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1. KONCERTAI IR KITI PRAMOGINIA I RENGINIAI, KURIŲ METU MUZIKOS KŪRINIAI 
ATLIEKAMI GYVAI 

 
1.1. Klasikinės ir šiuolaikinės akademinės muzikos, aranžuotų, harmonizuotų ar kitaip perdirbtų liaudies 

kūrinių koncertai ir renginiai su įėjimo mokesčiu: Procentais nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus 
(atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, numatytas tarife 1.3.: 

1.1.1. 7% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, kai LATGA repertuaro kūriniai koncerto programoje 
sudaro daugiau kaip 75%; 

1.1.2. 5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, kai LATGA repertuaro kūriniai koncerto programoje 
sudaro nuo 50% iki 75%; 

1.1.3. 3,5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, kai LATGA repertuaro kūriniai koncerto 
programoje sudaro nuo 25% iki 50%; 

1.1.4. 2% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, kai LATGA repertuaro kūriniai koncerto programoje 
sudaro iki 25%. 

 
1.2. Populiariosios muzikos koncertai ir renginiai su įėjimo mokesčiu: Procentais nuo pajamų, gautų už 

parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, numatytas 
tarife 1.3.: 

1.2.1. 6% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, dalies iki 45.000,00 €; 
1.2.2. 5,5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, dalies nuo 45.000,01 € iki 90.000,00 €; 
1.2.3. 4,5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, dalies nuo 90.000,01 € iki 145.000,00 €; 
1.2.4. 4% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, dalies nuo 145.000,01 € iki 290.000,00 €; 
1.2.5. 3,5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, dalies nuo 290.000,01 € ir daugiau. 

 
1.3. Koncertai ir pramoginiai renginiai be įėjimo mokesčio: 

 
Tikėtinas žiūrovų skaičius koncertuose ir renginiuose, 

vykstančiuose lauko aikštėse, arba sėdimų vietų 
skaičius uždarose patalpose 

Autorinis atlyginimas, € 

Iki 100 25,00 € 

Iki 500 50,00 € 

Iki 1.000 90,00 € 

Iki 3.000 240,00 € 

Iki 5.000 350,00 € 

Iki 10.000 550,00 € 

Daugiau kaip 20.000 750,00 € 

 
Tikėtinam žiūrovų skaičiui koncerte viršijus 20.000, autorinio atlyginimo dydis didinamas 200 Eur kas 
10.000 žiūrovų. 
 

1.4. Muzikos festivaliai: 5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, neatskaičius pajamų už papildomas 
paslaugas, bet nemažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, numatytas tarife 1.3. Kūrinių 
naudotojams, jų organizuojamuose Muzikos festivaliuose, viešai atliekantiems LATGA repertuaro 
kūrinius, gali būti taikomas 3,5 % nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, neatskaičius pajamų už 
papildomas paslaugas, tarifas, laikantis žemiau išdėstytų sąlygų: 

1.4.1. Kūrinių naudotojas tinkamai vykdė/vykdo savo sutartines prievoles, prisiimtas visomis 
licencinėmis sutartimis su LATGA.  

1.4.2. Kūrinių naudotojas, ne ankščiau kaip 30 darbo dienų, bet likus ne mažiau kaip 14 darbo dienų 
iki Muzikos festivalio, privalo pateikti detalią Kūrinių naudotojo ir bilietus platinančių organizacijų 
patvirtintą informaciją apie parduotus bilietus, nurodant bilietų kiekį ir jų kainas;  

1.4.3. Asociacija LATGA įsipareigoja, remdamasi Kūrinių naudotojo pateikta informacija, paskaičiuoti 
mokėtino autorinio atlyginimo sumą ir per tris darbo dienas išrašyti ir išsiųsti PVM sąskaitą-
faktūrą apmokėjimui. 

1.4.4. Kūrinių naudotojas sumoka autorinį atlyginimą ir PVM pagal LATGA išrašytą ir pateiktą PVM 
sąskaitą-faktūrą per tris kalendorines dienas nuo sąskaitos išrašymo.  

1.4.5. Kūrinių naudotojas po Muzikos festivalio, iki sutartyje numatyto termino, pateikia duomenis apie 
visas pajamas, gautas už parduotus bilietus. 
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1.4.6. Asociacija LATGA įsipareigoja, remdamasi Kūrinių naudotojo pateikta galutine informacija, 
perskaičiuoti mokėtino autorinio atlyginimo sumą ir per tris darbo dienas išrašyti ir išsiųsti 
tikslinančią sąskaitą. 

1.4.7. Nuolaida nesuteikiama, jeigu Kūrinių naudotojas šio susitarimo įsigaliojimo dieną turi 
įsiskolinimų LATGA‘ai pagal pateiktas sąskaitas, nevykdo teismų sprendimų ir/ar kitų 
autorinėse-licencinėse sutartyse prisiimtų įsipareigojimų, laiku nepateikia informacijos autorinio 
atlyginimo paskaičiavimui. Nuolaida gali būti nesuteikiama Kūrinių naudotojams juridiniams 
asmenis, kurių vadovai ar dalyviai yra ar buvo kitų juridinių asmenų, kurie pažeidė sutartimis su 
LATGA prisiimtas prievoles, vadovais ar dalyviais. Nuolaida prarandama, jeigu Kūrinių 
naudotojas laiku neapmoka išrašytos ir pateiktos LATGA sąskaitos autorinio atlyginimo 
apmokėjimui.  

1.4.8. Iš anksto sumokėtas autorinis atlyginimas Kūrinių naudotojui grąžinamas, jeigu Muzikos 
festivalis neįvyksta. Autorinio atlyginimo suma tikslinama Kūrinių naudotojui pateikus galutinius 
duomenis apie pajamas. Duomenys apie pajamas, gautas už parduotus bilietus, pateikiami 
ataskaitose pagal licencinėse sutartyse nustatytas sąlygas. 

 
PASTABOS 1 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma po koncerto ar renginio, tarifai didinami 20 procentų. 
3. Kūrinių naudotojams, jų organizuojamuose mokamuose koncertuose ar/ir renginiuose viešai atliekantiems 
LATGA repertuaro kūrinius gali būti taikomos tarifų, nurodytų 1.2 dalyje, papildomos nuolaidos už viso autorinio 
atlyginimo sumokėjimą avansu, laikantis žemiau išdėstytų sąlygų: 

a) Kūrinių naudotojas tinkamai vykdė/vykdo savo sutartines prievoles, prisiimtas sutartimis su LATGA. 
b) Kūrinių naudotojas, likus ne mažiau kaip 14 darbo dienų iki renginio privalo pateikti detalią, Kūrinių 
naudotojo ir bilietus platinančių organizacijų patvirtintą, informaciją apie visus pardavimui pateiktus bilietus, 
nurodant  bilietų kiekį ir jų kainas; 
c) Kūrinių naudotojas sumoka autorinį atlyginimą ir PVM pagal LATGA išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą-
faktūrą per tris kalendorines dienas nuo sąskaitos išrašymo. 
d) Nuolaidos dydis (taikomas Kūrinių naudotojo pajamų, gautų už kiekvieną konkretų renginį daliai): 

Iki 45.000,00 € – 0%; 
Nuo 45.000,01 € iki 90.000,00 € – 5%; 
Nuo 90.000,01 € iki 145.000,00 € – 10%; 
Nuo 145.000,01 € iki 290.000,00 € – 15 %; 
290.000,01 € ir daugiau – 20 %. 

e) Nuolaida nesuteikiama, jeigu Kūrinių naudotojas šio susitarimo įsigaliojimo dieną turi įsiskolinimų 
LATGA‘ai pagal pateiktas sąskaitas, nevykdo teismų sprendimų ir/ar kitų autorinėse-licencinėse sutartyse 
prisiimtų įsipareigojimų, laiku nepateikia informacijos autorinio atlyginimo paskaičiavimui. Nuolaida gali būti 
nesuteikiama Kūrinių naudotojams juridiniams asmenis, kurių vadovai ar dalyviai yra ar buvo kitų juridinių 
asmenų, kurie pažeidė sutartimis su LATGA prisiimtas prievoles,  vadovais ar dalyviais. Nuolaida 
prarandama, jeigu Kūrinių naudotojas laiku neapmoka išrašytos ir pateiktos LATGA sąskaitos autorinio 
atlyginimo apmokėjimui. 
f) Iš anksto sumokėtas autorinis atlyginimas Kūrinių naudotojui grąžinamas, jeigu renginys neįvyksta. 
Autorinio atlyginimo suma tikslinama Kūrinių naudotojui pateikus galutinius duomenis apie pajamas. 
Duomenys apie pajamas, gautas už parduotus bilietus, pateikiami ataskaitose pagal licencinėse sutartyse 
nustatytas sąlygas. 

