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LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA 
(AGATA) – tai vienintelė pelno nesiekianti muzikantų, aktorių ir kitų atlikėjų bei fonogramų 
gamintojų interesus ir teises ginanti kolektyvinio administravimo asociacija Lietuvoje. 
2011 m., kaip ir kasmet, AGATA daug dėmesio skyrė atlikėjų ir fonogramų gamintojų 
teisių stiprinimui bei veiksmingam jų įgyvendinimui. 2011 m. buvo reikšmingi 
savo nuveiktais ir pradėtais darbais, kurie vis labiau artėja prie siekiamo tikslo. 
Kiekvienas šių tikslų buvo ir yra svarbus visiems teisių turėtojams ir 
kiekvienam AGATA nariui. Juk AGATA egzistuoja, tobulėja ir stiprėja tik 
savo narių dėka, todėl noras pasirūpinti kiekvienu iš jų yra vienas iš 
svarbiausių variklių, skatinančių žengti pirmyn ir augti savo narių 
labui.

2011 m. pasipildė AGATA tarptautinių 
partnerių sąrašas. Nuo 2011 m. sausio 1 d. 

bendradarbiaujama su pasaulyje garsia įrašų 
kompanija Universal; 

2011 m. pajudėjo ir ilgai laukto AGATA Informacinio 
centro įkūrimo darbai;

nuo 2011 m. kovo 1 d. kultūros ministro pavedimu AGATA 
yra įgaliota surinkti atlyginimą už fonogramų ir audiovizualinių 

kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais;
nuo 2011 m. pasirašius naujas licencines sutartis, sudarytas tarp 

kolektyvinio administravimo asociacijų (AGATA, AVAKA, LATGA-A) ir 
kabelinės televizijos operatorių, AVAKA patikėjo AGATAi vykdyti 

atsakingą funkciją – surinkti atlyginimą Lietuvos ir užsienio audiovizualinių 
kūrinių gamintojams; 

2011 m. AGATA ir LATGA-A iniciatyva pradėjo veikti interneto puslapis 
www.muzikaveikia.lt, kuriame galima rasti daug tyrimais ir apklausomis pagrįstos 

informacijos apie muzikos reikšmę ir vertę.  Siekiant išsiaiškinti muzikos naudotojų 
poreikius, jų požiūrį į muzikos svarbą, atlikta muzikos naudotojų apklausa; 

2011 m. AGATAi buvo permainingi ir valdymo prasme. AGATA narių – fonogramų gamintojų – 
valia pakeista Konferencijos bei Tarybos sudėtis. Valdymo pokyčiai nesukliudė judėti pirmyn, 

priešingai, tik suteikė daugiau energijos tęsti jau pradėtus projektus ir imtis naujų; 
pagaliau pasiekti ilgai laukti rezultatai atgaminimo asmeniniais tikslais srityje. 2011 m. gruodžio 21 d. 

Seimas priėmė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisas, kuriomis įteisintas kompensavimo 
mechanizmas už muzikos ir vaizdo įrašų kopijavimą į visuomenėje populiarias ir technologiškai 

pažangesnes tuščias garso ir audiovizualines laikmenas ir įrenginius. 

    TRUMPAI APIE 
2011 METUS: „Praėjusių metų rezultatai rodo, kad 

judame teisinga linkme: pernai 
atlikėjų naudai surinkome ir 
paskirstėme gerokai daugiau 
atlyginimo negu 2010-aisiais, AGATA 
nariams pasiūlėme naujų paslaugų, 
tęsėme pasiteisinusius edukacinius ir 
kūrybinius projektus. Atnaujinti 
teisės aktai ir vis aiškesnis 
visuomenės supratimas apie 
gretutines teises leidžia tikėtis, kad 
šie metai bus dar sėkmingesni.“

METUS

AGATA direktorė Agnė Masalskytė:

Aktorius ir AGATA Tarybos pirmininkas 
Rimantas Bagdzevičius:
„Ilgai įrodinėjome, kad turinys, tai, 
kas įrašoma į laikmenas, sukuria jų 
pačių vertę. Panašu, kad bent iš dalies 
tą pavyko įrodyti. Matyti, jog valstybės 
institucijų ir visos visuomenės 
požiūris į intelektinę nuosavybę 
keičiasi į gerąją pusę.“
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AGATA VEIKLOS PRIORITETUS, 
TIKSLUS IR UŽDAVINIUS FORMUOJA 
KETVERIŲ METŲ KADENCIJAI RENKAMA 
KONFERENCIJA. 
AGATA Konferencija – tai visuotinio narių susirinkimo teises turintis asociacijos organas, kurį 
sudaro 10 atlikėjų ir 10 fonogramų gamintojų atstovų. 2010 m. balandžio 1 d. išrinkta nauja 
Konferencija, kurios sudėtis iš fonogramų gamintojų pusės pasikeitė po 2011 m. 
balandžio 27 d. įvykusio neeilinio fonogramų gamintojų susirinkimo.

