PATVIRTINTA
2017-05-10 Visuotinio narių susirinkimo
nutarimu Nr. 4.2.3.

LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS AGATA
INTERESŲ DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Interesų deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įgyvendina Lietuvos Respublikos autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) nuostatas dėl interesų konfliktų vengimo, valdymo, stebėjimo
ir atskleidimo, siekiant išvengti jų neigiamo poveikio kolektyvinio administravimo organizacijos
atstovaujamiems teisių turėtojams.
2. Aprašą tvirtina Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) Visuotinis narių susirinkimas. Aprašas
įsigalioja kitą dieną po jo patvirtinimo Visuotiniame narių susirinkime.
3. Vadovaujantis ATGTĮ, Aprašas taikomas į AGATA valdymo ir priežiūros organus išrinktiems ar
paskirtiems asmenims. Aprašas nustato šių asmenų privačių interesų ir interesų konfliktų deklaravimo
tvarką, taip pat šių asmenų pareigas, iškilus interesų konfliktui.
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI Į VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANUS
IŠRINKTIEMS AR PASKIRTIEMS ASMENIMS
4. Siekiant išvengti interesų konfliktų, AGATA kolegialaus valdymo organo nariu negali būti asmuo, kuris
tuo pačiu metu yra kitos kolektyvinio administravimo asociacijos valdymo organo narys. AGATA
priežiūros organo nariu ir Asociacijos direktoriumi (vienasmeniu valdymo organu) negali būti asmuo,
kuris tuo pačiu metu yra kitos kolektyvinio administravimo asociacijos valdymo, priežiūros ar kitų
organų narys, vadovas ar darbuotojas. Šie apribojimai netaikomi dėl balso teisės turėjimo ir balsavimo
kitos kolektyvinio administravimo organizacijos visuotiniame narių susirinkime.
5. Į AGATA valdymo ar priežiūros organą išrinkti ar paskirti asmenys privalo veikti visų kolektyviai
administruojamų teisių turėtojų interesais ir vengti interesų konfliktų. Iškilus interesų konfliktui,
kolegialaus valdymo organo ir priežiūros organo nariai apie atsiradusį interesų konfliktą privalo
nedelsiant informuoti kitus kolegialaus valdymo organo ar atitinkamai priežiūros organo narius.
Asociacijos direktorius apie iškilusį interesų konfliktą privalo nedelsiant informuoti kolegialų valdymo
organą. Paprastai tokia informacija pateikiama raštu. Jeigu informacija pateikiama žodžiu, informaciją
pateikiantis asmuo privalo įsitikinti, kad tai būtų tinkamai užfiksuota posėdžio protokole ar kitame
dokumente.
6. Į AGATA valdymo ar priežiūros organą išrinkti ar paskirti asmenys privalo nešališkai, sąžiningai ir
tinkamai atlikti savo pareigas. Papildomus reikalavimus šiems asmenims gali nustatyti teisės aktai,
AGATA įstatai ir kiti AGATA vidiniai dokumentai.
III. INDIVIDUALIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMAS
7. Į AGATA valdymo organą ir priežiūros organą išrinkti ar paskirti fiziniai asmenys privalo kasmet pildyti
patvirtintos formos metines individualias interesų deklaracijas (Priedas Nr. 1, toliau - Deklaracija) ir
pateikti jas eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui.
8. Asociacijos direktorius (AGATA vienasmenis valdymo organas) Deklaraciją privalo teikti tuo atveju, jeigu
praėjusiais finansiniais metais AGATA jam, su juo susijusiam asmeniui ar jo artimam asmeniui išmokėjo
kolektyvinio administravimo pajamas kaip teisių turėtojui (atlyginimą ar kompensacinį atlyginimą už
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teises). Taip pat tuo atveju, jeigu po praėjusio Visuotinio narių susirinkimo iškilo naujų Aprašo 14.1. –
14.4. p. nurodytų faktinių ar galimų interesų konfliktų.
Deklaraciją gali pateikti tik pats deklaruojantysis asmuo. Visuotinio narių susirinkimo metu Deklaraciją
priėmęs asmuo Deklaracijos pirmojo lapo viršuje nurodo savo vardą, pavardę, pareigas, Deklaracijos
gavimo datą ir pasirašo. Jeigu deklaruojantysis asmuo pageidauja, jam gali būti grąžinama priimtos
Deklaracijos kopija.
Visuotinio narių susirinkimo metu su pateiktomis Deklaracijomis gali susipažinti kiekvienas Visuotinio
narių susirinkimo dalyvis. Visuotinis narių susirinkimas ir jo dalyviai taip pat turi teisę prašyti
deklaruojančio asmens pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus.
Su pateiktomis Deklaracijomis susipažįstama patalpose, kuriose vyksta Visuotinis narių susirinkimas.
Po Visuotinio narių susirinkimo Deklaracijos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. INDIVIDUALIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TURINYS

