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AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS BEI ŠVIEČIAMOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ
KAUPIMO IR PASKIRSTYMO GAIRĖS (TVARKA)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei šviečiamosios programos lėšų kaupimo ir paskirstymo
tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja lėšų kaupimą, naudojimą, projektų tvirtinimo tvarką, projektų
vertinimo kriterijus ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

II. LĖŠŲ ŠALTINIAI
2. Kompensacinio atlyginimo dalis, kuri skirta kūrybinėms, šviečiamosioms ir autorių teisių ir gretutinių
teisių apsaugos programoms pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 str. 9 d. (NR. VIII1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas).

III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS
3. 55 proc. lėšų naudojama Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei šviečiamajai programai
įgyvendinti. Lėšos naudojamos LATGA vykdomiems projektams:
• Seminarų, diskusijų, paskaitų, mokymų intelektinės nuosavybės teisių ir kolektyvinio
administravimo klausimais organizavimui;
• Tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų intelektinės nuosavybės teisių
klausimais organizavimui;
• Antipiratinių akcijų, kuriomis skatinamas teisėtas kūrinių naudojimas ir ugdoma pagarba
intelektinei nuosavybei, organizavimui ir įgyvendinimui;
• Duomenų bazių, kuriose surinkta ir susisteminta informacija apie kūrinius ir jų teisių turėtojus,
valdymui, kūrimui ir plėtojimui;
• Naujų autorių teisių kolektyvinio administravimo sistemų ir licencijavimo modelių kūrimui ir
įgyvendinimui, taip pat kūrinių panaudojimo identifikavimo ir monitoringo sistemų kūrimui ir
palaikymui;
• Interneto svetainių, suteikiančių visuomenei teisėtą kūrinių prieigą kūrimui, įdiegimui,
palaikymui;
• Asociacijos LATGA strateginiams ir/ar tęstiniams projektams;
• Asociacijos LATGA vardo viešinimui ir plėtrai (prizams, premijoms, rėmimams,
bendradarbiavimui, viešiesiems ryšiams;
• Kitoms visuomenės švietimo ir edukacijos priemonėms;
• Kvalifikacijos kėlimui;
• LATGA narystės mokesčiams tarptautinėse bendrijose.
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4. 45 proc. lėšų naudojama Asociacijos LATGA autorių Kūrybinės veiklos programai įgyvendinti pagal
autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarką.

IV. TVARKOS ĮGYVENDINIMAS, PROJEKTŲ TVIRTINIMO TVARKA
5. Šia tvarka Visuotinis narių susirinkimas paveda Tarybai ir Administracijai įgyvendinti Autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos bei šviečiamąją programą.
6. Administracija teikia konkrečius projektus ir jų sąmatas tvirtinti Tarybai.
7. Sprendimus dėl projektų Taryba priima artimiausiame posėdyje.
8. Tarybos narys privalo nusišalinti nuo dalyvavimo tvirtinant projektus ir skirstant lėšas, kai yra galimas
Tarybos nario privačių ir viešųjų interesų konfliktas.
9. Atskaitytas lėšas tvarko, jas apskaito LATGA direktoriaus įpareigotas darbuotojas ir vyr. finansininkas.
Direktorius yra atsakingas už Tarybos nutarimų dėl lėšų kaupimo ir panaudojimo įgyvendinimą.
10. Lėšų panaudojimą kontroliuoja Taryba.

V. PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
11. Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
• projekto atitikimas pasirinktai lėšų naudojimo krypčiai;
• projekto aktualumas, novatoriškumas;
• projekto išliekamoji vertė;
• projekto siekiamų rezultatų efektyvumas – kokiai visuomenės daliai projektas turės poveikį.

VI. ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA
12. Administracija, įgyvendinusi Tarybos patvirtintą projektą, pateikia Tarybai laisvos formos Projekto
įvykdymo ataskaitą bei projekto įvykdymą patvirtinančius dokumentus, įrodančius galutinį veiklos
rezultatą. Taryba apie įgyvendintus projektus informuoja Visuotiniame narių susirinkime.

