteigti valdy o 
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orga ų priežiūrą vykda tį orga ą, taip pat atlikti visus kitus teisės aktais 
u atytus veiks us, užtikri a čius skaidrią kolektyvi io ad i istravi o veiklą; 

- atskiroje a ko sąskaitoje laikyti lėšas, gautas kaip kolektyvi io ad i istravi o 
pajamas;  

- paja as iš i vestuotų kolektyvi io ad i istravi o paja ų ir  visą kitą fi a si į 
ir aterialųjį kil oja ąjį ir ekil oja ąjį  turtą, kurį ji gali turėti, ir paja as, 
gautas iš šio turto ar a kolektyvi io ad i istravi o atskaity ų, ar a kitos 
veiklos, registruoti atskirose uhalteri ės apskaitos sąskaitose;  

- e audoti kolektyvi io ad i istravi o paja ų ir paja ų, gautų iš i vestuotų 
kolektyvi io ad i istravi o paja ų, kitie s tiksla s egu šių paja ų 
paskirsty as ir iš okėji as kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtoja s.  

3.5. Gi a jos atstovauja ų gretuti ių teisių su jektus teis e ir kitose i stitu ijose. 

3.6. Asociacijos nariams teikia konsultacijas gretuti ių teisių klausi ais. 

3.7. Re gia ir dalyvauja pasiraša t tarptauti ius susitari us ir sutartis gretuti ių teisių 
apsaugos srityje. Pasirašo e dradarbiavi o sutartis su kitų šalių a alogiško is 
orga iza ijo is, u ata čias a ipusę gretuti ių teisių apsaugą.  

3.8. Registruoja ei kaupia i for a iją apie gretuti ių teisių or ų taiky ą Lietuvos 
Respublikoje ir kitose šalyse. 

3.9. Kaupia i for a iją apie gretuti ių teisų or ų taiky ą Lietuvoje ir užsie yje. 

3.10. Palaiko part erystės ir ko sulta i ius ryšius su įvairiais e i ės, i telektuali ės 
ir kitais kūry os rezultatų vartotojais, ei jų orga iza ijo is. 

3.11. Tarpininkauja gretuti ių teisų turėtoja s pasiraša t su užsie io šalių juridi iais 
ei fizi iais as e i is dėl gretuti ių teisių o jektų pa audoji o. 

3.12. Vykdo gretuti ių teisių o jektų audoji o ste ėji ą, siekia t ustatyti, ar jų 
audoji o ūdai ir sąlygos atiti ka li e i ėse sutartyse u atytas sąlygas bei 

išve gia t gali ų pažeidi ų. Ste ėji o fu k ijos api a kūri ių ir gretuti ių teisių 
o jektų audoji o peržiūras jų viešo atliki o ar rody o vietose, radijo ir televizijos 
progra ų, i ter eti ių turi io prieigų ir kitų ži iasklaidos prie o ių peržiūrą, 
išleistų kūri ių duo e ų azėse ir kataloguose esa čios i for a ijos a alizę. 

3.13. Atlieka visas kitas įstaty uose u atytas fu k ijas, siekia t užtikri ti  ti ka ą 

teisių turėtojų e drą audą. 
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4. Aso ia ijos teisės ir pareigos 

4.1. Asocia ija vykdyda a veiklą gali: 

4.1.1. turėti atsiskaito ąją ir valiutos sąskaitas a kuose įstaty ų 
nustatyta tvarka; 

4.1.2. valdyti, audoti jai priklausa tį turtą ir lėšas ei jo is 
disponuoti; 

4.1.3. sudaryti sutartis ei prisii ti įsipareigoji us; 

4.1.4. audoti lėšas įstatuose u atytie s tiksla s įgyve di ti; 

4.1.5. steigti į o es, visuo e ės i for avi o prie o es; 

4.1.6. skleistis infor a ija apie savo veiklą,  propaguoti asociacijos 

tikslus ei uždavi ius; 

4.1.7. ju gtis į aso ia ijų sąju gas ko federa ijas  ir išstoti iš jų; 

4.1.8. už egzti tarptautinius ryšius, keistis spe ialistais; 

4.1.9. stoti į tarptauti es gretuti ių teisių apsaugos organizacijas, 

dalyvauti jų veikloje; 

4.1.10. steigti filialus ir atstovybes. 

