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Gretutinių teisių asociacijos GRETA (toliau – GRETA) Visuotinis narių susirinkimas 

(toliau – Susirinkimas) prasidėjo prisistačius visiems Susirinkimo dalyviams, kas 

prilygo dalyvių registracijai.  

Užregistruoti šie Susirinkimo dalyviai: 

Shakespeare Music (GRETA narys) atstovas – Raigardas Tautkus; 

Žaneta Daubarė ( GRETA stebėtoja); 

Loreta Jurgaitienė (GRETA narė); 

Nerijus Klimavičius (GRETA narys); 

Vaiva Stabingė (GRETA direktorė); 

Aurimas Šimeliūnas ( LR Kultūros ministerijos atstovas). 

 

Susirinkime dalyvavo visi GRETA nariai, todėl susirikinimas laikomas įvykusiu. 

 

Po dalyvių registracijos buvo išrinkti Susirinkimo pirmininkė ir sekretorius. 

Susirinkimo sekretorius vienbalsiai patvirtintas GRETA nario UAB „Shakespeare 

Music“ atstovas – Raigardas Tautkus, susirinkimo pirmininke patvirtinta, taip pat 

vienbalsiai, GRETA direktorė – Vaiva Stabingė. Už Susirinkimo Darbotvarkę taip pat 

balsuota vienbalsiai ją patvirtinant. 

Susirinkime buvo nagrinėjami šie darbotvarkės klausimai: 

1. Pristatyta 2020 metų GRETA skaidrumo ataskaita. LR Kultūros ministerijos 

(toliau – ministerijos) atstovas A. Šimeliūnas pasiteiravo, keliems nariams yra 

paskirstomas atlyginimas. GRETA direktorė V. Stabingė paaiškino, jog 

paskirstymas vyksta pagal fonogramų panaudojimo faktą, per 2020 metus pagal 

fonogramų panaudojimo ataskaitas, fonogramos buvo naudojamos tik tos, 

kurias valdo GRETA narys Shakespeare Music. Bet taip yra todėl, kad kitų 

narių valdomos fonogramos yra mažiau komerciškos, todėl komercinės 

paskirties panaudojimui jos netinkamos, o visi be išimties Naudotojai yra 

komercinės naudos siekiantys asmenys. Kita vertus Shakespeare Music 

atstovauja labai didelį skaičių turtinių teisių savininku, kas reiškia, jog 

Shakespeare Music gautas atlyginimas nėra vieno asmens. Vyko balsavimas  

dėl 2020 metų GRETA skaidrumo ataskaita, ji patvirtinta vienbalsiai. 

2. Pristatyta 2020 metų  metinės finansinės ataskaitos. LR Kultūros ministerijos 

atstovas A. Šimeliūnas pasiteiravo, kodėl 2020 m. gruodžio 31 d. veiklos 

rezultatų eilutėje „I Pajamos“ sutampa su 2.2. eilute „Kitos finansavimo 

pajamos“ ir ar negalėtų būti detalizuojama, kas tos kitos pajamos. GRETA 

direktorė V. Stabingė paaiškino, kad GRETA neturi jokių kitų pajamų, kaip tik 

pajamas administracinėms funkcijoms atlikti atskaitomas nuo  surinkto 

atlyginimo, tad galbūt buhalteriškai būtina užpildyti šias eilutes vienodai, dėl 

to, kad GRETA kitų finansavimo pajamų neturi, bet šį klausimą pasitikslins su  

buhalterija ir  patikslins ar negalima detalizuoti 2.2 eilutės. Dėl 2020 metų  

metinių finansinių ataskaitų vyko balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

3. Pristatyta „Nepriklausomo auditoriaus išvada“. Buvo pažymėta, jog audituojant 

pateiktus finansinius dokumentus, auditoriaus konstatuota, jog visi dokumentai 

atitinka visus teisės aktų reikalavimus, vienintelis auditoriaus pastabėjimas 



buvo dėl paskirstymo vienam naudos gavėjui, tačiau verta pažymėti, jog buvo 

metų, kuomet atlyginimą gavo visi nariai, tačiau auditoriaus išvada buvo tokia 

pati.  Taip pat GRETA direktorė iškėlė klausimą, dėl audito išvados prievolės 

perteklinio pobūdžio, ypač, kai organizacija yra labai maža, ir surenkamas 

atlyginimas yra tikrai nedidelis, juolab, jog kitose valstybėse mažoms 

organizacijoms yra taikomos išimtys, kaip kad Jungtinėje Karalystėje ir kitose. 

