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APIE MUS
Asociacija LATGA – tai ne pelno siekianti kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo
organizacija, turinti juridinio asmens statusą. Pagrindinis tikslas yra kolektyviai administruoti turtines
autorių teises ir gretutinių teisių turėtojų teises bei atstovauti ir ginti Asociacijos narių teises ir teisėtus
interesus. Asociacijos organai yra Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, kolegialus organas – Taryba,
vienasmeniai organai – Asociacijos direktorius ir Asociacijos prezidentas, priežiūros funkcijas atliekantis
organas Revizijos komisija bei ne valdymo organas Etikos komisija.
Kiekvienas LATGA narys Visuotiniame narių susirinkime sprendžia svarbiausius klausimus.
Visuotiniame narių susirinkime išrinkta Taryba svarsto aktualius einamuosius klausimus, nustato privalomas veiklos užduotis, formuoja ir vykdo LATGA veiklos politiką. 7 narius į Tarybą deleguoja kūrybinės sąjungos iš Asociacijos LATGA narių, 6 Tarybos nariai yra laisvai renkami.
Prezidentas atstovauja Asociacijai, šaukia Tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja.
Etikos komisija savo iniciatyva ar Tarybos teikimu svarsto Asociacijos narių tarpusavio ginčus, Asociacijos
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narių padarytus pareigų pažeidimus, visus kitus narių etikos pažeidimus.
Revizijos komisija sprendžia Asociacijos ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

Prezidentė:
Etikos komisijos nariai:

Raminta Naujanytė-Bjelle (muzikos autorė)

Juozas Baužys (muzikos autorius)
Tarybos nariai:

Dainius Babonas (muzikos autorius)

Eglė Ganda Bogdanienė (dailininkė)

Tadas Daujotas (muzikos autorius)

Gintaras Česonis (fotomenininkas)
Birutė Jonuškaitė-Augustinienė (rašytoja)
Antanas Kučinskas (kompozitorius)

Andrius Laucevičius (muzikos autorius)
Gintautas Mieleika (AV kūrinių autorius)

Vytautas Kvietkauskas (žurnalistas)

Revizijos komisijos nariai:

Arūnas Matelis (kino režisierius)

Kazimieras Likša (muzikos autorius)

Vytautas Vaicekauskas (tautodailininkas)

Edita Utarienė (dailininkė)

Leonas Somovas (muzikos autorius)

Gediminas Zujus (muzikos autorius)

Stanislavas Stavickis-Stano (muzikos autorius)

Ona Čirvinskienė (poetė, dainų tekstų autorė)

Laurynas Šarkinas (muzikos autorius)

Inga Kuliavienė (leidybos kompanijos „Prior Mu-

Donatas Ulvydas (kino režisierius)

sica“ atstovė)

Gintaras Zdebskis (muzikos autorius)
Paskutiniai Tarybos ir Prezidento rinkimai vyko 2020 m. spalio 10 d.

Asociacija LATGA kolektyviai administruoja autorių, muzikos kūrinių leidėjų ir AV gamintojų teises.
Kolektyviai administruojamos teisės:
Viešas atlikimas

Perpardavimas

Transliavimas

Viešas rodymas

Retransliavimas

Atgaminimas asmeniniais tikslais (tuščia laikmena ir

Viešas paskelbimas (internete)

reprografija)

Atgaminimas

Knygų panauda

5368
NARIAI

5318
Juridiniai asmenys 50
Fiziniai asmenys

LATGA narių skaičius pagal administruojamas teises
Viešas atlikimas ir
paskelbimas

5779

Atgaminimas

Perpardavimas

Viešas rodymas

5405

1012

571

Naujų narių pagal administruojamas teises skaičius ataskaitiniais metais
Viešas atlikimas ir
paskelbimas

286

Atgaminimas

Perpardavimas

Viešas rodymas

260

42

44

Pasitraukusių narių pagal administruojamas teises skaičius
ataskaitiniais metais
Viešas atlikimas ir
Atgaminimas
paskelbimas

11

11
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MUZIKOS KŪRINIŲ
SKYRIAUS ATASKAITA
Dėl šalyje ir visame pasaulyje susiklosčiusios situacijos
ir su tuo susijusių nacionalinių ribojimų, 2020-ieji metai
atnešė daug nežinios ir naujų iššūkių. Visgi, galime pasidžiaugti, kad, nepaisant to, muzikos kūrinių autoriams
išmokėjome 9 proc. daugiau nei 2019 metais – beveik
4,9 mln. eurų. Laiku priimti sprendimai ir darbo procesų
optimizavimas leido išlaikyti stabilų išmokamo autorinio
atlyginimo augimą ir amortizuoti dėl pandemijos patirtus nuostolius.
Šie metai aiškiai parodė, kad sklandžiai veikianti paskirstymo sistema yra vienas svarbiausių tikslų ir funkcijų,
todėl ir toliau ieškome geriausių sprendimų mūsų autoriams, kad autorinio atlyginimo paskirstymas taptų aiškesnis, tikslesnis, efektyvesnis ir, be abejo, ekonomiškesnis. Vienas tokių sprendimų – tarptautinis susitarimas
dėl bendradarbiavimo su MINT. MINT – tai Šveicarijos
kolektyvinio autorių teisių administravimo asociacijos
SUISA padalinys, specialiai sukurtas tam, kad visame
pasaulyje išskyrus JAV bei, dalį Azijos, centralizuotai surinktų ir paskirstytų autorinį atlyginimą už autorių kūrinių panaudojimą internetinėse platformose, tokiose
kaip „Spotify“, „Deezer“, „Youtube“, „Facebook“ ir kt. Šį
susitarimą tuo pačiu metu pasirašė ir Latvijos bei Estijos
asociacijos, kurios kartu su LATGA iki šiol didžiųjų platformų licencijavimo ir autorinio atlyginimo klausimais
bendradarbiavo su Skandinavijos šalių bei Jungtinės Karalystės asociacijų įkurtu dariniu NMP (Network of Music
Partners).
Pagrindinėmis 2020 m. muzikos kūrinių autorius maitinančiomis sritimis išliko autorinio atlyginimo surinkimas iš radijo ir televizijos transliuotojų (2,13 mln. EUR),
kabelinių operatorių (0,52 mln. EUR) ir gautas kompensacinis atlyginimas už „tuščias laikmenas“ (0,72
mln. EUR). Nors užsakomosios reklamos eteryje ženkliai
sumažėjimo, galime pasidžiaugti, kad autorinio atlyginimo už kūrinių naudojimą transliacijose surinkome net
63 tūkst. eurų daugiau. Šie metai taip pat labai aiškiai
parodė papildomų televizijos ir kabelinės televizijos paslaugų reikšmę. Matome, kad tradicinis televizijos programų retransliavimo metodas po truputį yra keičiamas
papildomomis interaktyviomis televizijos paslaugomis,
kai vartotojas turinį gali valdyti bei pasiekti pasirinktu

laiku ir pasirinktoje vietoje. Reaguodami į šią ten-

arba perkelti į kitus metus. Lietuvos atlikėjai šiais

denciją, kartu su kitomis asociacijomis inicijavo-

metais turėjo gana daug koncertų, deja, pasigir-

me derybas su kabelinių televizijų operatoriais

ti dideliais žiūrovų skaičiais negalėjo. Šiais metais

dėl papildomų turinio valdymo paslaugų licenci-

neįvyko jau tradicija tapę festivaliai „Bliuzo nak-

javimo (OTT). Taip pat pradėjome derybas su VOD

tys“, „Galapagai“, „Granatos fest“, „Karklė“ ir kiti.

