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Kiekvieną dieną skiriame tam,

kad muzika skambėtų teisėtai ir sąžiningai,
o už atlikėjų talentą ir fonogramų gamintojų investicijas būtų teisingai atlyginta.
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Dainininkų, muzikantų, kitų atlikėjų 
talentas, kūrybingumas ir fonogra- 
mų gamintojų techninės ir finansi- 
nės pastangos sukuria intelektinę 
nuosavybę – muziką.

Muzika pritraukia žmones ir padeda išsiskirti, todėl atlikėjai 
ir įrašų gamintojai nusipelno, kad už jų intelektinės 
nuosavybės naudojimą būtų teisingai atlyginama.

Lietuvos gretutinių teisių asociacija 
(AGATA) – vienintelis Lietuvoje pelno 
nesiekiantis, muzikantus, aktorius, 
kitus atlikėjus ir įrašų gamintojus 
narystės pagrindu jungiantis susi- 
vienijimas, kuris rūpinasi Lietuvos 
bei užsienio atlikėjų ir įrašų 
gamintojų teisėmis.

Atstovaujamų atlikėjų vardu AGATA išduoda licencijas 
transliuotojams, kavinėms, barams, prekybos centrams ir 
kitiems muzikos naudotojams, o surinktą atlyginimą pagal 
naudotojų pateiktas ataskaitas paskirsto tiems, kam jis 
priklauso – atlikėjams ir fonogramų gamintojams.

Šiandien muzika skamba viešose vietose (pvz.: parduo- 
tuvėse, restoranuose, sporto klubuose, grožio salonuose, 
degalinėse, laukiamuosiuose ir pan.), televizijose, radijo 
stotyse ir internete.

Mūsų vieta intelektinės nuosavybės srityje
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69 % apklaustųjų teigia, kad muzika 

sporto renginiuose padeda susidraugauti 

su kitais sirgaliais.



2010 m. balandžio 1 d. į Konferenciją deleguoti 
šie atlikėjai ir fonogramų gamintojai:

Rimantas Bagdzevičius;
Svetlana Bagdonaitė;
Jokūbas Bareikis;
Alanas Chošnau;
Andrius Kulikauskas;
Artūras Novikas;
Veronika Povilionienė;
Aivaras Stepukonis;
Kristina Zmailaitė;
Aras Žvirblys;
UAB „Bomba“;
UAB „Bombos įrašai“;
UAB „Intervid“;
UAB „Koja“;
VO „Lietuvos muzikų sąjunga“;
UAB „Monako produkcija“;
VŠĮ „Muzikos informacijos ir leidybos centras“;
UAB „Naktinis angaras“;
UAB „Naujoji melodija“;
UAB „Promostar“.

2010 m. balandžio 1 d. išrinkta nauja Taryba:

Rimantas Bagdzevičius (pirmininkas);
Lauras Lučiūnas (UAB „Bomba“) 
(pirmininko pavaduotojas);
Justinas Garliauskas (UAB „Monako produkcija“);
Andrius Kulikauskas;
Vytautas Lebednykas (UAB „Promostar“);
Veronika Povilionienė;
Rimantė Sodeikienė (VšĮ „Muzikos informacijos ir 
leidybos centras“);
Aivaras Stepukonis;
Andrius Šarmaitis (UAB „Intervid“);
Aras Žvirblys.

84 % pirkėjų teigia, jog jiems patinka tos 

parduotuvės, kuriose skamba muzika, o

23 % pirkėjų skambant muzikai už pirkinius  

mokėtų 5% brangiau.

Mūsų Konferencija ir Taryba
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2010 m. vyko svarbūs valdymo ir 
organizavimo pokyčiai. Ketverių 
metų kadencijai buvo išrinkta vi- 
suotinio susirinkimo teises turinti 
Konferencija ir Asociacijai tarp Kon-
ferencijos posėdžių vadovaujanti 
Taryba.

