
GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS GRETA 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Gretutinių teisių asociacija GRETA (toliau – GRETA) puoselėja, įgyvendina ir užtikrina  TIK skaidrų fonogramų 

administravimą.  

GRETA vykdydama LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau – Įstatymą) – metines finansines, veiklos 

ir specialiąsias ataskaitas ruošia vadovaudamasi  LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir kitais teisės aktais  

nustatytus kriterijus. 

 

GRETA ne pelno siekianti kolektyvinio administravimo asociacija, vienijanti  tris narius. GRETA valdymo organai 

yra  visuotinis narių susirinkimas ir direktorė, bei priežiūros organas - stebėtoja. Dirbančių darbuotojų  pagal 

darbo sutartį yra vienas.  Aukščiausią sprendžiamąją galią turintis valdymo organas yra visuotinis narių 

susirinkimas. Direktorius įgyvendina jam pavestas funkcijas, o priežiūros organas – stebėtoja,  sprendžia GRETA 

valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. Priežiūros organas – stebėtoja Visuotinių narių susirinkimo 

sprendimu paskirta Žaneta Daubarė. Dėl visame pasaulį sukausčiusios pandemijos,  2020 metai GRETA veikla 

pandemijos akistatoje , įveikė du karantinus, kurie administruojamų gretutinių teisinių naudojimui turėjo 

tiesioginę įtaką, tad nors atlikėjai ir fonogramų gamintojai per karantiną praktiškai jokio atlyginimo 

nesugeneravo, o ne pelno siekiantiems asmenims jokia forma parama nebuvo įmanoma, nei atskaitomų 

mokesčių ar  prastotų atžvilgiu bei jokiais kitais būdais, tačiau optimizavus pajėgas bendras metinis rezultatas 

nebuvo mažesnis už praėjusius metus, manytina, kad augimas būtų buvęs žymiai didesnis, jei ne pandemijos 

uždraustų ūkio subjektų veikla, kas būtų sugeneravę  sugeneruoti dar didesnį atlyginimą atstovaujamų teisių 

turėtojams.   

GRETA administruodama gretutines teises itin džiaugiasi, jog nors pandemija apribojo teisių naudojimą, tačiau 

administruojamų objektų skaičiaus stabiliai augo, o tai buvo sąlygota devizo -  „laimi besidalinantys“, padidinome 

ne tik administruojamų objektų skaičių, bet ir pritraukėme naujus naudotojus, kurie visi be išimties atkeliavo per 

rekomendacijas iš ilgamečių naudotojų. Naudotojams lemiamu veiksniu tapo  kokybiškas repertuaras, kuris 

absoliučiai visas komerciškai panaudojimas, negana to, labai lengvai prieinamas per muzikos platformą, kurioje 

automatiškai generuojamos naudotų kūrinių ataskaitos, kas labai tiksliai gali paskirstyti sugeneruotą atlyginimą 

turtinių teisių turėtojams. 

GRETA administruoja viešo atlikimo, atgaminimo (įskaitant atgaminimo asmeniniais tikslais), 

transliavimo/retransliavimo, viešo paskelbimo ir rodymo teisių grupes. 

Per 2020 metus Naudotojai galėjo pasidžiaugti 747 naujais gretutinių teisių objektais.  

Per 2020 metus buvo pasirašytos papildomos 4 naujos licencinės sutartys dėl viešo fonogramų naudojimo.    

Per 2020 metais buvo surinkta 52451,22 euras (2019 metais buvo surinkta - 51987,68 eurai), iš kurių  nepilnai 15 

% buvo skirta administracinės sąnaudoms (7756,45 eurai), o iš šių beveik 16 % sudarė kaštai, skirti audito išvadai 

parengti ir verta pažymėti, kad tai yra trumpažiūriško  LR Kultūros ministerijos  inicijuoto bekompromisio 

auditavimo visų kolektyvinių administravimo organizacijų,  net ir tokių mažų organizacijų kaip GRETA, pasekmė, 

kuri nepagrįsta absoliučiai jokiais protingumo ir proporcingumo kriterijais. Pažymėtina, jog Lietuva deja, bet 



nesivadovauja gerąja praktika, o bando „baltos varnos“ rolę vaidinti, kai pažangiausiose  vakarų valstybėse 

kolektyvinio administravimo organizacijų veikla audituojama diferencijuotai, pavyzdžiui auditas privalomas tik 

gaunant dideles  apyvartines lėšas, vienijant didelį  narių skaičiui ir pan. Susidaro įspūdis, jog įstatymo pakeitimas 

inicijuotas neturint didelės kompetencijos na ir  atstovaujant akivaizdžiai tik stambiausias kolektyvinio 

administravimo organizacijas, kai  ruošiant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisas,  siūlėme taikyti 

proporcingo skaidrumo ataskaitų rengimo diferencijavimo modelį, numatant skirtingus reikalavimus didelėms ir 

itin mažoms organizacijoms, nes nustatyta našta yra ne tik neproporcinga bet akivaizdžiai diskriminacinė, kadangi 

mažoms organizacijoms audito išvados parengimas sudaro   reikšmingą dalį administraciniams kaštams skirtų 

lėšų, o didelėms organizacijoms tai tesudaro 0,14% dalį visų administracinių išlaidų. Tad akivaizdu, kad 

