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ASOCIACIJOS LATGA TARYBOS SIŪLYMAS VISUOTINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI DĖL 
NEPASKIRSTOMŲ SUMŲ PANAUDOJIMO 

 
Atsižvelgiant į itin sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė Ukraina ir jos autoriai dėl Rusijos karinių 

veiksmų, neabejotinai Asociacijoje LATGA turime nusimatyti instrumentus (ypatingai finansinius), kuriuos 
Asociacija LATGA turėtų galimybę naudoti siekiant suteikti pagalbą nuo karo nukentėjusiems Ukrainos 
autoriams. Taip pat svarbu turėti finansinius instrumentus, kuriuos nelaimės atveju Asociacija LATGA galėtų 
naudoti ir siekiant suteikti papildomą pagalbą savo nariams ar kitų šalių autoriams.  
 
Asociacijos LATGA Taryba vadovaujamasi: 
 
1. Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 

11 p., pagal kurį sprendimą dėl Nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo priima LATGA 
Visuotinis narių susirinkimas, vadovaudamasis šiuo Aprašu.  

2. Aprašo 12 p., pagal kurį pasiūlymus dėl Nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo 
Visuotiniam narių susirinkimui teikia LATGA Taryba.  

3. Aprašo 13.3 p., pagal kurį Visuotinis narių susirinkimas gali Nepaskirstomų sumų lėšas paskirti specialiai 
steigiamam Autorių fondui, kuris gali būti naudojamas pašalpoms nelaimių ar ligų atvejais (Aprašo 16.4 p.) 
bei kitiems tikslams (Aprašo 16.6 p.).  

4. Aprašo 15 p., pagal kurį šio Autorių fondo priežiūrą vykdo Taryba, taip pat ji priima sprendimus dėl šiame 
fonde esančių lėšų panaudojimo būdų. 

5. 2020 m. spalio 10 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo, kuriuo 
Visuotinis narių susirinkimas nepaskirstomas sumas yra nusprendęs paskirstyti tokiomis proporcijomis: 
50 % – perpaskirstymui, 20 % – programinės įrangos atnaujinimui, programavimo darbams, viešiesiems 
ryšiams, 30 % – rizikų valdymui. 

 
Asociacijos LATGA Taryba Visuotiniam narių susirinkimui teikia siūlymą: 
 
1. Steigti Autorių fondą, kuriame esančios lėšos šiuo metu galėtų būti skiriamos karo pabėgėlių ar nuo karo 

nukentėjusių autorių ir jų teisių turėtojų paramai, paliekant Asociacijos LATGA Tarybai teisę priimti 
konkrečius sprendimus dėl šių lėšų panaudojimo praktinio įgyvendinimo bei ateityje, pasikeitus situacijai, 
skirti Autorių fonde esančias lėšas kitiems tikslams, laikantis Apraše numatytų reikalavimų; 

2. Keisti 2020 m. spalio 10 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtintas nepaskirstomų sumų panaudojimo 
proporcijas, numatant, kad: 

 
50 % skiriama perpaskirstymui 
20 % skiriama programinės įrangos atnaujinimui, programavimo darbams, viešiesiems ryšiams 
20 % skiriama rizikų valdymui 
10 % skiriama Autorių fondui. 

 
 