Mūsų kolektyvas

AGATA administracijos darbo tikslas – 
kūrybingai ir atsakingai įgyvendinti 
Autorių teisių ir gretutinių teisių 
įstatymo garantuojamas atlikėjų ir 
muzikos įrašų gamintojų teises, 
kitus Tarybos iškeltus uždavinius.
Šio tikslo siekia AGATA kolektyvo nariai 
(duomenys 2010 m. gruodžio 31 d.):

Kolektyvui vadovauja direktorė 
Agnė Masalskytė;

Teisinius klausimus sprendžia teisininkė 
Raminta Šurskaitė;

Biurą prižiūri administratorė 
Honorata Tilindienė;

Buhalterinę apskaitą tvarko ir analizuoja 
vyriausioji buhalterė 
Ina Babickaitė-Anufrijeva;

Naudotojų mokamą atlyginimą apskaito buhalterė 
Jelena Aksionova;

Licencijų skyriui vadovauja 
Rytis Šeškaitis;

Su muzikos naudotojais bendrauja ir sutarčių vykdymą 
prižiūri vyriausioji specialistė 
Birutė Tudorakė;

Inspektorių darbą koordinuoja specialistė 
Nadežda Pileckienė;

Sutartis su muzikos naudotojais sudaro:
Inspektorė Vilniuje – Lina Timinaitė;
Inspektorė Kaune – Irena Kabišaitienė;
Inspektorė Šiauliuose – Lina Bražeikienė;
Inspektorė Klaipėdoje – Silva Jasuitytė;
Transliavimo licencijų specialistas, 
inspektorius – Mindaugas Budvytis;

Skaidrų ir efektyvų paskirstymą organizuoja 
Dokumentacijos ir paskirstymo skyriaus vadovė 
Aušra Pocevičiūtė;

Informaciją apie panaudotus muzikos įrašus bei filmus 
surenka vyriausioji specialistė 
Asta Dapkutė;

Duomenis atlyginimo paskirstymui apdoroja 
vyriausioji specialistė 
Jurga Griganavičiūtė;

AGATA inventorių prižiūri ūkvedys 
Ilmars Aperans.

AGATA Konferencija sprendžia svarbiausius Asociacijos 
klausimus, formuoja jos tikslus, esminius uždavinius ir 
funkcijas. Kolegiali Taryba įgyvendina pagrindinius Aso- 
ciacijos uždavinius ir atlieka kitas valdymo funkcijas.
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2010 m. vykdėme jau tradicija tapusius projektus, intensyviai 
švietėme visuomenę, skatinome jaunimo domėjimąsi inte- 
lektine nuosavybe, gretutinėmis teisėmis, bendradar- 
biavome su Kultūros ministerija, kitomis organizacijomis ir 
universitetais.

Šiomis iniciatyvomis siekėme:
formuoti teisingą muzikos naudotojų požiūrį į 
atlikėjų ir įrašų gamintojų indėlį, kuriuo jie 
prisideda prie kultūros progreso ir verslo 
patrauklumo;
skatinti domėjimąsi atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų teisėmis;
plėsti sąžiningų muzikos naudotojų gretas;
ugdyti atsakingą ir sąmoningą jaunimo kartą, 
kuri ateityje įvertins intelektinės nuosavybės 
reikšmę;
atrasti jaunuosius muzikos talentus ir vystyti jų 
meistriškumą.

Įsimintiniausi 2010-ųjų faktai, įvykiai ir darbai
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63 % grožio salonų ir kirpyklų atstovų sutinka, jog 

muzika padeda kurti  grožio salonų ir kirpyklų įvaizdį.

2010 m. birželio 13 d. Kaune, Laisvės alėjoje, įvyko AGATA 
organizuotas koncertas. Pasirodymuose dalyvavo AGATA 
nariai Andrius Kulikauskas, Saulius Petreikis, Jurgis Brūzga 
ir būrys jaunų bei talentingų AGATA globojamų atlikėjų.

2010 m. spalio 24 d. Tarptautinio dainuojamosios poezijos 
festivalio „TAI-AŠ'' baigiamojo koncerto metu Vytauto Kerna-
gio vardo gitara apdovanotas aktorius, bardas Saulius 
Bareikis. Šviesaus atminimo scenos legendos vardu pava- 
dintas prizas Sauliui Bareikiui įteiktas už dainuojamosios 
poezijos žanro tradicijų puoselėjimą ir jaunųjų atlikėjų 
ugdymą.