4.2. Aso ia ijai draudžia a užsii ti ko er i e veikla. 

4.3. Asociacija veda buhalteri ę apskaitą, teikia fi a si ę- uhalteri ę ir statisti ę 
i for a iją valsty ės i stitu ijo s ir oka okesčius įstaty ų ustatyta tvarka. 

5. Aso ia ijos arių teisės ir pareigos 

. . Aso ia ijos ariai yra atlikėjai ir fo ogra ų ga i tojai ir kiti gretuti ių teisių su jektai, 
sudariusieji arystės sutartis su Aso ia ija,  pripažįsta tys ir vykda tys Aso ia ijos įstatus ei 
dalyvaujantys jos veikloje. 

. . Aso ia ijos ariai prii a i gavus raštišką prašy ą Aso ia ijos visuoti io arių susiri ki o 
utari u. Nutari as įsigalioja su okėjus Aso ia ijos visuoti io arių susiri ki o ustatytą 

stoja ąjį okestį. 
. . Aso ia ijos ariai turi teisę: 

 . . . Dalyvauti visuoti ia e arių susiri ki e ir ja e alsuoti as e iškai pačia  
dalyvauja t Visuoti ia e arių susiri ki e ar a perleisti  teisę įgalioti) dalyvauti bei balsuoti 

Visuoti ia e arių susiri ki e kita  as e iui (atstovui). Šis įgalioji as galioja tik vie a  
Visuoti ia  arių susiri ki ui. Atstovas gali atstovauti tik vie a  jį įgaliojusia  ariui. Atstovas 
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Visuoti ia e arių susiri ki e audojasi tokio is pačio is teisė is, kokias turi jį įgaliojęs 
arys. Atstovas alsuoja laikyda asis jį įgaliojusio ario urody ų. Teisę alsuoti Visuoti ia e 
arių susiri ki e arys gali perleisti kita  as e iui sudaryda as alsavi o teisės perleidi o 

sutartį; 
 5.3.2. Dalyvauti visuose Asociacijos organizuojamuose renginiuose; 

 5.3.3. Gauti iš aso ia ijos i for a iją apie Aso ia ijos veiklą, susipaži ti su aso ia ijos 
doku e tais. Visa i for a ija apie Aso ia ijos veiklą aria s pateikia a per  dar o die ų, 
kai arys kreipiasi raštu į Aso ia ijos Direktorių, pagal Aso ia ijos valdy o orga ų prii tą 
doku e tą „I for a ijos apie Aso ia ijos veiklą pateiki o tvarka ; 

 5.3.4. Išstoti iš Aso ia ijos pateikus otyvuotą raštišką prašy ą Visuoti ia  arių 
susiri ki ui tokiu atveju stoja ieji ario į ašai, ario okesčiai ar kitaip Aso ia ijai 

uosavy ė  perduotos lėšos ir turtas egrąži a i); 

 5.3.5. Aso ia ijai paskyrus ūti Aso ia ijos atstovu valsty i ėse, visuo e i ėse ir 
tarptauti ėse struktūrose; 

 5.3.6. Įtraukti klausi us į Visuoti ių arių susiri ki ų dar otvarkę; 

5.3.7. Suteikti leidi ą Aso ia ijai ad i istruoti visas ario turi as turti es teises, ta  
tikrų kategorijų teises ar ta  tikrų rūšių gretuti ių teisių o jektus nario pasirinktoje teritorijoje; 

5.3.8. Pa aiki ti Aso ia ijai suteiktą leidi ą ad i istruoti  visas ario turi as teises, 
ta  tikrų kategorijų teises ar ta  tikros rūšies gretuti ių teisių o jektus nario pasirinktoje 

teritorijoje; 

5.3.9. Turi teisę savara kiškai teikti li e ijas audoti kolektyviai administruojamus 

gretuti ių teisių o jektus ne komerciniais tikslais; 

5.3.10. Taip pat kitas teises u atytas teisės aktuose, sutartyse ar vidaus 

dokumentuose. 