4. Muzikos festivaliu laikomas renginys, kuriame vyksta tam tikras skaičius muzikos pasirodymų (koncertų) 
bei kitokio pobūdžio muzikinių ir kitų pramoginių renginių, kurie yra pristatomi kaip festivalio dalis ir vyksta 
atviroje vietoje, pastačius laikiną infrastruktūrą (įskaitant, bet neapsiribojant scena, laikinu teritorijos aptvėrimu, 
kontroliuojama prieiga į teritoriją, tualetais, švaraus vandens tiekimu ir pan.), kuri po festivalio yra 
išmontuojama. Šį apibrėžimą atitinkantis festivalis turi vykti kelias dienas iš eilės. Atskirų koncertų ar renginių 
ciklas nėra laikomas festivaliu ir yra licencijuojamas pagal Autorinio atlyginimo už muzikos kūrinių viešą 
atlikimą tarifų 1.1.-1.3. punktus. 
5. Muzikos festivalio pajamomis laikomos visos gautos pajamos už parduotus bilietus, neišskiriant pajamų, 
gautų už papildomas paslaugas. 
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2. DISKOTEKOS / ŠOKIŲ VAKARAI  
( išskyrus vykstančias naktiniuose, muzikos klubuose ir restoranuose) 
 

2.1.  5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus, bet ne mažiau kaip: 
 

Salės plotas m2, 
matuojant nuo sienos iki sienos 

Iki 100 m2 Papildomai, kas 100 m2 

Autorinis atlyginimas, € per mėnesį, jei muzikos kūriniai naudojami: 

Iki 4 kartų per mėnesį 17,38 € 8,67 € 

5 - 9 kartus per mėnesį 30,41 € 15,35 € 

Daugiau kaip 9 kartus per mėnesį 43,44 € 21,72 € 

 
PASTABOS 2 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, tarifai pirmiems sutarties galiojimo 
metams didinami 10 procentų. 
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3. MODERNAUS IR/AR ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO PASIRODYMAI, MENINIAI PASIRODYMAI 
ANT LEDO, ŠVIESOS IR GARSO PRAMOGINIAI RENGINIAI, GROŽIO KONKURSAI, 
MADŲ DEMONSTRAVIMAS  

 
3.1. Su įėjimo mokesčiu: 

3.1.1. 6% nuo pajamų, gautų pardavus bilietus (atskaičius PVM), kai naudojami LATGA repertuaro 
muzikos ir choreografijos kūriniai, bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, 
numatytas tarife 3.2. 

3.1.2. 3% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), kai naudojami LATGA repertuaro 
muzikos kūriniai, bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, numatytas tarife 3.2. 

 
3.2. Be įėjimo mokesčio: 

 
Tikėtinas žiūrovų skaičius 

renginiuose, vykstančiuose lauko 
aikštėse, arba sėdimų vietų 
skaičius uždarose patalpose 

Autorinis atlyginimas pagal tarifą 
3.1.1., € 

Autorinis atlyginimas pagal tarifą 
3.1.2., € 

Iki 100 14,48 € 8,67 € 

Iki 500 36,20 € 18,25 € 

Iki 1.000 65,16 € 32,73 € 

Iki 3.000 173,77 € 86,89 € 

Iki 5.000 289,62 € 144,81 € 

Iki 8.000 440,22 € 220,11 € 

Iki 10.000 521,32 € 260,66 € 

Daugiau kaip 10.000 579,24 € 289,62 € 

 
PASTABOS 3 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma po koncerto ar renginio, tarifai didinami 20 procentų. 
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4. HUMORO, MAGIJOS IR KITI PANAŠŪS RENGINIAI  
 

4.1. Su įėjimo mokesčiu: 
4.1.1. 6% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip atitinkamas 

autorinis atlyginimas, numatytas tarife 4.2., kai gyvai atliekami LATGA repertuaro muzikos ir 
literatūros kūriniai; 

4.1.2. 5% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip 80 procentų 
atitinkamo autorinio atlyginimo, numatyto tarife 4.2., kai naudojami LATGA repertuaro muzikos 
kūrinių garso įrašai ir atliekami LATGA repertuaro literatūros kūriniai; 

4.1.3. 3% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip 50 procentų 
atitinkamo autorinio atlyginimo, numatyto tarife 4.2., kai gyvai atliekami LATGA repertuaro 
muzikos kūriniai; 

4.1.4.  2% nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip 30 procentų 
atitinkamo autorinio atlyginimo, numatyto tarife 4.2., kai naudojami LATGA repertuaro muzikos 
kūrinių garso įrašai. 

 
4.2. Minimalus autorinis atlyginimas: 

 
Tikėtinas žiūrovų skaičius renginiuose, vykstančiuose lauko aikštėse, 

arba sėdimų vietų skaičius uždarose patalpose 
Autorinis atlyginimas, € 

Iki 100 14,48 € 

Iki 500 36,20 € 

Iki 1.000 65,16 € 

Iki 3.000 173,77 € 

Iki 5.000 289,62 € 

Iki 8.000 440,22 € 

Iki 10.000 521,32 € 

Daugiau kaip 10.000 579,24 € 

 
PASTABOS 4 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM.  
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma po koncerto ar renginio, tarifai didinami 20 procentų. 
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5. SPORTO RENGINIAI  
 

5.1. Sporto renginiai, kurių integruota ar būtina renginio sudedamoji dalis yra muzika (sportinių šokių 
konkursai, meninės gimnastikos, aerobikos ir pan. varžybos): 2% nuo pajamų, gautų už parduotus 
bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, numatytas tarife 5.4. 

 
5.2. Sporto renginiai su muzikiniais intarpais, t. y. kai muzikos kūriniai naudojami kaip muzikinis 

pritarimas, programos renginio vedimo metu ir pan., jei varžybos yra pagrindinis renginio įvykis: 1% 
nuo pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis 
atlyginimas, numatytas tarife 5.4. 

 
5.3. Sporto renginiai, kurių metu muzika yra tik renginio apipavidalinimo dalis, t.y. kai muzikos kūriniai 

naudojami prieš renginio pradžią, renginio pabaigoje, pertraukų metu, neskamba varžybų metu, 
muzikiniai kūriniai nenaudojami kaip muzikinis pritarimas ir/ar renginio vedimo metu: 0,5% nuo 
pajamų, gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip atitinkamas autorinis 
atlyginimas, numatytas tarife 5.4. 

 
5.4. Sporto renginiai be įėjimo mokesčio arba atitinkamai tarifuose 5.1., 5.2. ir 5.3. nurodytas minimalus 

autorinis atlyginimas: 

 
Žiūrovų skaičius sporto renginiuose, 
vykstančiuose lauko aikštėse, arba 

sėdimų vietų skaičius uždarose 
patalpose 

Autorinis atlyginimas 
pagal tarifą 5.1., € 

Autorinis atlyginimas 
pagal tarifą 5.2., € 

Autorinis atlyginimas 
pagal tarifą 5.3., € 

Iki 1.000 28,96 € 14,48 € 7,24 € 

Iki 3.000 43,44 € 21,72 € 10,86 € 

Iki 6.000 57,92 € 28,96 € 14,48 € 

Iki 10.000 72,41 € 36,20 € 18,10 € 

Daugiau kaip 10.000 86,89 € 43,44 € 21,72 € 

 
PASTABOS 5 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, tarifai pirmiems sutarties galiojimo 
metams didinami 10 procentų. 
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6. CIRKAI 
 

6.1. Muzikos kūriniai atliekami cirko vaidinimų metu: 
 

Vietų skaičius cirke Autorinis atlyginimas 

Mažiau negu 500 10,14 € už vieną vaidinimą 

500–1.000 20,27 € už vieną vaidinimą 

1.000 ir daugiau 43,44 € už vieną vaidinimą 

 
PASTABOS 6 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, neterminuotoms sutartims tarifai 
pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms sutartims – 20 procentų visam 
sutarties galiojimo laikotarpiui. 
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7. MUGĖS, PARODOS  
 

7.1.  Muzikos kūrinių atlikimas trumpų koncertų meno kūrinių parodų atidarymo metu, kai jie tėra viena 
iš sudėtinių atidarymo ceremonijos dalių: 10,00 € už vieną koncertą; 
 

7.2. Muzikos kūrinių garso įrašų, kaip sudedamosios ir/ar neatsiejamos ekspozicijos dalies, 
panaudojimas meno kūrinių parodų metu: 1,00 € už vieną parodos dieną. 

 
7.3. Muzikos kūriniai naudojami muzikiniam fonui sukurti verslo parodose (naudojami muzikos kūrinių 

garso įrašai, radijo ir televizijos transliacijos): 
 

Mugės/verslo parodos salės plotas, m2 Autorinis atlyginimas 

Iki 500 10,00 € už vieną dieną 

Nuo 501 iki 1.000 20,00 € už vieną dieną 

Nuo 1.001 iki 5.000 30,00 € už vieną dieną 

Nuo 5.001 iki 10.000 40,00 € už vieną dieną 

Nuo 10.001 iki 15.000 50,00 € už vieną dieną 

Daugiau kaip 15.000 60,00 € už vieną dieną 

Po atviru dangumi 10,00 € už kiekvieną garsiakalbį per dieną 

 
PASTABOS 7 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, neterminuotoms sutartims tarifai 
pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms sutartims – 20 procentų visam 
sutarties galiojimo laikotarpiui. 
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8. VIEŠBUČIAI, MOTELIAI, POILSIO NAMAI, SANATORIJOS IR PAN. (TOLIAU ŠI AME 
SKYRIUJE – VIEŠBUČIAI)  

 
8.1. Muzikos kūrinių viešas paskelbimas kambariuose, palatose: 1,84 €, skaičiuojami už vieną kambarį 

per mėnesį, taikoma iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

 

8.2. Muzikos kūriniai atliekami viešbučiui, moteliui, poilsio namams, sanatorijai ir pan. įmonei 

priklausančiuose naktiniuose klubuose, restoranuose, kavinėse, baruose ir panašiai: taikomi 

atitinkami skyriuose 9, 10, 11 numatyti tarifai. 

 

8.3.  Muzikos kūriniai atliekami vestibiulyje bei poilsiui ir/ar sporto užsiėmimams skirtose patalpose 

(naudojami muzikos kūrinių garso įrašai, radijo ir televizijos transliacijos): taikomi 12 skyriaus tarifai. 