Egidijų Dragūną (fizinis asmuo fonogramų gamintojas);
VŠĮ „Mono Stereo Įrašai“;
UAB „Muzikinė partija“;
UAB „Naujoji melodija“;
VŠĮ „Neomuzika“;
UAB „Pop centras“;
UAB „Prior Musica“;
UAB „Promostar“;
UAB „Sanalaita“;
VŠĮ „Vytauto Kernagio fondas“.

Direktorė Agnė Masalskytė;
Teisininkė Raminta Selenienė;
Administratorė Honorata Tilindienė;
Vyriausioji buhalterė Ina Babickaitė-Anufrijeva;
Buhalterė Jelena Aksionova;
Konsultantė Justina Baliūnaitė;
Ūkvedys Ilmars Aperans.

Vadovas Rytis Šeškaitis;
Vyriausioji specialistė Birutė Tudorakė;
Specialistė Aušra Sadaunykaitė; 
Transliavimo specialistas Mindaugas Budvytis 
bei inspektorių komanda Lietuvoje: 
Povilas Sadauskas (Vilnius), Irena Kabišaitienė (Kaunas), 
Silva Jasuitytė (Klaipėda) ir Lina Bražeikienė (Šiauliai).

Vadovė Aušra Pocevičiūtė;
Vyriausioji specialistė Asta Dapkutė;
Vyriausiasis specialistas Andrej Borovko. 
 

Rimantas Bagdzevičius; 
Svetlana Bagdonaitė;
Jokūbas Bareikis;
Alanas Chošnau; 
Andrius Kulikauskas;
Artūras Novikas;
Veronika Povilionienė; 
Aivaras Stepukonis;
Kristina Zmailaitė;
Aras Žvirblys.

Rimantas Bagdzevičius (pirmininkas);
Saulius Sventickas (UAB „Naujoji melodija“ direktorius) (pirmininko pavaduotojas);  
Inga Kuliavienė (UAB „Prior Musica“ direktorė);
Andrius Kulikauskas; 
Vytautas Lebednykas (UAB „Promostar“ teisininkas);
Justas Mamontovas (UAB „Muzikinė partija“ direktorius); 
Veronika Povilionienė; 
Jadvyga Pūkienė (UAB „Sanalaita“ direktorė); 
Aivaras Stepukonis;
Aras Žvirblys.

Fonogramų gamintojai likusiam Konferencijos įgaliojimų laikotarpiui nutarė išrinkti naujus atstovus:

Licencijų skyriaus darbuotojai, kurie rūpinasi, jog muzika būtų naudojama legaliai:

Surinktą atlyginimą efektyviai ir skaidriai paskirsto Dokumentacijos ir paskirstymo skyrius:

Taryba:

Permainos įvyko ir tarp Konferencijos posėdžių AGATAi vadovaujančioje Taryboje. 
2011 spalio 24 d. paskirti nauji Tarybos nariai – fonogramų gamintojų atstovai. 

Tinkamą asociacijos veiklą organizuoja, atlikėjų ir muzikos įrašų gamintojų teisėmis rūpinasi ir AGATA Konferencijos bei 
Tarybos pavestus uždavinius įgyvendina AGATA administracijos darbuotojai.  

Bendriems siekiams ir vieningam darbui susitelkęs AGATA kolektyvas (duomenys 2011 m. gruodžio 31 d.): 

Atlikėjų delegatų sudėtis išliko tokia pati:

Rimantas 
Bagdzevičius

Aras 
Žvirblys

Veronika 
Povilionienė

Aivaras 
Stepukonis

Vytautas 
Lebednykas

Inga 
Kuliavienė

Andrius 
Kulikauskas

Saulius 
Sventickas

Justas 
Mamontovas

Jadvyga 
Pūkienė

ŠIEK TIEK FAKTŲ APIE
AGATA KONFERENCIJĄ, 
TARYBĄ IR 
AGATA KOLEKTYVĄ
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Kiekvienas muzikantas, dainininkas, aktorius ir muzikos įrašų gamintojas 
nusipelno, kad jo teisės būtų saugomos ir efektyviai įgyvendinamos. 
Šiam tikslui 1999 m. aktyvių Lietuvos atlikėjų ir įrašų gamintojų 
pastangomis įkurta pelno nesiekianti organizacija – AGATA.

AGATA MISIJA – SAUGOTI IR GINTI SAVO NARIŲ TEISĖTUS INTERESUS BEI 
AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYME ĮTVIRTINTAS NUOSTATAS.
VYKDYDAMA ŠIĄ MISIJĄ AGATA: 

konsultuoja savo narius;

iškilus problemai suteikia reikiamą pagalbą;

imasi priemonių užkirsti kelią teisės pažeidimams;

atlikėjų interesams atstovauja tarptautinėse organizacijose (2002 m. 
AGATA įsiliejo į  Europos atlikėjų organizacijų asociacijos AEPO-ARTIS 
sudėtį ir tapo Tarptautinės atlikėjų teisių administravimo asociacijų 
tarybos SCAPR nare);

bendradarbiauja su užsienio šalių giminingomis asociacijomis ir 
pasaulyje garsiomis įrašų kompanijomis (Sony BMG, EMI, Playground, 
Universal). Tokia partnerystė užtikrina veiksmingą Lietuvos atlikėjų ir 
muzikos įrašų leidėjų teisių apsaugą kitose valstybėse ir užsienio šalių 
teisių turėtojų atstovavimą Lietuvoje;

aktyviai dalyvauja teisės aktų tobulinimo procesuose;

surenka, paskirsto ir išmoka atlikėjams ir muzikos leidėjams teisėtai 
priklausantį atlyginimą už jų muzikos įrašų naudojimą radijo stotyse, 
televizijos eteryje ir viešose vietose;