Vienas naujausių Visuomenės švietimo programos projektų 
– AGATA apdovanojimai jauniesiems pianistams. 2010 m. 
lapkričio 26 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno 
mokykloje vyko II-asis Tarptautinis jaunųjų pianistų konkur-
sas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“. Konkurse 
pasirodė apie aštuoniasdešimt jaunųjų pianistų iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Geriausieji skirtingų amžiaus 
grupių pianistai buvo apdovanoti AGATA premijomis.

Visuomenės švietimo programos 2010 m. projektai AGATA kultūrinė – socialinė programa

AGATA, bendradarbiaudama su Lietuvos universitetais, 2010 
m. surengė susitikimus su Vilniaus universiteto ir Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto studentais. Susitikimų 
metu skaitytos paskaitos apie AGATA veiklą, atlikėjų ir 
fonogramų gamintojų teises.

AGATA rūpinasi talentingų vaikų ir jaunimo kūrybiniu poten-
cialu, todėl jau keletą metų bendradarbiauja su televizijos 
projektu „Talentų ringas“. Asociacija, pagrindinė „Talentų 
ringo“ rėmėja, 2010 m. vasario 14 d. superfinalo metu  
apdovanojo talentingiausius šio konkurso atlikėjus: Ugnę 
Baranauskaitę, Roką Jackūną, Augustę Žitkutę, Tadą 
Motiečių ir Justiną Barbarovičiūtę. Laimėtojams buvo įteikti 
kvietimai į AGATA Jaunųjų atlikėjų meistriškumo stovyklą ir 
piniginės premijos.

2010 m. rugpjūčio 1-7 dienomis Trakuose surengta jau 
trečioji ir daugiausiai susidomėjimo iki šiol sulaukusi AGATA 
Jaunųjų atlikėjų meistriškumo stovykla (atrankoje į šią 
stovyklą dalyvavo 150 jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos). 
Stovyklos dalyvius profesionalumo mokė Andrius Kulikaus-
kas, Neda Malūnavičiūtė, Gediminas Storpirštis, Veronika 
Povilionienė, Kristina Zmailaitė, Edmundas Seilius, Loreta 
Sungailienė, Darius Rudis, Eduardas Armonas, Jurgis 
Brūzga, Domas Aleksa ir kiti Lietuvos atlikėjai. Tuo tarpu 
teisininkai supažindino jaunuosius atlikėjus su intelektine 
nuosavybe ir atlikėjų teisėmis. Stovyklos uždarymo proga 
surengtas jaunųjų talentų ir scenos profesionalų koncertas. 
Koncerto ir stovyklos akimirkos buvo užfiksuotos trumpame 
video filme.

Stovyklos metu, 2010 m. rugpjūčio 5 d. AGATA iniciatyva 
pirmą kartą surengta diskusija „Ar gera būti atlikėju Lietu-
voje?''. Diskusijoje dalyvavo Steponas Januška, Amberlife, 
Andrius Kulikauskas, Neda Malūnavičiūtė, Aistė 
Smilgevičiūtė, Gediminas Storpirštis, Saulius Petreikis, 
Domas Aleksa, Rasa Bubulytė ir daugelis kitų Lietuvos 
atlikėjų, muzikantų, aktorių ir meno atstovų. Į šį renginį taip 
pat buvo pakviesti mokslininkai, teisininkai ir Kultūros 
ministerijos deleguoti atstovai. Diskusijos dalyviai aptarė 
kultūros ir meno atstovams aktualius mokesčių politikos, 
kompensavimo už atgaminimą asmeniniais tikslais, 
valstybės kultūros politikos klausimus.

2010 m. balandžio mėnesį AGATA Konferencija patvirtino 
Kultūrinę – socialinę programą, kurios tikslas puoselėti, 
plėtoti ir paremti Lietuvos meną bei kultūrą. Programa 
siekiama finansuoti kultūros pažangą skatinančius projek-
tus, šviečiamąją ir su intelektinės nuosavybės gynimu 
susijusią veiklą.

2010 m. lapkričio 16 d. vyko AGATA ir Kultūros ministerijos 
organizuota diskusija „Muzika viešbučių ir restoranų 
versle“. Renginyje dalyvavo kolektyvinio administravimo 
asociacijų AGATA ir LATGA-A, Lietuvos viešbučių ir 
restoranų asociacijos (LVRA), Kultūros ministerijos atstovai 
bei svečias iš Olandijos kolektyvinio administravimo aso- 
ciacijos SENA – Anne Sevinga. Diskusijoje buvo aptarta 
muzikos panaudojimo praktika ir jos teikiama nauda 
viešbučių ir restoranų rinkai. Renginio dalyviai, pasitelkdami 
Olandijos patirtį, aptarė AGATA, LATGA-A ir LVRA bendra-
darbiavimo galimybes bei foninės muzikos licencijavimo 
tvarkos tobulinimo būdus.

