LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS (AGATA)
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
NUTARIMAI

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2020-09-08, Vilnius Tech parkas (Sapiegos) (Antakalnio g. 17,
Vilnius).
Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai
NUTARTA:
1. Tvirtinti 2020-09-08 Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:
1. AGATA narių interesų deklaravimas, valdyme dalyvaujančių asmenų metinės interesų
deklaracijos;
2. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai;
3. 2019 m. rezultatų apžvalga:
3.1. 2019 m. AGATA skaidrumo ataskaitos tvirtinimas (įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito
išvadą, specialiąją (nepaskirstomų sumų bei kompensacinio atlyginimo kūrybinėms, šviečiamosioms, teisių
apsaugos programoms panaudojimo) ataskaitą;
3.2. Stebėtojų komisijos ataskaita.
4. Administraciniai ir kiti einamieji veiklos klausimai:
4.1. AGATA veiklos bei iniciatyvų Covid-19 aplinkoje aptarimas;
4.2. Atskaitymų 2021 m. nustatymas;
4.3. Paskirstymo taisyklių pakeitimai;
4.4. Ekspertų komisijos darbo tęstinumas;
5. Klausimai ir atsakymai.
2. Susirinkimo pirmininku paskirti Domantą Razauską.
3. Susirinkimo sekretore skirti Aušrą Sadaunykaitę.
4. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją ir jos nariais skirti Liną Ežerinį, Rūtą Jančiulytę ir Indrę Marcinkevičienę.
5. Balsų skaičiavimo stebėtojais skirti fonogramų gamintojų atstovą Martyną Tylą ir atlikėjų atstovą Lauryną
Šarkiną.
2019 m. rezultatų apžvalga
NUTARTA:
6. Patvirtinti 2019 m. AGATA skaidrumo ataskaitą, įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito išvadą,
specialiąją (nepaskirstomų sumų bei kompensacinio atlyginimo kūrybinėms, šviečiamosioms, teisių apsaugos
programoms panaudojimo) ataskaitą.
Administraciniai ir kiti einamieji veiklos klausimai
NUTARTA:
7. Administracinių atskaitymų nekeisti ir tvirtinti šiuos atskaitymus:
ATLYGINIMAS
2021 m. surenkamas atlyginimas už transliavimą,
retransliavimą, viešą paskelbimą ir kitos pajamos
(delspinigiai, palūkanos ir pan.),
išskyrus atlyginimą už fonogramų panaudojimą
tarptautinėse muzikos pasiklausymo platformose.

ATSKAITYMŲ DYDIS
2021 metams
22 %
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2020 m. surinktas Kompensacinis atlyginimas

9%

NUTARTA:
8. Patvirtinti Atlikėjams, Fonogramų gamintojams ir kitų administruojamų teisių subjektams surenkamo
atlyginimo paskirstymo taisyklių pakeitimus pagal pridedamą iš anksto paskelbtą dokumentą.
NUTARTA:
9. Tęsti patariamojo pobūdžio Ekspertų komisijos veiklą, kuri toliau teiktų Tarybai rekomendacijas
paskirstymo klausimais.
10. Sudaryti vienerių metų laikotarpiui šios sudėties Ekspertų komisiją: Daumantas Ciunis, Justinas Čekuolis,
Justinas Garliauskas, Inga Kuliavienė, Kazimieras Likša, Juozas Martinkėnas, Donatas Montvydas, Robertas
Semeniukas, Martynas Tyla.
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