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Atsto
vaujamos giminingos organizacijos - 35

Atstovaujam
i audiovizualinų kūrinių gamintojai - 69

AGATA įkurta 1999 m. sausio 14 d.

2015 m
. kom

pensacinio atlyginimo suma paskirstymui 1 687 965,27 EUR
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ė 3 123 
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Rimantas
Bagdzevičius

Agnė
Masalskytė

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA 
veikia jau septyniolika metų ir vienija beveik 
šešis tūkstančius atlikėjų ir muzikos leidėjų. 
Žodis „vienija“ kalbant apie asociaciją 
naudojamas ne veltui. Asociacija – darinys, į 
kurį žmonės buriasi tam, kad drauge 
pasiektų tų tikslų, kurių po vieną pasiekti 
nepavyktų. Lietuvos ir pasaulio muzika 
pastaraisiais metais išgyvena didžiulį virsmą. 
Ir mes turime būti tam pasirengę.

Interneto platfomos kardinaliai keičia atskiras 
rinkas, visa pasaulio muzika, galima sakyti, 
ima virti viename katile. Todėl šiuo metu 
turime atsakyti sau į labai svarbų klausimą: ką 
mes galime padaryti, kad šioje globalioje 
rinkoje apsaugotume savo teises? Mes – 
maža šalis ir pasaulio muzikos žemėlapyje 
esame tik menkas taškelis, todėl privalome 
būti kaip reta susitelkę, nes tik drauge esame 
jėga, į kurią negalima nekreipti dėmesio.

AGATA tarybos pirmininkas AGATA direktorė
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ALBUMO VERTĖ IR PERSPEKTYVOS

2001 m. spalio 23 d. buvo pristatytas pirmas iPod  
modelis. Tuomet  buvo  kalbama apie greitą CD 
mirtį. Tačiau praėjo 15 metų, o CD  formatas  – gyvas.

Nors 2014 m. pasaulyje įvyko dar vienas svarbus  
lūžis ir fizinių CD pirmą kartą buvo parduota 
mažiau nei elektroninio formato muzikos, tačiau 
CD rinka vis dar išlieka labai stipri ir 2015 m. 
sumenko neženkliai.

Dabar jau kalbama, kad CD neketina lengvai 
pasiduoti ir galbūt kalbos apie šio formato mirtį 
buvo perdėtos.

Ypač rimtai apie CD ateitį ir perspektyvas 
susimąstyta ir analogijos pradėtos vesti,  žiūrint į 
pasaulinį vinilinių plokštelių atgimimą.

Ši AGATA veiklos ataskaita skirta muzikos 
albumui: kompaktinės ir vinilo plokštelės bei 
elektroniniam pavidalui. Jo prasmei ir vertei 
dabartyje bei perspektyvoms.

VEIKLOS ATASKAITA 2015
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AGATA per visus 17 veiklos metų nuolat stebi lietuviškų 
muzikos albumų leidybos ir populiarumo tendencijas.

Lietuviškos muzikos CD leidyba didelį pakilimą išgyveno 
2001-2006 metais. Šiuo periodu per metus 17-22 
lietuviški albumai tapdavo auksiniais (auksinio tiražas 
tuo metu buvo 10 000 egz.), nuo 4 iki 9 albumų per 
metus – platininiais (20 000 egz.).

Pastaruosius penkiolika metų pasaulyje albumų CD 
tiražai nuolat krito, užleisdami vis daugiau vietos 
elektroninio formato albumams.

LIETUVIŠKŲ ALBUMŲ TIRAŽŲ KAITA (2001 - 2015 M.)

Tačiau Lietuvoje CD pasirodė daug 
ištvermingesnis nei dauguma elektroninio 
formato šalininkų prognozavo. Ir Lietuva 
nėra vieniša. Pavyzdžiui Japonijoje, 
Vokietijoje, Pietų Afrikos Respublikoje 
CD vis dar užima didžiąją rinkos dalį ir 
neketina lengvai užleisti savo pozicijų.

Nėra atlikta išsamaus rinkos tyrimo, kiek 
procentų pajamų iš muzikos įrašų 
pardavimo Lietuvoje sudaro CD, vinilai, 
o kiek - internete įsigyti albumai ar atskiri 
kūriniai. 

Tačiau 2015 m. albumus išleidę žinomi 
Lietuvos atlikėjai ir jų leidėjai teigė, kad 
parduoda nuo 4 iki 10 kartų daugiau 
albumų CD pavidalu, nei  elektroniniu 
formatu. 

Nors albumų tiražai nebeskaičiuojami 
dešimtimis tūkstančių, 2015 m. yra 
albumų, kurie pelnė auksinio ar platininio 
apdovanojimus.

AGATA atliktos apklausos duomenimis 79% Lietuvos
gyventojų muzika yra svarbi arba labai svarbi. Visiškai
muzika nesidomi tik 5% apklaustųjų. AGATA turi 4055
klientus legaliai naudojančius foninę muziką savo
veikloje. Kiekvienais metais šis skaičius auga.