Bendradarbiavimas

Sena atstovas Anne Sevinga
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74 % restoranų klientų teigia, jog mėgautis 
maistu daug maloniau tuomet, kai restorane 
skamba gera muzika.

Šiandien suvokiama, kad muzika užima vis svarbesnį 
vaidmenį formuojant įmonės įvaizdį, padeda išsiskirti iš 
konkurentų, sukurti savitą stilių, jaukią atmosferą, pritraukti
klientų. Todėl už muzikos naudojimą visose viešose vietose 
atlikėjams ir įrašų gamintojams turi būti teisingai atlyginta.

AGATA padeda nesudėtingai gauti licenciją muzikos naudo-
tojams ir atlyginimą teisių turėtojams.

2010 m. pabaigoje teisėtai muzika skambėjo beveik 3000 
viešų vietų: kavinių, barų, restoranų, parduotuvių ir kt. 

Per 2010 m. buvo sudaryta net 23 % daugiau sutarčių nei 
2009 m.

2010 m. pradėta šių teigiamų rezultatų davusi Licencijų 
skyriaus pertvarka: suaktyvintas bendravimas su naudoto-
jais tiesiogiai iš AGATA buveinės Vilniuje, o Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių inspektoriams nuolat teikiama atnaujinta duomenų 
bazės informacija apie naujus muzikos naudotojus.

Atlikėjams ir įrašų gamintojams už muzikos naudojimą 
viešose vietose 2010 m. sumokėta 2.304,84 tūkst. Lt 
atlyginimo, tai yra 6,45 % daugiau nei 2009 m.

Kaip ir ankstesniais metais, muzika išliko svarbiausia 
restoranų, kavinių ir barų verslui: šie naudotojai sumokėjo 
apie 35 % surenkamo atlyginimo.

Muzika teisėtai skamba viešose vietose

„Mes vystome skaidrų verslą, todėl net nekyla 

abejonė, kokią muziką transliuoti mūsų prekybos 

centruose. Džiaugiamės, kad mūsų prekybos tinkle 

muzika naudojama teisėtai. Sėkmingas verslas neat-

skiriamas nuo muzikos, kuri teigiamai veikia 

nuotaiką, sukuria malonią atmosferą ne tik mūsų 

pirkėjams, bet ir RIMI darbuotojams“ – teigia UAB 

„Rimi Lietuva“ Marketingo ir viešųjų ryšių vadovas 

Robertas Liudvinavičius.

Nors kiekvienais metais muziką teisėtai naudojančių 
asmenų skaičius auga, vis dar tenka muzikos naudojimo ir 
atlyginimo mokėjimo klausimus spręsti teisinėmis 
priemonėmis. 2010 m. už neteisėtą muzikos panaudojimą 
išieškota apie 155 tūkst. Lt atlyginimo, dar 76 atvejais 
kreiptasi į teismą dėl sutartinių įsipareigojimų 171,45 tūkst. 
Lt sumai nevykdymo.

Sumokėtas atlyginimas pagal naudotojų tipus, (proc.) 
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80 % sporto klubų lankytojų teigia, jog muzika 

sporto klubuose didina motyvaciją sportuoti, o 
63 % lankytojų lojalumą sporto klubui stiprina 

jame skambanti mėgstama muzika.

Šiuolaikinės informavimo priemonės negalėtų egzistuoti be 
muzikos: radijo, televizijų eteryje nuolatos skamba muzikos 
įrašai!

2010 m. pabaigoje 23 televizijos, 43 radijo stotys, 56 
retransliuotojai buvo sudarę sutartis su AGATA dėl muzikos 
naudojimo.

2010 m. šie muzikos naudotojai sumokėjo 2.441,68 tūkst. Lt 
atlyginimo. Palyginti su 2009 m., surinktas atlyginimas 
išaugo beveik 8 %.

Muzikiniai įrašai svarbiausi buvo televizijos, radijo ir 
retransliavimo veiklai.