 
PASTABOS 8 SKYRIUI: 

1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Viešbučiams, moteliams, poilsio namams, sanatorijoms taikoma 8.1 tarifo nuolaida, atsižvelgiant į 

įmonės praėjusių metų faktinį užimtumą, bet ne daugiau, kaip vidutinis statistinis atitinkamo praeitų 
metų pusmečio Lietuvos Respublikos viešbučių užimtumas. Ši nuolaida gali būti taikoma kartu su 
Pastabų 4 ir 5 punktuose apibrėžtomis nuolaidomis.  

3. Jeigu viešbutis, motelis, poilsio namai, sanatorija dirba pirmus metus, 8.1 tarifo nuolaida taikoma, 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistinį vidutinį metinį viešbučių užimtumą praėjusių metų 
atitinkamą pusmetį. 

4. 8.1 tarifo nuolaida netaikoma arba prarandama: 
1. Sezoniniu režimu (mažiau kaip 9 mėnesiai per kalendorinius metus) dirbantiems viešbučiams; 
2. Kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktos sąskaitos; 
3. Kūrinių naudotojui pateikus neteisingą informaciją licencinės sutarties parengimui apie kūrinių 

naudojimo būdus ir apimtis, taip pat nepateikus informacijos apie įvykusius pasikeitimus, 
turinčius įtakos mokėtino autorinio atlyginimo dydžiui po sutarties pasirašymo, sutarties 
vykdymo laikotarpiu. 

5. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į 
LATGA dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių 
naudojimo pradžios pristato pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties 
galiojimo metams taikoma 15 procentų dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma 
jau pradėjus naudoti kūrinius, neterminuotoms sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams 
didinami 15 procentų, terminuotoms sutartims – 20 procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 

6. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už metus į priekį taikoma 10% dydžio nuolaida, 
jeigu Tarifuose nenustatytas privalomas mokėjimas už metus į priekį. 

7. Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos nesumuojamos, LATGA taiko vieną, Tarifuose numatytą 
didžiausią nuolaidą. 

8. Visos šiame skyriuje numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems 
įsiskolinimų ir tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 

9. Infliacijai peržengus 5% ribą, atitinkamai indeksuojami 8.1 tarife numatyti autorinio atlyginimo dydžiai. 
10. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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9. NAKTINIAI IR MUZIKOS KLUBAI, KAZINO  
 

9.1. Mokėtino autorinio atlyginimo dydis 6% nuo pajamų, gautų pardavus bilietus (atskaičius PVM), bet 
ne mažiau kaip atitinkamas autorinis atlyginimas, numatytas tarife 9.2. 
 

9.2. Mokėtino autorinio atlyginimo dydis € per mėnesį, kai kūriniai naudojami naktiniuose, muzikos 
klubuose be įėjimo mokesčio: 

 

9.3.  Mokėtino autorinio atlyginimo dydis € per mėnesį, kai kūriniai naudojami kazino, lošimo namuose 
ar pan.: 

 
Salės plotas m2, matuojant nuo 

sienos iki sienos 
Iki 50 51-100 101-150 151-200 

Papildomai, 

kas 50 m2 

Terminuotoms sutartims (iki 6 mėn.) mėnesiai, jei muzikos kūriniai naudojami: 

1 - 2 kartus per savaitę 45,00 € 75,00 € 105,00 € 142,50 € 4,50 € 

3 - 4 kartus per savaitę 75,00 € 105,00 € 165,00 € 180,00 € 9,00 € 

5 - 7 kartus per savaitę 105,00 € 150,00 € 225,00 € 292,50 € 13,50 € 

Terminuotoms sutartims (6-12 mėn.) mėnesiai, jei muzikos kūriniai naudojami: 

1 - 2 kartus per savaitę 37,50 € 62,50 € 87,50 € 118,75 € 3,75 € 

3 - 4 kartus per savaitę 62,50 € 87,50 € 137,50 € 150,00 € 7,50 € 

5 - 7 kartus per savaitę 87,50 € 125,00 € 187,50 € 243,75 € 11,25 € 

Neterminuotoms sutartims, jei muzikos kūriniai naudojami: 

1 - 2 kartus per savaitę 30,00 € 50,00 € 70,00 € 95,00 € 3,00 € 

3 - 4 kartus per savaitę 50,00 € 70,00 € 110,00 € 120,00 € 6,00 € 

5 - 7 kartus per savaitę 70,00 € 100,00 € 150,00 € 195,00 € 9,00 € 

  

Salės plotas m2, matuojant nuo 

sienos iki sienos 
Iki 50 51-100 101-150 151-200 

Papildomai, 

kas 50 m2 

Terminuotoms sutartims (iki 6 mėn.) Mėnesiai, jei muzikos kūriniai naudojami: 

1 - 2 kartus per savaitę 90,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 7,50 € 

3 - 4 kartus per savaitę 120,00 € 195,00 € 270,00 € 345,00 € 15,00 € 

5 - 7 kartus per savaitę 180,00 € 270,00 € 345,00 € 435,00 € 22,50 € 

Terminuotoms sutartims (6-12 mėn.) Mėnesiai, jei muzikos kūriniai naudojami: 

1 - 2 kartus per savaitę 75,00 € 112,50 € 150,00 € 187,50 € 6,25 € 

3 - 4 kartus per savaitę 100,00 € 162,50 € 225,00 € 287,50 € 12,50 € 

5 - 7 kartus per savaitę 150,00 € 225,00 € 287,50 € 362,50 € 18,75 € 

Neterminuotoms sutartims, jei muzikos kūriniai naudojami: 

1 - 2 kartus per savaitę 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 5,00 € 

3 - 4 kartus per savaitę 80,00 € 130,00 € 180,00 € 230,00 € 10,00 € 

5 - 7 kartus per savaitę 120,00 € 180,00 € 230,00 € 290,00 € 15,00 € 
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PASTABOS 9 SKYRIUI: 

1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo įstatymuose nustatyta tvarka pridedamas PVM. 

2. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į 
LATGA dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių naudojimo 
pradžios pristato pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties galiojimo metams 
taikoma 15 procentų dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, 
neterminuotoms sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms 
sutartims – 20 procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 

3. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už metus į priekį taikoma 10% dydžio mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 

4. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 3 metus, gali būti taikoma 10% 
mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida. 

5. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 5 metus, gali būti taikoma 15% 
mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida. 

6. Kūrinių naudotojams, prisiėmus papildomą įsipareigojimą nenutraukti sutarties 3 arba 5 metus (pastabų 
4-5 punktai), papildomai gali būti taikomos mokėtino autorinio atlyginimo, skaičiuojamo fiksuotomis sumomis 
(netaikoma mokėtinam autoriniam atlyginimui, skaičiuojamam procentais nuo kūrinių naudotojo pajamų), 
nuolaidos klubų, kazino ar pan. tinklams už plotų sumą sutartyje: 

a. Nuo 500 iki 1.000  5% 
b. Nuo 1.001 iki 1.500 6% 
c. Nuo 1.501 iki 2.000 7% 
d. Nuo 2.001 iki 2.500 8% 
e. Nuo 2.501 iki 3.000 9% 
f. Nuo 3.001 iki 3.500 10% 
g. Nuo 3.501 iki 4.000 11% 
h. Nuo 4.001 iki 4.500 12% 
i. Nuo 4.501 iki 5.000 13% 
j. Nuo 5.001 iki 5.500 14% 
k. Nuo 5.501 ir daugiau 15% 

7. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą pagal neterminuotas autorines-licencines sutartis, 
gali būti taikomos žemiau pateikto dydžio mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, jeigu pasirašytos sutartys 
galioja 5 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 5% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, jeigu pasirašytos 
sutartys galioja 10 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 10% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, 
laikantis žemiau išdėstytų sąlygų: 

a. Kūrinių naudotojas yra sudaręs autorines-licencines sutartis dėl visų jam priklausančių ūkinės-
komercinės veiklos vietų, kurios naudojami LATGA repertuaro kūriniai; 
b. Sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebuvo nutraukta ir/ar sustabdyta ilgesniam kaip trijų mėnesių 
laikotarpiui; 
c. Laiku apmokamos visos LATGA pateiktos sąskaitos, per sutarties galiojimo laikotarpį LATGA nėra 
pareiškusi raštiškų pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nesikreipė į teismus ir/ar skolų 
išieškojimo bendroves dėl įsiskolinimo išieškojimo; 
d. Laiku teikiama sutartyse apibrėžta autorinio atlyginimo surinkimui ir pasiskirstymui reikalinga 
informacija. 

Suteikta nuolaida gali būti panaikinta, kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktų sąskaitų, nepateiktus 
sutartyse apibrėžtos autorinio atlyginimo surinkimui ir paskirstymui reikalingos informacijos po raštiško LATGA 
įspėjimo ir/ar paaiškėjus faktui, kad kūrinių naudotojas naudoja LATGA repertuaro kūrinius, neturėdamas 
atitinkamos autorinės-licencinės sutarties. Suteiktos ir panaikintos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos 
taikymas gali būti gali būti grąžintas, pašalinus aukščiau nurodytas sąlygas. Kūrinių naudotojams, sutarčių 
galiojimo laikotarpiu turėjusiems įsiskolinimų, dėl kurių LATGA siuntė raštiškas pretenzijas, kreipėsi į teismus 
ir/ar skolų išieškojimo bendroves, terminas, nuo kurio gali būti taikomos aukščiau pateiktos mokėtino autorinio 
atlyginimo nuolaidos, skaičiuojamas ne nuo sutarties įsigaliojimo, o nuo paskutinės skolos apmokėjimo datos. 

8. Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidų suma pagal skirtingus kriterijus negali viršyti 40% dydžio. 