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

Kiekvienais metais AGATA narių skaičius nuolat didėja. 2011 m. AGATA narystės 
teikiamus privalumus įvertino ir į asociaciją įstojo 210 atlikėjų. 2011 m. gruodžio 
31 d. AGATA iš viso vienijo 3507 narius.

Atlikėjai
Muzikos įrašų gamintojai
Atstovaujami audiovizualinių kūrinių gamintojai
Atstovaujamos giminingos organizacijos

3337
103
39
28

„Vertinu tai, jog esu AGATA 
narys. AGATA – mūsų 
organizacija, kurioje visada 
jaučiuosi laukiamas. Smagu 
bendrauti su kolektyvu, 
kuris pirmiausia vertina 
žmogišką ryšį ir yra 
pasiruošęs suprasti ir padėti 
bet kokioje situacijoje“, – 
sako Artūro Noviko džiazo 
mokyklos meno vadovas, 
dainininkas, kompozitorius ir 
AGATA Konferencijos 
delegatas Artūras Novikas.

„Dažniausiai tikram 
menininkui net neužtenka 24 
val.  pačiai kūrybai, o ką jau 
kalbėti apie jos oficialius ir 
materialius aspektus. Tobula, 
kai pats gali ir kurti, ir 
kontroliuoti, ir apginti savo 
teisėtus interesus. Bet, kad ir 
kaip bebūtų apmaudu, visko 
vienas pats iš karto neaprėpsi. 
Tad kodėl nepasitelkus į 
pagalbą šios srities 
profesionalų, kurie ir yra čia 
tam, kad tau padėtų?
Laimėjus tarptautinį kontraktą, 
derinant jo detales, AGATA 
kolektyvas plačiai atvėrė savo 
duris ir pasidalino idėjomis, 
konsultavo bei suteikė 
profesionalią teisinę pagalbą.
Nepaisant mūsų kaip 
menininkų sukauptos patirties, 
yra daugybė dalykų, kurių mes 
nežinome. O kaip galime 
apginti tai, ko net nežinom 
esant? Tai pagrindinė 
priežastis, kodėl rekomenduoju 
tapti AGATA nariu. Savo tikslų 
reikia siekt profesionaliai, 
pasitelkiant į pagalbą žmones, 
gebančius pasiūlyti, kaip 
išspręst jau esamas problemas 
arba kaip formuoti savo kelią, 
kad tų problemų iškiltų kuo 
mažiau“, – teigia dainininkė, 
įvairių konkursų laimėtoja bei 
tarptautinio konkurso „Avon 
Voices“ nugalėtoja Evelina 
Anusauskaitė.

9

Aldonos Karczmarczyk nuotr.

Tomo Kapočiaus nuotr.
„Aš pasitikiu AGATA“, – sako 
dainininkė Rasa Bubulytė. 
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Vienas iš Visuomenės švietimo programos vykdomų projektų – apdovanojimas už 
geriausią magistro darbą autorių teisių ir gretutinių teisių tema. Šis apdovanojimas 
geriausių darbų autoriams skiriamas jau ne vienerius metus.  2011 m. birželio 17 d. 
AGATA direktorė Agnė Masalskytė bei žinomas kompozitorius ir atlikėjas, AGATA 
narys, Andrius Kulikauskas įteikė piniginę premiją ir padėką Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto magistrantei Viktorijai Preikšaitytei už 2011 m. geriausią magistro 
darbą tema „Atlikėjų teisių apsaugos problemos ir tendencijos“. Pasak Andriaus 
Kulikausko, šis apdovanojimas ne tik skatina ir motyvuoja studentus gilinti žinias 
intelektinės nuosavybės srityje, bet ir prisideda prie būsimų specialistų ugdymo. 

AGATA Tarybos nario Aro Žvirblio iniciatyva sukurtas projektas tapo prasmingu renginiu, kurio laukia būrys 
talentingų ir kūrybingų jaunuolių iš visos Lietuvos. Į AGATA atlikėjų meistriškumo stovyklos atrankas kasmet 
susirenka vis daugiau jaunųjų atlikėjų (2011 m. buvo gautos net 155 paraiškos). Toks susidomėjimas tik įrodo šio 
projekto svarbą kuriančiam, dainuojančiam ar muzikuojančiam jaunimui. Po atrankos etapų kvietimai į 2011 m. 
liepos 20-29 dienomis Plateliuose vykusią Jaunųjų atlikėjų meistriškumo stovyklą buvo įteikti 27 talentingiems 
jaunuoliams.  