(turinio pagal pareikalavimą) paslaugų teikėjais.

Liūdna ir tai, kad didelę metų dalį ribotas kavinių,

Didžiausią smūgį 2020 metais patyrėme dėl neį-

barų, restoranų ir kitų maitinimo įmonių, apgy-

vykusių koncertų ir renginių. Autorinio atlygini-

vendinimo paslaugų bei parduotuvių darbas taip

mo surinkimas iš šios srities krito drastiškai, nors

pat atsiliepė ir autorinio atlyginimo iš šių sričių

ir pavyko sudaryti kiek daugiau nei 300 licencinių

surinkimui – surinkome apie 20 proc. mažiau nei

sutarčių. Metų pradžioje turėjome galimybę iš-

2019 metais. Nepaisant to, LATGA darbuotojai su-

girsti Andrea Bocelli, Laimą Vaikulę, „Gregorian“

darė 1.079 naujų sutarčių su kūrinių naudotojais,

ir „Limp Bizkit“ koncertus, tačiau vėliau dauguma

kurie naudoja kūrinius viešam atlikimui.

planuotų užsienio atlikėjų koncertų buvo atšaukti

Gautos atlyginimo įplaukos: 5.336.910 €
Transliavimas

2.132.549

Retransliavimas

524.277

Viešas atlikimas

1.873.406

Viešas paskelbimas (internete, VOD)

62.495

Atgaminimas (TL)

719.911

Atgaminimas (laikmenose)

24.270

Paskirstytas atlyginimas (atskaičius administravimo sąnaudas): 4.204.723 €
Transliavimas, viešas atlikimas, retransliavimas, viešas paskelbimas (internete)
Atgaminimas (TL)

3.618.585
567.217

Atgaminimas (laikmenose)

18.921

Išmokėtas atlyginimas (Eur)
Transliavimas, viešas atlikimas, retransliavimas, viešas
paskelbimas (internete), atgaminimas*
* 4 kartus per metus

Lietuvos
autoriams

Užsienio
autoriams

2.446.874

2.474.489

Nepaskirstytas atlyginimas muzikos ir teksto autoriams: 3.377.237 €
Transliavimas, viešas atlikimas***
Retransliavimas*

1 770.021
136.995

Viešas paskelbimas (internete)*

17.662

Atgaminimas (laikmenose)*

14.276

Transliavimas, viešas atlikimas* (užsienio autoriams)*
Autorinio atlyginimo rezervai**

* Paskirstymo terminas 2021 m.
** Perpaskirstomi pagal Paskirstymo taisykles
*** Paskirstymo terminas 2021-2023

1.012.298
425.985

Nepaskirstoma autorinio atlyginimo muzikos autoriams suma: 61.123 €*
*Šią sumą sudaro:
autorinis atlyginimas neidentifikuotiems užsienio ir Lietuvos autoriams bei už neregistruotus kūrinius;
autorinis atlyginimas susijęs su ginčais dėl kūrinių registracijos (užsienio);
grąžintas autorinis atlyginimas iš užsienio bendrijų;
autorinis atlyginimas, kurio negalima paskirstyti dėl informacijos trūkumo ir nepateiktų koncertų / renginių programų;
autorinis atlyginimas iš užsienio bendrijų, su kuriomis neturime bendradarbiavimo sutarčių autoriams.
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MENŲ SKYRIAUS
ATASKAITA

Menų skyriuje veikia keturi poskyriai: Audiovizualinių
kūrinių, Dramos kūrinių, Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo bei Vizualiųjų menų poskyris;
administruojamos audiovizualinių kūrinių autorių bei
prodiuserių, dramos kūrinių ir vizualiųjų menų autorių
teisės; skirstomas kompensacinis atlyginimas už kūrinių
atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ir skaitmeninėje laikmenose, kompensacinis atlyginimas už meno
kūrinių perpardavimo teisę, už knygų panaudą bibliotekose ir už atgaminimą reprografijos būdu.

3577

režisierių, scenarijaus autorių, operatorių, rašytojų, knygų vertėjų, dailininkų,
fotografų, dizainerių, dramaturgų, scenografų, choreografų, teatro kompozitorių ir kitų sričių menininkų gavo autorinį ar kompensacinį atlyginimą per
2020 m.

Gautos atlyginimo įplaukos: 1.278.516 €
Kūrinių naudojimo būdas /
administruojama teisė

Audiovizualiniai
kūriniai

Viešas atlikimas

Dramos
kūriniai

Vizualiųjų
menų
kūriniai

Reprografija
ir knygų
panauda

Viso menų
skyriaus

325.933

Transliavimas

325.933

11.840

77.328

89.168

Retransliavimas

167.478

7.281

29.127

203.886

Atgaminimas (TL)

219.302

8.544

0

227.846

Atgaminimas
(reprodukavimas)

9.571

9.571

Viešas paskelbimas
internete

3.798

3.798

Kūrinių perpardavimas

4.282

4.282

0

0

Viešas rodymas
Reprografija
Knygų panauda
Iš viso pagal poskyrius

386.780

353.598

124.106

94.612

94.612

319.420

319.420

414.032

1.278.516

Paskirstytas atlyginimas atskaičius administravimo išlaidas: 1.011.145 €
Kūrinių naudojimo būdas /
administruojama teisė

Audiovizualiniai
kūriniai

Dramos
kūriniai

Viešas atlikimas*

361.510

Transliavimas**

10.804

Vizualiųjų
menų
kūriniai

Reprografija
ir knygų
panauda
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Viso menų
skyriaus
361.510

80.314**

188.605

0

89.315

Atgaminimas
(reprodukavimas)*

7.605

7.605

Viešas paskelbimas
internete*

3.032

3.032

Kūrinių perpardavimas*

3.967

3.967

0

0

Retransliavimas
Atgaminimas (TL)***

93.429***

4.058**

89.315

Viešas rodymas
Reprografija***
Knygų panauda***
Iš viso pagal poskyrius
* Kartą per mėnesį
** 4 kartus per metus
*** Kartą per metus

182.744

376.372

94.918

64.121

64.121

292.990

292.990

357.111

1.011.145

Išmokėtas atlyginimas užsienio autorių bendrijoms: 109.423 €
Audiovizualiniai
kūriniai

Dramos
kūriniai

Vizualiųjų
menų
kūriniai

Reprografija
ir knygų
panauda

Viso menų
skyriaus

32.990

69.586

5.878

1.230

109.423

Išmokėtas atlyginimas teisių turėtojams Lietuvoje: 925.599 €
Kūrinių naudojimo būdas /
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administruojama teisė

Audiovizualiniai
kūriniai

Viešas atlikimas

Dramos
kūriniai

Vizualiųjų
menų
kūriniai

291.924

Transliavimas

9.503

Retransliavimas

71.065

Atgaminimas (TL)