9. Visos numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems įsiskolinimų ir 

tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 

10. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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10. RESTORANAI, KAVINĖS, BARAI, VALGYKLOS, UŽEIGOS IR KITOS PANAŠIOS 
PASKIRTIES ĮMONĖS  

 
10.1. Mokėtino autorinio atlyginimo dydis per mėnesį, kai kūriniai naudojami pasilinksminimui ir/ar 

šokiams naudojami gyvai atliekami muzikos kūriniai ir/ar muzikos kūrinių įrašai: 
 

Salės plotas m2, 

Matuojant nuo sienos iki sienos 
Iki 50 51-100 101-150 151-200 

Papildomai, 

kas 50 m2 

Terminuotoms sutartims (iki 6 mėn.), jei muzikos kūriniai naudojami: 

iki 2 kartų per mėnesį 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 8,00 € 

Nuo 3 kartų per mėnesį iki 2 kartų per 

savaitę 
60,00 € 75,00 € 90.00 € 135,00 € 8,00 € 

Nuo 3 iki4 kartų per savaitę 90,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 15,00 € 

Nuo 5 iki 7 kartų per savaitę 120,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 23,00 € 

Terminuotoms sutartims (6-12 mėn.) jei muzikos kūriniai naudojami: 

Iki 2 kartų per mėnesį 38,00 € 50,00 € 63,00 € 72,00 € 6,00 € 

Nuo 3 kartų per mėnesį iki 2 kartų per 

savaitę 
50,00 € 63,00 € 75,00 € 88,00 € 6,00 € 

Nuo 3 iki 4 kartų per savaitę 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 13,00 € 

Nuo 5 iki 7 kartų per savaitę 100,00 € 150,00 € 188,00 € 225,00 € 19,00 € 

Neterminuotoms sutartims, jei muzikos kūriniai naudojami: 

Iki 2 kartų per mėnesį 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 5,00 € 

Nuo 3 kartų per mėnesį iki 2 kartų per 

savaitę 
40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 5,00 € 

Nuo 3 iki 4 kartų per savaitę 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 10,00 € 

Nuo 5 iki 7 kartų per savaitę 80,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 15,00 € 

 
10.2. Mokėtino autorinio atlyginimo dydis € per mėnesį, kai kūriniai naudojami tik muzikiniam fonui sukurti, 

kai kūriniai nėra pasilinksminimo ir/ar šokiams skirtos muzikos dalis (naudojami muzikos kūrinių 
garso įrašai, radijo ir televizijos transliacijos, internetinėse platformose viešai platinami muzikos 
kūrinių įrašai): 

 
Salės plotas m2, matuojant nuo 

sienos iki sienos 
Iki 50 51-100 101-150 151-200 

Papildomai, 

kas 50 m2 

Terminuotoms sutartims 

(iki 6 mėn.) 
38,00 € 45,00 € 53,00 € 60,00 € 8,00 € 

Terminuotoms sutartims 

(6-12 mėn.) 
31,00 € 38,00 € 44,00 € 50,00 € 6,00 € 

Neterminuotoms sutartims 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 5,00 € 

 
PASTABOS 10 SKYRIUI: 

1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo įstatymuose nustatyta tvarka pridedamas PVM. 
2. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į 
LATGA dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių naudojimo 
pradžios pristato pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties galiojimo metams 
taikoma 15 procentų dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, 
neterminuotoms sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms 
sutartims – 20 procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 

3. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už metus į priekį taikoma 10% dydžio mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 

4. Jeigu organizuojami vienkartiniai renginiai ar šokių vakarai, kiekvienam renginiui ar šokių vakarui 
papildomai taikomi atitinkami koncertų, pramoginių renginių ir diskotekų/šokių vakarų tarifai. 
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5. Jeigu įmonė dirba iki 20 valandos, tarifui 10.2 gali būti taikoma iki 25% dydžio mokėtino autorinio 
atlyginimo nuolaida. 

6. Jeigu įmonė dirba iki 24 val. ir tęsia darbą po 24 val., tarifui 10.2 taikomas 5% priedas kiekvienai 
papildomai darbo valandai nuo 24 val., bet ne daugiau kaip 25% (muzikos kūriniai gali būti naudojami tik 
muzikiniam fonui). 

7. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 3 metus, gali būti taikoma 10% 
mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida. 

8. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 5 metus, gali būti taikoma 15% 
mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida. 

9. Kūrinių naudotojams, prisiėmus papildomą įsipareigojimą nenutraukti sutarties 3 arba 5 metus (pastabų 
7-8 punktai), papildomai gali būti taikomos mokėtino autorinio atlyginimo mokėtino autorinio atlyginimo 
nuolaidos restoranų tinklams už plotų sumą sutartyje: 

a. Nuo 500 iki 1.000  5 % 
b. Nuo 1.001 iki 1.500 6 % 
c. Nuo 1.501 iki 2.000 7 % 
d. Nuo 2.001 iki 2.500 8 % 
e. Nuo 2.501 iki 3.000 9 % 
f. Nuo 3.001 iki 3.500 10 % 
g. Nuo 3.501 iki 3.500 11 % 
h. Nuo 4.001 iki 4.500 12 % 
i. Nuo 4.504 iki 5.000 13 % 
j. Nuo 5.001 iki 5.500  14 % 
k. Nuo 5.501 ir daugiau 15 % 

10. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą pagal neterminuotas autorines-licencines sutartis, 
gali būti taikomos žemiau pateikto dydžio mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, jeigu pasirašytos sutartys 
galioja 5 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 5% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, jeigu pasirašytos 
sutartys galioja 10 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 10% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, laikantis 
žemiau išdėstytų sąlygų: 

a. Kūrinių naudotojas yra sudaręs autorines-licencines sutartis dėl visų jam priklausančių ūkinės-
komercinės veiklos vietų, kurios naudojami LATGA repertuaro kūriniai; 

b. Sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebuvo nutraukta ir/ar sustabdyta ilgesniam kaip trijų mėnesių 
laikotarpiui; 

c. Laiku apmokamos visos LATGA pateiktos sąskaitos, per sutarties galiojimo laikotarpį LATGA nėra 
pareiškusi raštiškų pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nesikreipė į teismus ir/ar skolų 
išieškojimo bendroves dėl įsiskolinimo išieškojimo; 

d. Laiku teikiama sutartyse apibrėžta autorinio atlyginimo surinkimui ir pasiskirstymui reikalinga 
informacija. 

Suteikta nuolaida gali būti panaikinta, kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktų sąskaitų, nepateiktus 
sutartyse apibrėžtos autorinio atlyginimo surinkimui ir paskirstymui reikalingos informacijos po raštiško LATGA 
įspėjimo ir/ar paaiškėjus faktui, kad kūrinių naudotojas naudoja LATGA repertuaro kūrinius, neturėdamas 
atitinkamos autorinės-licencinės sutarties. Suteiktos ir panaikintos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos 
taikymas gali būti gali būti grąžintas, pašalinus aukščiau nurodytas sąlygas. Kūrinių naudotojams, sutarčių 
galiojimo laikotarpiu turėjusiems įsiskolinimų, dėl kurių LATGA siuntė raštiškas pretenzijas, kreipėsi į teismus 
ir/ar skolų išieškojimo bendroves, terminas, nuo kurio gali būti taikomos aukščiau pateiktos mokėtino autorinio 
atlyginimo nuolaidos, skaičiuojamas ne nuo sutarties įsigaliojimo, o nuo paskutinės skolos apmokėjimo datos. 

11. Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidų suma pagal skirtingus kriterijus negali viršyti 40% dydžio. 
12. Visos numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems įsiskolinimų ir 
tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 

13. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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12. PREKYBOS CENTRAI, PARDUOTUVĖS, DEGALINĖS, BILIARDO SALĖS, BOULINGO 
TAKELIAI, LAUKIAMIEJI, BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS, KIRPYKLOS, GROŽIO 
SALONAI, SOLIARIUMAI, KLIENTŲ APTARNAVIMO SALĖS IR PAN.  

 
12.1. Mokėtino autorinio atlyginimo dydis € per mėnesį už vieną patalpų ploto m2, kai kūriniai naudojami 

muzikiniam fonui sukurti: 
 

Patalpų 

plotas m2, 

matuojant 

nuo sienos 

iki sienos 

Terminuotoms sutartims  

(iki 6 mėn.) 

Terminuotoms sutartims  

(6-12 mėn.) 
Neterminuotoms sutartims 

Tarifas už 

vieną kv.m. 

per mėnesį 

Ne mažiau 

kaip už vieną 

ūkinės -

komercinės 

veiklos vietą 

per mėnesį 

Tarifas už 

vieną kv.m. 

per mėnesį 

Ne mažiau 

kaip už vieną 

ūkinės -

komercinės 

veiklos vietą 

per mėnesį 

Tarifas už 

vieną kv.m. 

per mėnesį 

Ne mažiau 

kaip už vieną 

ūkinės -

komercinės 

veiklos vietą 

per mėnesį 

Iki 1.000 0,0750 € 7,50 € 0,0625 € 6,25 € 0,0500 € 5,00 € 

Nuo 1.001 iki 

5.000 
0,0690 € 5,18 € 0,0575 € 4,31 € 0,0460 € 3,45 € 

Nuo 5.001 iki 

10.000 
0,0683 € 3,42 € 0,0569 € 2,85 € 0,0455 € 2,28 € 

Nuo 10.001 

iki 15.000 
0,0660 € 3,30 € 0,0550 € 2,75 € 0,0440 € 2,20 € 

Nuo 15.001 

iki 25.000 
0,0645 € 3,23 € 0,0538 € 2,69 € 0,0430 € 2,15 € 

Nuo 25.001 

iki 50.000 
0,0630 € 3,15 € 0,0525 € 2,63 € 0,0420 € 2,10 € 

Nuo 50.001 

iki 100.00 
0,0600 € 3,00 € 0,0500 € 2,50 € 0,0400 € 2,00 € 

Nuo 100.001 

iki 150.000 
0,0525 € 2,63 € 0,0438 € 2,19 € 0,0350 € 1,75 € 

Nuo 150.001 

iki 200.000 
0,0450 € 2,25 € 0,0375 € 1,88 € 0,0300 € 1,50 € 

 
12.2. Mokėtino autorinio atlyginimo dydis € per mėnesį už vieną garsiakalbį, kai kūriniai naudojami 

muzikiniam fonui sukurti šiame skyriuje išvardintų ūkinės-komercinės veiklos vietų teritorijose: 
 

Terminuotoms sutartims (iki 6 
mėn.) 

