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Konferencijos protokolu Nr. 1
TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) (toliau - Asociacija) Tarybos narių
rinkimo bei atšaukimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja kandidatų į kolegialų
Asociacijos valdymo organą (toliau – Tarybą) siūlymą ir pateikimą, reikalavimus
kandidatams ir jų pateikiamiems dokumentams, Tarybos narių rinkimo tvarką bei
procedūras, Tarybos narių atšaukimą bei kitus su Tarybos narių rinkimais susijusius
klausimus.
1.2. Tvarka paruošta remiantis Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojančiais teisės aktais bei Asociacijos Įstatais.
1.3. Rinkimų klausimus, kurių nereglamentuoja ši Tvarka, reglamentuoja Asociacijos Įstatai
bei kiti AGATA vidaus dokumentai.
2.

Tarybos sudėtis
2.1. Tarybą sudaro 10 Asociacijos narių: 5 (penki) atlikėjai ir 5 (penki) fonogramų
gamintojai.
2.2. Tarybos nariai renkami ketverių metų kadencijai.
2.3. Tais atvejais, kai Tarybos nario ar narių įgaliojimai pasibaigia nepraėjus ketverių metų
kadencijai (dėl atsistatydinimo, pašalinimo ar dėl kitų priežasčių), nauji Tarybos nariai
išrenkami likusiai veikiančios Tarybos kadencijai.
2.4. Taryba turi Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Įstatuose nustatyta tvarka
juos renka Taryba iš Tarybos narių.
2.5. Pirmajame posėdyje, prieš pradėdami eiti savo pareigas, Tarybos nariai privalo
pasirašyti Tarybos darbo reglamentą įsipareigodami jo laikytis.

3. Reikalavimai Tarybos nariams
3.1. Asociacijos Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys - Asociacijos nariai atlikėjai ir
Asociacijos nariai fonogramų gamintojai. Tuo atveju, jeigu Asociacijos narys
fonogramų gamintojas yra juridinis asmuo, Tarybos nariu gali būti tokio fonogramų
gamintojo pasiūlytas fizinis asmuo, kuris yra jo darbuotojas, dalyvis ar valdymo organo
narys. Tapimo Asociacijos nariais klausimus reglamentuoja AGATA „Naujų narių
priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos bei atstovavimo kitais nei narystė
pagrindais tvarka“.
3.2. Tarybos nariu negali būti Asociacijos narys (ar jo pasiūlytas fizinis asmuo), kurio
dalyvavimas Tarybos veikloje keltų interesų konfliktą (įskaitant, bet neapsiribojant
atvejus, kai asmuo tuo pačiu metu yra kitos kolektyvinio administravimo asociacijos
valdymo organo narys).
3.3. Tvarkos 3.1. punkte nurodyti asmenys, norėdami tapti Tarybos nariais, privalo pateikti
Asociacijos administracijai:
3.3.1. pasirašytą nustatytos formos interesų deklaraciją (Priedas Nr. 1);
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3.3.2. pasirašytą nustatytos formos paraišką kandidatuoti į Asociacijos Tarybą (Priedas Nr.
2) arba, Tvarkos 3.5. punkte numatytu atveju, nustatytos formos paraišką siūlyti
kandidatą į Asociacijos Tarybą (Priedas Nr. 3).
3.4. Asociacijos administracija, gavusi 3.3.2. p. numatytą paraišką, per 1 darbo dieną
informuoja apie jos gavimą paraišką pateikusį asmenį ir viešai paskelbia pateiktą
paraišką Asociacijos internetinėje svetainėje.
3.5. Asociacijos nariai taip pat turi teisę siūlyti kitus 3.1. punkte numatytus asmenis į
Asociacijos Tarybą. Tokiu atveju 3.3.1.-3.3.2. punktuose numatyti dokumentai turi būti
pateikiami tokia tvarka:
3.5.1. Asociacijos nariai, siūlantys kitų asmenų kandidatūras, privalo pateikti Asociacijos
administracijai 3.3.2. punkte numatytą paraišką;
3.5.2. Siūlomas asmuo privalo pateikti 3.1.1. punkte numatytą interesų deklaraciją ne
vėliau kaip Atlikėjų susirinkimo arba Fonogramų gamintojų susirinkimo, kuriame turi
būti svarstoma jo kandidatūra, dieną.