Ministerijos atstovas  A. Šimeliūnas, paprašė detalizuoti valstybes kuriose būtų 

taikomos išimtys, išskyrus Jungtinę Karalystę, tad GRETA Stebėtoja Žaneta 

Daubarė, pažadėjo pateikti atliktą išsamią analizę šalių, kurios nenustato 

visuotinio auditavimo visoms kolektyvinio administravimo subjektams.  

Ž. Daubarė taip pat pridūrė, jog direktyva tėra rekomendacinio pobūdžio ir 

kiekviena valstybė narė turi visiška laisvę kolektyvinio administravimo 

organizacijų skaidrumą užtikrinti individualiai, vadovautis taikomų priemonių 

proporcingumu. O Lietuva tiesiog perkėlė visus direktyvos reikalavimus.  

Auditoriaus išvada patvirtinta balsuojant vienbalsiai už. 

4. Pristatytas Stebėtojo 2020 metų ataskaita. Stebėtoja Ž. Daubarė labai trumpai 

pristatė aktualiausius veiklos klausimus. Dėl šios ataskaitos  tvirtinimo vyko 

balsavimas ir ji vienbalsiai patvirtinta. 

5. Siekiant vykdyti plėtra, direktorei suteikiama teisė vykti į komandiruotes, 

atostogų metu laikinai direktorės pareigas perduoti buhalterei D. Butkuvienei. 

Dėl šių klausimų  tvirtinimo vyko balsavimas ir jis vienbalsiai patvirtintas. 

6. Pristatyti kiti klausimai. GRETA direktorė pristatė veiklos ataskaitą, buvo 

trumpai aptarti ir apibendrinti metiniai rodikliai. Aptartas Ministerijos vaidmuo 

asociacijos veiklos priežiūros procese, pirmą kartą GRETA visuotiniame narių 

susirinkime dalyvaujant ministerijos atstovui teko pripažinti, jog viešai 

ministerijos skelbiama informacija buvo netiksli, tačiau jau ištaisyta, kas anot 

ministerijos atstovo kaip ir nėra klaida, nes jau ištaisyta. GRETA direktorė, 

norėdama pažymėti, jog kol kas tik iš klaidų ministerija mokosi, priminė 

nesamą istoriją, kai GRETA net nebuvo ministerijos įtraukta į  kolektyvinio 

administravimo organizacijų sąrašą, nors apie GRETA‘os veiklą buvo gerai 

žinoma, todėl sakyti, jog jei klaida ištaisyta, tai jos lyg ir nebuvo, mažų 

mažiausia o tai dar kartą pademonstravo ministerijos atsainų požiūrį į jai 

pavestų funkcijų atlikimą. Taip pat dar kartą buvo pažymėta, jog ministerijos 

atstovui pateiksime kitų valstybių praktikas, kuriose mažoms kolektyvinio 

administravimo organizacijoms auditavimo pareigos nėra numačiusios. Taip 

pat susirinkimo dalyviai pasidžiaugė, kad situacija nors iš lėto bet keičiasi, 

džiaugėsi, kad susirinkime dalyvavo ir ministerijos atstovai. Vyko balsavimas 

dėl GRETA direktorės veiklos ataskaitos, jai vienbalsiai pritarta. 

 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorius                                        Susirinkimo pirmininkė                                                                                                       

Raigardas Tautkus                                     Vaiva Stabingė 

 

 