AGATA sako:

Savo etapus ir skaičiuoju albumais. Pabaigęs 
vieną, beveik nelaukdamas imuosi kito, nes 
dažniausiai jaučiuosi dar alkanas muzikos. 
Kai jau nebesijausiu – nebekursiu. Muzikos 
pasaulyje logikos yra ganėtinai nedaug, 
todėl daug ką darau kliaudamasis nuojauta.

Aš matau žmones po koncertų, kurie įsigyja
albumus. Aš jiems parašau palinkėjimą ant 
viršelio, jie džiaugiasi gavę dalelę manęs, 
mano muzikos. O aš jaučiuosi pasitarnavęs 
jiems. 

Tiesa, reikia pripažinti, kad pasaulis pašėlusiai 
greitai keičiasi, tad galbūt 2164-aisiais viskas 
bus tiesiog ore ir muzikos nebereikės, paleisime 
kokį nors signalą, kuris sukelia tam tikrus 
jausmus gyvai būtybei ir tiek… Tačiau aš 
džiaugiuosi, kad dar yra albumai, koncertai, 
gyvas bendravimas su klausytojais. Tikiuosi, 
tai išliks ir tolimoje ateityje.

Mūsų grupei albumas yra labai svarbus ir 
reikalingas. Jame į vieną vietą sudėta tai, kuo
gyvenome pastaruosius trejus metus. 
Komerciškai žiūrint, tai nėra labai pelningas 
daiktas, tačiau tai - grupės prestižo reikalas.
Mes visada daug dėmesio skiriame viršelio 
dizainui. Jau dešimt metų dirbame su tuo pačiu 
dizaineriu – Gediminu Šiauliu iš „Petpunk“. 

Mes jam atnešame įrašą, o jis pagal tai, ką 
išgirsta, nupaišo viršelį. Dažniausiai tai būna 
variantas, kurio visai nesitikėjome, tačiau jį 
pamatę suprantame, kad būtent toks jis ir turi būti. 

Aš visiems sakau, kad albumai fiziniame pavidale 
yra ir bus visada. Net bandau žmones įtikinti, kad 
į rinką grįš ir kasetės. Dauguma iš manęs juokiasi, 
tačiau vinilo sugrįžimas įrodo, kad fizinio formato 
žmogui reikia.

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Muzikos kūrėjas ir atlikėjas Grupės „Biplan“ vokalistas

Maksas
Melmanas

Edgaras
Lubys
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AUKSINIAI DISKAI 2015

Auksinis albumas – 5000 parduotų kopijų, platininis – 8000 kopijų.

2015 m. platininiu albumu tapo - Džordana Butkutė „Kryžkelės“ (2014 m. auksinis albumas).
2015 m. auksiniais albumais tapo: Marijonas Mikutavičius „Lengvas būdas mesti klausytis“ (2014 m.), Andrius Mamontovas
„Degančios akys“ (2015 m.), Leon Somov&Jazzu „Istorijos“ (2015 m.), Ieva Narkutė „Švelnesnis žvėris“ (2014 m.)

Apdovanojimai teikiami M.A.M.A patariančiosios tarybos iniciatyva

Lietuvoje muzikos albumai, nepaisant paplitusio 
piratavimo, vis dar yra svarbus pajamų šaltinis. 
Tačiau jų prasmė ima kisti. Fizinis albumas 
jaunesnės kartos melomanui tampa atlikėjo 
palaikymo išraiška, dovana ar kolekciniu 
objektu. Tuo metu vyresnei kartai CD reikšmė 
nepakito ir išliko pagrindine muzikos perklausos 
priemone.

Fizinio albumo pardavimai Lietuvoje vis dar 
lenkia elektroninio formato pardavimus. 
Tačiau, žvelgiant į ateitį, pastebimos globalios 
klausytojų noro tendencijos turėti prieigą prie 
muzikos, o ne nuosavybės teises į ją. Todėl 
muzikos transliavimo paslaugos ir video 
peržiūros internete kasmet sparčiai populiarėja. 
Manau, Lietuva nebus išimtis.

Prieš gerą dešimtmetį turėjome albumų, 
pasiekusių 25 000, 40 000 ir net 60 000 
vienetų tiražą. Tačiau su skaitmeninių platformų 
atsiradimu situacija ėmė keistis, ilgainiui senieji 
reikalavimai auksiniams ir platininiams albumams 
ir singlams ėmė neatitikti realijų, todėl 2014 
metais šie kriterijai buvo pakoreguoti. Kadangi 
dabar jau monetizuojamos perklausos ir 
peržiūros, kaip ir lyderiaujančiose rinkose, 
Lietuvoje jos traukiamos į auksinių ir platininių 
albumų ir singlų apskaitą. Artimiausiu metu dar 
negalime tikėtis auksinio albumo vien už 
elektroninius pardavimus, bet šis sektorius auga 
ir gali būti, kad po trejų metų situacija bus 
visiškai kita. Bendra tendencija Lietuvoje šiuo 
metu yra tokia: elektroninių albumų pardavimo 
statistika nuolat auga. CD pardavimai po 
smarkaus kritimo 2008-2011 metais jau 
kelerius metus stabilizavosi.