3.6. Tvarkos 3.3. punkte nurodytų dokumentų priėmimas vykdomas nuo sausio 1 d. tais
metais, kuriais turi vykti Tarybos ar atskirų Tarybos narių rinkimai. Dokumentų
priėmimas sustabdomas likus 10 (dešimčiai) dienų iki Atlikėjų ir/ar Fonogramų
gamintojų susirinkimo. Apie vykdomą dokumentų priėmimą Asociacijos administracija
skelbia Asociacijos interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki
numatomos dokumentų priėmimo pradžios.
3.7. Asmenys, atitinkantys Tvarkos 3.1. – 3.2. punktuose nustatytus reikalavimus ir laiku
pateikę 3.3. punkte nurodytus dokumentus, taip pat asmenys, kurių kandidatūras, 3.5.
punkte numatyta tvarka siūlo kiti Asociacijos nariai, yra laikomi pretendentais į Tarybos
narius (toliau – Pretendentai).
3.8. Tuo atveju, jeigu per Tvarkos 3.6. punkte nustatytą terminą gaunami mažiau nei 8
(aštuonių) atlikėjų Pretendentų dokumentai ar mažiau nei 8 (aštuonių) fonogramų
gamintojų Pretendentų dokumentai, dokumentų priėmimo terminas yra automatiškai
pratęsiamas 10 (dešimčiai) dienų atitinkamai nukeliant Atlikėjų ir/ar Fonogramų
gamintojų susirinkimo datą. Terminas pratęsiamas tik atlikėjams ar tik fonogramų
gamintojams, priklausomai nuo to, kokių Pretendentų trūksta. Terminas automatiškai
pratęsiamas pakartotinai vis naujoms 10 (dešimčiai) dienų, kol atsiranda ne mažiau kaip
8 (aštuoni) atlikėjų ir 8 (aštuoni) fonogramų gamintojų Pretendentai. Tvarkos 5.6.
punkte numatytu atveju minimalus 8 (aštuonių) Pretendentų reikalavimas nėra
taikomas, tačiau terminas automatiškai pratęsiamas pakartotinai vis naujoms 10
(dešimčiai) dienų, kol atsiranda ne mažiau Pretendentų nei yra trūkstamų Tarybos narių.
Apie dokumentų priėmimo termino pratęsimą Asociacijos administracija skelbia
Asociacijos interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą dieną po termino pratęsimo.
3.9. Asociacijos direktorius nepriima dokumentų, jeigu jie pateikiami ne visi ar nesilaikant
Tvarkos 3.6. ir 3.8. punktuose nurodytų terminų.
4. Kandidatų pateikimas Visuotiniam narių susirinkimui
4.1. Pasibaigus Tvarkos 3.5. ar 3.7 punktuose nurodytiems dokumentų pateikimo
terminams, Asociacijos Taryba šaukia patariamuosius Asociacijos organus Atlikėjų
susirinkimą ir Fonogramų gamintojų susirinkimą (toliau – Susirinkimai). Susirinkimai
taip pat gali būti šaukiami auditoriaus reikalavimu ar trisdešimties Asociacijos narių
(atitinkamai atlikėjų ar fonogramų gamintojų) reikalavimu.
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4.2. Taryba, auditorius ar trisdešimt Asociacijos narių, priėmusių sprendimą šaukti
Susirinkimus, paveda Asociacijos administracijai informuoti apie tai atlikėjus ir
fonogramų gamintojus Tvarkos 4.3. punkte nustatyta tvarka.
4.3. Asociacijos administracija ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatytos
Susirinkimų dienos pateikia pranešimus atitinkamai atlikėjams ir fonogramų
gamintojams apie Atlikėjų susirinkimo ir Fonogramų gamintojų susirinkimo šaukimą,
paskelbiant apie tai Asociacijos interneto svetainėje ir informuojant asmeniškai,
elektroniniu paštu, faksu arba paštu. Tą pačią dieną Asociacijos administracija skelbia
Asociacijos interneto svetainėje atlikėjų Pretendentų ir fonogramų gamintojų
Pretendentų sąrašus, kartu su Pretendentų pateiktais dokumentais.