13. Į valdymo ar priežiūros organą išrinktas ar paskirtas fizinis asmuo, teikdamas Deklaraciją, turi
vadovautis sąžiningumo ir protingumo principais bei nurodyti reikšmingas aplinkybes, kurios gali turėti
įtakos tinkamam pareigų vykdymui.
14. Deklaracijoje turi būti nurodyta informacija apie Deklaraciją teikiančio fizinio asmens:
14.1. asmeninių interesų ir kolektyviai administruojamų teisių turėtojų interesų faktinius arba galimus
konfliktus;
14.2. faktinius arba galimus asmeninių interesų ir AGATA-os interesų konfliktus;
14.3. faktinius arba galimus įsipareigojimų AGATA-ai ir įsipareigojimų kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui
konfliktus;
14.4. kitus faktinius arba galimus interesų konfliktus (įskaitant artimų ar susijusių asmenų interesų
konfliktus);
14.5. praėjusiais finansiniais metais iš AGATA-os gautą atlyginimą, kitas pinigines ar nepinigines išmokas;
14.6. praėjusiais finansiniais metais AGATA-os jiems, kaip teisių turėtojams, išmokėtą atlyginimą ir
kompensacinį atlyginimą.
15. Tuo atveju, kai Deklaraciją teikiantis asmuo į kolegialų valdymo ar priežiūros organą yra išrinktas
juridinio asmens (AGATA nario fonogramų gamintojo) vardu, Deklaracijoje taip pat privalo būti pateikta
Aprašo 14. p. nurodyta informacija apie šį juridinį asmenį.
16. Jeigu interesų konfliktą keliančios aplinkybės atsiranda po Visuotinio narių susirinkimo, apie tai
privaloma informuoti Aprašo 5 p. nustatyta tvarka, o naujas aplinkybes įtraukti į kitų metų Deklaraciją.
V. PAREIGA NUSIŠALINTI
17. AGATA kolegialaus valdymo organo ir priežiūros organo nariai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo
rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą.
18. Apie aplinkybes, lemiančias poreikį nusišalinti, privaloma informuoti Aprašo 5 p. nustatyta tvarka.
19. Kiti AGATA kolegialaus valdymo organo ar atitinkamai priežiūros organo nariai sprendžia dėl
nusišalinimo priėmimo.
20. Nesant AGATA kolegialaus valdymo organo ar priežiūros organo nario nusišalinimo, likę kolegialaus
valdymo organo ar priežiūros organo nariai gali nušalinti tokį asmenį nuo konkretaus sprendimo
rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens
dalyvavimas sukels interesų konfliktą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Į AGATA valdymo organą ir priežiūros organą išrinkti ar paskirti asmenys atsako už šiame Apraše
nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą (įskaitant už neteisingų Deklaracijų pateikimą) ir
tokiais veiksmais padarytą žalą.
22. Apraše nurodytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju, gali būti sprendžiama dėl asmens
atšaukimo iš valdymo ar priežiūros organo.

2 iš 2

Priedas Nr. 1, Deklaracijos forma
Patvirtinta 2017-05-10 Visuotinio narių
Susirinkimo nutarimu Nr.____
GAUTA: deklaraciją priėmusio asmens pareigos,
vardas, pavardė, parašas ir data:
METINĖ INDIVIDUALI INTERESŲ DEKLARACIJA
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Deklaruojantysis fizinis asmuo:
Vardas, pavardė
El. paštas
Telefono Nr.
Pažymėkite tinkamą variantą

꙱
꙱
꙱

Esu kolegialaus valdymo organo (Tarybos) narys (-ė)
Esu priežiūros organo narys (-ė)
Esu Asociacijos direktorius (-ė) (vienasmenis valdymo organas)1

