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KA S YR A AGATA?

AGATA yra ne pelno organizacija, vienijanti 
atlikėjus (muzikantus, aktorius) bei muzikos 
leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu 
Lietuvoje nuo 1999 metų. AGATA savo narių 
vardu išduoda licencijas visiems muzikos naudo-
tojams, surenka atlyginimą atlikėjams ir muzikos 
leidėjams už jų muzikos įrašų transliavimą, 
retransliavimą ir viešą paskelbimą bei jį paskirsto 
pagal naudotojų pateiktas ataskaitas.

Nuo 2011 m. AGATA yra paskirta atsakinga or-
ganizacija surinkti kompensacinį atlyginimą au-
toriams, atlikėjams, fonogramų ir filmų gaminto-
jams už jų kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais.

Asociacija taip pat rūpinasi atlikėjų teisių 
įgyvendinimu Lietuvoje, aktyviai dalyvauja 
kultūriniame gyvenime ir vykdo visuomenės 
švietimo veiklą intelektinės nuosavybės teisės 
srityje.

Tapti AGATA nariu gali visi Lietuvos atlikėjai (muzi-
kantai, aktoriai) ir muzikos leidėjai (fonogramų 
gamintojai). Šiuo metu AGATA vienija 5988 narius 
visoje Lietuvoje – dainininkus, instrumentalistus, 
aktorius, muzikos leidėjus, audiovizualinių kūrinių 
gamintojus. 

Norint gauti Jums priklausančius pinigus tereikia 
tapti AGATA nariais ir REGISTRUOTI savo įrašus. 
Narystė asociacijoje yra visiškai nemokama.
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1999 01 14

5988

2421999 01 14

69 35

3 226 485 Eur

2 382 291 Eur

1 295 770 Eur

Įkurta AGATA

Atstovaujami Lietuvos atlikėjai 

Atstovaujami Lietuvos įrašų leidėjai 

Atstovaujami Lietuvos audiovizualinių 
kūrinių gamintojai 

Atstovaujamos giminingos 
organizacijos užsienyje 

2016 m. AGATA savo nariams paskirstė

2016 m. AGATA pagal sąskaitas faktūras surinko

2016 m. kompensacinio atlyginimo suma paskirstymui 

Lietuvos gretutinių teisių 
asociaciją AGATA žino 42 
proc. apklaustų Lietuvos 
žmonių.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

42%

43



„2016 m. buvo tikrai pozityvūs: žmonės noriai ėjo į koncertus, o 

didžiosiose arenose buvo organizuota dvigubai daugiau Lietuvos 

atlikėjų koncertų lyginant su užsienio atlikėjais. Taip pat džiaugiamės, 

kad ne tik surenkame ir paskirstome atlygį, bet ir sėkmingai pri-

sidedame prie muzikos populiarinimo ir sklaidos. Mūsų organizuo-

jami projektai, tokie kaip „Muzikos Salė“, portalas „Pakartot.lt“ ar 

„AGATA Langai“ yra vertinami visos muzikantų bendruomenės. 

Tačiau, be malonių pasiekimų, dar tikrai yra ką nuveikti: tarp la-

biausiai neraminančių klausimų yra muzikos naudojimas viešose 

vietose, sudėtinga mokesčių sistema atlikėjams ir įrašų leidėjams bei 

nelegalūs įrašų panaudojimo būdai, kurie po truputį mažėja, tačiau 

dar išlieka opia problema“.

„Susibūrėme AGATA bendruomenėje tikėdamiesi pagarbos savo 

darbams ir teisėto atlygio. Mūsų jau daug – norinčių kurti ir būti 

išgirstais bei įvertintais. Saugokime ir auginkime tai, ką turime. 

Gerbkime kuriančius ir pasakykime AČIŪ mums padedantiems ir 

saugantiems AGATA žmonėms“.