Julija
Šredersaitė
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Vaidas
Stackevičius

Muzikos agentūros M.P.3 vadovas, vienas 
iš auksinių ir platininių albumų ir singlų 
apdovanojimų steigėjų

Leidybos ir atlikėjų vadybos kompanijos 
„Monokey“ projektų vadovė8 9
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AGATA nuo 2009 metų savo nariams 
moka atlygį už išleistus albumus. Tereikia 
kriterijus atitinkantį albumą užregistuoti 
asociacijos sistemoje.

AGATA narių atlygį netiesiogiai lemia ir 
įrašytų kūrinių kiekis. Kuo daugiau narys jų 
turi, tuo didesnė jų sklaida viešojoje erdvėje 
ir tuo didesnį atlygį jis gauna.

AGATA atlygį nariams skirsto du kartus per 
metus. Už pirmąjį 2015 metų pusmetį 
AGATA iš viso paskirstė 794 094,86 EUR.

AGATA PASKIRSTYMAS UŽ 2015 M. I PUSMETĮ IR ATLYGIS UŽ ALBUMUS

Šią sumą sudaro: 

385 184,16 EUR už viešą paskelbimą; 
213 603,70 EUR už panaudojimą TV eteryje;
101 352,22 EUR už panaudojimą retransliavimui; 
91 036,89 EUR už panaudojimą radijo stočių eteryje; 
2 917,89 EUR už kitą viešą panaudojimą.

Už 2015 m. I-ąjį pusmetį už garso albumus AGATA paskirstė 
34 979,22 EUR arba vidutiniškai 1 028,80 EUR už albumą.

2015 m. AGATA sistemoje buvo užregistruota 
140 garso albumų.
(2014 m. − 164 albumai; 2013 m. − 115 albumai.)

AGATA sako:

Registruok savo kūrinius mano.agata.lt ir pakartot.lt 
ir gauk atlygį. 60% apklausoje dalyvavusių žmonių
mano, kad muzikantai turi gauti atlygį už verslo vietose
skambančią jų muziką.

Per pastaruosius metus situacija iš esmės keičiasi – 
albumai vėl perkami tiek elektroniniame, tiek 
fiziniame formate. Jauni žmonės dažniau 
renkasi elektroninį variantą, nes muzikos 
klausosi telefone, kompiuteryje, planšetėje. 
Vyresni labiau vertina CD. 

Ateityje elektroninių albumų prekyba turėtų 
intensyvėti, tačiau nemanau, kad CD išnyks. 
Visada bus žmonių, kurie norės namuose turėti 
realų daiktą. Todėl atlikėjai stengiasi savo 
muziką pateikti neįprastai, supakuoti į kuo 
originalesnę ir įmantresnę pakuotę. Galima 
sakyti, kad atlikėjai į albumus fiziniame formate 
žiūri kaip į meno kūrinius.

Manau, kad kompaktinių plokštelių ir interneto 
rinka stabilizuojasi. Galima matyti apytikslį skaičių 
žmonių, kuriems reikia albumo su viršeliu, tekstais 
ir visomis dizaino grožybėmis. 

Taip pat tampa aišku, kas renkasi legalias interneto 
platformas. Lietuvoje – greitas ir patikimas 
interneto ryšys, todėl prieiga prie karščiausių 
muzikos naujienų – paprasta ir aiški. Faktas, kad ir 
toliau albumai bus koncertų reklamine priemone, 
o ne atvirkščiai, kaip buvo 2000-aisiais.

Martynas
Tyla

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Atlikėjai.com muzikos leidėjas, 
vadybininkas

Justas
Čekuolis
„Meno žmonės“ muzikos vadybininkas
ir leidėjas
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AGATA siekia, kad nacionalinė muzika 
būtų mėgiama ir klausoma bei išliktų ateities 
kartoms. 

Todėl prieš trejus metus sukūrė platformą 
„Pakartot.lt“. 

„Pakartot.lt“ tikslas – sukaupti visą Lietuvos 
atlikėjų muziką vienoje vietoje, ją suarchyvuoti 
ir padaryti viešai prieinamą. 

„Pakartot.lt“ – virš 90 000 įrašų.

„Pakartot.lt“ radijo laida apie lietuvišką 
muziką LRT eteryje. 

„PAKARTOT.LT“ – IŠSKIRTINĖ EUROPOJE NACIONALINĖ MUZIKOS BAZĖ

„Pakartot.lt“ – per metus perklausoma apie 62 000 skirtingų 
kūrinių.

„Pakartot.lt“ 2015 m. klausomiausi: 
Andrius Mamontovas, Egidijus Dragūnas, Vytautas Kernagis.

„Pakartot.lt“ klausomiausia 2015 m. daina – „Aš gaudau 
svajas“, Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“.

„Pakartot.lt“ FB puslapyje virš 8000 sekėjų ir aktyvus 
bendravimas su klausytojais ir muzikantais.

