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ĮSTATŲ ATNAUJINIMAS INVESTICIJŲ TVARKATARYBOS RINKIMŲ 
DOKUMENTAI



ĮSTATŲ PAKEITIMAI

‣ Redakciniai atnaujinimai, suderinimai (prisikaupė)

‣ Nuotolinis formatas (tapo aktualu)

‣ Rinkimų komiteto modelis (patariamoji funkcija Stebėtojams)

‣ užtikrina, kad būtų kandidatų subalansuotam atstovavimui 
‣ teikia rekomendacijas dėl kandidatų 
‣ prireikus inicijuoja naujus rinkimus

ĮSTATAI



TARYBOS RINKIMŲ 
DOKUMENTŲ 
PAKEITIMAI

‣ Redakciniai atnaujinimai, suderinimai 
    (aiškesnė rinkimų tvarka)

‣ Dėmesys  pagrindiniams principams  
    (paaiškinimai, daugiau konkretumo)

‣ subalansuotas atstovavimas Taryboje 
                  (žanrų įvairovė, aktoriai, didieji ir mažieji FG, kt.)

‣ atsakingas atstovavimas 
                  (rotacija Taryboje, jei Tarybos narys nedalyvauja posėdžiuose)

‣ Stebėtojų komisijai - patariamoji funkcija rinkimuose 
    (prieš rinkimus teikia rekomendacijas VNS’ui)

‣  Konkretumas ATL ir FG susirinkimuose 
      (renka po 8 kandidatus, teikia juos Visuotiniam balsavimui)

TARYBOS RINKIMŲ DOKUMENTAI



DABAR NAUJA REDAKCIJA

Tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka

Atlikėjų susirinkimo sušaukimo ir pravedimo tvarka

Fonogramų gamintojų susirinkimo sušaukimo ir 
pravedimo tvarka

Tarybos darbo reglamentas

Išlaidų kompensavimo Tarybos nariams tvarka

Tarybos 
veiklos ir rinkimų reglamentas

TARYBOS RINKIMŲ DOKUMENTAI



PAGRINDINIAI PRINCIPAI

NEPRIEKAIŠTINGA 
REPUTACIJA SKAIDRUMAS LOJALUMAS

INTERESŲ KONFLIKTŲ 
VENGIMAS

TEISĖTUMASKONFIDENCIALUMASATSAKINGAS 
ATSTOVAVIMAS

SUBALANSUOTAS 
ATSTOVAVIMAS

____________________ 
Mutatis mutandis taikoma visiems į Tarybą ir Stebėtojų komisiją kandidatuojantiems, išrinktiems ar paskirtiems asmenims.

TARYBOS RINKIMŲ DOKUMENTAI



SUBALANSUOTAS ATSTOVAVIMAS

‣ Subalansuotas 
atstovavimas

AGATA Taryboje siekiama visų rinkoje reikšmingų teisių turėtojų grupių atstovavimo:

5 atlikėjai: 
- aktoriai 
- šiuolaikinės/populiariosios muzikos atlikėjai 
- klasikinės akademinės/džiazo/folkloro muzikos 

atlikėjai 
- kt.

5 fonogramų gamintojai: 
- didieji FG 
- mažieji FG 
- nepriklausomi FG 
- kt. 

Už šio principo įgyvendinimą atsakinga Stebėtojų komisija 
(Įstatuose numatyta apimtimi, patariamasis balsas rinkimuose)

TARYBOS RINKIMŲ DOKUMENTAI



1 KANDIDATŲ REGISTRAVIMAS

ATLIKĖJŲ 
SUSIRINKIMAS 

DĖL ATLIKĖJŲ KANDIDATŲ

FON. GAMINTOJŲ 
SUSIRINKIMAS 
DĖL FG KANDIDATŲ

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
VISUOTINIS BALSAVIMAS

2

3

- Skelbiama viešai, 
  nurodomi terminai ir reikalavimai

- Svarsto pateiktus kandidatus

- Išrenka po 8 kandidatus, juos teiktia VNS

- ATL ir FG susirinkimų kandidatų sąrašai

- Visi balsuoja už visus: 5 ATL + 5 FG

ADMINISTRACINĖ PATIKRA STEBĖTOJŲ KOMISIJOS 
REKOMENDACIJOS - Skelbiama viešai

4

TARYBOS RINKIMŲ DOKUMENTAI



ATNAUJINTI INVESTAVIMO PRINCIPAI:

‣ subalansuota grąža (buvo maksimali), nes konservatyvi politika

‣ apsauga nuo infliacijos

‣ instrumentų diversifikacija atsižvelgiant į: 

‣ investicijų rūšį 
‣ sektorių specifiką 
‣ geografinį regioną 
‣ tarpusavio priklausomybes

‣ pagal rizikas ir potencialą pasvertas investavimas

INVESTAVIMO TVARKOS 
PAKEITIMAI

INVESTAVIMO TVARKA