Terminuotoms sutartims (6-12 
mėn.) 

Neterminuotoms sutartims 

4,50 € 3,75 € 3,00 € 

 
12.3. Mokėtinas autorinis atlyginimas, kai šiame skyriuje išvardintose ūkinės-komercinės veiklos vietose 

veikia viešbučiai, moteliai ir pan.: taikomi 8 skyriaus tarifai. 

 

12.4.  Mokėtinas autorinis atlyginimas, kai šiame skyriuje išvardintose ūkinės-komercinės veiklos vietose 

veikia restoranai, kavinės, barai ir pan.: taikomi 10 skyriaus tarifai. 
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PASTABOS 12 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo įstatymuose nustatyta tvarka pridedamas PVM. 
2. Minimalus autorinis atlyginimas pagal neterminuotas sutartis mokamas už kalendorinius metus į priekį, 
pagal terminuotas sutartis už visą tokios sutarties galiojimo terminą į priekį. 
3. Patalpų plotams viršijus 200.001 m2 ribą, tarifo dydis nustatomas šalių susitarimu. 
4. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į 
LATGA dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių naudojimo pradžios 
pristato pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties galiojimo metams taikoma 15 
procentų dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, 
neterminuotoms sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms 
sutartims – 20 procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 
5. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už metus į priekį gali būti taikoma 10% dydžio 
mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida. Ši nuolaida netaikoma, kai mokamas tik minimalus autorinis atlyginimas. 
6. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 3 metus, gali būti taikoma 10% mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 
7. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 5 metus, gali būti taikoma 15% mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 
8. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą pagal neterminuotas autorines-licencines sutartis, 
gali būti taikomos žemiau pateikto dydžio mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, jeigu pasirašytos sutartys 
galioja 5 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 5% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, jeigu pasirašytos 
sutartys galioja 10 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 10% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, laikantis 
žemiau išdėstytų sąlygų: 

a. Kūrinių naudotojas yra sudaręs autorines-licencines sutartis dėl visų jam priklausančių ūkinės-
komercinės veiklos vietų, kurios naudojami LATGA repertuaro kūriniai; 
b. Sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebuvo nutraukta ir/ar sustabdyta ilgesniam kaip trijų mėnesių 
laikotarpiui; 
c. Laiku apmokamos visos LATGA pateiktos sąskaitos, per sutarties galiojimo laikotarpį LATGA nėra 
pareiškusi raštiškų pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nesikreipė į teismus ir/ar skolų 
išieškojimo bendroves dėl įsiskolinimo išieškojimo; 
d. Laiku teikiama sutartyse apibrėžta autorinio atlyginimo surinkimui ir pasiskirstymui reikalinga 
informacija. 

Suteikta nuolaida gali būti panaikinta, kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktų sąskaitų, nepateiktus 
sutartyse apibrėžtos autorinio atlyginimo surinkimui ir paskirstymui reikalingos informacijos po raštiško LATGA 
įspėjimo ir/ar paaiškėjus faktui, kad kūrinių naudotojas naudoja LATGA repertuaro kūrinius, neturėdamas 
atitinkamos autorinės-licencinės sutarties. Suteiktos ir panaikintos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos 
taikymas gali būti gali būti grąžintas, pašalinus aukščiau nurodytas sąlygas. Kūrinių naudotojams, sutarčių 
galiojimo laikotarpiu turėjusiems įsiskolinimų, dėl kurių LATGA siuntė raštiškas pretenzijas, kreipėsi į teismus 
ir/ar skolų išieškojimo bendroves, terminas, nuo kurio gali būti taikomos aukščiau pateiktos mokėtino autorinio 
atlyginimo nuolaidos, skaičiuojamas ne nuo sutarties įsigaliojimo, o nuo paskutinės skolos apmokėjimo datos. 
9. Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidų suma pagal skirtingus kriterijus negali viršyti 40% dydžio. 
10. Visos numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems įsiskolinimų ir 
tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 
11. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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13. SPORTO UŽSIĖMIMAI, SPORTO KLUBAI, ŠOKIŲ PAMOKOS, KURSAI, TRENIRUOTĖS  
 

13.1. Mokėtinas autorinis atlyginimas, kai muzikos kūriniai naudojami šokių pamokų, kursų, treniruočių 
metu, sportinių grupių užsiėmimų (aerobika, stepas, zumba, pilates, kalanetika, joga, įvairios 
mankštos ir pan.) metu: 

 
Užsiėmimų skaičius 

per mėnesį 
Iki 50 Nuo 51 iki 100 Nuo 101 iki 150 Nuo 151 

Autorinis atlyginimas 
už vieną treniruotę 

1,00 € 0,90 € 0,80 € 0,70 € 

 
13.2. Mokėtinas autorinis atlyginimas, kai muzikos kūriniai naudojami sporto užsiėmimų metu treniruoklių 

ir sporto salėse, baseinuose, pirtyse, bendro naudojimo patalpose ir pan.: taikomi 12 skyriaus tarifai 
 

13.3. Mokėtinas autorinis atlyginimas, kai šiame skyriuje išvardintose ūkinės-komercinės veiklos vietose 
veikia restoranai, kavinės, barai ir pan.: taikomi 10 skyriaus tarifai. 

 
PASTABOS 13 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo įstatymuose nustatyta tvarka pridedamas PVM. 
2. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į 
LATGA dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių naudojimo pradžios 
pristato pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties galiojimo metams taikoma 15 
procentų dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, 
neterminuotoms sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms 
sutartims – 20 procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 
3. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už metus į priekį taikoma 10% dydžio mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. Ši nuolaida netaikoma, kai mokamas tik minimalus autorinis atlyginimas. 
4. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 3 metus, gali būti taikoma 10% mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 
5. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 5 metus, gali būti taikoma 15% mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 
6. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą pagal neterminuotas autorines-licencines sutartis, 
gali būti taikomos žemiau pateikto dydžio mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, jeigu pasirašytos sutartys 
galioja 5 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 5% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, jeigu pasirašytos 
sutartys galioja 10 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 10% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, laikantis 
žemiau išdėstytų sąlygų: 

a. Kūrinių naudotojas yra sudaręs autorines-licencines sutartis dėl visų jam priklausančių ūkinės-
komercinės veiklos vietų, kurios naudojami LATGA repertuaro kūriniai; 
b. Sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebuvo nutraukta ir/ar sustabdyta ilgesniam kaip trijų mėnesių 
laikotarpiui; 
c. Laiku apmokamos visos LATGA pateiktos sąskaitos, per sutarties galiojimo laikotarpį LATGA nėra 
pareiškusi raštiškų pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nesikreipė į teismus ir/ar skolų 
išieškojimo bendroves dėl įsiskolinimo išieškojimo; 
d. Laiku teikiama sutartyse apibrėžta autorinio atlyginimo surinkimui ir pasiskirstymui reikalinga 
informacija. 

Suteikta nuolaida gali būti panaikinta, kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktų sąskaitų, nepateiktus 
sutartyse apibrėžtos autorinio atlyginimo surinkimui ir paskirstymui reikalingos informacijos po raštiško LATGA 
įspėjimo ir/ar paaiškėjus faktui, kad kūrinių naudotojas naudoja LATGA repertuaro kūrinius, neturėdamas 
atitinkamos autorinės-licencinės sutarties. Suteiktos ir panaikintos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos 
taikymas gali būti gali būti grąžintas, pašalinus aukščiau nurodytas sąlygas. Kūrinių naudotojams, sutarčių 
galiojimo laikotarpiu turėjusiems įsiskolinimų, dėl kurių LATGA siuntė raštiškas pretenzijas, kreipėsi į teismus 
ir/ar skolų išieškojimo bendroves, terminas, nuo kurio gali būti taikomos aukščiau pateiktos mokėtino autorinio 
atlyginimo nuolaidos, skaičiuojamas ne nuo sutarties įsigaliojimo, o nuo paskutinės skolos apmokėjimo datos. 
7. Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidų suma pagal skirtingus kriterijus negali viršyti 40% dydžio. 
8. Visos numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems įsiskolinimų ir 
tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 
9. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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14. KINO TEATRAI 
 

14.1.  Muzikos kūrinių atlikimas filmo demonstravimo metu (muzikos kūriniai įrašyti į audiovizualinio kūrinio 
garso takelį), su įėjimo mokesčiu: 
2023 m. – 1.15 % nuo pajamų gautų už parduotus bilietus (atskaičius PVM). 