Muzika teisėtai skamba radijo, televizijų ir kabelinių televizijų eteryje

Didžiausi muzikos įrašų panaudojimo mastai yra radijų ir 
televizijų eteryje, todėl informacijos apie skambėjusius 
įrašus kokybė, pateikimo terminai yra ypatingai svarbūs 
atlyginimo paskirstymui kiekvienam teisių turėtojui. Nuo 
2010 m. pradėtos vykdyti naujo tipo sutartys, kuriose 
užtikrinta griežtesnė ir kokybiškesnė informacijos pateikimo 
tvarka.
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(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (tūkst. Lt)

Televizijos

Radijo stotys

Retransliuotojai

Kiti

Sumokėtas atlyginimas transliavimo srityje
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (tūkst. Lt)



AGATA išmoka atlyginimą muzikos atlikėjams, aktoriams, 
fonogramų ir audiovizualinių kūrinių (filmų) gamintojams už 
muzikos ir filmų atgaminimą asmeniniais tikslais.

Lietuvoje kiekvienas žmogus savo asmeniniam naudojimui 
gali pasidaryti legaliai įsigyto muzikos įrašo, filmo ar kito 
kūrinio kopiją. Už tai atlikėjai, autoriai, filmų ir įrašų gamin-
tojai turi teisę gauti teisingą atlyginimą. Deja, pagal dabar-
tinius teisės aktus teisių turėtojams atlyginama tik už 
kopijavimą į technologiškai pasenusias laikmenas.

2010 m. AGATA įvairiais projektais skatino visuomenės 
domėjimąsi ir mėgino sulaukti atsakingų institucijų reakci-
jos į opias pasenusio teisinio reguliavimo keliamas proble-
mas.

2010 m. balandžio 1 d. AGATA Konferencija kreipėsi į 
Prezidentę, Seimo Pirmininkę ir Ministrą Pirmininką, ragin-
dama imtis veiksmų dėl menininkų, muzikantų, įrašų ir 
filmų gamintojų teisių ignoravimo ir permainų teisinėje 
bazėje, kurios pagaliau įteisintų kompensavimo tvarką už 
kūrinių atgaminimą į modernias įrašymo priemones.

2010 m. gegužės 11 d. AGATA Tarybos pirmininkas Rimantas 
Bagdzevičius ir LATGA-A prezidentas Valentinas Sventickas 
kreipėsi į Seimo narius su prašymu neatidėlioti Autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų priėmimo.

Kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais klausimai buvo 
nagrinėti 2010 m. rugpjūčio 5 d. Trakuose surengtoje 
diskusijoje „Ar gera būti atlikėju Lietuvoje?''. Siekdami 
paspartinti įstatymo pakeitimų priėmimą, Lietuvos 
dainininkai, aktoriai, muzikantai, mokslininkai, teisininkai 
nutarė kreiptis į Seimą, Vyriausybę ir kitas valdžios institucijas.

2010 m. lapkričio 8 d. kartu su giminingomis Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos asociacijomis pasirašyta rezoliucija, raginanti Baltijos šalių 
Prezidentus, Parlamentus ir Vyriausybes kuo greičiau atnaujinti 
įstatymus dėl kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais ir įvertinti 
intelektinės nuosavybės kūrėjų indėlį kultūros ir meno egzistavimui.

Atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais 
paskirstymas, (tūkst. Lt) 

2010 m. tolesniam paskirstymui atlikėjams, įrašų gamintojams ir 
audiovizualinių kūrinių pirmojo įrašo gamintojams AGATA iš 
LATGA-A gavo 2009 m. surinktą 1.305,42 tūkst. Lt atlyginimą.

Iš kurio skirta, (tūkst. Lt):

Administravimo išlaidoms padengti skirta 9,6 % nuo surinkto 
atlyginimo.
Taip pat 2010 m. balandžio 1 d. Konferencijos sprendimu 300 tūkst. Lt 
skirta 2011-2013 metų Visuomenės švietimo programos vykdymui (iš 
atlyginimo už garso laikmenas).
Atidėjus būtinus rezervus bei pridėjus perpaskirstomą (po trejų 
metų) atlyginimą, iš viso 2010 m. teisių turėtojams už kūrinių 
atgaminimą asmeniniais tikslais buvo paskirstyta 939,59 tūkst. Lt 
kompensacinio atlyginimo.