4.4. Susirinkimai svarsto Pretendentų sąrašus ir jų pateiktus dokumentus ir iš šiuose
sąrašuose esančių asmenų renka bei pateikia Visuotiniam narių susirinkimui atlikėjų
kandidatus į Tarybos narius (toliau – Atlikėjų kandidatai) ir fonogramų gamintojų
kandidatus į Tarybos narius (toliau – Fonogramų gamintojų kandidatai) (toliau kartu –
Kandidatai).
4.5. Svarstydami Pretendentus, Susirinkimai turi teisę prašyti Pretendentų pristatyti save ir
savo planuojamos veiklos Taryboje programą, taip pat užduoti Pretendentams
klausimus. Pretendento nedalyvavimas Susirinkime netrukdo balsuoti dėl jo
kandidatūros.
4.6. Atlikėjų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai atlikėjai.
Fonogramų gamintojų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai
fonogramų gamintojai. Vienas Asociacijos narys Atlikėjų susirinkime ar Fonogramų
gamintojų susirinkime turi vieną balsą. Nutarimai Susirinkimuose yra priimami atviru
arba slaptu balsavimu paprasta dalyvaujančių Asociacijos narių atlikėjų ar atitinkamai
fonogramų gamintojų balsų dauguma.
4.7. Prieš pradėdami rinkti Kandidatus, Susirinkimai raštu balsuoja dėl to, kiek tiksliai
Kandidatų bus renkama ir teikiama Visuotiniam narių susirinkimui, tai yra nustato
renkamų Kandidatų skaičių. Susirinkimai privalo išrinkti ir pateikti Visuotiniam narių
susirinkimui ne mažiau kaip po 7 (septynis) atlikėjų Kandidatus ir fonogramų gamintojų
Kandidatus. Tvarkos 5.6 punte numatytu atveju Susirinkimai privalo išrinkti ir pateikti
Visuotiniam narių susirinkimui ne mažiau atlikėjų ar atitinkamai fonogramų gamintojų
Kandidatų nei yra trūkstamų Tarybos narių.
4.8. Renkant Kandidatus vienas Asociacijos narys (atitinkamai atlikėjas ar fonogramų
gamintojas) turi raštu balsuoti už tiek Pretendentų, kiek Kandidatų iš viso yra renkama.
Renkant Kandidatus nėra balsuojama prieš, o susilaikę asmenys neskaičiuojami.
Asociacijos narių, kurie nesilaiko šiame Tvarkos punkte nurodytos balsavimo tvarkos,
balsai yra neskaičiuojami.
4.9. Nustatytas skaičius Kandidatų, surinkusių daugiausiai „už“ balsų, yra laikomi išrinktais
ir pateiktais Visuotiniam narių susirinkimui.
4.10. Detalią Susirinkimų sušaukimo ir organizavimo tvarką numato „Atlikėjų susirinkimo
sušaukimo ir pravedimo tvarka“ ir „Fonogramų gamintojų susirinkimo sušaukimo ir
pravedimo tvarka“.
5.

Tarybos narių rinkimai
5.1. Naujos kadencijos Tarybos narių rinkimai vyksta vieną kartą per ketverius metus.
Tarybos narius renka Visuotinis narių susirinkimas, vykstantis tais metais, kuriais turi
pasibaigti ankstesnių Tarybos narių kadencija.
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5.2. Susirinkimams pateikus Kandidatus, šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas, kuriame
planuojama rinkti Tarybos narius. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas bendra
Asociacijos Įstatuose nustatyta tvarka.
5.3. Visuotinis narių susirinkimas privalo išrinkti 10 (dešimt) Tarybos narių: 5 (penkis)
atlikėjus ir 5 (penkis) fonogramų gamintojus.
5.4. Tarybos nariai atlikėjai renkami iš Atlikėjų susirinkimo pateiktų Atlikėjų kandidatų.
Tarybos nariai fonogramų gamintojai renkami iš Fonogramų gamintojų susirinkimo
pateiktų Fonogramų gamintojų kandidatų.
5.5. Kai Tarybos nario ar narių įgaliojimai pasibaigia nepraėjus ketverių metų kadencijai
(dėl atsistatydinimo, pašalinimo ar dėl kitų priežasčių), Susirinkimai nėra šaukiami, o
nauji Tarybos nariai yra renkami artimiausiame Visuotiniame susirinkime iš
paskutiniuose Susirinkimuose išrinktų ir pateiktų Kandidatų.