AGNĖ MASALSKYTĖ
AGATA direktorė

rimantas bagdzevičius
AGATA tarybos pirmininkas

Rimantas Bagdzevičius. Nuotrauka: Dainius Čėpla

Agne Masalskytė. Nuotrauka: Dainius Čėpla
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koncertai

Koncertai – neabejotinai svarbiausia muzikantų veikla. Kone kiekvieną 
dieną įvairiausių koncertų vyksta skirtingose Lietuvos kampeliuose. 
Koncertų būna uždarų, koncertų būna mažų ir jaukių, koncertai ren-
giami didžiausiose arenose, koncertai rengiami ir didžiausiuose fes-
tivaliuose. Visi muzikantai patvirtina, kad koncertai yra jų pagrindinė 
veikla.

AGATA taip pat prisideda prie koncertinės veiklos Lietuvoje, organi-
zuodama koncertus tarptautinės muzikos dienos proga, organizuo-
dama „AGATA Langų“ koncertus, rengdama koncertus „Muzikos 
salėje“, intelektinės nuosavybės dienos proga ir t.t. Apie tai plačiau 

dar papasakosime kituose puslapiuose.

Apie 2016 m. muzikoje, koncertų kiekį ir koncertų svarbą pasakoja M.A.M.A. 

metų koncertinės grupės titulu apdovanotas duetas Leon Somov & Jazzu.

2016-tais metais daugu-

ma (78 proc.) apklaustų 

Lietuvos žmonių stebėjo 

koncertą per televiziją.

45 proc. teigė patys buvę 

koncerte. 

43 proc. klausėsi muzikos 

internete.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

78%
4 5%
43%
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„2016 m. grupei buvo produktyvūs ir labai intensyvūs: išleidome 

naują albumą „Moments“, Vilniaus Kalnų parke surengėme bene 

gražiausią savo koncertą istorijoje, o metų pabaigoje didžiausiose 

šalies arenose – koncertinį turą „Winter Is Coming“. Neskaičiuojant 

mažesnių pasirodymų ar vasaros festivalių, 2016 m. grupę išgirdo 

virš 50 000 koncertų lankytojų. Taip pat labai daug investavome 

į pasirodymus, išbandėme naujas apšvietimo technologijas, garso 

aparatūrą, specialiai savo pasirodymams sukūrėme slankiojančias 

šviesų ir garso sistemas. Metus vainikavo ir užtvirtino M.A.M.A. 

geriausios koncertinės ir metų grupės apdovanojimai“ – sako duetas 

Leon Somov & Jazzu.

LEON SOMOV & JAZZU

Leon Somov & Jazzu. Nuotrauka: Linas Masiokas  

VEIKLOS ATASKAITA 2016

Kaip gyvena muzikantai?

109



T A R P T A U T I N Ė 
MUZIKOS DIENA IR 
„ AGATA L ANGAI“

Koncertinė veikla svarbi ir AGATA-i. Rugsėjį 
įvyko tarptautinės muzikos dienos koncer-
tas LR Prezidento rūmų kieme. Jis į vieną 
bendrą projektą sujungė tris labai skirtingus 
atlikėjus:  elektronikos duetą „Golden Para-
zyth“, meistriškumo studijų „AGATA Langai“ 
dalyvius ir Kauno akademinį jaunimo chorą.  
Šis unikalus projektas scenoje skambėjo tik šį 
vienintelį kartą ir buvo tiesiogiai transliuoja-
mas per LRT kultūrą.
  
„AGATA Langai“  koncertas LR Prezidento 
rūmų kieme vyko jau ketvirtus metus iš eilės. 
„AGATA Langai“ dalyviai kiekvienais metais 
kviečiasi žinomus svečius muzikuoti drauge.

„AGATA Langai“ – tai jau 9 metus iš eilės 
vyksiančios talentingų jaunųjų atlikėjų iš visos 
Lietuvos meistriškumo studijos, kuriose svar-
biausias dėmesys skiriamas profesionalumui, 
jaunuolių muzikinių, kūrybos, meistriškumo, 
improvizacinių gebėjimų tobulinimui, skati-
nant juos gerbti pamatines vertybes ir lietuvių 
kalbą.

Ištisus metus vykstančių „AGATA Langų“ 
metu dalyviai gludina ansamblio, interpretavi-
mo įgūdžius, mokosi savarankiškai aranžuoti, 
komponuoti, didelis dėmesys skiriamas pačių 
studentų kūrybai. Paliečiamos ir muzikos vady-
bos bei vertybių temos. Stilistinė kursų skalė 
siūbuoja nuo populiariosios muzikos iki roko, 
džiazo, pasaulio muzikos ir laisvos improvizaci-
jos.

