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Gretuti ių teisių aso ia ijos Greta  
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Visuoti io arių  susiri ki o spre di u 

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „GRETA“  INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS 
APRAŠAS 

I. BENDROS NUOSTATOS
 

1. I teresų deklaravi o tvarkos aprašas toliau- Aprašas  taiko as Gretuti ių teisių aso ia ijos „Greta  (toliau 

– Asociacijos)  valdy o ir priežiūros orga a s, siekia t išve gti valdy o orga ų ir teisių turėtojų i teresų 
ko fliktų, taip pat apraše ustatytos pro edūros, leistų valdyti, ste ėti ir atskleisti esa us ir gali us 
i teresų ko fliktus, siekia t išve gti jų eigia o poveikio atstovauja ų teisių turėtojų kolektyvi ia s 
interesams. 

2. I teresų deklaravi as taiko a Aso ia ijos valdy o ir priežiūros  orga a s paskirtie s ar išri ktie s 
fizi ia s as e i s. Visi Aso ia ijos valdy o ir priežiūros orga ai privalo veikti visų kolektyviai 
ad i istruoja ų teisių turėtojų  i teresais ir ve gti i teresų ko flikto. 

3. Iškilus eeili ia  i teresų ko fliktui, valdy o ar priežiūros orga as edelsia t turi i for uoti visus 
Aso ia ijos arius, pateikia t i for a iją raštu. 

4. Valdy o ir priežiūros orga ai privalo ūti ešališkais, sąži i gais ir ti ka ai atlikti pareigas. Aso ia ijos 
Įstatai ir kiti Aso ia ijos doku e tai ei teisės aktai. 

5. Visi  pa i ėti as e ys visuoti ia  arių susiri ki ui turi pateikti eti ę i dividualių i teresų deklara iją, 
kuri turi atitikti  šio Aprašo Priede Nr.  urodytą deklara ijos for ą. 

II. I dividualių i teresų deklara ijų pildy as 

1. Asociacijos valdy o ir priežiūros orga ai kiekvie ais etais turi pildyti šio aprašo Priede Nr.  
patvirti tos for os i dividualių i teresų deklara iją toliau – deklara iją , kuri turi ūti pateikta eili ia  
Visuoti ia s arių susiri ki ui. 

2. Deklara iją gali pateikti tik pats deklaruojantysis asmuo.  

3. Visuoti io arių susiri ki o etu su pateikto is deklara ijo is gali susipaži ti et kuris dalyvis, kuris 
gali paprašyti paaiški ti deklara ijoje urodytus faktus ar i for a iją. 

4. Deklara ijoje turi ūti urodo a i for a ija apie: 

4.1.  As e i ių i teresų ir teisių turėtojų i teresų fakti ius ar gali us ko fliktus; 
4.2. Fakti ius ar gali us as e i ius ir Aso ia ijos i teresų ko fliktus; 
4.3. Kitus fakti ius ar gali us i teresų ko fliktus; 
4.4. Praėjusiais fi a si iais etais iš Aso ia ijos gautas pi igi es ar epi igi es iš okas; 
4.5. Praėjusiais etais jie s, kaip teisių turėtoja s iš okėtas pi igi es ar epi igi es iš okas; 

5. Aso ia ijos valdy o ar priežiūros orga ui, esa t paskirta  Juridi io as e s atstovu, visa 4 pu kte 
u atyta i for a ija turi ūti pateikta apie šį juridi į as e į. 

6. Apie visas i teresų ko fliktus kelia čias apli ky ės turi ūti pra ešta edelsia t visie s Aso ia ijos 
arius raštu apie. Aso ia ijos ariai gavę šia i for a iją spre džia ar ušali ti valdy o ar priežiūros 

orga ą uo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia ar gali sukelti 

konfliktus. 



 

 

 

II. Baigiamosios nuostatos 

1. Visi I dalies  pu kte išvardi ti as e ys privalo vykdyti Apraše urodytas pareigas, o už eti ka ą 
pareigų vykdy ą atsako teisės aktų ustatyta tvarka. 

2. Apraše urodytų pareigų evykdy as ar eti ka as vykdy as, Visuoti io arių susiri ki o gali 
ūti atšauktas iš ei a ų pareigų. 

 

 

 

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „GRETA“ 

 INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO 

Priedas Nr. 1 

GAUTA:  

 

METINĖ INDIVIDUALI INTERESŲ DEKLARACIJA 

I. Bendrieji duomenys 

Deklaruojantis asmuo: 

1. Vardas Pavardė______________________________________________________________________ 

 

2. Kontaktiniai duomenys________________________________________________________________ 

 

 

3. Uži a os pareigos Asociacijoje GRETA: 

Valdymo organas _____________________________________________________________________ 

 

Priežiūros orga as____________________________________________________________________ 

4. Narystė GRETA‘oje: 

 

Esu atlikėjas ________________________________________________________________________ 

 

Esu fonogramos gamintojas ____________________________________________________________ 

 

Kita________________________________________________________________________________ 

5. Su Asociacia GRETA nesieja narystės sa tykiai 
 

6. Esu Asociacijoje GRETA atstovaujamo fonogramų ga i tojo – juridinio asmens dalyvis 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

II. Gautos pajamos 

1. Paskuti iais fi a si iais etais iš Aso ia ijos GRETA gautos paja os pi igi ės ir epi igi ės , susijusios 
su dar o sa tykiais, su atlygi i u už turti ių teisių pa audoji ą ir kito is iš oko is 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

III. Pareigos ar ryšiai su kito is į o ė is, įstaigo is ar orga iza ijo is  deklaruoja čio as e s ir arti ųjų , 
taip pat kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijo is, as e i is, dėl kurių gali kilti i teresų ko fliktas 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Deklaruoja čio as e s Vardas Pavardė ir parašas 

Data ______________________________________________________________________________________ 

 

Nr. Vardas, Pavardė/ Juridi io as e s pavadi i as Steigėjo/ Steigėjo atstovo 

parašas 

1. UAB „Shakespeare Music  

 

 

 

 

2. Loreta Jurgaitienė  

3. Nerijus Klimavičius  

 


