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Informacijos pateikimo tvarka 

1. Gretuti ių teisių aso ia ija GRETA toliau - aso ia ija GRETA  kolektyviai ad i istruoja ų teisių 
turėtoja s teikia i for a iją apie jų teisių ad i istravi ą e rečiau kaip kartą per etus 
elektro i ė is ryšio kiekvienam kolektyviai ad i istruoja a  teisių turėtojui,  pateikiant duomenis 

apie: 

1.1. Visus asociacijos GRETA turimus kolektyviai administruoja o turti ių teisių turėtojo kontaktus, 

kuriuos teisių turėtojas yra suteikęs aso ia ijai GRETA audoti, ustata t jo tapaty ę, gyve a ąją 
vietą ar uvei ę; 

1.2. Teisių turėtojui priskirtos kolektyvi io ad i istravimo pajamos; 

1.3. Teisių turėtojui su okėtos su os pagal ad i istruoja ų teisių kategorijas ir gretuti ių teisių 
o jektų pa audoji o po ūdį; 

1.4. Laikotarpį, kuriuo pagal suteiktas teises uvo audoja i gretuti ių teisių o jektai, teisių turėtojui 
priskirtos okėti os su os už jo valdo ų turti ių teisių o jektų audoji ą; 

1.5. Turėtas ad i istra i es išlaidas; 
1.6. Visas eiš okėtas ir epaskirstytas aso ia ijos paja as; 
1.7.  Kitus su teisių ad i istravi u susijusius duo e is. 

 

2. Asociacijai GRETA, bendradarbiaudama su kitomis kolektyvinio administravimo organizacijomis 

atstovavi o sutarčių pagri du, e rečiau kaip kartą per etus turi pateikti i for a iją apie: 
2.1.  Paskirtas ir su okėtas su as atstovauja ai kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijai; 
2.2. Turėtas ad i istra i es išlaidas; 
2.3. Kitus turėtus atskaity us, u atytus atstovavi o sutartyse; 
2.4. Infor a iją apie suteiktas li e ijas; 
2.5. Visuoti io arių susirinki o spre di us, susijusius su teisių ad i istravi u pagal atstovavi o 

sutartis; 

2.6. Kitus su teisių ad i istravi u susijusius duo e is. 
 

3. Visa  ir  pu kte urodyta i for a ija pateikia a e vėliau kaip per 5 dar o die as, uo prašy o 
pateikimo dienos. 

 

4.  Aso ia ijos GRETA viešai skel ia: 
4.1. Savo įstatus; 
4.2. Savo arystės sąlygas ir leidi o ad i istruoti teises pa aiki i o ar atšauki o sąlygas; 
4.3. Li e ijų teiki o tvarką ei sta darti es li e ijų sąlygas (pavyzdines licencijas); 

4.4. Kolektyviai ad i istruoja ų teisių turėtojų okėti ų su ų paskirsty o tvarką; 



4.5. Ad i istra i ių išlaidų atskaity o tvarką; 
4.6. Nepaskirsto ų su ų pa audoji o tvarką; 
4.7. Sku dų agri ėji o tvarką; 
4.8. Skaidrumo ataskaitą; 
4.9. Kitas kolektyvi ia  ad i istravi ui svar ias sąlygas. 
 

 