Apie savo 2016 m. muzikoje ir tarptautinės muzikos 

dienos koncertą LR Prezidento rūmų kieme su „AGATA 

Langų“ dalyviais pasakoja Golden Parazyth atstovas Gie-

drius Širka.

šalies gyventojų nurodė 
žinantys projektą AGATA 
„Langai“. 

žino kasmetinį tarptautinės 
muzikos dienos koncertą 
Prezidentūros kiemelyje.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

18%
1 7 %
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„Golden Parazyth kūryboje 2016 m. buvo kryžkelė ir ieškojimas 

kaip atrasti naują skambesį. Nors išleidome mini albumą ir to pa-

ties pavadinimo muzikinį filmą „Simple Man“, didžiąją dalį lai-

ko praleidome studijoje. Tai savęs gryninimo laikotarpis, kuris jau 

baigėsi ir priartėjo prie analoginio skambesio bei gyvų instrumentų, 

gitarų naudojimo įrašuose. Be naujo skambesio paieškų, dar buvo 

keli įsimintini koncertai ir naujos patirtys mums kaip atlikėjams – 

koncertas prieš 30 000 žmonių Lenkijoje su atlikėja Natalia Nykel, 

kur koncerto tiesioginę transliaciją stebėjo apie 12 milijonų žmonių. 

Dar viena graži ir prasminga patirtis – koncertas su „AGATA Langų“ 

dalyviais, kuomet teko koncertuoti su dešimčia jaunų muzikantų. 

Negana to, tai vyko LR Prezidento rūmų kieme ir taip pat buvo 

tiesiogiai transliuojama. Tokie renginiai grūdina ir suteikia naujų 

pojūčių, o tai vienas svarbiausių dalykų atlikėjo karjeroje norint 

judėti pirmyn“ – teigia Golden Parazyth atstovas Giedrius Širka.

GOLDEN PARAZYTH

Golden Parazyth. Nuotrauka: Dovaldė Butėnaitė
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MUZIKOS S ALĖ

AGATA organizuojama „Muzikos salė“ – 
tai vasario mėnesį Vilniaus Knygų mugėje 
įsikurianti erdvė, kurioje: gyvi koncertai, susi-
tikimai su atlikėjais, muzikos įrašų ir bilietų 
prekyba. Tradiciniu renginiu tapusi „Muzikos 
salė“ kasmet į vieną erdvę suburia visą Lietu-
vos muzikos industriją ir pristato karščiausias 
metus reziumuojančias muzikines naujienas. 

Trečius metus organizuotas renginys 2017 m. 
dovanojo kelias dešimtis muzikinių premjerų ir 
išskirtinių susitikimų. Nors dėl Litexpo centrinių 
rūmų remonto šiemet „Muzikos salė“ įsikūrė 
mažesnėje erdvėje, tai nesutrukdė lankytojams 
geriau pažinti Lietuvos muzikinio žemėlapio 
įvairovę.

Šiais metais „Muzikos salėje“ savo stendus įrengė 
virš 30-ies atlikėjų, muzikos leidėjų, muzikos įrašų 
pardavėjų ir koncertų organizatorių. Juose savo 
veiklą pristatė daugiau kaip 200 muzikantų. Buvo 
galima įsigyti apie kelis tūkstančius naujų ir senų 
muzikos įrašų.

Džiaugiamės, kad šiais metais „Muzikos salės“ 
stenduose įsikūrę atlikėjai ir leidėjai pardavė 
maždaug 50-čia procentų daugiau įrašų nei per-
nai. Nekantriai laukiame 2018 m., kuomet 3000 
kvadratinių metrų erdvėje vėl skambės gyva 
muzika ir įvyks susitikimai su ryškiausias bei akty-
viausiais Lietuvos muzikantais.