5.4.  Aso ia ijos arys privalo laikytis su Aso ia ija pasirašytų sutarti ių įsipareigoji ų. 

. . Aso ia ijos ariai registruoja i Aso ia ijos arių sąraše. Su šiais sąrašais turi teisę 
susipaži ti kiekvie as Aso ia ijos arys. 

5.6. Nariai privalo laikytis Asocia ijos įstatų. 

. . Aso ia ijos ustatyta tvarka okėti stoja ąjį , ei a uosius ir tiksli ius okesčius. 

. . Aso ia ijos arys, esilaika tis šiuose įstatuose u atytų pareigų, vykda tis veiks us 
priešiškus Aso ia ijos uždavi ia s, daro žalą Aso ia ijos ar jos arių i teresa s, pažeidžia teisės 
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aktų reikalavi us ir kitais atvejais, kuriuos visuoti is arių susiri ki as pripažįsta svar iais, 
Visuoti io arių susiri ki o spre di u gali ūti pašali tas iš Aso ia ijos. 

. . Aso ia ijos arys išstojęs ar pašali tas iš aso ia ijos, eturi jokių teisių į Aso ia ijos turtą. 

. . Nariai turi teisę į jie s priklausa tį suri ktą atlygi i ą, kuris iš oka as atskaičius 

ustatytas ad i istravi o išlaidas. 

. . Narys privalo pateikti teisi gą ir išsa ią i for a iją apie atliki ų įrašus ir išleistas 
fo ogra as. Už i for a ijos teisi gu ą atsako arys. 

6.  Asociacijos  organai   

Asociacijos organai yra Visuoti is arių susiri kimas (toliau – Susirinkimas), vienasmenis 

valdymo organas - Asociacijos Direktorius (toliau – Direktorius) ir  Asociacijos valdy o priežiūrą 
atliekantis organas -  ste ėtojai. 

6.1.  Susirinkimas: 

6.1.1. Susiri ki as yra aukščiausias Aso ia ijos orga as. 

6.1.2. Susiri ki as šaukia as erečiau kaip kartą per  ė esių. Susiri ki ą sušaukia Direktorius. 

Susiri ki o sušauki o teisę turi taip pat /  Aso ia ijos arių. I for a ija apie Susiri ki o 
sušauki ą paskel ia a e vėliau kaip prieš  kale dori es die as Aso ia ijos arių urodytu 
elektro i iu paštu ei Aso ia ijos ti klapyje www.asociacijagreta.lt. Sutinkant visiems nariams  

Susiri ki as gali ūti sušaukia as sku os tvarka – pra ešus prieš  die ą. Susirinkimo 

sprendimu Susirinkimui pir i i kauti gali ūti  pavesta et kuria  kita  as e iui, 
Dalyvauja čia  Susiri ki e. 

6.1.3. Susirinkimo funkcijos: 

6.1.3.1. Priima, keičia ir papildo  Aso ia ijos įstatus; 

6.1.3.2. Renka vie ą iš Aso ia ijos arių įgaliotu as e iu; 

6.1.3.3.  Paskiria Direktorių, su kuriuo įgaliotas Aso ia ijos arys pasirašo dar o sutartį; skiria bei tvirtina 

priežiūros fu k ijas atlieka čio organo - ste ėtojų sąrašą ei tvirti a jų dar o regla e tą; 

