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Visuotinio narių susirinkimo 

 

ASOCIACIJOS LATGA 

KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ATSKAITYMŲ  

IR KITŲ (NE KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO) ATSKAITYMŲ  

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1.1. Asociacijos LATGA (toliau – LATGA) kolektyvinio administravimo atskaitymų ir kitų (ne 

kolektyvinio administravimo) atskaitymų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato LATGA 

kolektyvinio administravimo atskaitymų, taip pat kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų iš 

kolektyvinio administravimo pajamų ir bet kurių pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio 

administravimo pajamų, įskaitant atskaitymų kolektyviai administruojamų teisių turėtojų socialinėms, 

kultūros ar švietimo paslaugų reikmėms, tvarką.  

1.2. Aprašą tvirtina ir keičia LATGA visuotinis narių susirinkimas. Aprašas ir jo pakeitimai įsigalioja 

kitą dieną po jo patvirtinimo LATGA visuotiniame narių susirinkime. 

1.3. Kolektyvinio administravimo atskaitymai – kolektyvinio administravimo organizacijos atskaitoma 

dalis iš pajamų, gautų už kūrinių naudojimą, arba iš investuotų pajamų už kūrinių naudojimą, kuria 

padengiamos organizacijos patiriamos autorių teisių arba gretutinių teisių administravimo sąnaudos.  

 

2. KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ATSKAITYMŲ NUSTATYMO PRINCIPAI 

2.1. Kolektyvinio administravimo atskaitymai turi būti pagrįsti ir nustatyti remiantis LATGA  atliekamų 

kolektyvinio administravimo funkcijų objektyviais vertinimo kriterijais. 

2.2. Kolektyvinio administravimo atskaitymai neturi viršyti pagrįstų ir dokumentais patvirtintų sąnaudų, 

LATGA patirtų administruojant autorių teises ar gretutines teises. 

2.3. Kolektyvinio administravimo atskaitymai nustatomi vadovaujantis skaidrumo, ekonomiškumo ir 

objektyvumo kriterijais. 

2.4. LATGA, prieš sudarydama kolektyvinio administravimo sutartį su teisių turėtoju, turi pateikti teisių 

turėtojui išsamią informaciją apie LATGA taikomus kolektyvinio administravimo atskaitymus. 

 

3. LATGA TAIKOMI KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ATSKAITYMAI 

3.1. LATGA savo veikloje taiko kolektyvinio administravimo atskaitymus kiekvienai LATGA 

administruojamai sričiai, kurioje surenkamas, paskirstomas ir išmokamas atlyginimas LATGA 

kolektyviai administruojamų autorių teisių ar gretutinių teisių turėtojams.  

3.2. Kolektyvinio administravimo atskaitymų, skirtų padengti kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių 

teisių administravimo pajamų surinkimo, paskirstymo ir išmokėjimo LATGA kolektyviai 



administruojamų autorių teisių ar gretutinių teisių turėtojams sąnaudas, dydžius nustato LATGA 

Visuotinis narių susirinkimas, atsižvelgdamas į šiame Apraše nustatytus principus.  

3.3. Kolektyvinio administravimo atskaitymų, skirtų padengti kompensacinio atlyginimo  už kūrinių ir 

gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir  išmokėjimo  LATGA  

atstovaujamiems  teisių  turėtojams sąnaudas, dydžius nustato LATGA Visuotinis narių susirinkimas, 

atsižvelgdamas į šiame Apraše nustatytus principus.  

3.4. Kolektyvinio administravimo atskaitymų, skirtų padengti kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir 

gretutinių teisių objektų atgaminimą reprografijos būdu bei kompensacinio atlyginimo už knygų ir kitų 

leidinių panaudą bibliotekose paskirstymo  ir  išmokėjimo  LATGA  kolektyviai administruojamų 

autorių teisių ar gretutinių teisių  turėtojams sąnaudas, dydžius nustato Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė.    

3.5. LATGA taip pat atskaito kolektyvinio administravimo atskaitymus, privalomus pagal pasirašytas 

dvišales ar daugiašales atstovavimo sutartis su užsienio kolektyvinio administravimo organizacijoms. 

 

4. LATGA TAIKOMI KITI (NE KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO) ATSKAITYMAI 

4.1. LATGA turi teisę nustatyti ir kitus (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymus iš kolektyvinio 

administravimo pajamų ir bet kurių pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų,  

įskaitant atskaitymų kolektyviai administruojamų teisių turėtojų socialinėms, kultūros ar švietimo 

paslaugų reikmėms.  

4.2. Atskaitymus iš atstovaujamajai kolektyvinio administravimo organizacijai surinktų kolektyvinio 

administravimo pajamų ir bet kurių kitų pajamų, gautų iš investuotų tokių kolektyvinio administravimo 

pajamų, LATGA gali atlikti tik kai atstovaujamoji kolektyvinio administravimo organizacija yra davusi 

aiškų leidimą dėl tokių atskaitymų. 

4.3. LATGA taip pat atskaito Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus mokesčius. 

4.4. Kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų dydžius, jei jie nėra nustatyti teisės aktais ar 

sutartimis, nustato Visuotinis narių susirinkimas. Šie atskaitymai yra nustatomi tik esant tokių 

atskaitymų poreikiui.  

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

4.1. LATGA privalo pateikti informaciją apie taikytus kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kitus 

taikytus (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymus, įskaitant kitais įstatymais numatytus valstybės 

administruojamus gyventojų pajamų ir kitus mokesčius, taip pat atskaitymus  socialinių, kultūros arba 

švietimo paslaugų reikmėms šiems subjektams: 

4.1.1. kiekvienam kolektyviai administruojamų teisių turėtojui, kuriam ji priskyrė kolektyvinio 

administravimo pajamų arba pervedė mokėjimus; 

4.1.2. kolektyvinio administravimo organizacijai, kurios administruojamas teises tą laikotarpį, su 

kuriuo susijusi informacija, ji administravo pagal atstovavimo sutartį. 

4.2. Aprašo 4.1 p. nustatytą informaciją LATGA įsipareigoja pateikti ne rečiau kaip kartą per metus. 

LATGA gali šią informaciją Aprašo 4.1 nurodytiems asmenims pateikti elektronine forma, taip pat 

suteikdama prieigą prie konkrečiam asmeniui skirtos informacinės sistemos srities (paskyros). 

4.3. LATGA įsipareigoja 4.1. punkte nurodytą informaciją pateikti eiliniame Visuotiniame narių 

susirinkime.    

 

______________________ 