112.419

3.843

Atgaminimas
(reprodukavimas)
Viešas paskelbimas
internete
Kūrinių perpardavimas
Viešas rodymas
Iš užsienio (neišskiriant pagal teises)

78.102

162.513

0

112.419

5.975

5.975

1.712

1.712

3.894

3.894

0

0

26.995

26.995

Reprografija
183.484

305.270

Viso menų
skyriaus
291.924

Knygų panauda
Iš viso pagal poskyrius

Reprografija
ir knygų
panauda

116.678

56.868

32.483

288.523

287.684

345.391

925.599

Nepaskirstytas atlyginimas: 981.509 €
Kūrinių naudojimo būdas /
administruojama teisė

Audiovizualiniai
kūriniai

Vizualiųjų
menų
kūriniai

Dramos
kūriniai

Viešas atlikimas*

Reprografija
ir knygų
panauda

27.336

Viso menų
skyriaus
27.336

Transliavimas*

7.617*

357.407

3.044*

465.465

Atgaminimas
(reprodukavimas)*

1.453

1.453

Viešas paskelbimas
internete*

434

434

1.752

1.752

833

64.107

Retransliavimas
Atgaminimas asmeniniais
tikslais (tuščia laikmena)**

345.424**

4.366*

454.784

7.637

Kūrinių perpardavimas*
Kita (atgaminimas iš užsienio reprografijai*, grąžintos
sumos***)
Autorinio atlyginimo rezervai***

63.188

86

Reprografija*
Iš viso pagal Poskyrius

863.396

39.425

15.133

63.555

63.555

63.555

981.509

* Paskirstymo terminas 2021 m.
** Paskirstymo ir/arba teisių turėtojų nustatymo terminas 2021-2023 m.
*** Perpaskirstomi pagal Paskirstymo taisykles

Nepaskirstoma atlyginimo suma: 31.460 €*
Audiovizualiniai Dramos
kūriniai
kūriniai

Vizualiųjų
menų
kūriniai

Reprografija
ir knygų
panauda

Viso menų
skyriaus

30.635

59

0

31.460

766

* Vadovaujantis Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarka, sprendimą dėl
nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo priima LATGA Visuotinis narių susirinkimas
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FINANSŲ SKYRIAUS
ATASKAITA
Autorių teisių kolektyvinio administravimo atskaitymų pajamos ir sąnaudos (Eur)
2020 01 01–2020 12 31
PAJAMOS
Atskaitymai, skirti administravimo sąnaudoms padengti

1.189.169

Kitos pajamos:
Delspinigiai

12.837

Žyminio mokesčio ir kitų išlaidų grąžinimas

8.103

Finansavimo pajamos

100.854

Kitos pajamos (lėšų grąžinimas, apmokamos paslaugos ir kt.)

17.331

Kitų pajamų iš viso:

139.125

Pajamų iš viso:

1.328.294

SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio ir kitos susijusios išlaidos

1.166.802

Darbuotojų darbo užmokesčio

1.115.422

Socialinio draudimo įmokų

19.824

Už darbą LATGA Tarybos posėdžiuose

31.556

Komunikavimo išlaidos

7.924

Telekomunikacijų, interneto ir korespondencijos pristatymo

7.849

Komandiruočių

12

75

Pastato ir kito turto aptarnavimo išlaidos

90.932

Patalpų draudimo ir eksploatavimo

25.613

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo

32.930

Transporto aptarnavimo

22.507

Kanceliarijos ir ūkio priemonių

9.882

Paslaugų išlaidos

59.074

Teisinių paslaugų

23.688

Audito paslaugų

2.900

Vertimų, seminarų, reprezentacijos ir kitų

3.021

Projektų iš kūrybinės veiklos lėšų, LATGA finansavimo dalis

320

Kitų paslaugų

29.145

Kitų mokesčių išlaidos

48.768

Nario mokesčio (CISAC, GESAC, EVA), IPI autorių katalogo

12.658

Duomenų teikimo (Registrų Centro, „Creditreform“, M. Mažvydo bibliotekos)

7.691

Teismo žyminių ir antstolių mokesčių

4.450

Nekilnojamojo turto, aplinkos teršimo ir kitų mokesčių

6.958

Banko paslaugų

17.011

Abejotinų skolų rezervas

29.979
Sąnaudų iš viso:

1.403.479

2020 m. veiklos rezultatas
Nepanaudotas veiklos rezultatas iš praėjusių laikotarpių
Nepanaudotas veiklos rezultatas iš viso

-75.185
66.496
-8.689

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis atlyginimas

2020 m. sausio 1 d. 		

37

Brutto				2.389

2020 m. gruodžio 31 d.

38

Netto				

1.426

Veiklos sąnaudos pagal administruojamas teises (Eur)
Transliavimas

481.526

Retransliavimas

159.668

Viešas atlikimas

444.143

Viešas paskelbimas

14.102

Atgaminimas

233.312

Meno kūrinių perpardavimas

1.138

Knygų panauda

69.590
Iš viso

LATGA administravimo išlaidos apskaitomos neišskiriant tiesioginių ir netiesioginių administravimo
išlaidų ir neskaidant išlaidų pagal administruojamas
sritis. Tokį metodą sąlygoja LATGA administravimo
darbo organizavimo specifika – administracijos specialistų funkcijų universalumas ir daugialypumas bei
persidengimas administruojant skirtingas sritis.

1.403.479

Atlyginimo surinkimas pagal administruojamas teises (Eur)
Pagal išrašytas sąskaitas

Pagal gautas įplaukas

Transliavimas

2.210.220

Transliavimas

2.221.717

Retransliavimas

732.883

Retransliavimas

728.163

Viešas atlikimas

2.038.631

Viešas atlikimas

2.199.769

Viešas paskelbimas

64.731

Atgaminimas

1.070.910

Meno kūrinių perpardavimas

5.223

Knygų panauda

319.420
Iš viso

Viešas paskelbimas

66.294

Atgaminimas

1.076.210

Meno kūrinių perpardavimas

4.282

Knygų panauda

319.420

6.442.018

Iš viso

6.615.855

Atlyginimo surinkimas ir atskaitymai administravimo sąnaudoms padengti (Eur)
Pagal išrašytas sąskaitas

Transliavimas

Autorinis
atlyginimas

Administravimo
atskaitymai

Atskaitymų
procentinis dydis

2.210.220

463.514

20,97

Retransliavimas

732.883

153.906

21,00

Viešas atlikimas

2.038.631

409.751

20,10

64.731

13.237

20,45

1.070.910

106.288

9,93

Viešas paskelbimas
Atgaminimas
Meno kūrinių perpardavimas

5.223

993

19,01

319.420

21.843

6,84

Iš viso autorinio atlyginimo surinkta Lietuvoje

6.442.018

1.169.532

18,15

Iš užsienio gautas autorinis atlyginimas

218.999

19.637

8,97

6.661.017

1.189.169

17,85

Knygų panauda

Iš viso

Atlyginimo ir atskaitymų, skirtų administravimo sąnaudoms padengti, priskaitymai atliekami pagal kalendoriniais
metais išrašytas PVM sąskaitas-faktūras.
Atlyginimas paskirstomas tik gavus įplaukas.
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Atlyginimas išmokėtas užsienio bendrijoms (Eur)
Už muzikos kūrinių panaudojimą: 2.474.489 €
STIM / Švedija