6.1.3.4. Priima ir pašali a Asociacijos narius; 

6.1.3.5. Paskiria įgaliotą Aso ia ijos arį vadovauti Susirinkimui; 

6.1.3.6.  Atskiru doku e tu ustato stoja ųjų, ei a ųjų ei tiksli ių į ašų dydį ei okėji o tvarką: 
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6.1.3.6.1. Nustato atlygi i o, priklausa čio atlikėja s ir fo ogra ų ga i toja s, suri ki o 
paskirsty o  tarifus ei etodus, atlygi i o atskaity ų, skirtų kolektyvi io ad i istravi o 
są audo s pade gti dydį; 

6.1.3.6.2. Nustato atlygi i o priklausa čio atlikėja s ir fo ogra ų ga i toja s už gretuti ių teisių 
pa audoji ą, tarifus. 

6.1.3.7. Išklauso, įverti a ir tvirti a Aso ia ijos fi a si ės veiklos ataskaitas; 

6.1.3.8. Tvirti a tiksli es progra as, tiksli ių į ašų dydį ir jų okėji o tvarką; 

6.1.3.9. Prii a Aso ia ijos veiklos progra ą, o taip pat kitus nutarimus, kurie priskirtini Asociacijos 

orga ų ko pete ijai; 

6.1.3.10. Prii a spre di ą dėl Aso ia ijos pertvarky o ar pa aigos reorga izavi o ar 
likvidavimo); 

6.1.3.11. Prii a spre di ą dėl kitų juridi ių as e ų steigi o ir dėl tapi o kitų juridi ių as e ų 
dalyviu; 

6.1.3.12. Priima spre di us dėl Aso ia ijos filialų ir atstovy ių steigi o ei jų veiklos utrauki o; 

6.1.3.13. Renka asociacijos auditorių, esa t reikalui skiria išori į Aso ia ijos auditą; 

6.1.3.14. Skiria Aso ia ijos atstovus į valsty ės, visuo e i es ar tarptauti es struktūras; 

6.1.3.15. Keičia Aso ia ijos uvei ės adresą; 

6.1.3.16. Tvirtina Asociacijos eti ę skaidru o ataskaitą, kurioje teikia a i for a ija pagal 
Vyriausy ės įgaliotos i stitu ijos patvirti tą skaidru o ataskaitai ūti os i for a ijos sąrašą; 

6.1.3.17. Tvirti a i teresų deklaravi o tvarkos aprašą; 

6.1.3.18. Tvirtina Asociacijoje taiko os į valdy o orga ą paskirtų ar išri ktų as e ų i teresų 
deklaravi o tvarkos aprašą toliau – i teresų deklaravi o tvarkos aprašas  ir sku dų 

agri ėji o tvarkos aprašą;  

6.1.3.19. Tvirti a pateiktas valdy o orga ų eti es i dividualių i teresų deklara ijas, kuriose turi 
ūti urodo a i for a ija apie: 

6.1.3.20.  As e i ių i teresų ir kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojų i teresų fakti ius ar a 
galimus konfliktus;  

6.1.3.21. Praėjusiais fi a si iais etais iš kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijos gautą 
atlygi i ą, kitas pi igi es ar epi igi es iš okas; 
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6.1.3.22. Praėjusiais fi a si iais etais kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijos jie s, kaip 
teisių turėtoja s, iš okėtas kolektyvi io ad i istravi o paja as; 

6.1.3.23. Fakti ius ar a gali us as e i ių i teresų ir kolektyvinio administravimo organizacijos 

i teresų ar a įsipareigoji ų kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijai ir įsipareigoji ų kita  
juridiniam ar fiziniam asmeniui konfliktus; 

6.1.3.24. Priima sprendimus kitais svarbiais kolektyvinio administravimo klausimais. 

6.1.4. Susiri ki ą sušaukia Direktorius. Aso ia ijos aria s iš a ksto pra eša a apie Susiri ki o 
laiką, vietą ir dar otvarkę. 