Visuomenės susidomėjimo sulaukė lankstinu-
kas „Kas skina Tavo kūrybos vaisius?“, kuriame 
trumpai pristatyta pasenusio kompensavimo 
mechanizmo daroma žala.

Muzikos ir filmų atgaminimas asmeniniais tikslais
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 74 % žmonių teigia, jog muzika sumažina įtampą, 

jaučiamą laukiant vizito pas gydytoją. Net 80 % apklaustųjų nurodo, kad laikas, kol 

laukiama savo eilės pas gydytoją, praeina daug 

greičiau, jei laukiamajame skamba muzika.

muzikos atlikėjams ir įrašų gamintojams 
(už garso laikmenas)                                                      802,72

aktoriams ir filmų gamintojams 
(už audiovizualines laikmenas)                                     502,70



94 % apklaustųjų sako, jog muzika baruose 
sukuria puikią atmosferą, o 82 % nurodo, kad 

mėgstama foninė muzika palengvina bendravimą.

Grojamiausi atlikėjai, grupės ir įrašų gamintojai

Populiariausi užsienio šalių atlikėjai (pagal radijo stočių 
grojaraščius):
Enrique Iglesias, Shakira, Ricky Martin, Juanes (JUAN 
ESTEBAN ARISTIZABAL VASQUEZ), Gloria Estefan 
(atstovauja AIE (Ispanija);
Ronan Keating, Westlife (atstovauja RAAP (Airija);
Roxette, ABBA, Ace Of Base, Alcazar (atstovauja SAMI 
(Švedija);
ARMIN VAN BUUREN, Tiesto (atstovauja SENA (Olandija);
Ladybird, Brainstorm (atstovauja Laipa (Latvija).

Grojamiausi pagrindinių radijo stočių Lietuvos atlikėjai ir 
grupės:
Vilius Tarasovas;
Marijonas Mikutavičius;
Alanas Chošnau;
Andrius Mamontovas; 
Violeta Tarasovienė;
„Biplan“;
„SEL“;
„NEO“;
„Pikaso“;
„69 Danguje“.

Fonogramų gamintojai, kurių išleisti įrašai dažniausiai 
skambėjo radijo stočių eteryje:
UAB „Naktinis angaras“;
UAB „Naujoji melodija“;
UAB „Monako produkcija“;
UAB „Intervid“;
UAB „Bombos įrašai“.

Atlikėjai ir įrašų gamintojai jau įvertino 2009 m. sukurtą 
sistemą MANO AGATA, kuri tampa vis populiaresnė. Ši 
sistema pagerino ir supaprastino AGATA komunikaciją su 
nariais: prisijungę prie sistemos atlikėjai informuoja AGATA 
apie jų muzikos kūrinių panaudojimą, kūrinyje dalyvavusius 
muzikantus, o fonogramų gamintojai užregistruoja naujus 
įrašus.

Teisių turėtojams už muzikos transliavimą, 
retransliavimą ir panaudojimą viešose vietose 

paskirstytas atlyginimas, (proc.)

2010 m. paskirstytas atlyginimas, (tūkst. Lt)

38%

37%

25% Lietuvos muzikos
atlikėjams

Lietuvos fonogramų
gamintojams

Užsienio teisių
turėtojams

Svarbi AGATA darbo dalis yra efektyvus ir skaidrus 
atlyginimo už muzikos įrašų panaudojimą paskirstymas, po 
kurio tūkstančiams atlikėjų ir įrašų gamintojų išmokamas 
jiems priskaičiuotas atlyginimas.

Paskirstymo proceso metu paskaičiuojamas kiekvienam 
teisių turėtojui už jų įrašų panaudojimą priklausantis 
atlyginimas.

Kviečiame susipažinti su atlyginimo paskirstymo etapais:

Atlikėjų ir įrašų gamintojų atlyginimo paskirstymas 2010-aisiais

AGATA darbuotojų sukurta atlyginimo paskirstymo 
programa – duomenų bazė nuolatos tobulinama. Taip 
siekiama dar labiau pagreitinti muzikos įrašų apdorojimo 
procesą.
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Visos radijo stotys ir televizijos pateikia ataskaitas.

Patikrinamos visos pateiktos ataskaitos.