Apie įspūdžius „Muzikos salėje“ ir 2016 m. muzikoje pasako-

ja ir vienos aktyviausių „Muzikos salės“ dalyvių, įspūdingus 

koncertus 2016 m. rengusios ir vieną dažniausiai Lietuvos 

radijo stotyse transliuotų kūrinių „365 O.D.M.“ įrašiusios 

grupės G&G Sindikatas atstovas Justas Čekuolis.

Muzikos mugė, kurioje būtų 
pristatoma visa lietuviškos 
muzikos rinka, vyktų susi-
tikimai su atlikėjais, koncer-
tai, domintų pusę (50 proc.) 
apklaustų Lietuvos žmonių.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

50%
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„2016 m. buvo vieni geriausių metų G&G Sindikatui. Tai ir tam 

tikras naujas etapas kūryboje. To etapo pavyzdys – kūrinys „365 

O.D.M.“, kuris karaliavo visų radijo stočių topuose. Koncertų buvo 

daug ir labai gerų, tačiau labiausiai išskirčiau liepos 6 d. koncertą 

„Žalgirio“ stadione prieš pat jo nugriovimą bei lapkričio mėnesio tris 

„Unplugged“ koncertus Lietuvos rusų dramos teatre. „Žalgirio“ sta-

diono koncertas buvo kažkas, ką galėsime papasakoti savo anūkams. 

Tikrai nesitikėjom, kad ateis tiek daug žmonių, kai koncertą 

paskelbėme tik prieš dieną. 

Na, o „Unplugged“ buvo svajonės įgyvendinimas. Mes 12 metų 

nešiojomės šią mintį ir tik 2016 m. mums pavyko tai įgyvendinti. 

Darbas truko 9 mėnesius ir mums nusišypsojo laimė dirbti su savo 

srities profesionalais, kurie suteikė daug naujos patirties ir atvėrė 

daug kūrybinių durų mūsų galvose. „Unplugged“ rezultatas – ne tik 

koncertai, bet ir dvigubas „Live“ albumas bei natų knyga. Visa tai 

pristatėme Vilniaus knygų mugės „Muzikos Salėje”. Tai yra tobula 

vieta pristatyti savo darbus, nes keturios dienos bendravimo su savo 

fanais bei puikus Ramūno Zilnio interviu padėjo pilnai atskleisti to 

projekto ypatumus. 

Noriu padėkoti AGATA-i už „Muzikos Salę“, kiekvienais metais 

šis projektas vis tobulėja ir skatina muzikos rinkos dalyvius, tiek 

vadybininkus ir leidėjus, tiek ir pačius muzikantus, tobulėti“ – sako 

G&G Sindikato atstovas Justas Čekuolis.

G&G SINDIKATAS

G&G Sindikatas. Nuotrauka: Vytautas Dranginis
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T A R P D I S C I P L I N I N I A I 
PROJEK TAI

Pagrindiniai muzikos skonio 
formuotojai: per radiją ir TV 
transliuojama muzika (51 
proc.) ir draugai (44 proc.). 

31 proc. tyrimo dalyvių laiko-
si nuostatos, kad jų muzikos 
skonį suformavo socialiniai 
tinklai ir internetas. 26 proc. 
mano, kad įtakos turėjo 
tėvai. 

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

 51  %
44 %
 31 %
26%

Šiais laikais muzikantams labai svarbu ne tik koncertuoti ir įrašinėti albu-
mus, bet ir kurti tarpdisciplininius projektus, kurie jų muzikai padėtų sklisti 
dar toliau, apjungtų skirtingas sritis ir leistų atrasti naujų muzikavimo spalvų 
ar kontekstų.

Nuostabus tarpdisciplininio projekto pavyzdys – Aistės Smilgevičiūtės 
ir grupės „Skylė“ albumas „Dūšelės“. Bendradarbiaujat su Lietuvos ar-
cheologijos draugija, Kultūros paveldo departamentu, Lietuvos kultūros 
taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, muzikinė-mitologinė 
drama „Dušelės“ tapo didžiuliu multimedijos projektu, ženkliai praplėtusiu 
muzikines ribas.

