
PROJEKTAS 
Patvirtinta Asociacijos LATGA 

2020 m. spalio 10 d. 
Visuotinio narių susirinkimo 

 

ASOCIACIJOS LATGA 

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO, SURINKTO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS 

REPROGRAFIJOS BŪDU, PASKIRSTYMO TAISYKLĖS 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 201 straipsnio ir Vyriausybės 

2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 734 patvirtinto „Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą 

asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo“ 

nuostatomis, Aasociacijos LATGA Visuotinis narių susirinkimas tvirtina šias kompensacinio atlyginimo 

paskirstymo taisykles. 

Asociacijos LATGA surinktas kompensacinis atlyginimas iš reprografijos paslaugas teikiančių operatorių ir 

reprografijos įrenginių pardavėjų (pirmą kartą pardavusių reprografijos įrenginius Lietuvos Respublikoje), 

paskirstomas autoriams ir leidėjams tokiu būdu: 

1. Pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo surinktas kompensacinis atlyginimas (už reprografijos 

paslaugas ir už pirmą kartą parduotus reprografijos įrenginius), iki kovo 30 dienos iš kompensacinio 

atlyginimo sumos Asociacija LATGA atskaito asociacijos administravimo išlaidas.: 

 

1.1. 25 % sumą (nuo visos surinktos sumos) ir iki kitų metų vasario 15 dienos perveda ją Kultūros 

minsiterijai kūrybinės veiklos programoms ir autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos 

programoms ;  

1.2. LATGA administravimo išlaidas, kurias LATGA su leidėjų asociacijomis suderina iki sausio 31 

dienos tų  kalendorinių metų, už kuriuos renkamas kompensacinis atlyginimas.  

 

2. Kompensacinis atlyginimas, atskaičius 1 punkte.1 ir 1.2 nurodytas sumas, paskirstomas taip: 

                                  2.1. 60% – autoriams;  

                                  2.2. 40% – leidėjams; 

 

3. Autoriams skirta kompensacinio atlyginimo dalis skirstoma:    

3.1. 20% – mokslinės ir dalykinės literatūros kūrinių autoriams,  

3.2. 15% – grožinės literatūros ir eseistikos kūrinių autoriams, 

3.3. 15% – vaizduojamojo meno kūrinių autoriams, 

3.4. 10% – publicistikos kūrinių autoriams (žurnalistams). 

4. Konkreti kompensacinio atlyginimo suma paskaičiuojama Lietuvos ir užsienio autoriui remiantis:  

4.1. autoriaus pateikta paraiška dėl atlyginimo už knygų panaudą ir surinkta informacija apie 

literatūros, mokslo kūrinių išduotį viešosiose bibliotekose. Konkretus Kompensacinio atlyginimo 

dydis mokslinės, dalykinės, grožinės literatūros, eseistikos ir vaizduojamojo meno kūrinių autoriams 

tiesiogiai priklauso nuo kiekvienos knygos ar leidinio išduoties bibliotekose kartų per skirstomą 

laikotarpį (3.1., 3.2.,3.3.); 



4.2. išduotomis licencijomis reprodukuoti vaizduojamojo meno kūrinius knygose, periodiniuose ir 

kituose leidiniuose už skirstomą laikotarpį. Licencija vienai reprodukcijai prilyginama penkioms 

knygos išduotims (3.3); 

4.3. publicistikos kūrinių autorių paraiškose pateikta informacija (paraiškos forma žurnalistams šių 

taisyklių 2 priede). Turimą kompensacinio atlyginimo sumą skirtą publicistikos autoriams daliname iš 

susumuoto visose pateiktose paraiškose straipsnių skaičiaus ir gauname kompensacinį atlyginimą už 

vieną straipsnį. Konkreti autoriui kompensacinio atlyginimo suma skaičiuojama dauginant 

kompensacinį atlyginimą už vieną straipsnį iš straipsnių skaičiaus, nurodyto autoriaus paraiškoje. 

Negavus paraiškų arba gavus tik iki penkiasdešimt autorių paraiškų, kompensacinis atlyginimas 

pervedamas Lietuvos žurnalistų sąjungai, jei Žurnalistų sąjunga pateikia Asociacijai LATGA sąjungos 

visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sprendimą, suteikiantį sąjungai įgaliojimus paskirstyti 

gautą kompensacinio atlyginimo sumą Žurnalistų sąjungos nariams arba panaudoti ją bendriems 

tikslams (3.4); 

4.4. LATGA atliktų tyrimų rezultatais. 

                         4.5. Kompensacinis atlyginimas išmokamas autorių teisių subjektams , pasibaigus  

                                   kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų 

                                 birželio 1 dienos.  