diferencijavimas yra būtinas, tačiau LR Kultūros ministerijai metų metus gaunant GRETA visuotiniame susirinkime 

išsakytas pastabas dėl auditavimo diferencijavimo, į šią spragą absoliučiai jokios reakcijos nepavyko sulaukti, nors 

esame viena iš 5 Lietuvoje veikiančių ir kolektyvinio administravimo organizacijos statusą,  turinčių organizacijų,  

kuri aktyvią veiklą vykdo jau 8 metus,  dar būtų pateisinama, jei tokio tipo organizacijų būtų nesuskaičiuojama 

galybė ir būtų sunku atkreipti dėmesį, tačiau net ir pasikeitus ministerijos valdžiai kultūros  politika toliau liko 

stagnacijoj,   o kada kultūros ministerijai kultūros politika taps prioritetu ne vien teoriškai, o praktiškai, ir kultūros 

sektoriui, kuris pats save išsilaiko, nesulaukia jokio veiklos skatinimo, negana  to pastoviai patiria ministerijos 

spaudimą. Hipotetinis klausimas, o kada vis tik   taps prioritetu autorių ir gretutinių teisių apsaugai ministerijai, 

kuri yra  pagrindinė šios srities kuratorė, viešai girdime tik apie rezonansinius atvejus tokius, kaip  V. Kasiulo 

muziejaus uždarymo, ar žymiausių dailininkų darbų „eksponavimu“ seimo koridoriuose ir seimo narių 

kabinetuose. Taip pat imituoja „intensyvų darbą“ skelbdama klaidingus duomenis apie GRETA veiklą -  

https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kolektyvinio-administravimo-organizaciju-sarasas, kurioje   pateikta tikrovės 

neatitinkanti/ klaidinga/ melaginga informacija, jog GRETA neskelbia  skaidrumo ataskaitos viešai: 

 

Kaip tuo tarpu GRETA skaidrumo ataskaita viešai prieinama - 

https://asociacijagreta.files.wordpress.com/2020/06/2019-metc5b2-skaidrumo-ataskaita.pdf 

Apibendrinant, per visus veiklos vykdymo metus ministerija pasižymėjo tik imitavimu veiklos, o ne realiu kultūros 

veiklos skatinimu, neįgali rasti viešai prieinamos informacijos. Nors konkurentams ir ministerijai sunku patikėti, 

https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kolektyvinio-administravimo-organizaciju-sarasas
https://asociacijagreta.files.wordpress.com/2020/06/2019-metc5b2-skaidrumo-ataskaita.pdf


bet   GRETA  veikla yra kasmet auganti, o administruojamas repertuaras ne tik augantis bet ir išskirtinis, itin 

kokybiškas ir profesionaliai paruoštas naudojimui, gavo įvertinimą, nes turi paklausą ir yra labai patraukli 

alternatyva  tiek fonogramų gamintojams/ atlikėjams, tiek  naudotojams, prieš gigantiškas, sustabarėjusias ir 

ministerijos proteguojamas organizacijas. Lietuvoje labiausiai trūksta švietimo ir muzikos naudojimo kultūros, 

dažnam reikalingas išaiškinimas, jog muzika kuria pridėtinę vertę, tai įrodo moksliniai tyrimai, kurių išvados  

vienareikšmiškai teigia, jog tinkamos muzikos naudojimas, net iki 7 % didina pardavimus. Tad švietimas yra 

prioritetas ne tik teisėtumo klausimams spręsti, bet ir puikus rinkodaros įrankis.  

Apibendrinant  2020 metų GRETA veiklos rezultatus, pažymėtina, jog: 

1. GRETA veikla dviejų karantinų kontekste išlieka ištikima principui – laimi besidalinantys – betarpiškas 

ryšys su nariais, repertuaro naudotojais bei intensyvi autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sklaida.  

2. Modernus, skaidrus ir neatidėliojamas atlyginimo paskirstymo procesas yra vienas moderniausių 

pasaulyje.  

3. Užsibrėžti tikslai veiklos pradžioje – įsilieti į rinką, kurioje monopolinėmis sąlygomis dirbę ūkio subjektai, 

orientuoti į administracijos puoselėjimą, o ne surikto atlyginimo teisingą paskirstymą teisėtiems 

atlyginimo gavėjams, ar surikto atlyginimo paskirstymu  fondų, būrelių rėmimui, su puikiai ir realiai 

veikiančia  alternatyva, kuri net neturi konkurentų, nes tokių paslaugų, kurias gauna GRETA 

administruojamų objektų naudotojai, negali pasiūlyti nei viena Lietuvoje veikianti kolektyvinio 

administravimo organizacija. 

4. Kaip ir kiekvienais metais, verta  „pasidžiaugti“ LR Kultūros ministerijos veiklos rezultatais kultūros 

politikos srityje, nors valdžios pasikeitė antroje metų  pusėje, tačiau deja, kultūros politika ir toliau atlieka 

podukros vaidmenį,  labiau vertintumėme pagalba, o ne biurokratinio aparato galios demonstravimą, 

apimant visus Lietuvos teritorijoje veikiančius ūkio subjektus, rūpinantis opiais ir konkrečius subjektus 

liečiančiais klausimais. 

 