Plačiau apie tai pasakoja Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ atstovas Rokas Radzevičius.
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„Ryškiausias praėjusių metų akcentas mums buvo muzikinės-

mitologinės dramos „Dūšelės“ koncertų ciklas. Su šia programa kon-

certavome atokesnėse nuo pagrindinių centrų, tačiau kultūriškai 

įdomiose Lietuvos vietose – Salake, prie Kartenos piliakalnio, Paje-

vonyje, Žagarėje, Karmazinų pilkapyne, o ciklą baigėme Vilniaus 

Šv. Jonų bažnyčioje. Visose minėtose vietose greta koncerto buvo 

organizuojamos paskaitos apie pilkapių kultūrą bei vedamos ek-

skursijos į artimiausią pilkapyną. Buvo sukurtas multimedijos 

pasakojimas „Duseles.lt“ apie pilkapių kultūrą, šiame puslapyje 

įvedus savo gyvenamosios vietos adresą galima sužinoti, koks pilka-

pis yra arčiausiai jūsų ir užsiregistruoti jo globėju. Globėjais jau 

užsiregistravo apie 90 žmonių. 

Taip pat išleidome dvigubą kompaktinę plokštelę „Dūšelės“, pir-

mojoje dalyje – muzikinės dramos įrašas iš premjerinio koncerto, 

antrajame – šių dainų remiksai ir parafrazės, kurias paruošė kom-

pozitoriai Donis (Donatas Bielkauskas), Jonas Jurkūnas, Martynas 

Bialobžeskis, Šarūnas Kvaraciejus“ – teigia Aistės Smilgevičiūtės ir 

grupės „Skylė“ atstovas Rokas Radzevičius.

AISTĖ SMILGEVIČIŪTĖ 
IR GRUPĖ „SKYLĖ“ 

Aistė Smilgevičiutė ir grupė "Skylė"
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KL A SIKINĖ 
MUZIKA
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Populiariausias muzikos žanras yra 

pop (55 proc.). Antrojoje pozicijoje 

– senoji estrada (42 proc.). Toliau 

rikiuojasi rokas (32 proc.) ir klasikinė 

muzika (31 proc.).

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

55%
42%
32 %
31 %

2016 m. nestigo garsių vardų, premjerų ir 
ryškių įvykių klasikinės muzikos pasaulyje. Pir-
miausia – Juliaus Juzeliūno šimtmetis. Būta 
tradicinių koncertų, minėjimų, taip pat ir 
išradingų sprendimų. Kompozitoriaus mokinys 
Šarūnas Nakas Nacionalinėje dailės galeri-
joje pristatė J.Juzeliūno laikmečio portretą 
parodoje „Juzeliūno kabinetas“, Lietuvos val-
stybinis simfoninis orkestras pateikė operos 
„Žaidimas“ koncertinę versiją.

Šiuolaikinės muzikos mylėtojai labiausiai laukė 
festivalio „Gaida“. Jame girdėjo ne vieną iškilią 
žvaigždę: JAV kompozitorius Philip‘ą Glass‘ą 
ir Michael‘ą Gordon‘ą, „Kronos“ kvartetą, 
prancūzų pianistą Pierre‘ą Laurent‘ą Aimard‘ą. 
Klasikinės muzikos aikštelių taip pat neaplenkė 
pirmojo ryškumo orkestrai: Vilniaus festiva-
lyje girdėjome Budapešto festivalio orkestrą ir 
maestro Ivan‘ą Fischer‘į, „Royal Philharmonic 
Orchestra“ ir maestro Charles‘ą Dutoit‘ą, Lon-
dono simfoninį orkestrą su maestro Antonio 
Pappano, Latvijos operos primadoną Kristynę 
Opolais. Tai didelės reikšmės muzikiniai įvykiai 
Lietuvoje.

Lietuvos nacionalinė filharmonija pradėjo 76-ąjį 
sezoną. Spalį šioje scenoje pasirodė ryškiausia 
operos žvaigždė Violeta Urmana su vyru Alfredo 
Nigro ir Modesto Pitrėno diriguojamu Naciona-
liniu simfoniniu orkestru. Gegužę svarbiausias 
šalies orkestras griežė prestižiniame festivalyje 
„Prahos pavasaris“ ir išbandė naująją Katovicų 
koncertų salę. Viena svarbiausių klasikinės 
muzikos krypčių išlieka Kinija. Į ją plačiausius 
takus nutiesęs Lietuvos kamerinis orkestras kon-
certuoja beveik kasmet nuo 2013 m.