Stovyklos dalyviams realizuoti savo kūrybinį potencialą ir idėjas, tobulinti savo profesionalumą bei parengti 
koncertinę programą nuoširdžiai padėjo Lietuvos scenos profesionalai: Andrius Kulikauskas, Artūras Novikas, 
Darius Rudis, Domas Aleksa, Eduardas Armonas, Liutauras Janušaitis ir Saulius Petreikis. 2011 m. AGATA 

meistriškumo stovykloje taip pat lankėsi ir savo žiniomis bei patirtimi su jaunaisiais atlikėjais dalijosi Petras 
Vyšniauskas, Rolandas Kazlas, Dainius Razauskas, svečias iš Latvijos Valdis Muktipavels, grupės „Atika“ ir 

„Jing’a'ling“. 

Stovyklos dalyviai kartu su scenos profesionalais surengė du koncertus. Pirmasis vyko Oginskių 
rūmuose Plungėje, o baigiamasis koncertas buvo surengtas 2011 m. liepos 29 d. Klaipėdos Jūros 

šventėje. Prie šio koncerto prisijungė ankstesnių stovyklų dalyviai ir užsienyje besimokantys 
gabiausi Lietuvos muzikantai. Renginį vedė aktoriai Agnė Grudytė ir Rimantas 

Bagdzevičius.

Prieš finalinį stovyklos koncertą Jūros šventėje AGATA jau antrus metus iš 
eilės neformaliai diskusijai subūrė Lietuvos atlikėjus, muzikos 

leidėjus, mokslininkus, teisininkus, Kultūros ministerijos ir kt. 
institucijų atstovus. 2011 m. susitikimo-diskusijos tema 

„Ką Tau reiškia muzika?“ Susitikime aptartos 
muzikos industrijos tendencijos, perspektyvos 

bei problemos, iškylančios atlikėjams. Į 
dalyvių klausimus atsakė advokatė 

dr. Kristina Janušauskaitė ir 
advokatas Andrius 

Iškauskas. 

TRADICINIS APDOVANOJIMAS UŽ GERIAUSIUS 
MAGISTRO DARBUS AUTORIŲ TEISIŲ IR 
GRETUTINIŲ TEISIŲ SRITYJE 

IV-OJI VYTAUTO KERNAGIO VARDO GITARA

Siekdama ugdyti sąmoningo jaunimo kartą, AGATA toliau plėtoja ryšius su 
Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. 2011 m. paskaitos apie atlikėjų ir muzikos 
įrašų gamintojų teises bei AGATA veiklą buvo skaitytos Mykolo Romerio ir 
Vilniaus Gedimino technikos universitetų studentams. 

PASKAITOS STUDENTAMS

IV-OJI JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ MEISTRIŠKUMO STOVYKLA

Atlikėjas ir dainų autorius Virgis 
Stakėnas: „... man šis apdovanojimas  
- ne „šiaip“ ir ne „vienas iš...“. Tai ir 
žanro įvertinimas, ir Dainuojamosios 
Poezijos pionierių Lietuvoje 
pagerbimas (aš juos vadinu „folk 
dinozaurais“)... Pagaliau su 
nominacijos vardininku mane siejo 25 
metų gyvenimo toje pačioje erdvėje 
patirtis... Vytas buvo ir kolega, ir 
kritikas, ir sąjungininkas – ginklo 
brolis...“

2011 m. AGATA toliau sėkmingai plėtojo ir vykdė nuo 2006 m. gyvuojančią Visuomenės švietimo programą. 
Daugelis šios programos projektų vykdomi jau kelerius metus ir tampa tradiciniais bei vis populiaresniais 
neabejingos visuomenės ir gabaus jaunimo gretose. Šios iniciatyvos pagyvina Lietuvos kultūrinį gyvenimą, skatina 
jo progresą ir palaipsniui formuoja brandų bei atsakingą požiūrį į intelektinę nuosavybę. 

AGATA kasmet įvertina bei pagerbia atlikėjus, kurie atstovauja ir puoselėja 
dainuojamosios poezijos žanrą. Nuo 2008 m. gyvuojantis apdovanojimas – Vytauto 
Kernagio vardo gitara – įteikiamas Tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio 
„Tai – aš“ baigiamojo koncerto metu. 2011 m. šiuo prizu už lietuviškos 
dainuojamosios poezijos populiarinimą pagerbtas atlikėjas Virgis Stakėnas.

„Rengdami šią stovyklą mes siekiame, kad jos viltinga ir jauna 
šviesa padėtų stiprinti visų Lietuvos piliečių gyvenimo kokybę. 
Tikslingai naudodamiesi suteikta proga šviesti visuomenę, taip 
pat ir AGATA narius, būsimuosius jos narius, puoselėjame 
pagarbesnį požiūrį į kūrėjus (tai ir atlikėjai, fonogramų 
gamintojai). Šios stovyklos rengimas, – tai lyg be atodairos 
kertamo miško atsodinimas“, – sako stovyklos idėjos 
sumanytojas, atlikėjas, muzikos prodiuseris ir AGATA Tarybos 
narys Aras Žvirblys. 