6.1.5.  Susiri ki as gali prii ti spre di us, jeigu ja e dalyvauja daugiau ei ½ visų aso ia ijos arių. 
Jeigu susiri ki e ėra kvoru o, per  kale dori ių die ų yra šaukia as pakartoti is 
Susiri ki as, kuris turi teisę prii ti spre di us eįvykusio Susiri ki o dar otvarkės klausi ais, 
nesvarbu, kiek Susirinki e dalyvavo  Aso ia ijos arių. Spre di ai prii a i atviru ar a slaptu 
balsavimu. 

6.1.6. Susirinkimo sprendimai prii a i paprasta dalyvauja čių Aso ia ijos arių alsų daugu a. 
Išskyrus klausi us u atytus  Įstatų 6.1.3.1., 6.1.3.4., 6.1.3.10. punktuose. 

6.1.7. 6.1.3.1., 6.1.3.4., 6.1.3.10. pu ktuose u atytie s spre di a s prii ti reikia e ažiau kaip 
/  Susiri ki e dalyvauja čių Aso ia ijos arių alsų. 

6.2. Asociacijos Direktorius 

6.2.1. Asociacijos vienasmenis valdymo organas yra Direktorius. Direktorius paskiriamas Susirinkimo 

spre di u, pasiraša t dar o sutartį. 

6.2.2. Direktorius, veikda as pagal Aso ia ijos įstatus ei dar o sutartį, turi teisę: 

6.2.2.1. Veikti Asociacijos vardu, kai yra sa tykių su kitais as e i is; 

6.2.2.2. Asociacijos vardu sudaryti sandorius, atidaryti Aso ia ijos sąskaitas a kuose, iši ti Aso ia ijos 
spaudą bei atstovauti Asociacijai kitose institucijose; 

6.2.2.3. Teikti pasiūly us Susiri ki ui  dėl atlygi i o, priklausa čio atlikėja s ir fo ogra ų 
ga i toja s, suri ki o ir paskirsty o taisyklių ei etodų. Laikotarpyje tarp Susiri ki ų 
koreguoti Asociacijos tarifus naudotojams nustatytus dokumente „Gretuti ių teisių aso ia ijos 
Greta  atlygi i o suri ki o taisyklės ir tarifai ; 

6.2.2.4. Rengti ir pateikti Susiri ki ui Aso ia ijos veiklos ataskaitą; 

6.2.2.5. Šaukti Visuoti į susiri ki ą; 

6.2.2.6. Vadovauti Asociacijos Administracijai (toliau – Administracija): 
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6.2.2.6.1. Nustatyti Administracijos struktūrą; 

6.2.2.6.2. Nustatyti Ad i istra ijos dar uotojų pareigi į atlygi i ą; 

6.2.2.6.3. Nustatyti Administracijos etatus, dar o ap okėji o siste ą; 

6.2.2.6.4. Priimti  į dar ą dar uotojus, ei juos atleisti; 

6.2.2.6.5. Aso ia ijos vardu užsakyti paslaugas iš trečiųjų as e ų, įskaita t ir fi a sines apskaitos 

paslaugas; 

6.2.2.6.6. Tvirti ti Ad i istra ijos išlaidų dydį kitiems metams. 

6.2.2.7. Svarstyti metines Asociacijos veiklos ir finansines ataskaitas; 

6.2.2.8. Atstovauti Aso ia ijai teis e, valdžios ir valdy o orga uose, sa tykiuose su kitais as e i is; 

6.2.2.9. Tvarkyti Asociacijos turtą, paja as, ad i istra i es  - ūki es išlaidas ir kitas lėšas; 

6.2.2.10. Spręsti Susirinkimo pavestus ir kitus svarbius Asociacijos veikos klausimus; 

6.2.2.11. Vadovauti Aso ia ijos veiklai ir tvarkyti jos reikalus, išskyrus tuos, kurie priskirti 
Susirinkimo kompetencijai; 

6.2.2.12. Siūlyti Susiri ki o dar otvarkės projektą ir teikia jį tvirti ti Susirinkimui; 

6.2.2.13. Atstovauti Aso ia ijai tarptauti ėse orga iza ijose;  

6.2.2.14. Skel ia pra eši us ar skel i us, susijusius su vieša i for a ija pasiri kta e die raštyje 

ar kitame leidinyje; 

6.2.2.15. Atlikti kitas funkcijas, priskirtas valdymo organui  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  

ei kitais Lietuvos Respu likoje galioja čiais teisės aktais. 