Teisių turėtojo statusas AGATA-oje (pažymėkite tinkamą variantą, galimi keli tinkami variantai):
꙱
꙱
꙱
꙱

꙱

Esu AGATA narys (-ė):
atlikėjas (-a)
fonogramų gamintojas (-a)
kita (nurodykite):__________________

꙱

Esu su AGATA pasirašęs atstovavimo sutartį dėl:
꙱
atlikėjo (-os) teisių administravimo
꙱
fonogramų gamintojo (-os) teisių
administravimo
꙱
kitų teisių administravimo (nurodykite,
kokių teisių):_______________

Su AGATA manęs nesieja narystės ir atstovavimo santykiai

꙱ Esu AGATA atstovaujamo fonogramų gamintojo (juridinio asmens) steigėjas, dalyvis, darbuotojas,
valdymo ar kito organo narys (nurodykite juridinio (-ių) asmens (-ų) pavadinimą (-us)):
_________________________________________________________________________________________
꙱ Mano ir/ar man artimų ar su manimi susijusių asmenų pareigos/ryšiai su kitomis kolektyvinio
administravimo organizacijomis (nurodykite): _____________________________________________________
II. IŠ AGATA-os GAUTOS PAJAMOS
Praėjusiais finansiniais metais fizinio asmens iš AGATA-os gauti atlyginimai, kaip teisių turėtojui išmokėtos
kolektyvinio teisių administravimo pajamos, kitos piniginės ir nepiniginės išmokos (pasirinkite intervalą pagal
vertę):
negavau

iki 200€

iki 500€

iki 1000€

iki 1500€

iki 3000€

iki 5000€

iki 10 000€

nuo 10 000€

Teisių
turėtojo
atlyginimas
Kitos
piniginės ar
nepiniginės
išmokos
Informacija apie turtinių teisių perdavimą2, išmokų pobūdį, kiti komentarai:

1

Asociacijos direktorius šią deklaraciją privalo pildyti Aprašo 8 p. nurodytais atvejais.

2

Komentaruose nurodykite, jeigu esate perdavęs AGATA-os administruojamas turtines teises/jų dalį kitam asmeniui.
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III. INTERESŲ KONFLIKTAI
Faktiniai ir galimi interesų konfliktai, nurodyti Apraše (nurodykite ir paaiškinkite):
Fizinio asmens interesų konfliktai:
Su fiziniu asmeniu susijusių ar jam artimų asmenų interesų
konfliktai:
IV. INFORMACIJA APIE ATSTOVAUJAMĄ JURIDINĮ ASMENĮ
Jeigu į kolegialų valdymo ar priežiūros organą esate išrinktas juridinio asmens (AGATA nario fonogramų
gamintojo) vardu, pateikite šiame skyriuje prašomą informaciją apie šį juridinį asmenį. Kitais atvejais šio
skyriaus pildyti nereikia.
Juridinio asmens pavadinimas: ______________________________________________________________
Taip pat pažymėkite tinkamą variantą

Esu šio juridinio asmens:

꙱
꙱
꙱

darbuotojas (-a)
dalyvis (-ė) (steigėjas, dalininkas, akcininkas, narys ir pan.)
valdymo organo narys (-ė)

Praėjusiais finansiniais metais juridinio asmens iš AGATA-os gauti atlyginimai, kaip teisių turėtojui
išmokėtos kolektyvinio teisių administravimo pajamos, kitos piniginės ir nepiniginės išmokos (pasirinkti
intervalą pagal vertę):
negavau iki 200€ iki 500€
iki 1000€ iki 1500€ iki 3000€
Teisių
turėtojo
atlyginimas
Kitos
piniginės ar
nepiniginės
išmokos
Informacija apie turtinių teisių perdavimą3, išmokų pobūdį, kiti komentarai:

iki 5000€

iki 10 000€

nuo 10 000€

Faktiniai ir galimi interesų konfliktai, nurodyti Apraše (nurodykite ir paaiškinkite):
Juridinio asmens interesų konfliktai:
Su juridiniu asmeniu susijusių asmenų interesų konfliktai:

Deklaruojančiojo asmens parašas, data:
__________________________________________________________

3

Komentaruose nurodykite, jeigu esate perdavęs AGATA-os administruojamas turtines teises/jų dalį kitam asmeniui.

2 iš 2