 
14.2.  Muzikos kūrinių atlikimas filmo demonstravimo metu (muzikos kūriniai įrašyti į audiovizualinio kūrinio 

garso takelį), be įėjimo mokesčio: 
 

Tikėtinas žiūrovų skaičius vieno filmo parodymo metu 

arba sėdimų vietų skaičius patalpose 
Autorinis atlyginimas € už vieno filmo parodymą 

iki 100 10,00 € 

iki 300 20,00 € 

iki 500 30,00 € 

iki 1.000 50,00 € 

iki 3.000 60,00 € 

iki 5.000  70,00 € 

iki 7.000 ir daugiau 90,00 € 

 
PASTABOS 14 SKYRIUI: 

1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 

2. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, neterminuotoms sutartims tarifai 
pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms sutartims – 20 procentų visam 
sutarties galiojimo laikotarpiui.  
 
  



19 

 

17. TRANSPORTAS 
 

17.1. Laivai, keltai: 
17.1.1. Už kūrinių naudojimą laivų, keltų kajutėse taikomi 8 skyriaus tarifai. 
17.1.2. Už kūrinių naudojimą laivų, keltų naktiniuose, muzikos klubuose/baruose, kazino taikomi 9 

skyriaus tarifai. 
17.1.3. Už kūrinių naudojimą laivų, keltų restoranuose, baruose ir pan. taikomi 10 skyriaus tarifai. 
17.1.4. Už kūrinių naudojimą laivų, keltų boulinguose, biliardo klubuose taikomi 11 skyriaus tarifai. 
17.1.5. Už kūrinių naudojimą laivų, keltų parduotuvėse, vestibiuliuose, deniuose ir kitose bendro 

naudojimo patalpose taikomi 12 skyriaus tarifai. 
 

17.2. Keleiviniai traukiniai: 
17.2.1. Už kūrinių naudojimą fonui keleiviniuose vagonuose: 

 

Terminuotoms sutartims, kurių 

galiojimo terminas iki 6 mėnesių 

Terminuotoms sutartims, kurių 

galiojimo terminas iki 12 

mėnesių, tačiau daugiau kaip 6 

mėnesiai 

Neterminuotoms sutartims 

7,50 € už vieną keleivinį vagoną, 

kuriame naudojami muzikos 

kūrinių garso įrašai, radijo 

transliacijos, per mėnesį. 

6,25 € už vieną keleivinį vagoną, 

kuriame naudojami muzikos 

kūrinių garso įrašai, radijo 

transliacijos, per mėnesį. 

5,00 € už vieną keleivinį vagoną, 

kuriame naudojami muzikos 

kūrinių garso įrašai, radijo 

transliacijos, per mėnesį. 

 
17.2.2. Už kūrinių naudojimą vagonuose-restoranuose taikomi 10 skyriaus tarifai. 

 
17.3. Lėktuvai: 

 

Terminuotoms sutartims (iki 6 mėn.) 

Muzika keleivių įsodinimo / 

išlaipinimo metu 
22,50 € už vieną lėktuvą per mėnesį 

Muzika skrydžio metu 

Lėktuvas iki 100 vietų 3,00 € už vieną skrydį 

Lėktuvas nuo 101 iki 200 vietų 6,00 € už vieną skrydį 

Lėktuvas daugiau 200 vietų 9,00 € už vieną skrydį 

 

Terminuotoms sutartims (6-12 mėn.) 

Muzika keleivių įsodinimo / 

išlaipinimo metu 
18,75 € už vieną lėktuvą per mėnesį 

Muzika skrydžio metu 

Lėktuvas iki 100 vietų 2,50 € už vieną skrydį 

Lėktuvas nuo 101 iki 200 vietų 5,00 € už vieną skrydį 

Lėktuvas daugiau 200 vietų 7,50 € už vieną skrydį 

 

Neterminuotoms sutartims 

Muzika keleivių įsodinimo / 

išlaipinimo metu 
15,00 € už vieną lėktuvą per mėnesį 

Muzika skrydžio metu 

Lėktuvas iki 100 vietų 2,00 € už vieną skrydį 

Lėktuvas nuo 101 iki 200 vietų 4,00 € už vieną skrydį 

Lėktuvas daugiau 200 vietų 6,00 € už vieną skrydį 
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17.4. Automobiliai (autobusai, taksi, pavėžėjimo paslaugos, automobilių nuoma ir pan.): 
 

Terminuotoms sutartims (iki 6 mėn.) 

Sėdimų vietų skaičius kiekviename automobilyje 
Autorinis atlyginimas už vieną automobilį, € per 

mėnesį 

Iki 7 1,50 € 

Iki 24 3,00 € 

Iki 48 3,75 € 

Iki 60 4,50 € 

Iki 80 5,25 € 

Virš 80 6,00 € 

 

Terminuotoms sutartims (6-12 mėn.) 

Sėdimų vietų skaičius kiekviename automobilyje 
Autorinis atlyginimas už vieną automobilį, € per 

mėnesį 

Iki 7 1,25 € 

Iki 24 2,50 € 

Iki 48 3,15 € 

Iki 60 3,75 € 

Iki 80 4,40 € 

Virš 80 5,00 € 

 

Neterminuotoms sutartims 

Sėdimų vietų skaičius kiekviename automobilyje 
Autorinis atlyginimas už vieną automobilį, € per 

mėnesį 

Iki 7 1,00 € 

Iki 24 2,00 € 

Iki 48 2,50 € 

Iki 60 3,00 € 

Iki 80 3,50 € 

Virš 80 4,00 € 

 
PASTABOS 17 SKYRIUI: 
1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
2. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į LATGA 
dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių naudojimo pradžios pristato 
pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties galiojimo metams taikoma 15 procentų 
dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus naudoti kūrinius, neterminuotoms 
sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 procentų, terminuotoms sutartims – 20 
procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 
3. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už metus į priekį taikoma 10% dydžio nuolaida, jeigu 
Tarifuose nenustatytas privalomas mokėjimas už metus į priekį. 
4. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 3 metus, gali būti taikoma 10% mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 
5. Kūrinių naudotojui įsipareigojus nenutraukti pasirašytos sutarties 5 metus, gali būti taikoma 15% mokėtino 
autorinio atlyginimo nuolaida. 
6. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą pagal neterminuotas autorines-licencines sutartis, gali 
būti taikomos žemiau pateikto dydžio mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, jeigu pasirašytos sutartys galioja 
5 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 5% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, jeigu pasirašytos sutartys 
galioja 10 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 10% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, laikantis žemiau 
išdėstytų sąlygų: 
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a. Kūrinių naudotojas yra sudaręs autorines-licencines sutartis dėl visų jam priklausančių ūkinės-
komercinės veiklos vietų, kurios naudojami LATGA repertuaro kūriniai; 

b. Sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebuvo nutraukta ir/ar sustabdyta ilgesniam kaip trijų mėnesių 
laikotarpiui; 

c. Laiku apmokamos visos LATGA pateiktos sąskaitos, per sutarties galiojimo laikotarpį LATGA nėra 
pareiškusi raštiškų pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nesikreipė į teismus ir/ar skolų 
išieškojimo bendroves dėl įsiskolinimo išieškojimo; 

d. Laiku teikiama sutartyse apibrėžta autorinio atlyginimo surinkimui ir pasiskirstymui reikalinga 
informacija. 

e. Suteikta nuolaida gali būti panaikinta, kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktų sąskaitų, 
nepateiktus sutartyse apibrėžtos autorinio atlyginimo surinkimui ir paskirstymui reikalingos 
informacijos po raštiško LATGA įspėjimo ir/ar paaiškėjus faktui, kad kūrinių naudotojas naudoja 
LATGA repertuaro kūrinius, neturėdamas atitinkamos autorinės-licencinės sutarties. Suteiktos ir 
panaikintos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikymas gali būti gali būti grąžintas, pašalinus 
aukščiau nurodytas sąlygas. Kūrinių naudotojams, sutarčių galiojimo laikotarpiu turėjusiems 
įsiskolinimų, dėl kurių LATGA siuntė raštiškas pretenzijas, kreipėsi į teismus ir/ar skolų išieškojimo 
bendroves, terminas, nuo kurio gali būti taikomos aukščiau pateiktos mokėtino autorinio atlyginimo 
nuolaidos, skaičiuojamas ne nuo sutarties įsigaliojimo, o nuo paskutinės skolos apmokėjimo datos. 

7. Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos nesumuojamos, LATGA taiko vieną, Tarifuose numatytą didžiausią 
nuolaidą. 
8. Visos šiame skyriuje numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems 
įsiskolinimų ir tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 
9. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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18. SPECIALŪS APMOKĖJIMO TARIFAI  
 

18.1. Muzikos kūrinių garso įrašų panaudojimas čiuožyklose ir pan.: 1,5% nuo pajamų, gautų už parduotus 
bilietus (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip 30,00 € per mėnesį. 

 
18.2. Muzikos kūrinių garso įrašų naudojimas paplūdimiuose, parkuose, gatvėse, aikštėse ir pan.: 

18.2.1. Muzikos kūrinių garso įrašų naudojimas užsakant kūrinius (mokamos paslaugos): 3% nuo gautų 
pajamų už kūrinių užsakymus. 

18.2.2. Muzikos kūrinių garso įrašų naudojimas fonui paplūdimiuose, parkuose, gatvėse, aikštėse ir pan.: 
 

Terminuotoms sutartims  

(iki 6 mėn.) 

Terminuotoms sutartims  

(6-12 mėn.) 
Neterminuotoms sutartims 

15,00 € už kiekvieną garsiakalbį 

per mėnesį 

12,50 € už kiekvieną garsiakalbį 

per mėnesį 

10,00 € už kiekvieną garsiakalbį 

per mėnesį 

 
18.3. Muzikos kūrinių garso įrašų naudojimas atrakcionuose, karuselėse ir pan.: 

 
Terminuotoms sutartims  

(iki 6 mėn.) 