Kompozitorius ir multiinstrumentininkas Saulius Petreikis: 
„Tokioje konferencijoje įgytos žinios atlikėjams naudingos, 
nes muzikuodami jie nespėja gauti visos reikiamos 
informacijos ir tinkamai pasirūpinti savo teisėmis.“ 11



garsesnė muzika skatina judėti greičiau, tačiau pardavimai nesumažėja;

nors skambant lėtai muzikai judama lėčiau, tačiau nuperkama daugiau prekių;

vyno parduotuvėje skambanti klasikinė muzika skatina pirkti daugiau ir rinktis brangesnius produktus;

eilėse praleistas laikas slenka greičiau girdint patinkančią muziką;

prancūziška muzika vyno parduotuvėje skatina pirkti daugiau prancūziškų vynų, o vokiška – vokiškų.

MUZIKA LABAI SVARBI KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ.
MOKSLINIAIS TYRIMAIS ĮRODYTA, JOG PATINKANTI 
MUZIKA POZITYVIAI VEIKIA ŽMOGAUS SAVIJAUTĄ, 
TURI ĮTAKOS TAM TIKROMS CHEMINĖMS 
ORGANIZMO REAKCIJOMS.
Tačiau muzika dominuoja net tik žmogaus gyvenime. Šiandien vis dažniau suprantama, 
jog ji reikalinga ir itin svarbi įvairiausiose veiklos srityse.

Tyrimais ir apklausomis nustatyta, kad tinkamai parinkta muzika teigiamai veikia klientų nuotaiką, 
didina jų norą pirkti, sukuria malonią atmosferą klientams ir darbuotojams, be to, suteikia savitumo 
ir padeda išsiskirti iš konkurentų. 

Štai keletas įdomių faktų apie foninės muzikos poveikį pirkėjų elgsenai parduotuvėje:

Muzika tampa vis svarbesnė, todėl po truputį auga ir muzikos naudotojų sąmoningumas, 
teisingas požiūris į atlikėjų ir muzikos įrašų gamintojų teises. Muzika – tai intelektinė 
nuosavybė, todėl už jos naudojimą turime atlyginti tiems, kurių dėka muzikos garsai lydi 
mus kasdien, įvairiausiose gyvenimo situacijose ir vietose. Tai teisės aktais garantuojama 
atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė. Kad ji būtų įgyvendinta, AGATA atstovaujamų teisių 
turėtojų vardu suteikia licencijas transliuotojams, retransliuotojams, kavinėms, 
parduotuvėms, viešbučiams ir kitiems muzikos naudotojams. 

Atlikėjams ir muzikos įrašų gamintojams sumokėtas atlyginimas už 
muzikos transliavimą, retransliavimą ir panaudojimą viešose vietose
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (tūkst. Lt)

12

90 % grožio salonų 
savininkų patvirtina, kad 

muzika naudinga jų verslui, 
o 76 % prekybininkų 

įsitikinę, jog parduotuvėje 
skambanti muzika 

teigiamai veikia pirkėjų 
elgesį.

13Apklausų ir tyrimų duomenys iš http://www.muzikaveikia.lt



MUZIKA VIEŠOSE 
VIETOSE
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AGATA,
įgyvendindama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu garantuojamas atlikėjų ir muzikos įrašų gamintojų teises, suteikia 
licencijas kavinėms, restoranams, parduotuvėms, naktiniams klubams ir kitoms viešoms vietoms. Kiekvienais metais 
teisėtai muziką naudojančių asmenų gretos ir jų sumokamas atlyginimas atlikėjams ir muzikos leidėjams auga. Šių 
rezultatų siekti padeda tinkamai ir efektyviai organizuotas Licencijų skyriaus darbuotojų darbas ir didėjantis 
atsakingų naudotojų skaičius.

AGATA Licencijų skyriaus vadovas Rytis Šeškaitis 
pažymi:  „2011 m. sumokėtas atlyginimas išaugo 
beveik 9 %, palyginti su 2010 m. Iš viso per 2011 m. 
sudarytos 866 sutartys ir tai net 18 % daugiau nei 
2010 m.“

2011 m. liepos mėn. atlikta įmonių (kavinių, viešbučių ir kt.) atstovų apklausa parodė, jog teisėtai muziką 
naudojantys asmenys nėra abejingi muzikantų ir įrašų gamintojų teisėms. Į klausimą „Kas paskatino Jus 
savo versle naudoti muziką legaliai“ 9 % apklaustų respondentų atsakė, jog nori atlyginti atlikėjams ir 
muzikos įrašų leidėjams, beveik 17 % apklaustųjų svarbu, jog lankytojai žino, kad jų versle muzika skamba 
legaliai. Net 27 % apklausos dalyvių nurodė, kad kiekvienas verslininkas žino, jog turi sudaryti sutartį su 
AGATA. Apklausos rezultatai taip pat parodė, jog 21 % muzikos naudotojų domintų informacija apie muzikos 
poveikį klientams, o 15 % respondentų norėtų sužinoti, kokia muzika labiausiai tiktų jų verslui.