AGATA sako:

Pagal portalo pakartot.lt statistiką, 2015 m. AGATA
paskirstė 144 030,62 EUR. 38% žmonių teigia, kad
muzikos ieško internete. 40% - bent kartą per metus
apsilankė koncerte. 71% matė koncerto įrašą.

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Savo darbuose visada ieškojau konceptualumo 
ir vientisumo. Tai ir temos išgryninimas, 
dramaturginiai ieškojimai, temą atitinkantis 
skambesys bei instrumentuotės, albumo 
viršelis. Galų gale tai ir albumo koncepciją 
atspindinti scenografija, kostiumai ir šviesos 
sprendimai koncertų metu. Kitaip tariant, man 
kiekvienas albumas – skirtinga istorija, o jo 
koncertinis atlikimas – mini spektaklis.

Esu kilęs iš dailininkų šeimos ir mano estetinis jausmas 
man tiesiog neleidžia negalvoti apie dizainą. Na, o 
šiais laikais, kai praktiškai visa muzika persikėlė į 
internetą, originalus albumo dizainas yra vienas iš 
nedaugelio motyvų, likusių klausytojui, įsigyti fizinę 
albumo laikmeną. Tačiau joks dizainas neišgelbės 
savo turiniu nevykusio albumo. Todėl reikėtų siekti 
kokybės tiek turinyje, tiek formoje. 

Manau, kad muzikos albumai materialiame pavidale 
išliks tik kaip riboto tiražo, ekskliuzyviniai leidiniai, 
kuriuos pirks ištikimiausi gerbėjai ar kolekcionieriai. 
O pagrindinė muzika neišvengiamai persikels į 
internetinę - skaitmeninę erdvę.

Rokas
Radzevičius

Kompozitorius ir atlikėjas, leidėjas, 
grupės „Skylė” lyderis

12
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Pasaulyje veikia per 400 legalių muzikos platformų. Lietuvoje populiariausios: spotify.com, 
deezer.com, youtube.com. Šiose platformose galima rasti įvairiausių žanrų muzikos (virš 32 
milijonų įrašų). Tačiau pasaulinės platformos nepateikia konkrečios statistikos. Kai kurios jų tik 
skelbia populiariausių įrašų ar atlikėjų sąrašus, neišskirdamos jų pagal regionus.

LIETUVOS ATLIKĖJAI – PASAULIO INTERNETO PLATFORMOSE

10 MILIJONŲ PERŽIŪRŲ PER 
9 MĖNESIUS.

Tiek youtube.com surinko populiariausias 
2015 m. muzikos video iš Lietuvos – 
Monikos Linkytės superhitas 
„Po dangum“ (m. ir ž. Leon Somov & Jazzu).

1. Monika Linkytė „Po dangum“
2. „Sel“ feat Camille „Neduok 
man jokio šanso“ (Live)
3.Jovani „Zeed“ „Find you“ 
(Remix)

(Atitinkamai 1., 4. ir 10. vietos 
dešimtuke.)

Populiariausi Lietuvos
atlikėjų albumai 2015 m.:
1. „Sel-Fi“ ( „Sel“)
2. „Revoliucijos
Garso Takelis“ („G&G
Sindikatas“)
3. „Išgama“ (Lilas ir
Innomine)
4. „Aš Kaip Žąsis“ („Sel“)
5. „Istorijos“ (Leon Somov
& Jazzu)

(Atitinkamai 1., 13., 21., 24., 48.
vietos penkiasdešimtuke.)

Populiariausi Lietuvos
atlikėjai 2015 m.:
1. „Sel“
2. „G&G Sindikatas“
3. Lilas ir Innomine
4. Andrius Mamontovas
5. Leon Somov & Jazzu

Pagal perklausas iš 
Lietuvos, tarp penkių 
populiariausių atlikėjų 
mūsų dainininkų nėra. 
Išsamesnių duomenų 
pagal nacionalinį turinį 
platforma neturi.

Internetinė platforma – pati pagrindinė forma 
plačiai, be jokių sienų, dalintis savo muzika. 
Nežinau, kodėl būtent „Po dangum“ tapo tokia 
žaibiškai populiari youtube.com. Peržiūrų 
kiekis rodo, kad mes padarėme stebuklą. Be 
galo didelė padėka tenka kūrinio autoriams 
Jazzu ir Leonui Somovui. Bet jei atlikėjas nepajus 
kūrinio magijos, tuomet net geriausia daina 
nesuskambės.

Šiuo atveju įvyko natūrali cheminė reakcija tarp 
atlikėjo ir autoriaus. Mes – tiek kūrėjai, tiek aš – 
taip gerai jautėme, ką darome, tad mūsų jėgos 
susijungė ir įvyko galingas sprogimas.

Populiarumas, kuris peržiūrų kiekiu atsispindėjo 
internete, greitai persikėlė į realybę. Aš tai pajutau 
ir koncertuose, ir net kasdien eidama gatve. Visi 
ėmė prašyti šios dainos, pradėjau girdėti ją 
atsitiktinai skambant kavinėse, automobiliuose. 
Pradėjau gauti atsiliepimus, pagyras.