Bendras Lietuvos ir užsienio teisių 
turėtojų minutės kainos vidurkis radijo 
stotyse – 0,18 Lt, televizijose – 5,43 Lt.

Tik trys Dokumentacijos ir paskirstymo skyriaus darbuotojai 2010 m. 
apdorojo apie 300 tūkst. radijo ir televizijos eteryje nuskambėjusių 

muzikos įrašų.

Kiekvienas ataskaitoje nurodytas muzikos įrašas 
peržiūrimas ir automatiniu bei rankiniu būdu parengiamas 
įkelti į atlyginimo paskirstymo programą – duomenų bazę.

Radijo stočių ir televizijų panaudoti įrašai automatiniu bei 
rankiniu būdu įkeliami į atlyginimo paskirstymo programą –  

duomenų bazę.
Duomenų bazėje taip pat talpinama fonogramų gamintojų 

pateikta informacija apie išleistus įrašus.
Ši informacija sulyginama ir apjungiama su informacija apie 

panaudotus įrašus.

 Apskaičiuojama, kokia yra vienos minutės kaina: 
naudotojo sumokėta atlyginimo suma dalinama iš 

bendros panaudotos muzikos trukmės. Taip nustatomas 
konkrečiam įrašui tenkantis atlyginimas.

Įrašui tenkantis atlyginimas dalinamas tarp įrašų gamintojų 
ir atlikėjų pagal informaciją, kurią pateikia patys nariai.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ataskaitose nurodomi visų muzikos 
įrašų, nuskambėjusių eteryje, 

pavadinimai, atlikėjai (dainininkai ir 
muzikantai), kiek kartų šie įrašai 

skambėjo ir jų trukmė.

Lietuvos ir užsienio šalių
dainininkų, muzikantų, kitų 

atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų atlyginimas 

priklauso nuo to, kiek kartų 
jų įrašai nuskambėjo eteryje.

Kiekviename fonogramų gamintojų
pateiktame muzikos įraše nurodomas 

fonogramų gamintojas, įrašo 
pavadinimas, trukmė, išleidimo 
metai, visi atlikėjai, taip pat ir 

atliekantys instrumentinę įrašo dalį.

Įdomu, jog viename muzikos 
įraše be pagrindinio solisto 

gali dalyvauti net iki 100 
muzikantų (pvz.: orkestras).

Transliavimas, retransliavimas, viešas paskelbimas
(muzikos naudojimas viešose vietose), (2009 m.)   2.821,93

Atgaminimas asmeniniais tikslais
už garso ir vaizdo laikmenas, (2009 m.)                     939,59

Iš viso          3.761,52



80 % gyvų muzikos renginių lankytojų sako, jog 

palankiai vertina tokiuose renginiuose tinkamu 

laiku skambančius muzikos įrašus.

AGATA – savanoriška pelno nesiekianti organizacija, todėl 
kiekvienas muzikantas, dainininkas ar kitas atlikėjas ir 
aktyvus įrašų gamintojas be jokio stojamojo ar narystės 
mokesčio yra kviečiamas tapti jos nariu.

2010 m. gruodžio 31 d. AGATA vienijo 3275 narius.

Nuo įsikūrimo pradžios (1999 m.) iki 2009 m. AGATA nariais 
tapo 2818 atlikėjų, o 2010 m. Asociacijos narių skaičius 
pasipildė dar 309 atlikėjais.

Vis didėjantis AGATA vardo žinomumas ir informacijos apie 
narystės privalumus aktyvus viešinimas kasmet skatina 
naujų narių skaičiaus augimą.

AGATA palaiko ryšius su giminingomis užsienio šalių orga- 
nizacijomis, kurios taip pat atsakingos už atlikėjų ir įrašų 
gamintojų teisių įgyvendinimą. Bendradarbiaudama su 28 
užsienio šalių kolektyvinio administravimo asociacijomis ir 
su pasaulyje žinomomis įrašų kompanijomis (Sony BMG, 
EMI, Warner), AGATA rūpinasi ir užsienio šalių atlikėjų ir 
įrašų gamintojų teisėmis. Tokia partnerystė Lietuvos radijo 
stotims, televizijoms ir kitiems muzikos naudotojams sutei-
kia galimybę be mūsų šalies muzikinių kūrinių naudoti ir 
kitų šalių muzikos repertuarą. 