901.057

SACM / Meksika

2.630

PRS / Anglija

309.666

STEF / Islandija

2.620

ASCAP / JAV

281.332

JASRAC / Japonija

1.961

BMI / JAV

273.421

ARTISJUS / Vengrija

1.949

SOCAN / Kanada

100.108

UBC / Brazilija

GEMA / Vokietija

91.208

SADAIC / Argentina

SACEM / Prancūzija

90.642

MSG / Turkija

RAO / Rusija

77.869

UCMR / Rumunija

720

SIAE / Italija

52.872

KOMCA / Korėja

709

KODA / Danija

50.583

HDS / Kroatija

648

APRA / Australija

29.579

MUSICAUTOR / Bulgarija

552

SESAC / JAV

25.070

SOZA / Slovakija

388

1.440
794

21.739

ABRAMUS / Brazilija

356

AKM / Austrija

18.496

CASH / Honkongas

349

SABAM / Belgija

18.242

ARS ARMAUTHOR / JAV

340

AKKA LAA / Latvija

17.823

SOKOJ / Serbija

314

ZAIKS / Lenkija

15.009

SAMRO / P.Afrika

229

SGAE / Ispanija

13.424

NCIP / Baltarusija

182

TEOSTO / Suomija

11.530

SBACEM / Brazilija

165

TONO / Norvegija

11.445

MCSC / Kinija

134

SUISA / Šveicarija

10.672

SAZAS / Slovėnija

BUMA / Nyderlandai

113

9.352

GCA / Gruzija

IMRO / Airija

5.562

ASSIM/ Brazilija

86

AMRA / JAV

5.354

AGADU / Urugvajus

85

ACUM / Izraeilis

4.446

ZAMP / Makedonija

84

MESAM / Turkija

3.630

SAYCO / Kolumbija

63

SPA / Portugalija

2.886

SACVEN / Venesuela

58

EAU / Estija

2.868

OSA / Čekija

14

1.531

104

Už vizualiųjų kūrinių panaudojimą: 5.878 €
ARS , VAGA / JAV

Už knygų panaudą ir atgaminimą reprografijos
būdu: 1.230 €

1.020

ADAGP / Prancūzija

932

BILDKUNST / Vokietija

818

DACS / Anglija

706

AKKA LAA / Latvija

633

SIAE / Italija

628

VEGAP / Ispanija

386

PP ADM PICASSO / Prancūzija

367
104

IRISH / Airija

552

ALCS / Anglija

417

Kitos reprografijos / knygų panaudos

253

AGADU / Urugvajus

3

ARS , VAGA / JAV

3

Heritiers Matisse / Prancūzija

PP ADM PICASSO / Prancūzija

1

BONO / Norvegija

90

VEGAP / Ispanija

1

BILDUPPHOVSTRATT / Švedija

67

BILDRECHT (VBK) / Austrija

55

SABAM / Belgija

53

EAU / Estija

19

Už dramos kūrinių panaudojimą: 69.586 €

Už audiovizualinių kūrinių panaudojimą: 32.990 €

SACD / Prancūzija

32.619

BILDKUNST / Vokietija

4.705

HENSCHEL SCHAUSPIEL / Vokietija

10.240

DIRECTORS UK / Anglija

4.674

RAO / Rusija

8.780

SCAM / Prancūzija

4.384

SIAE / Italija

2.666

DAMA / Ispanija

Fischer Verlage / Vokietija

2.000

AKKA LAA / Latvija

3.020

ZAIKS / Lenkija

1.813

AuPOCinema / Ukraina

2.806

Nordiska ApS / Danija

1.731

SACD / Prancūzija

Curtis Brown Ltd / Anglija

1.557

ALCS / Anglija

1.931

Aspland MA / JAV

1.481

SGAE / Ispanija

1.346

CASAROTTO / Anglija

1.350

SABAM / Belgija

897

Bohumis Hrabal / Šveicarija

1.347

SFP-ZAPA / Lenkija

716

EAU / Estija

869

ASDACS / Australija

652

Verlag der Autoren /Vokietija

819

SIAE / Italija

565

DILIA / Čekija

748

AWGACS / Australija

384

Eric Glass LTD / Anglija

666

CSCS / Kanada

370

AKKA/LAA / Latvija

563

VEVAM / Nyderlandai

264

NCIP / Baltarusija

167

VG WORT / Vokietija

209

Eesti Teatri Agentuur / Estija

122

VDFS / Austrija

179

Edition Gallimard / Prancūzija

48

EAU / Estija

3.501

2.361

26
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Atlyginimas, 2020 m. gautas iš užsienio (Eur)
Už muzikos kūrinių panaudojimą
Gautas honoraras

Kolektyvinio
administravimo atskaitymai

Honoraras
išmokėjimui

48.808

4.881

43.927

BUMA / Nyderlandai

32.470

3.247

29.223

Network of Music Partners / Danija

22.679

0

22.679

GEMA / Vokietija

19.021

1.902

17.119

SACEM / Prancūzija

10.103

1.010

9.093

AKKA/LAA / Latvija

9.699

970

8.729

3.751

375

3.376

Užsienio bendrija
ZAIKS / Lenkija

STIM / Švedija
PRS / Jungtinė Karalystė

16

3.466

347

3.119

JASRAC / Japonija

3.261

326

2.935

SIAE / Italija

1.803

180

1.623

SUISA / Šveicarija

1.605

160

1.445

ARTISJUS / Vengrija

1.275

128

1.147

SOCAN / Kanada

1.206

121

1.085

TEOSTO / Suomija

1.107

111

996

UCMR / Rumunija

1.107

111

996

AKM / Austrija

957

96

861

SAZAS / Slovenija

884

88

796

TONO / Norvegija

735

73

662

EAU / Estija

657

66

591

KODA / Danija

615

61

554

APRA / Australija

594

59

535

OSA / Čekija

516

52

464

GCA / Gruzija

457

46

411

UBC / Brazilija

427

43

384

IMRO / Airija

325

33

292

ACUM / Izraelis

273

27

246

SOKOJ / Serbija

187

19

168

NCIP / Baltarusija

151

15

136

NCB / Danija

119

12

107

CASH / Honkongas

86

9

77

SAMRO / P.Afrika

75

8

67

HDS / Kroatija

59

6

53

SOZA / Slovakija

58

6

52

BMI / JAV

49

5

44

168.585

14.593

153.992

Gautas honoraras

Kolektyvinio
administravimo atskaitymai

Honoraras
išmokėjimui

Užsienio teatrų kontraktai

5.312

531

4.781

SACD / Prancūzija

1.928

193

1.735

ZAIKS / Lenkija

900

90

810

AKKA/LA / Latvija

590

59

531

8.730

873

7.857

Iš viso

Už dramos kūrinių panaudojimą
Užsienio bendrija

Iš viso

Už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą
Užsienio bendrija
ADAGP / Prancūzija