Už muzikos panaudojimą viešose vietose 
atlikėjams ir muzikos įrašų gamintojams 
sumokėtas atlyginimas
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), 
(tūkst. Lt)

Už muzikos panaudojimą viešose vietose atlikėjams ir muzikos įrašų gamintojams 
sumokėtas atlyginimas pagal naudotojų tipus 
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (proc.)
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7%

kazino
4%
laisvalaikio
pramogos
5%
parduotuvės
30%

renginiai
5%

restoranai,
kavinės,
barai
35%

viešbučiai
14%

2011 m. atlikėjams ir muzikos įrašų gamintojams sumokėtas 
atlyginimas pagal naudotojų tipus
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (proc.)



2011 M. PABAIGOJE SUTARTIS DĖL MUZIKOS 
ĮRAŠŲ PANAUDOJIMO BUVO SUDARIUSIOS 
48 RADIJO STOTYS, 35 TELEVIZIJOS IR 51 
RETRANSLIUOTOJAS.

16 17

„Tai, kad iš transliuotojų surenkama vis daugiau atlyginimo, – 
radijo ir televizijos rinkos atsigavimo atspindys. Kita vertus, gerus 
šios srities rezultatus lemia ir konstruktyvus bendradarbiavimas 
su transliuotojais bei retransliuotojais“, – teigia AGATA direktorė 
Agnė Masalskytė.

Muzika labai svarbi, netgi būtina, televizijų ir radijo stočių veiklai. Tikriausiai sunku įsivaizduoti 
televiziją ar radijo stotį, kurioje neskambėtų muzika. Didžiausią jų eterio laiko dalį sudaro 
tūkstančiai muzikos įrašų, todėl už jų panaudojimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams turi 
būti teisingai atlyginta. Šį atlyginimą surenka AGATA, kuri atstovaujamų atlikėjų ir fonogramų 
gamintojų vardu suteikia teisę televizijos ir radijo transliuotojams bei įmonėms, vykdančioms 
retransliavimo veiklą, naudoti muziką sąžiningai ir teisėtai.

2011 m. pasirašytos naujos licencinės 
sutartys tarp kolektyvinio 
administravimo asociacijų (AGATA, 
AVAKA, LATGA-A) ir kabelinės 
televizijos operatorių, kuriomis 
susitarta dėl naujų atlyginimo tarifų 
taikymo ir efektyvesnės teisės į 
atlyginimą įgyvendinimo tvarkos.

kiti
retransliuotojai
radijo stotys
televizijos

Atlikėjams ir muzikos įrašų gamintojams sumokėtas 
atlyginimas 
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras), (tūkst. Lt)

2011 m. atlikėjams ir 
muzikos įrašų gamintojams 
sumokėtas atlyginimas 
pagal naudotojų tipus
(pagal išrašytas sąskaitas 
faktūras), (proc.)

televizijos
radijo stotys
retransliuotojai
kiti

47,64 %32,63 %

18,76 %

0,98 %

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Modernioje visuomenėje kopijuoti fonogramas (muzikos įrašus) ar audiovizualinius kūrinius (filmus) į savo 
kompiuterius, mobiliuosius telefonus, atminties korteles ir kitas laikmenas tapo įprastu ir kasdieniu reiškiniu. 
Todėl nesusimąstoma, jog kiekvieną kartą pasidarius mėgstamo muzikos įrašo ar patinkančio filmo kopiją 
tampame teisinio santykio su muzikos ar filmo kūrėjais dalimi. 
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas suteikia mums galimybę be kūrėjų leidimo iš legalaus šaltinio savo 
asmeniniams poreikiams atgaminti norimus muzikos įrašus bei filmus. Mainais už šią mūsų teisę autoriams, 
aktoriams, muzikantams, muzikos ir filmų leidėjams turi būti teisingai atlyginama. Tik kūrėjų, atlikėjų ir muzikos 
įrašų bei filmų gamintojų dėka galime laisvai naudotis jų kūrybos rezultatais, todėl žodžių junginys „teisingas 
atlyginimas” turi tapti tokiu pat savaime suprantamu, kaip ir kūrinių kopijavimas. 
Įstatymų leidėjas jau ne vienerius metus suteikia mums teisę kopijuoti kūrinius, tačiau autorių, atlikėjų, muzikos 
ir filmų gamintojų teisė į teisingą atlyginimą, o tiksliau – į kompensaciją, iki šiol buvo realizuojama 
nepakankamai. Jau nuo 2008 m. menininkai, kultūros atstovai ir AGATA administracija bandė atkreipti dėmesį į 
tai, jog teisės aktuose numatyta kompensavimo tvarka yra pasenusi ir visiškai neatspindi realių kopijavimo 
tendencijų. Technologijoms sparčiai žengiant į priekį CD, DVD ir kitas pasenusias laikmenas jau seniai pakeitė 
modernios laikmenos ir įrašanti įranga. Tačiau 2011 m. pabaiga atnešė puikią žinią: 2011 m. gruodžio 21 d. 
Seimas pagaliau priėmė ilgai lauktas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisas.