Klasikinei muzikai atsivėrė keli nauji traukos 
taškai. Sostinės kultūros žemėlapyje įsitvirtino 
„Vaidilos klasika“, rugsėjį duris atvėrė kamerinė 
„Muzikos galerija“.

Apie savo 2016 m. muzikoje pasakoja ir vienas ryškiausių 

Lietuvos operos solistų – Merūnas Vitulskis.
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„2016 m. aplankiau pavienes perklausas Anglijoje, Japonijoje, 

Diuseldorfe ir Šveicarijoje, tačiau po jų visada skubėjau namo – į 

Lietuvą. Čia mano žemė, mano šeima, čia gimė mano sūnūs ir 

tai niekada nepasikeis. Man – didžiausias džiaugsmas dainuoti 

lietuviškai ir Lietuvoje. 

Esu laimingas, kad praėjusiais metais įrašėme nuostabų albumą 

„Muzika – Lietuvai“ ir turėjau galimybę surengti ypač didelius ir 

galingus koncertus su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru bei 

gerbiamu dirigentu Gintaru Rinkevičiumi. Tai pirmas albumas, 

kuriame vien originalios, specialiai man sukurtos dainos. 

Muziką naujiems kūriniams kūrė kompozitorius Kipras 

Mašanauskas, o žodžius padėjo rašyti Marijus Mikutavičius, Ro-

mas Lileikis ir Rimvydas Stankevičius. Man – tai labai svarbus 

2016 m. įvykis“ – sako atlikėjas Merūnas Vitulskis.

MERŪNAS

VEIKLOS ATASKAITA 2016
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Merūnas. Nuotrauka: Algis Kriščiūnas
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ALBUMAI

Statistika rodo, kad muzikinių albumų fiziniai 
pardavimai 2016 m. visame pasaulyje ženkliai 
sumažėjo (17 proc.), tačiau albumų leidybos tai 
tikrai nestabdo. Tai vis dar išlieka labai svarbia 
atlikėjo vizitine kortele ir labai svarbia muzikavi-
mo dalimi, nes albumai vis labiau klausomi le-
galiose internetinėse muzikos klausymo platfor-
mose. 2016 m. muzikinių albumų klausomumas 
muzikos klausymo platformose paaugo 57 proc.

Tačiau taip pat privalu atkreipti dėmesį į vieną 
fizinę laikmeną – vinilo plokšteles. Jų pardavi-
mai 2016 m. taip pat ženkliai augo (25,9 proc. 
augimas JAV). To augimo atspindį matome ir 
Lietuvoje, 2016 m. melomanus džiugino gausiu 
kiekiu lietuviškų vinilo plokštelių, kurios buvo la-
bai noriai graibstomos.

A G ATA  AT LY G I S 
U Ž  A L B U M U S

2016 metų pirmą pusmetį AGATA-oje buvo 
užregistruota 40 naujų garso albumų ir jiems 
paskirstoma 31 048 Eur suma, t.y. vidutiniškai 
apie 775 Eur už vieną albumą. Akivaizdu, nuo 
2009 m. mokamas atlygis už išleistus naujus al-
bumus tapo visiems žinoma ir suprantama AGA-
TA paskirstymo dalimi.

Apie 2016 m. pasakoja ir M.A.M.A. metų albumo 

apdovanojimą gavusio atlikėjo Donny Montell atstovas 

Martynas Tyla.

Dažniausiai (51 proc.) apie 
naujus išleistus albumus 
apklausti Lietuvos žmonės 
sužino išgirdus naujas dainas 
per radiją ar televiziją.

40 proc. informacijos šaltiniu 
įvardijo socialinius tinklus.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)
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„Praėję 2016 m. Donny Montell buvo neįtikėtinai sėkmingi, tačiau tai 

yra, be abejo, ilgo, sunkaus ir kruopštaus darbo rezultatas. Visus metus 

mus lydėjo koncertai, kurie pasiekė ir didžiąsias Lietuvos arenas. Taip 

pat didelis mūsų džiaugsmas, atstovavimas Lietuvą „Eurovizijoje“ ir 

aukšta pozicija ten, dirbant su tarptautine komanda. O svarbiau-

sia, 2016 m. pasirodė dvejus metus kurtas albumas „#BLCK“, kuris 

pasižymi skandinaviška kokybe ir šiuolaikišku skambesiu. Jis buvo 

įrašinėtas ne tik su lietuviais, bet ir su ispanais bei švedais. 