Žinoma, ją grojo visos radijo stotys. Natūralu, 
kad daina, kuri tokia populiari internete, bus 
maloniai priimta radijo stočių. Aš labai tikiuosi, 
kad radijo stočių darbuotojai seka interneto 
erdvę ir padaro savo išvadas.

Monika
Linkytė
Dainininkė

VEIKLOS ATASKAITA 2015

30% žmonių klausosi muzikos internete. Lygiai tiek pat - per radiją ir televiziją. 
Taip pat 30% muzikos įrašus parsisiunčia. 45% naudoja platformą youtube.com, 
13% - spotify.com, 7% - deezer.com, 6% - pakartot.lt.

AGATA sako:

14
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Lietuvos džiazo atlikėjų albumų pardavimuose 
per šešiolika metų reikšmingų pokyčių neįvyko. 

Šio stiliaus įrašų gerbėjas – dažnai išlavintą 
muzikos skonį turintis melomanas, kuris muzikos 
albumą retai perka pagautas vien emocijos ar 
trumpalaikio susižavėjimo. Džiazo gerbėjai – 
daug ištikimesni nei popmuzikos, tačiau jie kelia 
įrašui daug aukštesnius kokybės reikalavimus. 

Džiazo muzika neapsiriboja vien Lietuva. Mūsų 
atlikėjų albumų galima įsigyti įvairiose pasaulio 
vietose, o nuo 2008 m. veikiančios Lietuvos 
kompanijos „NoBusiness Records“ kataloge – 
daugiau užsienio, nei Lietuvos atlikėjų įrašų.

DŽIAZO, ETNO, PASAULIO MUZIKOS IR KITŲ ŽANRŲ ALBUMŲ LEIDYBA

Džiazo gerbėjai taip pat itin vertina kokybišką vinilo 
skambesį, todėl šio formato atgimimas tik dar labiau 
pagyvino šio stiliaus įrašų leidybos rinką. 

Albumus leidžiančios etno, folkroko, metalo grupės 
irgi gali pasigirti nors ir nedideliais, bet stabiliais 
albumų tiražais. 

Jei populiariausiems šalies atlikėjams muzikos albu-
mas dažnai yra papildoma reklama koncertams, tai 
specifinių žanrų atlikėjams albumas – dažniau 
priedas prie koncertų, tačiau jų kiekiui ar žiūrovų 
skaičiui jis įtakos nedaro.

AGATA sako:
53% apklaustųjų norėtų, kad visa lietuviška muzika būtų
prieinama pasaulinėse muzikos klausymo platformose.
48% apklaustųjų teigia mėgstantys popmuziką, po 30% –
roką ir šokių muziką, 27% – klasiką, 26% – liaudies muziką,
po 13% – džiazą, hiphopą, metalą ir elektroninę muziką.

Džiazo pasaulyje labiau žiūrima į albumo turinį, 
nei į formą. Labai svarbu, kur albumas įrašytas, 
kur padarytas garso suvedimas ir kokie muzikantai 
groja. CD turi užimti nedaug vietos, albumas turi 
būti pasiekiamas ir internete, nes džiazo atlikėjai 
koncertuoja po visą pasaulį. Pavyzdžiui, mano 
albumų galima nusipirkti ir Japonijoje. 

Dažniausiai albumai parduodami koncertuose. 
Tačiau yra pora mielų prekybos taškų, kur jų 
galima įsigyti. Tai – „Rūdninkų knygynas“ ir 
„Thelonious“. Aš nenoriu matyti savo CD benzino 
kolonėlėje ar prekybos centre. Džiazo muzika 
turi savo estetiką ir man smagu jos laikytis.

Fizinis pavidalas – vis mažiau reikalingas. Juk 
keliaudamas nesiveži su savim CD grotuvo, o 
naujuose kompiuteriuose net nebėra CD leistuvo. 
Kitą vertus, visada bus žmonių, kurie nori įsigyti 
meterialų albumą.

Albumas muzikantui nėra vien tik plastmasės 
gabaliukas, kurį gali kažkur įdėti. Jame 
užkoduota daug tavo laiko ir sunkaus darbo. 
Ten atlikėjas/kūrėjas sudeda viską, ką turi
geriausia, visą savo praktiką, jautriausias 
kerteles ir išmonę. 

Man asmeniškai labai patinka skaitmeninis 
amžius, nekovoju su juo, nesipriešinu, prisitaikau. 
Tačiau tuo pačiu esu ir gan senamadiškas, nes 
išleidžiu jau antrą savo CD ir paklausau vinilų. 

Neseniai perskaičiau įdomią mintį, jog mums 
reikia imtis papildomų atsargumo priemonių, 
jei norime perduoti ateities kartoms tai, ką 
kuriam. Viskas, kas yra skaitmenoje, gali 
vieną dieną tiesiog išnykti arba ateities 
programinė įranga nenuskaitys, kas mūsų 
dienomis yra užkoduota.