6.2.3. Direktorius Visuoti ia  arių susiri ki ui turi pateikti eti ę i teresų deklara iją, kurioje turi 
ūti urodo a tokia i for a ija: 

6.2.3.1. as e i ių i teresų ir kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojų i teresų fakti ius ar a gali us 
konfliktus; 

6.2.3.2. praėjusiais fi a si iais etais iš kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijos gautą atlygi i ą, 
kitas pinigines ar epi igi es iš okas; 

6.2.3.3. praėjusiais fi a si iais etais kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijos jie s, kaip teisių 
turėtoja s, iš okėtas kolektyvi io ad i istravi o paja as; 
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6.2.3.4. fakti ius ar a gali us as e i ių i teresų ir kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijos i teresų 
ar a įsipareigoji ų kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijai ir įsipareigoji ų kita  juridi ia  
ar fiziniam asmeniui konfliktus. 

6.3. 
 
Stebėtojai 

6.3.1. Asociacijos valdymo orga ų priežiūrą užtikri a Asociacijos priežiūros orga as - 

stebėtojai, kurie prižiūri, kaip veikia ir savo pareigas atlieka Aso ia ijos  valdy o 
organas. 

6.3.2.  Visuoti is arių suri ki as,  atsižvelgia t į teisi go ir propor i go atstovavi o skirti gų 
kategorijų kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijos aria s pagal turi as autorių 
teises ir (ar) gretutines teises  pri ipą, skiria ste ėtojus uo   iki 3 as e ų  metų 
kadencijai.  Pakartotinių kade ijų skaičius spre džia as Visuoti io arių susiri ki o 
metu. Ste ėtojai dirba visuomeniniais pagrindais. 

6.3.3. Ste ėtojų  fu k ijos: 

6.3.3.1. Ste i ir atskleidžia esa us ar galimus i teresų konfliktus, siekia t išve gti eigia o 
poveikio Aso ia ijos atstovauja ų teisių turėtojų i teresa s; 

6.3.3.2. Svarsto klausi us, susijusius su tiksli ių lėšų pa audoji u, išlaidų są ato is, didelės 
vertės turto įsigiji u, jei gau a Aso ia ijos ario užklausi ą; 

6.3.3.3. Teikia išaiški i us dėl atlygi i o ri ki o, paskirsty o ir okėji ų tvarkos; 

6.3.3.4. Teikia išvadas dėl fi a si ių ataskaitų ri ki ių, taip pat direktoriaus veiklos; 

6.3.3.5. Dalyvauja Visuoti iuose arių susiri kimuose patariamojo balso teise; 

6.3.3.6. Visuoti ia  arių susiri ki ui uspre dus,  tvirti a kolektyvi io ad i istravi o veiklos 
rizikos valdy o tvarkos aprašą; 

6.3.3.7. Tvirti a spre di us dėl ekil oja ojo turto įsigiji o, pardavi o ar įkeiti o; 

6.3.3.8. Svarsto pasiūly us ir prii a spre di us dėl paskolų ė i o, paskolų teiki o ir jų 
laidavimo patvirtinimo; 

6.3.3.9. Visuoti ia  arių susiri ki ui kartą per etus teikia eti ę i dividualią i teresų 
deklara iją; 

6.3.3.10.  Spre džia kitus priežiūros orga ui teisės aktais priskistus ar Visuoti io arių 
susirinkimo paskirtus klausimus. 
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6.3.4. Ste ėtojų dar as orga izuoja as posėdžiuose, kurie šaukia i reguliariai e rečiau kaip 
kartą per etus. Priežiūros orga o fu k ijas ustato kolektyvinio administravimo 

orga iza ijos įstatai ir visuoti is arių susiri ki as.  