Gautas honoraras

Kolektyvinio
administravimo atskaitymai

Honoraras
išmokėjimui

24.757

2.476

22.281

PICTORIGHT / Nyderlandai

5.169

517

4.652

BILD-KUNST / Vokietija

2.832

283

2.549

611

61

550

VISDA / Danija
BILDRECHT / Austrija

591

59

532

DACS / Anglija

298

30

268

VEGAP / Ispanija

187

19

168

BILDUPPHOVSRATT / Švedija

178

18

160

58

6

52

BONO / Norvegija
HUNGART / Vengrija
Iš viso

29

3

26

34.710

3.472

31.238

Už audiovizualinių kūrinių panaudojimą
Užsienio bendrija
SUISSIMAGE / Šveicarija

Gautas honoraras

Kolektyvinio
administravimo atskaitymai

Honoraras
išmokėjimu

3.046

305

2.741

ZAPA / Lenkija

1.977

198

1.779

AuPOCINEMA / Ukraina

1.087

109

978

849

85

764

15

2

13

6.974

699

6.275

VEVAM / Nyderlandai
BILD-KUNST / Vokietija
Iš viso
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Socialinio kultūrinio fondo lėšų panaudojimas 2020 m. (Eur)
Nepanaudotos praėjusių metų lėšos

94.703

Lėšų įplaukos

144.789

Panaudotos lėšos projektų finansavimui

148.225

Atskaitymai lėšų administravimui
Nepanaudotos lėšos

7.200
84.067

Finansuoti projektai

18

Simonas Šipavičius

Simono Šipavičiaus albumo „Giant“ sukūrimas, vinilinės plokštelės leidyba ir koncertas

Mindaugas Briedis

Mindaugo Briedžio muzikos albumo „Netikri vardai“ įrašymas ir leidyba

Alina Orlova

Alinos Orlovos albumas „Mutabor“ leidyba vinilinės plokštelės formatu

Konstantinas Kiveris

Lilas ir Innomine albumo „Viskas“ finansavimas

Remigijus Rančys

Remigijaus Rančio autorinių muzikos kūrinių koncertas „Muzika apie pasaulį ir
žmones“

Gintas Kraptavičius

Kompaktinės plokštelės „Amnesia“ leidyba ir platinimas finansavimas

Goda Sasnauskaitė

Debiutinio EP albumo „In Silence, In Sirens“ finansavimas

Saulius Jegelevičius

Sauliaus Jegelevičiaus skaitmeninio EP įrašymas, leidyba ir pristatymas

Linas Rimša

Muzikinio kūrinio „Džiazo mišios“ sukūrimas ir sklaida. Penkių dalių sakralinis ciklas

Eligija Volodkevičiūtė

Pašalpa

Mantas Meškerys

Muzikos projekto „Strings of Earth Orchestra“ pirmojo albumo kūrinių įrašymo finansavimas

Kazimeras Jušinskas

Saksofonų kvarteto „Katarsis4“ albumo leidyba

Viktoras Rudžianskas

Giorgi Lobžanidzės eilėraščių rinkinio „Šventofobija“ leidyba

Giedrė Pauliukevičiūtė

Dainų rinkinio vaikams natų leidyba

Kazimeras Likša

Kazimiero Likšos albumo „Metamorfozės“ įrašai ir leidyba

Giedrė Kilčiauskienė

Vaizdo klipo G. Kilčiauskienės dainai „Nurimk“ finansavimas

Andrius Kauklys

Naujas „Happyendless“ albumo išeidimas vinilo formatu pavadinimu „New World
Older“

Jonas Šarkus

Grupės „Solo Ansablis“ naujo albumo „Olos“ finansavimas

Arturas Šlipavičius

Naujosios „Haruspicijos kelionė“ vanilinės plokštelės ir CD išleidimas

Andrius Laucevičius

Elektroakustinio baleto „Newborn“ vinilo leidyba ir sklaida

Jurgita Šeduikytė-Bareikienė

Dainininkės Jurgos naujo studijinio albumo „Jurga“ leidyba

Lustina Kaminskaitė

Justinos Kaminskaitės debiutinio albumo įrašymas ir leidyba

Kazimieras Likša

Kazimieras Likša ir styginių kvartetas gyvai iš Kotrynos bažnyčios

Mykolas Natalevičius

Naujų elektroakustinių ir fortepijoninių kūrinių sukūrimas, įrašymas bei sklaida

Adomas Koreniukas

Albumo „Planeta Polar“ kūryba ir įrašai

Kristupas Bubnelis

Stambios formos kūrinys Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui

Tadas Daujotas

„Atgimimo vaikai“ albumo „Mūsų laiškas Lietuvai“ aranžavimas ir įrašymas

Aistė Tomkevičiūtė-Pajaujienė

Aistės Tomkevičiūtės-Aistay kūrinio „Prašvis“ aranžuotė, įrašai, vaizdo klipas ir
sklaida

Silvija Miliūnaitė

Muzikos baletui vaikams „Kai atbunda žaislai“ kūryba, įrašai, leidyba, sklaida

Andrius Zelieska

LP ir CD „K.D. Totemas“ finansavimas

Justas Tertelis

Debiutinės kompaktinės plokštelės „Saviems“ leidyba

Justinas Jakubauskas

Grupės „PEKLA“ albumas „Boogie with Satan“ finansavimas

Gytis Ambrazevičius

Gyčio Ambrazevičiaus ir grupės albumo „Kylančio rūko“ įrašai ir leidyba

Andrius Glušakovas

Pushaz pirmosios vinilinės plokštelės „Begėdis II“ finansavimas

Kazimieras Jušinskas

Muzikos kūryba, įrašymas ir leidyba; koncertinis turas Lietuvoje ir užsienio šalyse

Saulius Petreikis

„Tėčio lopšinės“ kompaktinės CD ir vanilinės LP plokštelių leidyba

Saulius Petreikis

„Laisvė šaukia“ kompaktinės CD ir vanilinės LP plokštelių leidyba

Jievaras Jasinskis

„JJA Chamber Project“ debiutinio albumo įrašymas ir leidyba

Lukas Norkūnas

Luko Norkūno muzikos albumas „Antras“

Arnas Kazlauskas

Grupės „Cultor“ LP „Kibirkštis“ leidyba

Vladas Chockevičius

Grupės „Mėnulio fazė“ naujų kūrinių įrašymas, miksavimas ir masteringas, CD leidyba

Jurijus Veklenko

Albumo „Bright Lights“ leidyba

Tomas Alenčikas

Alen Chicco lietuviškų dainų EP pristatymo turas

Gediminas Storpirštis

G. Storpirščiui-60. Albumų rinkinio leidybos ir jubiliejinio koncerto finansavimas

Inga Jankauskaitė

Eileraščių rinkinys ir albumas „Tau ir man“

Gediminas Rimkevičius

Pašalpa

Vaidotas Valiukevičius

„THE ROOP“ kūrinių sklaida Lietuvoje ir užsienyje

Kazimieras Likša

Įrašyto albumo „Metamorfozės“ singlų leidyba ir viešas paskelbimas bei pristatymas