 

5. Leidėjams skirta kompensacinio atlyginimo dalis skirstoma: 

5.1. 20% – knygų leidėjams; 

5.2. 20% – periodinės spaudos leidėjams. 

 

6. Leidėjų asociacijoms  priklausantis kKompensacinis atlyginimas leidėjams pervedamas paskirstomas pagal 

leidėjų asociacijomsasociacijų ir neasocijuotų leidėjų , jei leidėjų asociacijos pateikia paraiškas, Asociacijai 

LATGA pateiktas iki gruodžio 31 dienos tų kalendorinių metų, kuriais surenkamas atlyginimas (paraiškos 

forma leidėjams šių taisyklių 1priede), . LATGA‘i asociacijos visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) 

sprendimą, suteikiantį leidėjų asociacijai įgaliojimus paskirstyti gautą kompensacinio atlyginmo sumą leidėjų 

asociacijos nariams arba panaudoti ją bendriems tikslams. 

 

7. Konkreti kompensacinio atlyginimo suma, esant kelioms leidėjų asociacijoms bei atskiriems leidėjams, 

paskaičiuojama remiantis leidėjų asociacijų paraiškose pateikta informacija apie atstovaujamų leidėjų skaičių 

(kompensacinis atlyginimas paskaičiuojamas tiesiogiai proporcingai atstovaujamų leidyklų skaičiui) arba 

bendru į kompensacinį atlyginimą pretenduojančių leidėjų asociacijų susitarimu dėl kiekvienai leidėjų 

asociacijai atitenkančios kompensacinio atlyginimo dalies. 

 

8. Sprendimą, kaip bus panaudota leidėjų asociacijai tenkanti kompensacinio atlyginimo suma (panaudota 

leidėjų asociacijos reikmėms ar išmokėta asociacijos nariams), priima leidėjų asociacijos visuotinis narių 

susirinkimas (konferencija). Apie sprendimą leidėjų asociacijos Vyriausybės nutarimu patvirtintame 

„Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, 

paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos apraše“ nustatytais terminais informuoja Asociaciją LATGA. 

 

9. Kompensacinis atlyginimas išmokamas autoriams ir leidėjams pasibaigus kalendoriniams metams, už 

kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų birželio 1 dienos.  

 

  



Asociacijos LATGA Kompensacinio atlyginimo, surinkto 
už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais 

reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių 
1 priedas 

 
 

PARAIŠKOS FORMA LEIDĖJAMS 
 

 
Asociacijai LATGA 

J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius 
 
 

PARAIŠKA IŠMOKĖTI KOMPENSACINĮ ATLYGINIMĄ UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS 
TIKSLAIS REPROGRAFIJOS BŪDU 

 
_______________ Nr. __________ 

(data) 

 

⬜ Periodinių leidinių leidėjų asociacija 

⬜ Knygų leidėjų asociacija 

⬜ Leidėjas 
 

Asociacijos / leidėjo pavadinimas 

 

 

Asociacijos narių skaičius * 

 

 

Asociacijos / leidėjo įsteigimo data 

 

 

Buveinės adresas, kodas, PVM mokėtojo 

kodas, telefono, fakso numeriai, elektroninio 

pašto adresas 

 

 

Banko pavadinimas, atsiskaitomosios 

sąskaitos, į kurią turi būti pervestas 

kompensacinis atlyginimas, numeris 

 

 
* Pildo asociacijos 

 
________________________                                           _______        ____________________ 

(pareigų pavadinimas)                                                                      (parašas)                    (vardas ir pavardė) 



Asociacijos LATGA Kompensacinio atlyginimo, surinkto 
už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais 

reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių 
2 priedas  

 
PARAIŠKOS FORMA ŽURNALISTAMS 

 
 

Asociacijai LATGA 
J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius 

 
 

PARAIŠKA IŠMOKĖTI PUBLICISTIKOS KŪRINIŲ AUTORIAMS (ŽURNALISTAMS) KOMPENSACINĮ 
ATLYGINIMĄ UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS REPROGRAFIJOS BŪDU 

 
_______________ Nr. __________ 

(data) 

 
 

Autoriaus (žurnalisto) vardas, pavardė 

 

 

Asmens kodas, adresas, elektroninio pašto 

adresas, telefono numeris 

 

 

Banko pavadinimas, atsiskaitomosios 

sąskaitos, į kurią turi būti pervestas 

kompensacinis atlyginimas, numeris 

 

 

Per ______ metus periodiniuose leidiniuose 

paskelbtų straipsnių skaičius 

 

 

Sąrašas periodinių leidinių, kuriuose 

paskelbti straipsniai 

 

 

 

 

 
 

_______          ____________________ 
 (parašas)                       (vardas ir pavardė) 

 