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Kęstutis
Vaiginis

Robertas
Semeniukas
Kompozitorius, prodiuseris, gitaristas, 
grupės „Žalvarinis“ įkūrėjas

Saksofonistas, džiazo atlikėjas
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Vinilo plokštelės – įrodymas, kad senas muzikos
albumo pavidalas gali pateikti didelių siurprizų.

Pasaulinis šio formato pardavimų augimas stebi-
mas nuo 2008 m., o pastaraisiais metais jau 
kalbama apie neįtikėtinus šio augimo šuolius. 

Didžiojoje Britanijoje 2015 m. parduota 2.1 
mln. vinilinių plokštelių, 64 proc. daugiau nei 
2014 m. pernai JAV parduota 11.92 mln. 
vinilinių plokštelių, 30 proc. daugiau nei 2014 m. 

Nors vinilo plokštelės išlieka nišine produkcija (5 
proc. visos JAV muzikos rinkos), pajamos už jas 
pernai JAV pasiekė 8,7 proc. visų muzikos 
pardavimų.

VINILO PLOKŠTELĖS ATGIMIMAS PASAULYJE IR LIETUVOJE

Pastaraisiais metais albumus vinilo plokštelėse ėmė leisti ir 
populiariausi Lietuvos atlikėjai: 

Džordana Butkutė („Kryžkelės“ 2014 m.),
„Antis “ ( „Zuikis Pleibojus“ 2010 m., 
„Baisiai džiugu“ 2014 m.), 
Jurga („Prie žalio vandens“ 2010 m.), 
Gytis Paškevičius („Baladės draugams“ 2014 m.), 
„Biplan“ („Visi keliai veda prie jūros” 2015 m.),
 Andrius Mamontovas („Degančios akys“ 2016 m.).

Statistikos, kiek procentų Lietuvos muzikos rinkos sudaro 
vinilų pardavimai, nėra. Tačiau šiame sektoriuje dirbantys 
žmonės teigia, kad vinilo atgimimas Lietuvos neaplenkė.

AGATA suteikia tarptautinį standartą atitinkantį įrašų kodą – 
ISRC. Tai tarsi skaitmeninis įrašo pirštų antspaudas. ISRC 
kodas leidžia stebėti ir nustatyti įrašo vartojimą. ISRC įgyja tik 
garso ir vaizdo įrašai, o ne laikmenos, kuriose jie užfiksuoti.

AGATA sako:

VEIKLOS ATASKAITA 2015

„Rūdninkų knygynas“ vinilais prekiauja jau 
septynerius metus, pastaruosius ketverius – 
vien tik naujais. Šiuo metu mes Lietuvoje 
oficialiai atstovaujame garsius muzikos 
įrašų leidėjus „Winter&Winter“, „The ACT
Company“ ir „ECM Records“. Jų produkcija 
sudaro maždaug 15 proc. visos mūsų 
plokštelių pasiūlos. Iš viso šiuo metu pas mus 
galima rasti apie 600-700 vnt. skirtingų 
naujų plokštelių. 

Pastaraisiais metais stebime rinkos augimą. 
Nemažai žmonių pasakoja ką tik įsigiję 
grotuvą ir atėję įsigyti pirmųjų įrašų. Taip 
pat vinilas yra puiki dovana, kurią renkasi 
sveikindami muzikos besiklausančius draugus. 

Deimantas
Vainilka

„Rūdninkų knygyno“
steigėjas

Populiarūs ir garsūs Lietuvos atlikėjai irgi pradėjo leisti 
plokšteles. Kai kuriuos lydi fenomenali sėkmė. Andriaus 
Mamontovo naujo vinilo „Degančios akys“ tiražas AGATA 
„Muzikos salėje“ buvo tiesiog išgraibstytas, o plokštelės 
kaina augo akyse. Aš tokį didelį susidomėjimą aiškinčiau tuo, 
kad tai jau šeštas Andriaus išleistas vinilas. Senieji penki 
„Foje“ laikų vinilai yra stipriai pabrangę. Kai kurių kaina 
siekia kelis šimtus eurų. Jei esi kolekcininkas ir turi tuos visus 
vinilus, tau būtinai reikės ir šio paskutiniojo, nes be jo kolekcija 
bus nepilna. Manau, kad sėkmės sulauktų ir „Skylės“, Jazzu, 
ir Leono Somovo, Kęstučio Vaiginio ar Domanto Razausko 
plokštelės. Knygų mugėje buvo pristatytas ir labai gerai 
perkamas V.Tarasovo, E.Kanevičiaus, L.Mockūno naujas 
dvigubas vinilas „Intuitus“. 

Naujo lietuviško vinilo yra pasiilgta.

Lietuviškų vinilų praktiškai neturime, nes naujų nedaug 
išleista. Yra profesionaliai išleistų lietuviškų džiazo vinilų 
(„NoBusiness Records“), o elektroninės muzikos atlikėjai 
vinilus leidžia pakankamai dažnai („Silence Family“).  
Sakyčiau, kad lietuviškus vinilus gerbėjai perka daugiau iš 
patriotizmo ir paramos atlikėjui, dažniau pagal mėgiamą 
muzikinį žanrą.