5.6. Tvarkos 5.5. punkte numatyta taisyklė netaikoma tuo atveju, jeigu nepakanka
paskutiniuose Susirinkimuose išrinktų ir Visuotiniam narių susirinkimui pateiktų
Kandidatų. Tokiu atveju Susirinkimai yra šaukiami, o Kandidatai artimiausiam
Visuotiniam narių susirinkimui yra teikiami vadovaujantis bendromis šioje Tvarkoje
numatytomis taisyklėmis.
5.7. Balsavimas dėl Atlikėjų kandidatų ir Fonogramų gamintojų kandidatų vyksta atskirai.
5.8. Svarstydamas Susirinkimų pateiktus Kandidatus, Visuotinis narių susirinkimas turi teisę
prašyti Kandidatų pristatyti save ir savo planuojamos veiklos Taryboje programą, taip
pat užduoti Kandidatams klausimus. Kandidato nedalyvavimas Visuotiniame narių
susirinkime netrukdo išrinkti jį Tarybos nariu.
5.9. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai.
Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
5.10. Renkant Tarybos narius vienas Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis
Asociacijos narys turi raštu balsuoti už 10 (dešimt) Tarybos narių: (5 (penkis) atlikėjus
ir 5 (penkis) fonogramų gamintojus. Tvarkos 5.5. punkte ir 5.6. punkte numatytais
atvejais, kai Tarybos narys ar nariai yra renkami likusiai veikiančios Tarybos
kadencijai, Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis Asociacijos narys turi balsuoti
už tiek Tarybos narių, kiek jų tuo metu yra renkama. Renkant Tarybos narius nėra
balsuojama prieš, o susilaikę asmenys neskaičiuojami. Asociacijos narių, kurie nesilaiko
šiame Tvarkos punkte nurodytos balsavimo tvarkos, balsai yra neskaičiuojami.
5.11. Daugiausiai „už“ balsų surinkę 5 (penki) atlikėjai ir daugiausiai „už“ balsų surinkę 5
(penki) fonogramų gamintojai yra laikomi išrinktais Tarybos nariais. Tvarkos 5.5.
punkte ir 5.6. punkte numatytais atvejais, kai Tarybos narys ar nariai yra renkami
likusiai veikiančios Tarybos kadencijai, išrinktais Tarybos nariais yra laikoma tiek
atlikėjų ir/ar fonogramų gamintojų, kiek jų tuo metu yra renkama, atsižvelgiant į tai, kas
surinko daugiausiai „už“ balsų.
5.12. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir organizavimo klausimus, kurių
nereglamentuoja šį Tvarka, reglamentuoja Asociacijos Įstatai.
6. Tarybos narių atšaukimas
6.1. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę atšaukti Tarybos narį savo iniciatyva,
priimdamas motyvuotą nutarimą.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas taip pat gali atšaukti Tarybos narį Tarybos siūlymu, kuris
priimamas „Tarybos darbo reglamente“ nustatyta tvarka ir pagrindais. Tarybai priėmus
nutarimą siūlyti atšaukti Tarybos narį, minėto Tarybos nario įgaliojimai yra sustabdomi
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

ir jis negali naudotis Tarybos nario teisėmis ir pareigomis iki artimiausio Visuotinio
narių susirinkimo, kuriame išsprendžiamas jo įgaliojimų klausimas.
Svarstydamas klausimą dėl Tarybos nario atšaukimo, Visuotinis narių susirinkimas turi
teisę išklausyti Tarybos narį ir užduoti jam klausimus.
Visuotiniame narių susirinkime, kuriame svarstomas Tarybos nario atšaukimo
klausimas, tas Tarybos narys turi teisę išsakyti savo nuomonę.
Visuotinio narių susirinkimo nutarimas dėl Tarybos nario atšaukimo priimamas atviru
arba slaptu balsavimu paprasta dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
Tarybos nario įgaliojimai gali pasibaigti ir kitais Asociacijos Įstatuose ir „Tarybos
darbo reglamente“ numatytais pagrindais.
____________________
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