Terminuotoms sutartims  

(6-12 mėn.) 
Neterminuotoms sutartims 

150,00 € per mėnesį 125,00 € per mėnesį 100,00 € per mėnesį 

 
18.4. Muzikos kūrinių garso įrašų ir/arba radijo/TV transliacijų, kuriose naudojami muzikos kūriniai, 

naudojimas muzikiniam fonui darbo vietose (gamybos vietose, biuruose ir pan.) darbo metu, kai tai 
nėra renginio dalis: 

 
Terminuotoms sutartims  

(iki 6 mėn.) 

Terminuotoms sutartims  

(6-12 mėn.) 
Neterminuotoms sutartims 

3,00 € per mėnesį už kiekvieną 

darbuotojų grupę iki 25 žmonių 

2,50 € per mėnesį už kiekvieną 

darbuotojų grupę iki 25 žmonių 

2,00 € per mėnesį už kiekvieną 

darbuotojų grupę iki 25 žmonių 

 
18.5. Muzikinis signalas, laukiant pokalbio telefonu: 

 
Vidinio ryšio telefonų linijų skaičius,  

terminuotoms sutartims (iki 6 mėn.) 
Autorinis atlyginimas, € per mėnesį 

Nuo 1 iki 10 4,50 € 

Nuo 11 iki 20 7,50 € 

Toliau, kas 20 3,00 € 

 
Vidinio ryšio telefonų linijų skaičius,  

terminuotoms sutartims (6-12 mėn.) 
Autorinis atlyginimas, € per mėnesį 

Nuo 1 iki 10 3,75 € 

Nuo 11 iki 20 6,25 € 

Toliau, kas 20 2,50 € 

 
Vidinio ryšio telefonų linijų skaičius,  

neterminuotoms sutartims 
Autorinis atlyginimas, € per mėnesį 

Nuo 1 iki 10 3,00 € 

Nuo 11 iki 20 5,00 € 

Toliau, kas 20 2,00 € 
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PASTABOS 18 SKYRIUI: 

1. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 

2. Jeigu mokėtino autorinio atlyginimo suma licencinėje sutartyje pagal šio skyriaus Tarifus susidaro 5,00 
€ ir mažiau per mėnesį, autorinis atlyginimas mokamas už kalendorinius metus į priekį (neterminuotoms 
sutartims) arba už visą licencinės sutarties galiojimo laikotarpį (terminuotoms sutartims). 

3. Jeigu kūrinių naudotojas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios raštu kreipiasi į 
LATGA dėl autorinės licencinės sutartis sudarymo ir ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki kūrinių naudojimo 
pradžios pristato pasirašytą neterminuotą autorinę-licencinę sutartį, pirmiems sutarties galiojimo 
metams taikoma 15 procentų dydžio nuolaida. Jeigu autorinė licencinė sutartis sudaroma jau pradėjus 
naudoti kūrinius, neterminuotoms sutartims tarifai pirmiems sutarties galiojimo metams didinami 15 
procentų, terminuotoms sutartims – 20 procentų visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 

4. Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą už kalendorinius metus į priekį gali būti taikoma 
10% dydžio nuolaida, jeigu Tarifuose nenustatytas privalomas mokėjimas už metus į priekį. 

5.  Mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidų suma pagal skirtingus kriterijus negali viršyti 40% dydžio. Visos 
šiame skyriuje numatytos tarifų ir mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikomos neturintiems 
įsiskolinimų ir tinkamai sutartinius įsipareigojimus vykdantiems kūrinių naudotojams. 

6. Minimalus terminuotos sutarties galiojimo terminas, už kurį skaičiuojamas autorinis atlyginimas yra ne 

mažiau kaip vienas mėnuo. 
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19. MUZIKOS KŪRINIŲ TRANSLIAVIMAS IR RETRANSLIAVIMAS  
 

19.1.  Radijas: 3,2% nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM), bet ne mažiau kaip: 
o 144,81 € per mėnesį – už kiekvieną radijo programą, išskyrus vietines; 
o 57,92 € per mėnesį – už kiekvieną vietinę radijo programą. 

 
Jeigu transliuotojas viešai skelbia radijo programoje panaudotus kūrinius internetu, kai viešai skelbiama 
nepakeista radijo programa tuo pačiu metu su transliacija („simulcasting“), taikomas papildomas minimalus 
43,44 € per mėnesį autorinis atlyginimas už kiekvieną radijo programą. 
   

19.2.  Televizija: 
o 2019 m. – 1,74 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 
o 2020 m. – 1,83 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2021 m. – 1,92 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2022 m. – 2,01 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2023 m. – 2,10 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2024 m. – 2,19 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2025 m. – 2,28 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2026 m. – 2,37 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o 2027 m. – 2,46 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM); 

o Nuo 2028 m. – 2,5 % nuo transliuotojo pajamų (atskaičius PVM). 

Kiekvienais metais transliuotojui taikomas tarifas yra ne mažesnis kaip: 
o 145 € per mėnesį – už kiekvieną televizijos programą, išskyrus vietines; 

o 60 € per mėnesį – už kiekvieną vietinę televizijos programą. 

Jeigu transliuotojas viešai skelbia televizijos programoje panaudotus kūrinius internetu, kai viešai skelbiama 
nepakeista televizijos programa tuo pačiu metu su transliacija („simulcasting“), taikomas papildomas m inimalus 
45 € per mėnesį autorinis atlyginimas už kiekvieną televizijos programą. 
 

19.3.  Kabelinė televizija: 
Autorinio atlyginimo tarifas nustatomas derybomis su kabelinės retransliacijos operatorių asociacijomis. 
 
PASTABOS 19 SKYRIAUS 1 IR 2 DALIMS: 
1. Vietinė radijo, televizijos programa – programa, transliuojama per vieną siuntimo stotį (siųstuvą). 
2. Prie suskaičiuoto autorinio atlyginimo pridedamas PVM. 
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20. KŪRINIŲ VIEŠAS PASKELBIMAS KOMPIUTERIŲ T INKLAIS (INTERNETE) 
 

20.1. Kūrinių viešas paskelbimas kompiuterių tinklais (internete), kai toks paskelbimas vykdomas srautu - 

interneto radijas (webcasting), kuomet galutiniai vartotojai neturi galimybės individualiai pasirinkti 

klausomų kūrinių: autorinis atlyginimas yra 8%, skaičiuojami nuo pajamų, gautų už su kūrinių 

naudojimu susijusią veiklą (abonentiniai, vienkartiniai prieigos prie paslaugos mokesčiai, reklama, 

rėmimo lėšos ir kt.), bet ne mažiau kaip: 

 

Maks. klausytojų, galinčių prisijungti vienu metu, skaičius 
Min. autorinis atlyginimas 

 per mėnesį 

0 – 201 15 € 

0 – 100 50 € 

101 - 300 60 € 

301 - 500 80 € 

501 - 1000 110 € 

Daugiau kaip 1000 Atskiras susitarimas 

 
20.2. Kūrinių viešas paskelbimas kompiuterių tinklais (internete), kai toks paskelbimas vykdomas srautu – 

kūrinių pasiklausymui (streaming), kuomet galutiniai vartotojai turi galimybę individualiai pasirinkti 

klausomus kūrinius (atsisiuntimas neleidžiamas): autorinis atlyginimas yra 8%, skaičiuojami nuo 

pajamų, gautų už su kūrinių naudojimu susijusią veiklą (abonentiniai, vienkartiniai prieigos prie 

paslaugos mokesčiai, reklama, rėmimo lėšos, ir kt.), bet ne mažiau kaip 0,002 € už vieną 

pasiklausymą (stream) ir ne mažesnis kaip: 

 

Skelbiamų kūrinių skaičius 
Min. autorinis atlyginimas 

per mėnesį 

0 - 50 kūrinių 20 € 

51 - 100 kūrinių 35 € 

101 – 200 kūrinių 45 € 

201 – 300 kūrinių 60 € 

301 – 400 kūrinių 75 € 

401 – 500 kūrinių 90 € 

501 – 700 kūrinių 110 € 

700 – 1000 kūrinių 130 € 

Daugiau nei 1000 kūrinių Atskiras susitarimas 

 

20.3. Kūrinių viešas paskelbimas kompiuterių tinklais (internete), kai toks paskelbimas yra interneto tinklapio 

(svetainės) foninė muzika, kuomet viešai skelbiamas vienas kūrinys2: 20 € per metus. 

 

20.4. Kūrinių viešas paskelbimas kompiuterių tinklais (internete), kuomet galutiniams vartotojams suteikiama 

galimybė juos atsisiųsti: autorinis atlyginimas yra 8%, skaičiuojamų nuo pajamų, gautų už su kūrinių 

naudojimu susijusią veiklą (abonentiniai, vienkartiniai prieigos prie paslaugos mokesčiai, reklama, 

rėmimo lėšos, ir kt.), bet ne mažiau kaip 0,1 € už kiekvieną parsisiųstą kūrinį. Už albumo parsisiuntimą 

- ne mažiau kaip 0,04 € už kiekvieną kūrinį albume. Minimalus  atlyginimas, nepaisant gautų pajamų ir 

atsisiuntimų skaičiaus yra 30 € per mėnesį. 

