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Patvirtinta Asociacijos LATGA 
Tarybos posėdyje 2021 m. kovo 24 d. 

 
AUTORIŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS LĖŠŲ PAPILDOMO KONKURSO SĄLYGOS 

 
Asociacijos LATGA Taryba, atsižvelgdama į tai, jog: 
A. Dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 

(toliau – ATGTĮ) pakeitimo, kuriuo teisė į kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais 
tikslais suteikta visų kūrinių rūšių autoriams, autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo 
asociacijos itin ilgą laiką vedė derybas dėl tinkamo kompensacinio atlyginimo paskirstymo išsiplėtus 
subjektų, kurie turi teisę gauti šį atlyginimą, ratui, atitinkamai per 2020 m. Asociacijai LATGA nebuvo 
pervestas kompensacinis atlyginimas, priklausantis literatūros, vizualinių ir dramos kūrinių autoriams, taip 
pat buvo pervesta tik dalis kompensacinio atlyginimo audiovizualinių kūrinių autoriams. 

B. Dėl A punkte nurodytų aplinkybių bei atsižvelgiant į Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir 
paskirstymo tvarkos (toliau – Kūrybinės veiklos fondo tvarka) 3 dalies 6 punktą, 2020 m. vykusio autorių 
kūrybinės veiklos programos lėšų paskirstymo metu, literatūros, vizualinių ir dramos kūrinių bei 
audiovizualinių kūrinių autoriams nebuvo išmokėtas pagal naująjį reguliavimą priklausantis 
kompensacinis atlyginimas, dėl ko nebuvo galimybės šių sričių autoriams skirti autorių kūrybinės 
programos lėšoms priklausančios dalies ir paskirstyti ją pagal Kūrybinės veiklos fondo tvarką.  

C. Dėl COVID-19 pandemijos taikomų apribojimų veiklos, iš kurių yra generuojamos pagrindinės autorių 
pajamos, yra beveik visiškai sustojusios 1 (vienerius) metus, atitinkamai autoriai neteko reikšmingos 
gaunamų pajamų dalies ir papildomos lėšos siekiant toliau užsiimti kūrybine veikla šiuo jautriu autoriams 
laikotarpiu yra itin reikalingos. 

D. 2021 m. po ilgų derybų tarp autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų 
Asociacijai LATGA buvo pervesta likusi kompensacinio atlyginimo dalis už kūrinių atgaminimą asmeniniais 
tikslais už 2019 m., tad atsirado lėšų, kurios yra skirtos autorių teisių kūrybinės veiklos programai, taip pat 
liko dalis nepaskirstytų lėšų, skirtų finansuoti muzikos sričiai.  

E. Pagal šiuo metu galiojančią Kūrybinės veiklos fondo tvarką, minėtų lėšų paskirstymo klausimas galėtų būti 
svarstomas tik 2021 m. spalio mėn. pabaigoje (po pusės metų), tačiau dėl susiklosčiusios itin nepalankios 
autoriams finansinės situacijos, Asociacijos LATGA Taryba mato pagrįstą poreikį šių lėšų skirstymo 
klausimą išnagrinėti kiek įmanoma operatyviau. 
 

Tvirtina šias Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų papildomo konkurso sąlygas (toliau – Sąlygos). 
 
1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų papildomo konkurso sąlygų (toliau – Sąlygos) tikslas – 

nustatyti operatyvias procedūras, kurių metu, atsižvelgiant į itin jautrią autorių situaciją ir nelaukiant 
Kūrybinės veiklos fondo tvarkoje numatyto paraiškų pateikimo termino (iki rugsėjo 30 d.), būtų 
skelbiamas papildomas konkursas, kurio metu būtų sprendžiama dėl lėšų, priskirtinų kūrybinės veiklos 
programai už 2019 m., panaudojimo.  

1.2. Sąlygose naudojamos sąvokos atitinka Kūrybinės veiklos fondo tvarkoje bei ATGTĮ naudojamas sąvokas. 
 

2. Paraiškų teikimo ir jų svarstymo terminai 
2.1. Taryba skelbia papildomą konkursą einamųjų metų projektams, kurie bus remiami iš Asociacijos LATGA 

kūrybinės veiklos programoms skirtų lėšų, atrinkti. Paraiškų priėmimo terminas yra iki balandžio 30 d. 
2.2. Paraiškos teikiamos, svarstomos ir lėšos skirstomos laikantis Kūrybinės veiklos fondo tvarkoje numatytų 

reikalavimų ir terminų. 
 

3. Baigiamosios nuostatos 
3.1. Šios Sąlygos yra priimtos atsižvelgiant į jų preambulėje nurodytas išskirtines aplinkybes ir taikomos tik 

Kūrybinės veiklos fondo lėšų paskirstymui už 2019 m.  
3.2. Šios Sąlygos įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir gali būti pakeistos tik Tarybos nutarimu. 