DAR KELETAS FAKTŲ APIE 2011 M.
IR AGATA VEIKLĄ KŪRINIŲ ATGAMINIMO 
ASMENINIAIS TIKSLAIS SRITYJE:
AGATA jau nuo 2006 m. skirsto ir išmoka atlyginimą už muzikos ir filmų atgaminimą 
asmeniniais tikslais atlikėjams, aktoriams, muzikos įrašų ir filmų gamintojams. O nuo 
2011 m. kovo 1 d. kultūros ministro įsakymu AGATA taip pat paskirta atsakinga asociacija 
surinkti minėtą atlyginimą ir jį paskirstyti kolektyvinio administravimo asociacijoms, 
atstovaujančioms autorių ir gretutinių teisių subjektams. Patikėti darbai leidžia 
pasidžiaugti, jog AGATA ir toliau auga ir stiprėja, be to, yra moderni ir prie pokyčių 
lengvai prisitaikanti organizacija.

DĖL PASENUSIO TEISINIO 
REGLAMENTAVIMO IKI ŠIOL KASMET 
SURENKAMAS ATLYGINIMAS MAŽĖJO. 
2011 M. TOLESNIAM PASKIRSTYMUI 
ATLIKĖJAMS, MUZIKOS IR FILMŲ 
GAMINTOJAMS AGATA IŠ LATGA-A GAVO 
ATLYGINIMĄ, KURĮ SUDARĖ 
TIK 185,61 TŪKST. LT.
ATIDĖJUSI BŪTINUS REZERVUS IR PRIDĖJUSI 
NEŽINOMIEMS TEISIŲ TURĖTOJAMS TREJUS METUS 
SAUGOTĄ ATLYGINIMĄ, 2011 M. AGATA TEISIŲ TURĖTOJAMS 
IŠ VISO PASKIRSTĖ 237,84 TŪKST. LT ATLYGINIMO.

Atlikėjas ir AGATA Tarybos narys Aivaras Stepukonis: 
„Nuoširdžiu paprastu žmoniškumu grįstas 
kiekvieno kūrėjo ir atlikėjo lūkestis, idant jo 
sumanymai ir darbai, būdami naudingi kitiems, 
būtų naudingi ir jam pačiam – štai taip suprasčiau 
atgaminimo teisės esmę.“ 



AGATA suteikia teisę sąžiningai naudoti muzikos įrašus viešose vietose, radijo ir televizijų eteryje, 
internete. Remiantis sudarytomis sutartimis, muzikos naudotojai moka Lietuvos ir užsienio šalių 
atlikėjams bei įrašų gamintojams teisėtai priklausantį atlyginimą. Tačiau tai tik pirmas AGATA 
veiklos etapas. 
Kiekvienas atlikėjas ir įrašų gamintojas privalo gauti teisingą atlygį už jo įrašų panaudojimą, todėl 
surinktas atlyginimas turi būti tinkamai paskirstytas visiems Lietuvos ir užsienio teisių turėtojams. 
Atlyginimo paskirstymo procesas – tai nuoseklus, sistemingas ir atsakingas darbas, kurio tikslas – 
skaidriai, efektyviai ir tiksliai apskaičiuoti kiekvienam atlikėjui ir įrašo gamintojui tenkančią 
atlyginimo dalį. 

Nuo 2009 m. AGATA narių patogumui veikia interneto sistema Mano AGATA. Ši sistema 
palengvina AGATA bendravimą su kiekvienu atlikėju ar įrašų gamintoju. Prie sistemos prisijungę 
AGATA nariai gali greitai ir nesudėtingai pranešti visas naujienas apie muzikos kūrinių 
panaudojimą bei užregistruoti naujus įrašus. Šie pranešimai leidžia operatyviai įvertinti 
pasikeitimus, o tai labai svarbu atlyginimo paskirstymo procesui.

AGATA 2011 m. teisių turėtojams paskirstė 2010 m. naudotojų sumokėtą atlyginimą, 
(tūkst. Lt) 

PRISTATOME PAGRINDINIUS 
PASKIRSTYMO PROCESO PRINCIPUS: 

teisių turėtojų atlyginimo dydis priklauso nuo to, kaip dažnai viešumoje nuskambėjo jų 
muzikos įrašai;
muzikos naudotojai teikia AGATAi informaciją apie muzikos įrašų panaudojimą. Didžiausią dalį 
tokios informacijos sudaro radijo ir televizijos stočių grojaraščiai. 2011 m. taip pat pradėtos 
teikti ataskaitos apie legaliai internete perklausytą muziką;  
pagal pateiktus duomenis suskaičiuojama, kiek kartų ir kiek minučių skambėjo konkretus 
įrašas bei kokia yra kiekvieno naudotojo grojaraščio vienos minutės kaina (pavyzdžiui, 
radijo stoties sumokėto atlyginimo minutės kainos vidurkis – 0,20 Lt, televizijos – 5,90 Lt). 
Turint šią informaciją, apskaičiuojamas konkrečiam įrašui tenkantis atlyginimas;
už įrašą priklausantis atlyginimas paskirstomas po lygiai atlikėjams ir muzikos įrašų 
gamintojams, jeigu nėra kitokių tarpusavio susitarimų; 
AGATA taip pat kaupia informaciją apie įraše dalyvaujančių muzikos atlikėjų skaičių, jų 
pozicijas. Tokie duomenys būtini siekiant skaidriai, efektyviai ir tiksliai paskirstyti atlyginimą.
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AGATA Dokumentacijos ir paskirstymo skyriaus vadovė 
Aušra Pocevičiūtė:
„Nuolat siekiame, jog naudotojai pateiktų teisingą ir išsamią 
informaciją apie panaudotus muzikos įrašus, nes nuo to 
priklauso mūsų narių gaunamas atlyginimas. Džiugu, jog ir 
mūsų nariai vis aktyviau dalyvauja šiame procese – patys 
praneša apie jų transliuotus įrašus, grupių sudėtį.“