1918



VEIKLOS ATASKAITA 2015

A.Kaušpėdas
L.Švirinas
Klaipėdos Pilies džiazo festivalio stendas

„Ačiū AGATA'i, kad iš tiesų 
rūpinasi lietuviška muzika. Mes 
visi labai vertiname ir brangi-
name tai. Visas „Muzikos salės“ 
savaitgalis buvo nerealiai geras. 
Ir nuovargis po jo - malonus. 
Buvo labai smagu sutikti būrį 
muzikos pasaulio žmonių ir su 
daugeliu jų persimesti bent 
keliais žodžiais. Iki kitų metų 
„Muzikos salėje“ !!!“

Andrius Mamontovas,
dainininkas, „Mono Stereo įrašai“ direktorius:

G.Kilčiauskienė

AGATA – „Muzikos salės“ idėjos autorė ir rengėja. Pirmoji 
„Muzikos salė“ įvyko 2015 m.  ir sulaukė didžiulio pasisekimo 
lankytojų ir dalyvių tarpe. AGATA nariai gavo išskirtinę 
galimybę per keturias dienas pristatyti savo albumus, koncertus 
ir kitą veiklą dešimtims tūkstančių mugės lankytojų.

VEIKLOS ATASKAITA 2015

R.Bagdzevičius, J.Baliūnaitė, D.Grybauskaitė, A.Masalskytė

R.Naujanytė-Bjelle

K.Vaiginis ir D.Aleksa „Žalvarinis“„4FUN“

Po metų, 2016 m. vasario 25-28 d., įvykusi 
antroji „Muzikos salė“ buvo tris kartus 
didesnė.  Salėje įsikūrė  51 stendas. Įvyko 40 
koncertų. Dalyvavo apie 200 atlikėjų, muzikos 
pardavėjų, leidėjų, festivalių atstovų. Daugelis 
jų savo programą pritaikė specialiai „Muzikos 
salei“ ir norėdami pristatyti naujausius įrašus, 
didelį lankytojų srautą turinčioje mugėje, 
pakoregavo albumų leidybos datas.
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KITI AGATA PROJEKTAI

AGATA projektų vystymo prioritetai: jaunųjų atlikėjų kūrybos skatinimas; nacionalinio turinio
sklaida; palankios kūrybai teisinės kultūros formavimas; AGATA vardo viešinimas.

AGATA LANGAI IR TARPTAUTINĖS MUZIKOS DIENOS KONCERTAS

„AGATA Langai“ – 8 metus vykstančios talentingiausių jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos meistriškumo studijos. Tai – 
vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje. Jos dalyviams mokslo išlaidas apmoka asociacija AGATA. 
Rugsėjo 27 d. LR Prezidento rūmų kieme įvyko tradicinis AGATA rengiamas koncertas skirtas Tarptautinei muzikos 
dienai. Drauge su Neda Malūnavičiūte scenoje pasirodė talentingiausi jaunieji muzikantai – meistriškumo studijų 
„AGATA Langai“ dalyviai, jų mokytojas, džiazo pianistas Arnas Mikalkėnas ir Kauno šokio teatras „Aura“.

2015 metais AGATA gavo 
prestižinį apdovanojimą – 
„AUKSINIS FENIKSAS“, 
kaip geriausias Lietuvos 
kultūros centrų partneris.

VEIKLOS ATASKAITA 2015

PIN DIENA: KULTŪROS MARATONAS „KABLYS“

Balandžio 23-26 dienomis Vilniuje AGATA iniciatyva 
antrą kartą buvo minima Pasaulinė intelektinės 
nuosavybės diena („PIN diena“). Jai buvo skirtas keturias 
paras trukęs renginys „PIN diena: kultūros maratonas 
„Kablys“. Šiuolaikinio meno gerbėjai išvydo net 67 
teatro, kino, muzikos, mados, šokio, dailės, fotografijos, 
instaliacijų projektus. Kultūros maratono dalyviai – jauni ir 
perspektyvūs įvairių sričių menininkai. Trys geriausi projektai 
buvo apdovanoti specialiais AGATA prizais.
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2015 m. Paskirstytas atlyginimas (už 2014 m.)

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Kompensacinis atlyginimas 1 330 536,47 €

Už viešą paskelbimą 844 154,14 €

Už panaudojimą TV eteryje 466 646,27 €

Už panaudojimą retransliavimui 265 167,26 €

Už panaudojimą radijo stočių eteryje 213 711,67 €

Už kitą viešą panaudojimą 3 026,23 €

Iš viso: 3 123 242,04 €

Transliavimas 895 164 €

Retransliavimas 353 006 €

Viešas paskelbimas 983 114 €

Kitos (delspinigiai, palūkanos, išieškota už neteisėtą panaudojimą) 171 879 €

Iš viso: 2 403 163 €

2015 m. Surinktas atlyginimas atlikėjams ir įrašų gamintojams 
(pagal išrašytas sąskaitas faktūras)

2015 m. Administravimo veiklos pajamos

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Atskaitymai administravimo išlaidoms padengti: 576 759 €

