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BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos LATGA (toliau – LATGA) teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo
tvarkos apraše detalizuojamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau –
ATGTĮ) nuostatos dėl kolektyviai administruojamų teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo.
2. Apraše naudojamos sąvokos:
Atlyginimas - tai ATGTĮ numatytos ir LATGA surinktos kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių
teisių administravimo pajamos už kūrinių ir gretutinių teisių objektų viešą atlikimą, transliavimą,
retransliavimą, viešą paskelbimą, atgaminimą, padarymą viešai prieinamais internete, taip pat
kompensacinis atlyginimas už atgaminimą asmeniniais tikslais ir reprografijos būdu, kompensacinis
atlyginimas už meno kūrinių perpardavimą bei kūrinių panaudą
Nežinomi/Neatpažinti subjektai – LATGA Paskirstymo taisyklėse nurodyti kolektyviai
administruojamų teisių turėtojai, kurių LATGA negali identifikuoti dėl objektyvių priežasčių, tačiau turi
informacijos apie šių teisių turėtojų kūrinių ir(ar) gretutinių teisių objektų panaudojimą naudotojų veikloje.

NEPASKIRSTOMOS SUMOS

3. Asociacija LATGA administruojamų teisių subjektams (toliau – Teisių turėtojams) paskirsto
ir išmoka jiems surinktą autorinį Atlyginimą Paskirstymo taisyklėse numatytomis sąlygomis ir per nustatytus
terminus. Kai Teisių turėtojams Atlyginimo neįmanoma paskirstyti ir/ar išmokėti per šiuos terminus, nes dėl
objektyvių priežasčių negalima nustatyti konkrečių Teisių turėtojų tapatybės, gyvenamosios vietos, buveinės
ar kitaip jų identifikuoti, tokie Teisių turėtojai yra laikomi Nežinomais/Neatpažintais subjektais.

4. Nežinomiems/Neatpažintiems subjektams mokėtinas Atlyginimo sumas LATGA
apskaičiuoja Paskirstymo taisyklėse nustatyta tvarka, vykdydama Atlyginimo paskirstymą Teisių turėtojams.
5. LATGA taiko visas būtinas priemones Nežinomų/Neatpažintų subjektų tapatybei,
gyvenamajai vietai, buveinei ar kitai juos identifikuoti leidžiančiai informacijai nustatyti.

6. LATGA informaciją apie Nežinomų/Neatpažintų subjektų kūrinius ir gretutinių teisių
objektus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai pasibaigia Paskirstymo taisyklėse nustatyti
Atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo terminai, pateikia šiems subjektams:
6.1. atstovaujamiems Teisių turėtojams ar Teisių turėtojų atstovams, kurie yra LATGA nariai
(informacija pateikiama elektroniniu paštu);
6.2. visoms kolektyvinio administravimo organizacijoms, su kuriomis LATGA yra sudariusi
atstovavimo sutartis (informacija šiems subjektams pateikiama atstovavimo sutartyse nustatyta tvarka ar
kitu būdu).

7. Aprašo
išvardintus duomenis:

6

p.

nurodytoje informacijoje LATGA, jei tai įmanoma, pateikia žemiau

7.1. kūrinio ar gretutinių teisių objekto pavadinimą;
7.2. Nežinomo/Neatpažinto subjekto vardą ir pavardę ar pseudonimą arba pavadinimą;
7.3. kūrinio ar gretutinių teisių objekto leidėjo ar gamintojo pavadinimą ar vardą ir
pavardę;

7.4. visą kitą LATGA turimą informaciją apie kūrinį ar gretutinių teisių objektą, kuri
galėtų padėti nustatyti Nežinomą/Neatpažintą subjektą.
8. LATGA taip pat patikrina LATGA narių ir kitų administruojamų Teisių turėtojų registracijos
duomenis. Jei šios ir Aprašo 6 - 7 p. nurodytos priemonės neduoda rezultatų, LATGA ne vėliau kaip per
vienerius metus nuo Paskirstymo taisyklėse nustatytų Teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymo ir
išmokėjimo terminų pabaigos viešai paskelbia informaciją apie kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurių
Teisių turėtojų nepavyko nustatyti ar surasti. Informacija skelbiama LATGA interneto svetainėje
www.latga.lt.

9. Tais atvejais, kai Nežinomiems/Neatpažintiems subjektams Atlyginimo neįmanoma
paskirstyti ir/ar išmokėti, nors LATGA ėmėsi visų Aprašo 6 – 8 p. numatytų būtinų priemonių
Nežinomiems/Neatpažintiems subjektams nustatyti, praėjus trejiems metams nuo finansinių metų, kuriais
buvo surinktas Atlyginimas, pabaigos, tos nepaskirstytos sumos laikomos Teisių turėtojams
nepaskirstomomis sumomis (toliau - Nepaskirstomos sumos).

NEPASKIRSTOMŲ SUMŲ PANAUDOJIMO TVARKA

10. Nepaskirstomas sumas LATGA laiko atskiroje sąskaitoje.
11. Sprendimą dėl Nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo priima LATGA
Visuotinis narių susirinkimas, vadovaudamasis šiuo Aprašu.
12. Pasiūlymus dėl Nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo Visuotiniam
narių susirinkimui teikia LATGA Taryba.
13. LATGA Visuotinis narių susirinkimas gali nuspręsti Nepaskirstomas sumas panaudoti
šiais būdais:

13.1. priskirti sumas prie kūrybinės veiklos fondų lėšų;
13.2. investuoti sumas Investicijų valdymo tvarkos apraše numatyta tvarka;
13.3. priskirti lėšas specialiai steigiamam Autorių fondui (toliau – Fondas);
13.4. skirti sumas administracinėms išlaidoms mažinti;
13.5. perpaskirstyti artimiausio Atlyginimo paskirstymo metu;
13.6. skirti sumas rizikų valdymui.
14. LATGA Visuotinis narių susirinkimas gali nuspręsti Teisių turėtojams Nepaskirstomas
sumas panaudoti atitinkamai visais šio Aprašo 13 punkte numatytais būdais arba pasirinkti tik tam tikrus
būdus, nurodydamas dalis.
15. Aprašo 13.3. punkte numatyto Fondo priežiūrą vykdo LATGA Taryba.
16. Fonde esančios lėšos LATGA Tarybos sprendimu gali būti panaudotos Teisių turėtojų
naudai tokiais būdais:
16.1. naujo turinio sukūrimo skatinimui;
16.2. kūrybinėms stipendijoms;

16.3. teisių turėtojų kultūros ar švietimo reikmėms;
16.4.

pašalpoms nelaimių ar ligų atvejais;

16.5. teisių turėtojų stažuotėms užsienyje, dalyvavimui konkursuose, festivaliuose ir kituose
renginiuose;

16.6. kitiems tikslams.
17. Aprašo 16 punkte numatytas Fondo lėšų panaudojimo būdų sąrašas nėra baigtinis ir
LATGA Taryba gali nuspręsti panaudoti Fonde esančias lėšas Teisių turėtojų naudai kitais būdais ir tikslais.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Sprendimas dėl Nepaskirstomų sumų panaudojimo priimamas artimiausiame
Visuotiniame narių susirinkime, pasibaigus atitinkamų metų Nežinomų/Neatpažintų sumų saugojimo
laikotarpiui.

19. Sprendimą dėl Nepaskirstomų sumų panaudojimo Visuotinis narių susirinkimas priima
neterminuotam laikui iki kol toks sprendimas bus pakeistas.