Transliavimas
Retransliavimas 
Viešas paskelbimas (už muziką viešose vietose)
Atgaminimas asmeniniais tikslais už garso ir vaizdo laikmenas
iš viso 

1.502,63
631,06
1.705,85
237,84
4.077,38 

2009 2010 2011

Už muzikos transliavimą, retransliavimą ir panaudojimą viešose vietose paskirstyto 
atlyginimo dinamika, (tūkst. Lt)

34%

31% 35%

Lietuvos muzikos atlikėjams
Lietuvos muzikos įrašų gamintojams
Užsienio teisių turėtojams

2011 m. teisių turėtojams už muzikos transliavimą, 
retransliavimą ir panaudojimą viešose vietose 
paskirstytas atlyginimas (sumokėtas 2010 m.), (proc.)
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„...finansinės 
ataskaitos visais 

reikšmingais atžvilgiais 
teisingai atspindi Lietuvos 

gretutinių teisių 
asociacijos 2011 m. 
surinktą atlyginimą 
atlikėjams ir įrašų 
gamintojams...“
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2011 M. SURINKTAS ATLYGINIMAS ATLIKĖJAMS 
IR ĮRAŠŲ GAMINTOJAMS
(PAGAL IŠRAŠYTAS SĄSKAITAS  FAKTŪRAS), (TŪKST. LT)

2011 M. ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS,
(TŪKST. LT)

2011 M. ADMINISTRAVIMO VEIKLOS PAJAMOS, 
(TŪKST. LT)

24 25

Transliavimas:
 Radijo stotys
 Televizijos
 Kabelinės TV
 Internetas
Retransliavimas
Viešas paskelbimas
Išieškota už neteisėtą panaudojimą
Iš viso:

1.983,50
552,26
1.402,41
3,90
24,94
960,49
2.511,09
21,70
5.476,77

Atskaitymai administravimo išlaidoms padengti:
28 % už transliavimo administravimą
28 % už retransliavimo administravimą
30 % už viešo paskelbimo administravimą
30 % nuo išieškoto atlyginimo už neteisėtą panaudojimą

Kitų sričių administravimas:
Atgaminimo asmeniniais tikslais administravimas
AVAKA administravimas 

Kitos pajamos:
Nuoma
Delspinigiai
Palūkanos nuo išieškoto atlyginimo
Terminuotų indėlių palūkanos 

Iš viso 2011 m. pajamos:

1.584,15
555,38
268,94
753,33
6,51

136,60
52,40
84,20

167,91
19,11
56,22
3,60
88,98

1.888,66

204,22
69,89
95,04
33,07
6,22

197,82
18,08
10,52
12,14
15,34
56,11
18,58
26,11
40,94

630,56
614,88
3,24
12,43

312,49
190,51
20,51
74,66
26,82

19,46
19,46

136,60
52,40
84,20

1.501,16
387,51

Pastato ir turto išlaikymas:
Turto nusidėvėjimas
Patalpų eksploatavimas ir mažavertis inventorius
Kompiuterinės įrangos aptarnavimas
Kanceliarinės, ūkio išlaidos

Paslaugos:
Transportas (degalai, priežiūra)
Telekomunikacijų ir interneto paslaugos
Paštas
Auditas
Teismai
Banko paslaugos
Komandiruotės Lietuvoje ir užsienyje
Kitos (reprezentacija, skelbimai, periodika ir pan.)

Darbo užmokestis ir kitos susijusios išlaidos:
Priskaičiuotas darbo užmokestis
Priskaičiuotos kompensacijos (išeitinės, nepanaudotų atostogų)
Tarybos narių išlaidų atlyginimas

Mokesčiai ir draudimas:
SODRA ir garantinis fondas
Narystės mokestis SCAPR, AEPO-ARTIS, IPDA 
Kiti (PVM, nekiln. turto, taršos, pelno, turto išpirkimo)
Draudimas

Rezervai:
Abejotinų skolų rezervas

Kitų sričių administravimas:
Atgaminimo asmeniniais tikslais administravimas
AVAKA administravimas 

Iš viso: 
Sutaupytos lėšos:
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LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA
S. Žukausko g. 39, LT-09130 Vilnius

Tel. 8 (5 2) 60 84 13
 Faks. 8 (5 2) 263 94 66

el. p. agata@agata.lt
www.agata.lt


