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Visuoti io arių  susiri ki o spre di u 

 

Gretuti ių teisių aso ia ijos „Greta“  atlygi i o suri ki o taisyklės ir tarifai 

 

I. Bendros nuostatos
 

1. Atlyginimas Gretuti ių teisių aso ia ijos „Greta  toliau – Asociacijos) aria s re ka as už visas 
ad i istruoti perduotas teises. Teisių ad i istravi o api tį apspre džia i dividualios arių sutartys 
su Asociacija. 

2. Atlyginimas renka as iš fo ogra ų audotojų, kurie audoja Aso ia ijos repertuarą. 
 

II.  Atlyginimo dydis  

1. Atlygi i o suri ki o taisyklės ir tarifai yra gri džia i Visuoti io arių susiri ki o ustatyta tvarka. 
Tarp susiri ki ų tarifų dydis gali ūti didi a as ar a aži a as, Aso ia ijos direktoriaus spre di u, 
atsižvelgia t į susiklosčiusias realijas kiekvie u atskiru atveju. 

III. Atlygi i o skaičiavi o pri ipai ir etodai 

1. Atlygi i as už fo ogra ų pa audoji ą tra slia ijo s atga i a t ir tra sliuoja t  ei 
retra slia ijo s skaičiuoja as ustata t pro e ti ę išraišką  pagal gautas visas (tiek tiesiogiai tiek 

ir arteri iais ai ais, ar iš rekla ą parduoda čių į o ių  ko er i es audotojo paja as. 
Pro e ti ė išraiška turi atspi dėti fakti į Aso ia ijos arių fo ogra ų pa audoji ą, tačiau egali 

ūti ažes ė ei ,  %, pagal Priede Nr.1 nurodytus tarifus; 

2. Atlygi i as už fo ogra ų pa audoji ą viešose erdvėse eapi a t ko ertų  skaičiuoja as 

ustata t privalo ą a o e ti į okestį pagal audotojo plotą ei dar o laiką, pagal Priede Nr.1 

nurodytus tarifus; 

3. Atlygi i as už fo ogra ų atga i i ą skaičiuoja as, pagal Priede Nr.1 nurodytus tarifus: 

a) nustatant pro e ti ę išraišką už fo ogra ų atga i i ą laik e ose pagal laik e ų kai ą 
ei kopijų skaičių; 

b) nustatant fonogramos parsisiu ti o i ter ete įkai ius ar a pro e ti ę išraišką uo 
ko er i ių i ter eto svetai ių paja ų; 

c) nustatant privalomus minimalius atlyginimus. 

 

 

 



IV. Kitos nuostatos 

1. Atlyginimo efektyviam surinkimui Asociacija turi teisę sudaryti  sutartis su kito is kolektyvinio 

ad i istravi o orga iza ijo is ir/ar a užsaka t paslaugas iš šalies.  
2. Fo ogra ų panaudojimo apimtims nustatyti bei teisingiems panaudojimo tarifams pritaikyti, 

Asociacija gali naudoti monitoringo programas bei paslaugas.  

 

 

 

Priedas Nr.1 

Prie „Gretuti ių teisių aso ia ijos „Greta“  atlygi i o suri ki o taisyklės ir tarifai“ 

Tarifai 

 

1. Televizijos stotys 

Tarifas e ažes is ei , %, esa t i i alia  Aso ia ijos repertuaro pa audoji ui, propor i gai didi a as 
priklausomai nuo repertuaro apimties, oka as uo ko er i ės rekla os paja ų. 

2. Radijo stotys 

Tarifas e ažes is ei , %, esa t i i alia  Aso ia ijos repertuaro pa audoji ui, propor i gai didi a as 
priklauso ai uo repertuaro api ties, oka as uo ko er i ės rekla os paja ų. 
 

3. Ka eli ė retra sliacija 

 

Propor i gai pagal tra sliuotojų pateiktas ataskaitas dali a tis su kito is kolektyvi io ad i istravi o 
asociacijomis. 

 

4. Viešas paskel i as ir atga i i as internete 

 

4.1.Eteri ės radijo stoties viešas paskel i as i ter ete tarifas e ažes is ei ,05%, esant minimaliam 

Asociacijos repertuaro panaudojimui, proporcingai didinamas priklausomai nuo repertuaro apimties, mokamas 

uo ko er i ės rekla os paja ų. 
. . Televizijos stoties viešas paskel i as i ter ete tarifas e ažes is ei , %, esa t i i aliam Asociacijos 

repertuaro panaudojimui, proporcingai didinamas priklausomai nuo repertuaro apimties, mokamas nuo 

ko er i ės rekla os paja ų. 
4.3. Fonogramos parsisiuntimas internete yra skaičiuoja as taika t e ažes į ei 7 % okestį uo audotojo 
taiko os galuti ės parsisiu ti o kai os įskaita t PVM. 

. . Fo ogra os audoji as i ter eti ia e puslapyje kaip fo i ė uzika yra ap okesti a as taika t 
pe kiasdeši ties litų ė esi į okestį už deši t fo ogra ų. 
 

5. Atgaminimas 

5.1. Fo ogra os atga i i ui ją išleidžiant jas yra taikomas 0,5% okestis uo galuti ės pardavi o kai os 

už vie ą fo ogra ą. 



5.2. Fo ogra os atga i i ui laik e ose as e i iais tikslais yra taiko as Lietuvos Respu likos Autorių 
teisių ir gretuti ių teisių įstaty as. 

 

6. Viešas paskel i as viešose erdvėse 

 

6.1. Viešas paskel i as aiti i osi įstaigose, pra ogų vietose, sporto klu uose, azarti ių loši ų a uose 
ar kitose pa ašiose vietose yra skaičiuoja as taika t ė esi į okestį uo pe kių e tų už vie ą 
kvadrati į etrą. 
 

6.2.  Viešas paskel i as preky os taškuose, degali ėse, laukimo vietose, kitose pa ašiose viešose erdvėse 
yra skaičiuoja as taika t eti į okestį uo pe kių e tų už vie ą kvadrati į etrą.  
 

6.3.  Viešas paskel i as pramoginiuose/sporto renginiuose, parodose, ugėse yra apmokestinamas taikant 

repertuaro pa audoji ui propor i gą tarifą, kuris yra e ažes is ei , % uo paja ų už parduotus 
bilietus. 

 

 

 

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

parašas 

1. UAB „Shakespeare Musi  

 

 

 

 

2. Loreta Jurgaitienė  

3. Nerijus Klimavičius  

 

 

 


