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SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS 

1. Gretuti ių teisių aso ia ija GRETA (toliau- GRETA), vykdydama  LR autorių teisių ir gretuti ių teisių 

įstaty o toliau – Įstaty o  reikalavi us dėl kolektyvi io ad i istravi o orga iza ijose agri ėja ų 
sku dų tvarkos, tvirtina  sku dų agri ėji o taisyklės toliau – Taisyklės . 

2. Taisyklės galioja: 

2.1.   Visiems fiziniams  ar juridiniams asmenims ar jų įgaliotiems atstovams), kurių turti es teises 

administruoja GRETA; 

2.2.  GRETA atstovaujamoms kolektyvinio administravimo organizacijoms ar jų įgaliotie s atstovams. 

 

3. Vadovauja tis Taisyklė is agri ėja i tokie sku dai, kurie: 
3.1.  Apima surinkto atlyginimo paskirstymo klausimus; 

3.2. Api a arystės klausi us; 
3.3. Apima kitus klausimus, susijusius su GRETA vykdoma veikla. 

4. Pateiktas sku das agri ėti as, jei: 
4.1.  Skunde nurodytas skundo pareiškėjas (anoniminiai sku dai e agri ėja i , sku džia os 

apli ky ės, susijusios su GRETA atlieka o is fu k ijo is; 

4.2. Skundo turinys yra surašytas valstybine kalba; 

4.3. Sku das pateiktas GRETA uvei ės adresu  - J. Savi kio g. , Vil ius, ar elektro i iu pašto adresu – 

asociacija.greta@gmail.com; 

4.4. Skundo turinys pagrįstas, uroda t es i es sku do apli ky es, re ia tis atiti ka ais rašyti iais 
doku e tais ar kitais rašyti iais įrody ais ei paaiški i ais; 

4.5. Skunde nurodomi ko takti iai duo e ys, kuriais turi ūti pateiktas atsaky as į sku dą. 
5. Skundus nagrinėja GRETA direktorė ar kitas jo paskirtas atsakingas asmuo. 

6. Sku dai agri ėja i per 15 darbo dienų uo sku do gavi o die os, jei sku dą atsisako a agri ėti, 
tai pareiškėjas per  dar o die as informuojamas apie atsisakymo priežastis. 

7. Jei sku de urodyto s apli ky ė s iša alizuoti reikali ga papildo a i for a iją, pareiškėjui 
nepateikus reikalingos informacijos per 10 darbo die ų, sku das palieka as e agri ėtu, eati a t 
gali y ės kreiptis dėl to paties dar kartą ar a LR teisės aktų ustatyta tvarką kreiptis į teis ą; 

8. Pateiktas skundas e agri ėja as, jei: 

8.1. Skundas anoniminis; 

8.2.  Pareiškėjas eatiti ka Taisyklių 2 pu kto; 
8.3. Pareiškėjui epateikus Taisyklių 7 pu kte urodytos papildo os i for a ijos; 
8.4. Sku das esusijęs su GRETA vykdo a veikla; 

9. Pareiškėjas, esuti ka tis su atsaky u į sku dą, gali kreiptis į teis ą, LR teisės aktų ustatyta tvarka. 
 