6.3.5. Ste ėtojai e rečiau kaip kartą per etus visuoti ia  arių susiri ki ui teikia veiklos 
ataskaitą. Kiekvie as priežiūros orga o arys visuoti ia  arių susiri ki ui pateikia 

eti ę i dividualią i teresų deklara iją, kurioje turi ūti pateikta  teisės aktuose  
nurodyta informacija. 

7. Aso ia ijos filialai ir atstovy ės 

7.1. Filialas atstovy ė  steigia i Susirinkimo utari u. Filialas atstovy ė  yra Aso ia ijos padali ys, 
turintis atskirą uvei ę ir ad i istra iją. Filialas atstovy ė  ėra juridi is as uo ir veikia 
Aso ia ijos, kaip juridi io as e s, vardu pagal Aso ia ijos įstatus ir jos ad i istra ijos vadovo 
suteiktus įgalioji us.  Aso ia ijos filialų atstovy ių  skaičius eri ojamas. 

7.2. Filialas atstovy ė  turi teise turėti sąskaitą. Filialo atstovy ės  turtas apskaito as Aso ia ijos 
fi a si ėje atskaito y ėje, taip pat atskiroje filialo atstovy ės  fi a si ėje atskaito y ėje. 

7.3. Filialas atstovy ė  registruoja as ir išregistruoja as įstaty ų ustatyta tvarka. 

8. Aso ia ijos lėšos ir paja ų šalti iai 
 

8.1. Aso ia ijos lėšas sudaro: 
8.1.1. atskaity ai uo suri kto autori io atlygi i o, skirti kolektyvi io ad i istravi o lėšo s 

padengti; 

8.1.2. valsty ės savivaldy ių skirtos tiksli ės paskirties lėšos; 
8.1.3. fizi ių ar juridi ių as e ų eatlygi ti ai perduotos  lėšos ir turtas; 
8.1.4. paliki ai, pagal testa e tą te ka tys Aso ia ijai; 
8.1.5. kredito įstaigų palūka os už juose saugo as lėšas; 
8.1.6. lėšos, gau a os už teikia as ko sulta ijas autori ių teisių ir gretuti ių teisių apsaugos 

klausimais; 

8.1.7. aso ia ijos įsteigtų į o ių pel as; 
8.1.8. kiti įvairūs tiksli iai į ašai ir atsiskaity ai. Tiksli iai į ašai oka i tiksli ių progra ų 

vykdymui; 

8.1.9. kitos teisėtai įgytos lėšos. 
8.2. Aso ia ijos lėšos audoja os įstatuose u atytie s uždavi ia s spręsti. 

 

9. Aso ia ijos fi a si ės veiklos ko trolė 

9.1. Aso ia ijos fi a si ės veiklos ko trolę vykdo auditorius, kuris privalo: 
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9.1.1. Tikri ti Aso ia ijos eti ę fi a si ę atskaito y ę ir kitus fi a si ės uhalteri ės veiklos 
dokumentus; 

9.1.2. Visuoti io arių susiri ki o pavedimu atlikti Asociacijos finansinius  buhalterinius 

patikrinimus; 

9.1.3. Artimiausiame Visuoti ia e arių susiri ki e pra ešti apie patikrinimo metu nustatytus 

pažeidi us; 

9.1.4. Visuoti io arių susiri ki o etu pateikti Aso ia ijos fi a si ės veiklos patikri i o  
etų ataskaitą; 

9.2. Asociacijos Direktorius privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius 

dokumentus. 