Tadas Daujotas

„Symphony from the North Jerusalem“ sukūrimas

Zigmundas Klimaševskis

Autorinių dainų albumas: „Oxana“ „Meilės virusas“

Gintas Kraptavičius

Kompaktinės plokštelės „Nervus Vague“ leidyba ir platinimas

Karolis Pračkys

Grupės „FLASH VOYAGE“ vaizdo klipas „Sapnai“

Richardas Banys

Richardo Banio autorinių kūrinių „The Summer Ends In Autumn“ EP albumo leidyba

Markas Palubenka

Vinilo išleidimas

Giedrė Kilčiauskienė

Giedrės albuma „DYKUMA“ finansavimas

Mikalojus Novikas

M. Noviko jubiliejinis autorinis koncertas

Silvija Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė

Muzikos trilogijai „I am here for You“ kūryba, paruošimas įrašams, sklaida

Silvija Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė

Naujų kūrinių sukūrimas koncertinei programai „Iš tamsos į šviesą: for the Victims
of Chernobyl“, paruošimas koncertams, gyvo garso įrašų gamyba, sklaida

Andrius Šiurys

Muzikos albumo, jungiančio šiuolaikinę akademinę elektroakustinę muziką ir
moderniąją lietuvių poeziją, kūryba, įrašai ir sklaida

Vytenis Starkauskas

Grupės „ABUDU“ vaizdo klipas „Juodos akys“

Edvard Rogoža

Naujų šiuolaikinės autorinės muzikos kūrinių sukūrimas

Raminta Šerkšnytė

Fortepijoninių pjesių ciklas vaikams: ciklo sukūrimas, natų leidyba, įrašymas

Aurimas Vilkišius

Debiutinio albumo įrašai ir leidyba: „Wolg“ „Glow“

Giedrė Pauliukevičiūtė

Muzikos kūrinio „Panis Angelicus“ sukūrimas

Gintautas Gascevičius

G. Gascevičiaus CD „Faustas“ įrašymas, išleidimas ir teatralizuotas pristatymas

Aistė Tomkevičiūtė-Pajaujienė

Aistay kūrinių „Rezervuota tau“ ir „Kaip išsaugot mus“ vaizdo klipams ir jų sklaidai

Aistė Tomkevičiūtė-Pajaujienė

Aistay EP „Kaip Jei Kodėl“ leidyba

Kostas Smoriginas

Dvigubos vinilinės plokštelės leidyba

Andrius Kaniava

A. Kaniavos kompaktinės plokštelės „Ruduo nesibaigiančioj metų alėjoj“ leidyba

Juta Pranulytė

Kūrinio „Lumber“ sukūrimas ir įrašai

Justina Mykolaitytė

Sauliaus Mykolaičio vinilinės plokštelės leidyba bei pristatymas
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Kūrybinės veiklos fondo lėšų panaudojimas 2020 m. (Eur)
Muzikos kūrinių autorių projektų finansavimas
Nepanaudotos praėjusių metų lėšos
Lėšų įplaukos

71.746
162.429

Panaudotos lėšos projektų finansavimui

65.070

Panaudotos lėšos šviečiamosioms programoms

53.700

Atskaitymai lėšų administravimui

16.600

Nepanaudotos lėšos

98.805

Finansuoti projektai (Muzikos skyriaus)

20

Asociacija „Slinktys“

Kompaktinės plokštelės vaikams „Debesėlių pily“ leidyba bei sklaida

VšĮ „MAMA pramogos“

30-metį švenčiančios Asociacijos LATGA autorių veiklos sklaida M.A.M.A
apdovanojimuose

VšĮ „Muzikos ruduo“

Šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis „Muzikos ruduo“

Paulina Simutytė

Muzikos dueto „Lazy diamond’s underground“ debiutinio albumo įrašymas ir leidyba

Mantvydas Pranulis

Albumo „Liar who fell in love with truth“ įrašai, produkcija, postprodukcija ir leidyba

VšĮ „Operomanija“

Šiuolaikinės komiksų operos „Alfa“ vinilinės plokštelės leidyba

UAB „Tamsta“

Grupių konkursas „Garažas“

Adas Gecevičius

Ado ir Viltės muzikinio albumo leidyba CD formatu

VšĮ „Rašytojų klubas“

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2021“

UAB „Muzikos herojai“

„G&G SINDIKATO“ naujas albumas darbiniu pavadinimu „DEMONAY“

VšĮ „Kultūros kryptys“

N. Pečiūros knygos „Egzistencija underground’e. Alternatyvinis rokas“
išleidimas

VšĮ „Lietuvos muzikos informacijos
centras“

Žurnalo „Lietuvos muzikos link: iš Vilniaus į pasaulį“ leidyba

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kompozitorių muzikos kūrybos ir sklaidos platforma

Asociacija „SLINKTYS“

Albumo „Suėjus prie žemės ribos. Skaito Paulius Šironas“ leidyba ir sklaida

VšĮ „Remigijaus akcija“

Alternatyvios muzikos kūrinių konkursas-festivalis „RUMSHK XVI“

VšĮ „Mano nata“

XII nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“

Kauno meno kūrėjų asociacija

Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė

Asociacija „SLINKTYS“

Lietuvos populiariosios muzikos enciklopedinio žinyno leidyba ir sklaida

VšĮ „Mano nata“

Kūrinių mokykliniams instrumentams elektroninis leidinys „Muzikuoju“
III dalis

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Geriausių 2020 metų muzikos kūrinių rinkimai ir autorių apdovanojimai

Algimantas Antanas Kubiliūnas

Muzikinio kamerinio kūrinio sopranui ir fleitai „Malda“ sukūrimas, gaidų
parengimas

Raimundas Martinkėnas

Kūrinio „Ave crux“ mecosopranui ir arfai pagal B. Brazdžionio eiles LKS
kauno skyriaus kompozitorių sakralinės muzikos koncertui „Vakaro malda“ sukūrimas

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius

Vieno lito premija

VšĮ „Lietuvos muzikos informacijos
centras“

Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinės „Tarp ritualo ir (ne)muzikos“
leidyba

Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė

Tamsaulės muzikinio albumo leidyba ir sklaida

VšĮ „M.A.M.A pramogos“

Metų muzikos apdovanojimų M.A.M.A. dešimtmetis kartu su Asociacija
LATGA veiklos pristatymu bei lietuviškos populiariosios muzikos sklaida

Andrius Kaniava

Andriaus Kaniavos CD „Ruduo nesibaigiančioj metų alėjoj“

VšĮ „Bardai LT“

Bardų dainų rinkinys / antologija: II dalis

Audiovizualinių kūrinių autorių projektų finansavimas
Nepanaudotos praėjusių metų lėšos

12.704

Lėšų įplaukos

19.737

Panaudotos lėšos projektų finansavimui

8.550

Nepanaudotos lėšos

23.891

Finansuoti projektai (Audiovizualinių kūrinių skyriaus)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybė

„Tarptautinis Šoblės kino festivalis 2020“ – studentų kino festivalis

Saulius Labanauskas

Dainos „Augo sode klevelis, klevelis“ muzikinio videoklipo gamyba,
sklaida

VšĮ „Kultūrinių projektų centras“

Respublikinis kino edukacijos projektas moksleiviams „Kino buso
dirbtuvės“

Vizualiųjų kūrinių autorių projektų finansavimas
Nepanaudotos praėjusių metų lėšos

61

Lėšų įplaukos

0

Panaudotos lėšos projektų finansavimui

0

Nepanaudotos lėšos

61

Dramos kūrinių autorių projektų finansavimas
Nepanaudotos praėjusių metų lėšos

513

Lėšų įplaukos

769

Panaudotos lėšos projektų finansavimui
Nepanaudotos lėšos

0
1.282
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NEPRIKLAUSOMO
AUDITORIAUS IŠVADA
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TEISĖS SKYRIAUS
ATASKAITA
Asociacija LATGA abipusio atstovavimo sutarčių pagrindu atstovauja daugiau kaip 20 milijonų užsienio kūrinių
ir virš 4 milijonų muzikos, dramos, vizualiųjų menų ir audiovizualinių menų autorių bei prodiuserių iš viso pasaulio. Šiandien LATGA yra pasirašiusi 177 tarptautines abipusio ar vienašalio atstovavimo sutartis su autorių teisių
kolektyvinio administravimo asociacijomis iš 69 užsienio
šalių:
76 sutartys (66 šalys) – muzika
38 sutartys (34 šalys) – vizualieji kūriniai
19 sutarčių (21 šalių) – drama
42 sutartis (32 šalys) – audiovizualiniai kūriniai
2 sutartis (2 šalys) – dėl kūrinių atgaminimo reprografijos būdu.

Asociacija LATGA yra šių tarptautinių autorių teisių bendrijų narė:
CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) – Tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija. Konfederacija buvo įkurta
1926 m. autorių bendrijų iš 18 šalių iniciatyva. CISAC šiuo
metu vienija 232 autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, reprezentuojančias muzikos, audiovizualinų kūrinių, dramos, literatūros bei vizualiųjų kūrinių
autorius iš 120 pasaulio šalių. Šiuo metu CISAC prezidentas yra ABBA narys, dainų autorius Björnas Ulvaeusas.
LATGA CISAC nare tapo 1992 m.
EVA (European Visual Artists) – Europos vizualiųjų
menų bendrijų susivienijimas. EVA savo veiklą pradėjo
1997 m. ir šiuo metu organizacija vienija 26 nares – Europos šalių vizualiųjų menų autorių teisių kolektyvinio
administravimo asociacijas, kurios kartu atstovauja beveik 100 000 vaizduojamojo meno, iliustracijos, fotografijos, dizaino, architektūros ir kiti vizualiųjų kūrinių autorių. LATGA EVA narė yra nuo 2000 m.

IFFRO (International Federation of Reproduc-

BIEM

(Bureau

International

des

Sociétés

tion Rights Organisations) – Tarptautinė repro-

Gérant les Droits d’Enregistrement et de Re-

dukcijos teisių organizacijų federacija, savo veiklą

production Mécanique) – Mechaninio kūrinių

pradėjusi 1980 m., šiuo metu vienija 145 nares –

atgaminimo teises administruojančių autorių

atstovaujančias literatūros bei vizualiųjų menų

teisių kolektyvinio administravimo asociacijų

autorių ir teisių turėtojų teisėms, kuomet jų kū-

draugija. BIEM vienija 53 nares iš 58 pasaulio ša-

riniai yra atgaminami reprografijos būdu. LATGA

lių ir savo veiklą vykdo nuo 1929 m. LATGA BIEM

šios organizacijos nare yra nuo 2003 m.

narė nuo 2016 m.

GESAC (European Grouping of Societies of

SAA (Society of Audiovisual Authors) – Audio-

Authors and Composers) – Europos autorių ir

vizualinių kūrinių autorių asociacija. SAA atsto-

kompozitorių bendrijų susivienijimas. Šiuo metu

vauja autorių teisių kolektyvinio administravimo

GESAC sudaro 33 Europos šalių autorių teisių ko-

asociacijų bei jų narių audiovizualinių kūrinių

lektyvinio administravimo asociacijos, kartu ats-

autorių interesus Europoje. SAA vienija 33 aso-

tovaujančios daugiau nei milijoną kūrėjų ir teisių

ciacijoms iš 25 Europos šalių, kurios atstovauja

turėtojų – muzikantų, rašytojų, vizualiųjų menų

daugiau nei 140 000 Europos kino ir televizijos

kūrėjų, kino režisierių ir daugelio kitų autorių,

scenaristų ir režisierių. LATGA SAA nare tapo

muzikos, garso ir vaizdo, vaizduojamojo meno

2018 m.

bei literatūros ir dramos kūrinių srityse. LATGA
šios organizacijos narė yra nuo 2005 m.
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Civiliniai ieškiniai

Pagal sutartis (dėl
nesumokėto autorinio atlyginimo pagal
išrašytas sąskaitas):

Be sutarčių (dėl
renginių, kurių organizatoriai nesikreipė dėl
licencinės sutarties
sudarymo):

34

4

Ieškinių suma: 56.953 €
Priteista: 52.826 €

18

Administracinė teisena
Paskirtos
administracinės
baudos:

Nutrauktos bylos, nes
proceso metu pasirašytos licencinės
sutartys su LATGA:

8

5

Ieškinių suma: 28.951 €
Priteista: 25.626 €

Teisminių procesų palyginimas 2017 m.–2020 m.
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Priimtos direktyvos
Viso pasaulio autorių bendruomenę atstovau-

riams realios naudos. LATGA siekia, kad įstatymu

jančios organizacijos CISAC prezidento poste

būtų nustatytas susitarimų dėl konkrečių vien-

Björnas Ulvaeusas pakeitė žinomą prancūzų

kartinių pinigų sumų kaip pagrindinio atlygio

elektroninės muzikos kūrėją Jeaną-Michelį Jar-

už teisių perdavimą ribojimas, neatšaukiamos ir

re, šiai organizacijai vadovavusį 7-erius metus,

neperduodamos kūrėjo teisės gauti autorinį at-

pastaraisiais metais itin daug pastangų dėjusį,

lyginimą už kolektyviai administruojamas teises

kad būtų priimtos Europos Parlamento ir Tary-

nustatymas, audiovizualinių kūrinių autorių tei-

bos direktyvos, kuriomis siekiama panaikinti

sės į neatšaukiamą atlyginimą išplėstinio kolek-

vertės atotrūkį (angl. „value gap“) tarp autorių

tyvinio administravimo reglamentavimas. Tokiu

gaunamo atlygio už jų kūrinių panaudojimą ir

būdu būtų panaikinta Lietuvoje susiformavusi

kitų kūrinių platinimo grandinėje veikiančių tar-

ydinga praktika, kai autoriai dėl savo nelygios

pininkų gaunamos naudos įgyvendinant tinka-

derybinės galios yra priversti ne tik perduoti tei-

mo ir proporcingo atlygio principą.

sių perėmėjui visas autoriaus teises neribotam
laikui už vienkartinį atlyginimą, tačiau privers-

2019 m. balandžio 17 d. buvo priimtos šios itin

ti ir atsisakyti teisės gauti autorinį atlyginimą,

svarbios direktyvos: EUROPOS PARLAMEN-

kurį autorius arba atlikėjas gautų iš kolektyvinio

TO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/789, ku-

administravimo organizacijų, administruojančių

ria nustatomos naudojimosi autorių teisėmis

jų teises.

ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam ti34

kroms transliuojančiųjų organizacijų internetu

Karštos ir aktyvios diskusijos tarp darbo grupės

transliuojamoms programoms bei retransliuo-

narių tęsiasi ir 2021 metais.

jamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ir kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva
93/83/EEB (populiariai vadinama „Retransliavimo direktyva“) ir EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/790 dėl autorių
teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB („Skaitmeninės rinkos
direktyva“).
2020 m. itin daug laiko, darbo bei pastangų
skirta šių direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę darbo grupės veiklai. LATGA siekis užtikrinti,
kad perkeliant šias direktyvas į LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą būtų įtvirtintas
efektyvus mechanizmas, užtikrinantis tinkamą
ir proporcingą atlygį autoriams už jų kūrinių
panaudojimą, o ne tiesiog deklaratyviai perkeltos direktyvos nuostatos, neatnešančios auto-

ĮVYKIAI IR
RENGINIAI
2020-aisiais dėl karantino negalėjome vykdyti daugybės numatytų veiklų, organizuoti tradiciniais tapusių
renginių, tokių kaip kraujo donorystės akcija „Autoriai
dovanoja Lietuvai kūrybiško kraujo“ ar edukacinių renginių ciklas apie autorių teises „PIN diena mokyklose“. Ir
vis dėlto svarbiausią metų renginį – rinkiminį Visuotinį
narių susirinkimą (VNS) – pavyko surengti, o tuo pačiu
paminėjome ir organizacijos 30-metį.
2020 m. sausio pabaigoje vykę „M.A.M.A apdovanojimai“ buvo vienas iš nedaugelio tais metais vykusių didžiųjų šalies renginių. Nuo 2014-ųjų LATGA yra šio renginio partnerė ir kasmet statutėlę iš mūsų organizacijos
atstovų rankų gauna Metų autorius. Pernai Metų autoriaus statulėlę antrą kartą šių apdovanojimų istorijoje
gavo Stanislavas Stavickis-Stano.
2020 m. vasario viduryje vyko kitas svarbus renginys –
nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalas, kurio metu
taip pat jau tradiciškai apdovanojame dainos-laimėtojos
autorius. 5000 Eur dydžio LATGA premiją laimėjo „The
Roop“ nariai Vaidotas Valiukevičius, Robertas Baranauskas ir Mantas Banišauskas, kurie kartu ir sukūrė konkursinę dainą „On Fire“.
Kovo pradžioje „The Roop“ pasikvietėme į svečius valgyti torto, susipažinti su mūsų veikla ir galiausiai palinkėti
sėkmės bene populiariausiame pasaulyje dainų konkurse. Deja, palinkėjimai neišsipildė, nes konkursas 2020-aisiais Roterdame neįvyko.
Iš tiesų kovą dar nebuvome praradę vilties, kad birželio
pradžioje, kaip ir planavome, atšvęsime LATGA 30-metį,
kuris buvo pradėtas organizuoti dar 2019-aisiais su kompanija „Pirmoji kava“. Ruošdamiesi šiai šventei kartu su
kita kompanija – „Nordplay“ kūrėme 30-mečiui skirtus
filmukus, kuriuose pasakojama apie garsiausius visų
sričių autorius, aktyviai kūrusius nuo LATGA įkūrimo,
tuo pačiu atpasakojant ir atkurtos nepriklausomybės
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30-metį švenčiančios Lietuvos istoriją. Tuo metu

kui, kino režisieriams Šarūnui Bartui ir Arūnui

garsus juvelyras Sigitas Virpilaitis jau baigė kurti

Mateliui, teatro režisieriams Oskarui Koršunovui

ir naujuosius LATGA garbės ženklus „Ad Astra“.

ir Rimui Tuminui, kompozitoriams Broniui Kuta-

Dėl įtemptos pandeminės situacijos tiek Pasau-

vičiui ir Žibuoklei Martinaitytei.

linę intelektinės nuosavybės dieną (PIN diena),
kuri švenčiama balandžio 26-ąją, tiek LATGA 30-

Lapkritį LRT pradedamas rodyti jau minėtas 5

ąjį gimtadienį (asociacija įkurta 1990 m. gegužės

trumpų filmų ciklas apie skirtingų sričių autorius

29 d.), buvome priversti minėti virtualiai. Šį mėne-

„Laisvė ir kūryba. 30 nepriklausomybės metų“.

sį buvo parengti ir plačiai išplatinti du „proginiai“
pranešimai spaudai, kuriuose kvietėme legaliai

Gruodį Tarybai pristatoma dar per pirmąjį ka-

naudoti kūrinius ir bent taip pagelbėti dėl karan-

rantiną, t. y. pavasarį, užgimusi iniciatyvos „Įdar-

tino metu sustabdytų veiklų atlygio negaunan-

bink mūsų kūrybą“ koncepcija. Nuotoliniu būdu

tiems autoriams. Atšaukiamas ir balandį turėjęs

įvyksta susitikimas su LRT vadovais, po kelių

vykti ataskaitinis Visuotinis narių susirinkimas.

savaičių vadovybė paskelbia, kad sutinka būti
projekto partneriais. Į partnerius pakviečiama ir

Visuotinis narių susirinkimas įvyksta spalio 10-

AGATA.

ąją. Laimei, planai šį kartą nesugriūva ir sutartą
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dieną autoriai, nepaisydami karantino, gana ak-

2021 m. sausį ir vasarį kuriami video ir audio kli-

tyviai (lyginant su praėjusių kelerių metų VNS)

pai, rengiamas pranešimas spaudai ir kitos inicia-

renkasi į parodų rūmus LITEXPO išsirinkti naujos

tyvos priemonės. Iniciatyva startuoja kovo 5 d.

Tarybos ir Prezidento (-ės). Rimtoji dalis – dokumentų tvirtinimas ir Tarybos, Prezidento bei
Etikos ir Revizijos komisijų narių rinkimai –
užsitęsia gerokai ilgiau nei planuota, tad tenka
trumpinti apdovanojimų ceremoniją.
Jos pradžioje paskelbiama, kad rinkimus laimėjo
muzikos autorė Raminta Naujanytė-Bjelle. Užfiksuojamas istorinis kadras: 8 metus asociacijos
prezidento pareigas ėjęs kompozitorius prof. Teisutis Makačinas scenoje sveikina naująją Prezidentę, taip pat kompozitorę R. Naujanytę-Bjelle.
Netrukus 10-čiai autorių įteikiami juvelyro Sigito
Virpilaičio sukurti LATGA garbės ženklai „Ad Astra“ už Lietuvos vardo garsinimą. Apdovanojimai
skiriami šiems autoriams: poetui, vertėjui Vladui
Braziūnui, jo kolegai Donaldui Kajokui, dailininkui Stasiui Eidrigevičiui, fotografui Antanui Sut-