2010 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Švedijos 
atlikėjų asociacija SAMI, kurios nariai yra pasaulinio garso 
atlikėjai (ABBA, Roxette, Ace Of Base, Alcazar).

Jau nuo 2002 m. AGATA yra aktyvi Europos atlikėjų 
organizacijų asociacijos AEPO-ARTIS ir Tarptautinės atlikėjų 
teisių administravimo asociacijų tarybos SCAPR narė, todėl 
Lietuvos muzikantų, dainininkų ir kitų atlikėjų interesais 
rūpinamasi ir tarptautiniu lygmeniu.

Narystė
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AGATA nariai (duomenys 2010 m. gruodžio 31 d.):

Atlikėjai 
Fonogramų gamintojai 
Atstovaujami audiovizualinių kūrinių gamintojai 
Atstovaujamos giminingos organizacijos 

3127
93
27
28



Auditoriaus išvada
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71 % žmonių sako, kad jiems patinka klausytis 

muzikos laukiant pokalbio telefonu.



86 % darbdavių sutinka, kad muzika gerina 

darbuotojų nuotaiką, o 69 % darbdavių 

rekomenduotų naudoti muziką, kaip priemonę 

didinti darbuotojų produktyvumą.

2010 m. surinktas atlyginimas atlikėjams ir įrašų gamintojams 
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (tūkst. Lt)

Transliavimas:    1.545,82
 Radijo stotys   464,71
 Televizijos    1.062,92
 Kabelinės TV    2,99
 Internetas    15,20
Retransliavimas    895,86
Viešas paskelbimas    2.304,84
Išieškota už neteisėtą panaudojimą   155,04
Iš viso:     4.901,56

Palyginti su 2009 m., bendras surenkamo atlyginimo dydis išaugo 10,7 %.

2010 m. administravimo veiklos pajamos, (tūkst. Lt)

Atskaitymai administravimo išlaidoms padengti:
28 % už transliavimo administravimą   432,83
28 % už retransliavimo administravimą   250,84
30 % už viešo paskelbimo administravimą   691,45
30 % nuo išieškoto atlyginimo už neteisėtą panaudojimą  46,51

Atskaitymai už atgaminimo asmeniniais tikslais 
paskirstymo administravimą    125,68

Iš viso:     1.547,31

Kitos pajamos:    187,10
Nuoma     18,82
Delspinigiai     32,30
Palūkanos nuo išieškoto atlyginimo   19,32
Terminuotų indėlių palūkanos   116,67

Iš viso 2010 m. pajamos:    1.734,42

2010 m. pagrindiniai finansiniai rezultatai
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2010 m. administravimo veiklos sąnaudos, (tūkst. Lt)

Pastato ir turto išlaikymas:    170,70
Turto nusidėvėjimas    74,64
Patalpų eksploatavimas ir mažavertis inventorius  63,00
Kompiuterinės įrangos aptarnavimas   21,51
Kanceliarinės, ūkio išlaidos    11,56

Paslaugos:     125,10
Transportas (degalai, priežiūra)   22,25
Telekomunikacijų ir interneto paslaugos   11,78
Paštas     11,00
Auditas     10,04
Teismai     0,68
Banko paslaugos    17,48
Komandiruotės Lietuvoje ir užsienyje   28,55
Kitos (reprezentacija, skelbimai, periodika ir pan.)  23,33

Darbo užmokestis ir kitos susijusios išlaidos:  798,74
Priskaičiuotas darbo užmokestis   752,22
Priskaičiuotos kompensacijos 
(išeitinės, nepanaudotų atostogų)   37,11
Tarybos narių išlaidų atlyginimas   9,41

Mokesčiai ir draudimas:    348,21
SODRA ir garantinis fondas    244,51
Narystės mokestis SCAPR, AEPO-ARTIS, IPDA  18,15
Kiti (PVM, nekiln. turto, taršos, pelno, turto išpirkimo)  73,88
Draudimas     11,68
 
Rezervai:     48,16
Abejotinų skolų rezervas    48,16

Iš viso:     1.490,91

Sutaupytos lėšos:    136,68
Rezervas iš atgaminimo asmeniniais tikslais administravimo:  106,82

Ataskaitoje panaudoti apklausų duomenys iš http://www.musicworksforyou.com