9.3.  Auditorius įstaty ų ustatyta tvarka atsako už Aso ia ijos fi a si ės veiklos trūku ų 
uslėpi ą. 

9.4. Gautų iš valsty ės ir savivaldy ių lėšų audoji ą turi teisę tikri ti Valsty ės ko trolė. 

 

10. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka 

10.1. Aso ia ija gali ūti reorga izuoja a Susirinkimo sprendimu. Aso ia iją gali a 
reorga izuoti šiais ūdais: 

10.1.1. jungiant su kitomis Asociacijomis; 

10.1.2. skaida t į kelias Asociacijas. 

10.2. Reorga izuoja t Aso ia iją, ūti as jos turto įverti i as, apie kurį išvadas raštu iki 
Susirinkimo, kurioje u atyta svarstyti Aso ia ijos reorga izavi ą, turi pateikti auditorius. 

10.3. Aso ia ijos likvidavi o pagri das gali ūti: 

10.3.1. Susirinkimo sprendimas; 

10.3.2. Faktas, kad liko ažiau ei  Aso ia ijos ariai; 

10.3.3. Teis o spre di as likviduoti Aso ia iją už įstaty ų ustatytus pažeidi us. 

10.4. I stitu ija, utarusi likviduoti Aso ia iją, skiria likvidatorių ir ustato jo įgaliojimus, 

likvidavimo ter i us, i ve toriza ijos ir turto perė i o tvarką. 

10.5. Apie Aso ia ijos likvidavi ą ar reorga izavi ą turi ūti viešai skel ia a e a ksčiau 
kaip praėjus  die ų uo utari o likviduoti ar reorga izuoti Aso ia iją. 
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10.6. Aso ia iją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavi o aktą, išregistruoti 
Aso ia iją, grąži ti pažy ėji ą, jį išdavusia  registro tvarkytojui. 

10.7. Likviduoja t Aso ia iją, jos turtą ir lėšas, likusias su okėjus okesčius, įskaita t 
esu okėtas į Valsty i io so iali io draudi o fo do iudžetą, taip pat okesčio 

ad i istratoriaus, pareigū ų ar kitų valsty i ių i stitu ijų priskaičiuotas su as, tarp jų audas 
ir delspi igius, iki likviduoja os  Aso ia ijos išregistravi o įstatų ustatyta tvarka, atsiskaičius 

su  kreditoriais ir darbuotojais, likvidatorius paskirsto Aso ia ijos aria s, atlikėja s ir 
fo ogra ų ga i toja s:  % atlikėja s ir  % fo ogra ų ga i toja s. Šios atlikėja s ir 
fo ogra ų ga i toja s  skirtos su os a ksčiau i ėti pro e tai  yra padali a os atskirai 
tarp atlikėjų ir fo ogra ų ga i tojų propor i gai kiekvie a  pagal praėjusiais etais 
su okėto atlygi o dydį. 

10.8. Aso ia ijos pertvarky as, reorga izavi as ar likvidavi as vykdo as re ia tis šiais 
įstatais ei pagal Lietuvos Respu likos ivili io kodekso  k ygos VIII skyriaus „Juridi ių as e ų 
pabaiga ir pertvarkymas  nuostatas. 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Šie įstatai įsigalioja uo jų įregistravi o juridi ių as e ų registre die os. 

11.2. Įstatai pasirašyti tri is  egzemplioriais. 

11.3. Įstatus patvirti o Visuoti is Asociacijos susirinkimas 2017 m. liepos 28 d. sprendimu.  

11.4. Visuotinio arių susiri ki o 2017 m. liepos 28 d.  sprendimu paskirtas įgaliotas asmuo – 

Vaiva Sta i gė, įregistruoti Įstatus įstaty ų u atyta tvarka ei viešai paskel ti.  

Nr. Vardas, Pavardė/ Juridinio asmens pavadinimas Steigėjo/ 

Steigėjo atstovo 

parašas 

1. UAB „Shakespeare Music“ 

 

 

 

2. Loreta Jurgaitienė  

3. Nerijus Klimavičius  

 