Už transliavimo administravimą 214 839 €

Už retransliavimo administravimą 84 722 €

Už viešo paskelbimo administravimą 235 947 €

Kitos pajamos (delspinigiai, palūkanos) 41 251 €

Kitų sričių administravimas: 135 893 €

Iš viso: 712 652 €

Pastato ir turto išlaikymas 58 623 €

Paslaugos 92 788 €

Darbo užmokestis ir kitos susijusios išlaidos 335 861 €

Mokesčiai ir draudimas 138 836 €

Sutaupytos lėšos: 30 027 €

2015 m. Administravimo veiklos sąnaudos

Kompensacinio atlyginimo surinkimo sąnaudų atskaitymai

Kompensacinio atlyginimo paskirstymo sąnaudų atskaitymai

46 976 €

88 917 €

Rezervai 9 541 €

Kitų sričių administravimas 46 976 €

Iš viso: 682 625 €
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2015 m. Kompensacinio atlyginimo, surinkto už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose
įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, surinkimo ir paskirstymo ataskaita

VEIKLOS ATASKAITA 2015

Perkelta iš ankstesnio laikotarpio 242 792,28 €

Išrašytos sąskaitos 4 548 052,62 €

Sugrąžintas atlyginimas 285 169,79 €

Pajamos (pagal išrašytas sąskaitas) 4 262 882,83 €

Iš viso neapmokėtos sąskaitos 263 988,55 €

Faktinės įplaukos 4 241 686,56 €

Atlyginimo surinkimas

Bendra suma už garso ir audiovizualines laikmenas ir įrenginius 3 124 440,72 €

Sumų, surinktų už garso laikmenas ir įrenginius, paskirstymas 1 912 455,09 €

1/3 autoriams 637 485,03 €

1/3 muzikos atlikėjams 637 485,03 €

Atlyginimo paskirstymas teisių turėtojams remiantis visuomenės tyrimo duomenimis

Banko palūkanos 23,73 €

Viso suma paskirstymui 4 241 710,29 €

25% Kultūros ministerijos programoms 1 060 427,57 €

637 485,03 €

Sumų, surinktų už audiovizualines laikmenas ir įrenginius, paskirstymas 1 211 985,62 €

1/3 autoriams 403 995,21 €

1/3 aktoriams 403 995,21 €

1/3 fonogramų gamintojams

403 995,21 €

Suma AGATA atstovaujamiems muzikos atlikėjams, 
fonogramų gamintojams bei aktoriams 1 678 965,27 €

1/3 audiovizualinių kūrinių gamintojams

Atskaitymai padengti faktines atlyginimo surinkimo, 
mokėjimo ir grąžinimo sąnaudas 56 842,00  €

Galutinė teisių turėtojams tenkanti suma paskirstymui po atskaitymų 3 124 440,72 €

VEIKLOS ATASKAITA 2015
26
27



VEIKLOS ATASKAITA 2015

Kas dirba AGATOJE?

Andrej Augustė Aušra Aušra

Birutė Honorata Ina Jelena Jurga

Justas Justina Linas

Marius Mindaugas Povilas Raminta Tomas

Agnė

Liutauras Marina
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TURINYS

Rimantas Bagdzevičius /Agnė Masalskytė

Albumo vertė ir perspektyvos

Lietuviškų albumų tiražų kaita (2001 - 2015 m.) / E.Lubys, M.Melmanas

Auksiniai diskai/ J.Šredersaitė, V.Stackevičius

AGATA paskirstymas už 2015 m. I pusmetį ir atlygis už albumus / M.Tyla, J.Čekuolis

„Pakartot.lt“ – išskirtinė Europoje nacionalinė muzikos bazė / R.Radzevičius

Lietuviai pasaulinėse platformose / M.Linkytė

Džiazo, etno, pasaulinė muzika ir kitų žanrų albumų leidyba / K.Vaiginis, R.Semeniukas

Vinilo plokštelės atgimimas pasaulyje ir Lietuvoje/ D.Vainilka

„Muzikos salė“ – didžiausia muzikos mugė Lietuvoje

Kiti AGATA projektai

Ataskaitos, audito išvada

AGATA darbuotojai
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UŽRAŠAMS, PAMĄSTYMAMS, SVAJONĖMS.
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Foto - Dainius Čėpla, Rytis Šeškaitis
(Išskyrus: E.Lubys - Vigantas Ovadnevas (žmonės.lt)

Džordana - Nendrė Žilinskaitė;
J.Šredersaitė - Kamilė Žičkytė;

PIN diena - Rytis Šeškaitis.)
„AGATA“ sako statistika: „Sprinter tyrimai“, 2016 m., sausis



AGATA
Lietuvos gretutinių teisių asociacija
S. Žukausko g. 39, 09130 Vilnius
tel.: +370 5 277 88 99
faks.: +370 5 263 94 66
el. paštas: agata@agata.lt
www.agata.lt
https://www.facebook.com/agataLTU
Didžiausia nacionalinės muzikos platforma:  www.pakartot.lt


