LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS (AGATA)
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
NUTARIMAI
susirinkimas vyko
2021 m. gegužės 6 d., 11 val.
Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai
NUTARTA:
1. Tvirtinti Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

10:50 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:40

Dalyvių registracija
Darbotvarkės tvirtinimas, organizaciniai klausimai (D.Razauskas)
2020 m. rezultatų apžvalga:
- 2020 m. AGATA skaidrumo ataskaita (A.Begetė, D.Razauskas, auditas)
- Specialioji ataskaita ir AGATA iniciatyvos vs. Covid-19 (D.Razauskas, M.Gudaitė)
- Stebėtojų komisijos ataskaita (I.Kuliavienė)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

11:40 - 13:00

Administraciniai ir kt. einamieji veiklos klausimai:
- Atskaitymai 2022 metams (D. Razauskas)
- Auditorius 2021-2022 metams (D. Razauskas)
- Paskirstymo taisyklių pakeitimai ir susiję dokumentai (J.Jurgionė, M.Gudaitė)
- Tarybos darbo reglamentas (D. Razauskas)
- Išlaidų kompensavimo Tarybos nariams tvarka (A.Begetė)

4.6.
5.

13:00
13:05 - 13:20

Naujų 2 Tarybos narių rinkimai (A.Begetė)
Klausimai ir atsakymai

2. Susirinkimo pirmininku skirti Domantą Razauską;
3. Susirinkimo sekretore skirti administracijos darbuotoją Aušrą Sadaunykaitę;
4. Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją ir jos nariais skirti administracijos darbuotojus Liną Ežerinį, Rūtą
Jančiulytę, Miglę Žalkauskaitę;
5. Balsų skaičiavimo stebėtojais skirti audito kompaniją UAB “Tezaurus auditas”.
2020 m. rezultatų apžvalga
NUTARTA:
6. Patvirtinti 2020 m. AGATA skaidrumo ataskaitą (įskaitant veiklos ir finansinę ataskaitą, audito išvadą,
specialiąją ataskaitą dėl nepaskirstomų sumų, kūrybinių, šviečiamųjų, teisių apsaugos programų).
Administraciniai ir kiti einamieji veiklos klausimai
NUTARTA:
7. Administracinių atskaitymų nekeisti ir 2022 metams patvirtinti šiuos atskaitymus:
2022 m. surenkamas atlyginimas už transliavimą, retransliavimą, viešą paskelbimą ir
kitos pajamos (delspinigiai, palūkanos ir pan.), išskyrus atlyginimą už fonogramų
panaudojimą tarptautinėse muzikos platformose ir Kompensacinį atlyginimą
2021 m. surinktas Kompensacinis atlyginimas

22 %
9%

NUTARTA:
8. Pratęsti dviejų metų laikotarpiui UAB “Tezaurus auditas” įgaliojimus bei pavesti šiai įmonei atlikti 2021
ir 2022 metų AGATA finansinės veiklos ir skaidrumo ataskaitos auditus.
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NUTARTA:
9. Patvirtinti Paskirstymo taisyklių naują redakciją ir susijusių dokumentų pakeitimus:
- AGATA administruojamo atlyginimo paskirstymo taisykles. Nauja redakcija;
- Pakeisti “Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo” 13.1 p. ir išdėstyti jį
taip:
“13.1 perskirstomos vadovaujantis Paskirstymo taisyklėmis”.
NUTARTA:
10. Patvirtinti Tarybos teikiamus Tarybos darbo reglamento pakeitimus:
- Papildyti Tarybos darbo reglamentą nauju 3.1.5 punktu:
“3. Tarybos narių teisės ir pareigos:
<…>
3.1.5. dalyvauti Asociacijos projektuose ir veiklose, jei toks dalyvavimas nesukelia interesų
konflikto* ir nesuteikia Tarybos nariui nepagrįsto pranašumo prieš kitus Asociacijos narius**;
________________________
* Pvz. Tarybos narys nusišalina svarstant su projektu susijusius klausimus.
** Pvz. Taryba lygiomis teisėmis svarsto kitų Asociacijos narių teikiamus siūlymus.”

NUTARTA:
11. Patvirtinti Kompensavimo tarybos nariams tvarkos pakeitimus, padidinant išlaidų kompensavimą iki 3
BSI Tarybos nariui ir 6 BSI Tarybos pirmininkui už vieną Tarybos posėdį.
Naujų 2 Tarybos narių rinkimai
NUTARTA (balsuota raštu):
12. Išrinkti likusiai kadencijai (iki 2022 m.) šiuos du AGATA Tarybos narius:
- Atlikėjų atstovą Juozą Martinkėną;
- Fonogramų gamintojų atstovę Kaisu Pulli (Sony Music Entertainment).
Klausimai ir atsakymai
Priimta AGATA Visuotinio narių susirinkimo rezoliucija:
Atsižvelgiant į tai, kad:
- 85 % kūrėjų dėl pandemijos ribojimų neteko pagrindinių savo pajamų;
- Iš jų mažiau nei pusė turi Meno kūrėjo statusą ir teisę į kūrybinių prastovų išmokas;
- Daugelio kūrėjų pandeminė realybė - ilgiau nei metus besitęsiantys jų veiklos draudimai ir 260
Eur/mėn.;
- Esamos universaliosios (“horizontalios”) valstybės pagalbos priemonės diskriminuoja kūrybinį
sektorių, nėra jam pritaikytos (vienas iš pavyzdžių - 80% kūrėjų negauna vienkartinių subsidijų, nors
jų pajamos buvo ir yra mažesnės nei kitų savarankiškų profesijų atstovų - prekybininkų ir pan.),
AGATA Visuotinis narių susirinkimas kreipiasi į Kultūros ministeriją bei LRS Kultūros komitetą:
- Skubiai koreguoti vienkartinių subsidijų savarankiškai dirbantiems tvarką pagal AGATA siūlymus;
- Skubiai patvirtinti Kultūros tarybos “covid’ines” Autorių teisių apsaugos programos gaires ir skelbti
projektų finansavimo konkursą;
- Kultūros tarybos finansavimo mechanizmuose spręsti de facto egzistuojančią šiuolaikinės ir
populiariosios kūrybos žanrinės diskriminacijos problemą, lyginant su akademiniais ir kitais žanrais;
- Inicijuoti GPM įstatymo pakeitimus, kad atlikėjų savarankiškos (pagal Ind. veiklos pažymą) veiklos
pajamos būtų priskirtos B klasei, kaip yra priskiriamos visos kitos Ind. veiklos pagal pažymą pajamos.
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