  

                                                 
1 Tarifas taikomas tik fiziniams asmenims, kuomet kūriniai nenaudojami įmonių, organizacijų, įstaigų ar individualioje veikloje, o autorinis 
atlyginimas sumokamas iš anksto už 12 mėnesių. 
2 Tarifas neapima kūrinio panaudojimo reklamai 
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20.5. Video pagal pareikalavimą (Video On-demand, VOD): 

20.5.1. Kai VOD paslaugų teikėjas suteikia galimybę galutiniam vartotojui pagal atskirą pareikalavimą, 

naudojant sąlyginę prieigą, tam tikrą iš anksto apibrėžtą laiko tarpą peržiūrėti audiovizualinį kūrinį, 

taikomas: 

o 2021 metais - 1 proc. dydžio autorinis atlyginimas, skaičiuojamas nuo pajamų3, bet ne 

mažiau kaip 0,04 EUR už vieną peržiūrą. 

o 2022 metais – 1,5 proc. dydžio autorinis atlyginimas, skaičiuojamas nuo pajamų3, bet ne 

mažiau kaip 0,04 EUR už vieną peržiūrą. 

20.5.2. Kai VOD paslaugų teikėjas suteikia galimybę galutiniam vartotojui įsigyti VOD paslaugų 

abonementą, t. y. suteikia galimybę, naudojant sąlyginę prieigą, tam tikrą iš anksto apibrėžtą laiko tarpą 

peržiūrėti neribotą kiekį kartų audiovizualinį kūrinį ar kūrinių rinkinį, taikomas:  

o 2021 metais - 1 proc. dydžio autorinis atlyginimas, skaičiuojamas nuo pajamų3, bet ne mažiau 

kaip 0,15 EUR/mėn. už vieną VOD paslaugos abonentą. 

o 2022 metais – 1,5 proc. dydžio autorinis atlyginimas, skaičiuojamas nuo pajamų3, bet ne 

mažiau kaip 0,15 EUR/mėn. už vieną VOD paslaugos abonentą. 

20.5.3. Kai VOD paslauga teikiama kartu su retransliavimo paslaugomis, taikomas: 

o 2021 metais - 1 proc. autorinio atlyginimo dydis, skaičiuojamas nuo pajamų3, bet ne mažiau 

kaip 250 EUR/mėn. 

o 2022 metais – 1,5 proc. autorinio atlyginimo dydis, skaičiuojamas nuo pajamų3, bet ne mažiau 

kaip 250 EUR/mėn.  

 
20.6. Įrašyta TV (Catch-up TV – TV ir/ar radijo programų ar jų dalių įrašymas tarnybinėje stotyje (serveryje) 

suteikiant galimybę kūrinių naudotojo klientams žiūrėti jas pasirinktu laiku): autorinis atlyginimas yra 

4,75% nuo paslaugos pajamų (abonentiniai, vienkartiniai prieigos prie paslaugos mokesčiai, reklama, 

rėmimo lėšos, ir kt.), bet ne mažiau kaip 0,08 € už abonentą per mėnesį, kai paslauga yra mokama arba 

ne mažiau kaip 0,05 € už abonentą per mėnesį kai paslauga yra nemokama. Abonentu laikomas asmuo, 

turintis techninę galimybę naudotis paslauga, nepaisant faktinio naudojimosi paslauga. 

 
20.7. Muzikos kūrinių viešas paskelbimas internetu tuo pačiu metu kai kūriniai viešai atliekami gyvai 

koncerte/renginyje (be galimybės kūrinius atsisiųsti ar peržiūrėti koncertą/renginį kitu pasirinktu metu): 
Autorinis atlyginimas yra 5 % nuo parduotų bilietų (prieigos mokesčio), bet ne mažiau kaip 50 € už 
koncertą/renginį. Jeigu paslauga teikiama nemokamai, autorinis atlyginimas yra 50 € už 
koncertą/renginį. 

 
PASTABOS 20 SKYRIUI: 
1. Prie autorinio atlyginimo pridedamas PVM; 

2. Kūrinių naudotojams, laiku nesikreipusiems dėl licencinės sutarties sudarymo, pirmais kūrinių naudojimo 

metais tarifai didinami 20%. 

  

                                                 
3 Pajamomis laikoma: 
- galutinio vartotojo sumokėta kaina už audiovizualinio kūrinio peržiūrą ar abonentinio mokesčio/prenumeratos kaina (vienkartiniai prieigos 
prie paslaugos mokesčiai, abonentiniai mokesčiai ir kiti tam pagal prasme prilyginami mokesčiai); 
- kitos su VOD paslaugų teikimu susijusios pajamos, tokios kaip reklamos, banerinė reklama („banner advertisement“ – reklama įterpta į 
audiovizualinio kūrinio peržiūrą), rėmimo lėšos, barteriai kompensacijos, dovanos ir kita. 
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21. KŪRINIŲ ATGAMINIMAS IR PLATINIMAS  
 

21.1. Kūrinių atgaminimas laikmenose ir jų platinimas: autorinis atlyginimas atitinkamam laikmenos tipui 

skaičiuojamas pagal formulę: laikmenų kiekis x didmeninė ir/ar mažmeninė kaina x procentas PD ir/ar 

PM x LATGA repertuaro dalis išreikšta procentais. Jeigu nepateikiama didmeninė ir/ar mažmeninė 

kainos arba jos yra mažesnės, nei nurodytos lentelėje, taikomos minimalios didmeninė (D) ir/ar 

mažmeninė (M) kainos. 

Laikmenos tipas 
Trukmė 
(min.) 

Kūrinių 
skaičius 

Minimali 
didmeninė 

kaina 

Minimali 
mažmeninė 

kaina 

Procentas 
nuo 

didmeninės 
kainos 

Procentas 
nuo 

mažmeninės 
kainos 

CD 80:00 24 2,72 € 3,20 € 8,712% 7,40% 

CD singlas 23:00 5 1,50 € 1,77 € 8,712% 7,40% 

DVD 112:00 28 3,29 € 4,01 € 7,20% 5,91% 

Vinilinė plokštelė 60:00 16 1,82 € 2,15 € 8,712% 7,40% 

USB - - 2,72 € 3,20 € 8,712% 7,40% 

BLU-RAY DISC 80:00 24 2,72 € 3,20 € 8,712% 7,40% 

MC (kasetė) 60:00 16 2,72 € 3,20 € 8,712% 7,40% 

Kitos laikmenos - - 2,72 € 3,20 € 8,712% 7,40% 

 
21.2. Kūrinių atgaminimas muzikiniuose terminaluose, kurie įrengti viešose vietose (kavinėse, 

restoranuose, parduotuvėse ir kt.) ir naudojami viešai atlikti muzikos kūrinius (tarifas neapima teisės 

viešai atlikti muzikos kūrinius): autorinis atlyginimas yra 10% skaičiuojamų nuo pajamų, gautų už su 

kūrinių naudojimu susijusią veiklą (abonentiniai, vienkartiniai mokesčiai, reklama, rėmimo lėšos, ir kt.) 

bet ne mažiau kaip 8 € už vieną terminalą per mėnesį. 

 

21.3. Kūrinių atgaminimas tarnybinėse stotyse (serveriuose), kai tarnybinės stotys (serveriai) yra 

naudojamos viešai atlikti kūrinius kavinėse, restoranuose, parduotuvėse ir kitose viešose vietose 

(tarifas neapima teisės viešai atlikti muzikos kūrinius): autorinis atlyginimas yra 0,07 € už kiekvieną 

tarnybinėje stotyje įrašytą kūrinį per mėnesį, bet ne mažiau kaip 75 € per mėnesį. 

 
PASTABOS 21 SKYRIUI: 
1. Prie autorinio atlyginimo pridedamas PVM; 

2. Kūrinių naudotojams, laiku nesikreipusiems dėl licencinės sutarties sudarymo, pirmais kūrinių naudojimo 

metais tarifai didinami 20%. 
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22. MUZIKOS KŪRINIŲ ATGAMINIMAS TELEVIZIJOS PROGRAMOSE 
(SINCHRONIZAVIMO TEISĖ)  
 

22.1. Muzikos kūrinių atgaminimas televizijos programose, kurios perduodamos išimtiniam transliavimui 

konkrečiam TV transliuotojui4: 

 

Panaudojimo būdas Tarifas Minimali trukmė, s 

Įrašyta tiesioginė transliacija5 
0,06 € už 1 sekundę6 
0,12 € už 1 sekundę 

15 

Tiesioginė transliacija 0,04 € už 1 sekundę 15 

Filmai, serialai, laidos ir kt. 0,30 € už 1 sekundę 15 

Pagrindinė muzikinė tema7 45 € už seriją/dalį  

 
PASTABOS 22 SKYRIUI: 
1. Prie autorinio atlyginimo pridedamas PVM; 

2. Kūrinių naudotojams, laiku nesikreipusiems dėl licencinės sutarties sudarymo, pirmais kūrinių naudojimo 

metais tarifai didinami 20%. 

                                                 
4 Televizijos programa, pagaminta paties transliuotojo arba pagaminta transliuotojui bendradarbiaujant su nepriklausomu audiovizualinių 
kūrinių gamintoju arba transliuotojo pavedimu pagaminta nepriklausomo audiovizualinių kūrinių gamintojo, kuomet teisės perduodamos 
transliuotojui. Tarifas apima teisę atgaminti muzikos kūrinius, įrašant juos į televizijos programos garso takelį, kai programa transliuojama 
tik to konkretaus transliuotojo televizijos eteryje ir viešai skelbiama transliuotojui priklausančioje (-iose) interneto svetainėse. 
5 Įrašyta tiesioginė transliacija – iš anksto nufilmuota ir įrašyta programa, kuri transliuojama ne vėliau kaip po savaitės nuo įrašo padarymo 
dienos. 
6 Tarifas taikomas, kai programa skirta transliuoti ne daugiau kaip 2 kartus vieną savaitę, programa neskelbiama transliuotojo interneto 
svetainėje. 
7 Pagrindinė muzikinė tema – muzikos kūrinys (-iai) naudojami programoje ir išskiriantys ją iš kitų programų. 