Metus užbaigėme tikra vyšnia ant torto, M.A.M.A. apdovanojimuose 

Donny Montell pelnė geriausio atlikėjo, geriausio pop ir, kas mums 

labai svarbu, geriausio albumo statulėles" – sako Donny Montell at-

stovas Martynas Tyla.

DONNY MONTELL 

Donny Montell. Nuotrauka: Gediminas Žilinskas
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TARP TAU TINĖS MUZIKOS 
KL AUS YMO PL ATF OR MOS

2016 m. AGATA pristatė labai džiugiai sutiktą 
naujovę. Pasirašę bendradarbiavimo sutartį 
su tarptautine nepriklausomų įrašų kompanijų 
asociacija „Merlin“, išskirtinėmis sąlygomis 
savo narių įrašus AGATA pradėjo kelti tiesiai į 
didžiąsias muzikos klausymo platformas „Spoti-
fy“ ir „Deezer“ bei kūrinių atpažinimo platformą 
„Shazam“.

Primename, kad AGATA vienintelė Lietuvoje 
suteikia tarptautinį standartą atitinkantį įrašų 
kodą – ISRC bei gali suteikti tarptautinį albumų 
kodą UPC. Šie kodai būtini, norint patekti į tarp-
tautines muzikos klausymo platformas.

Šiuo metu AGATA taip pat derasi dėl „Youtube“ 
turinio valdymo teisių Lietuvoje bei galimybės 
narių įrašus talpinti „Itunes“ ir „Apple Music“ 
platformose.

AGATA suteikta galimybe patekti į didžiąsias muzikos 

klausymo platformas pasinaudojo ir Vaidas Baumila su 

Monika Pundziūte-Monique, kurių darbas „Dviese“ 

buvo neabejotinai populiariausia 2016 m. lietuvių kalba 

įrašyta daina internete.

Klausantis muzikos interne-
tu dažniausiai naudojamasi 
Youtube (92 proc.). Penkta-
dalis (20 proc.) respondentų 
naudojasi Spotify. 18 proc. – 
Pakartot.lt. 12 proc. – Deez-
er. 10 proc. – iTunes.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)
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„2016 m. Vaidas Baumila, pirmą kartą per dešimtmetį trunkančią savo 

karjerą muzikinėje scenoje, buvo įvertintas auksinio ir platininio disko 

apdovanojimais. 2016 m. rudens hitu Lietuvoje tapo bendras muzikinis 

darbas su debiutuojančia atlikėja Monika Pundziūte-Monique ir kom-

pozitoriumi Vytautu Bikumi – daina „Dviese”. Šis singlas yra pirmasis 

Lietuvoje, kuris tapo auksiniu tais pačiais metais, kaip ir buvo išleistas 

(2016 m.). 

Kartu su singlu „Dviese” pristatytas vaizdo klipas tapo pirmuoju šalyje, 

surinkusiu 1 000 000 peržiūrų internete greičiau nei per dvi savaites. 

Pirmajam milijonui peržiūrų pakako 11 dienų. AGATA atlikėjams sti-

priai padėjo palengvindama šio singlo patekimą į pasaulines muzikos 

klausymo platformas „Spotify“ bei „Deezer“ – teigia Vaido Baumilos ir 

Monikos Pundziūtės-Monique atstovas Romas Michailovskis.

VAIDAS BAUMILA 
IR MONIQUE

Vaidas Baumila ir Monique
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PAKARTOT.LT

Muzikos klausymo platforma PAKARTOT.LT – 
visa lietuviška muzika vienoje vietoje, nemoka-
mai ir legaliai. PAKARTOT.LT – tai didžiausia 
skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų bazė in-
ternete, suteikianti nemokamą ir legalią galimybę 
klausytis lietuviškos muzikos bei susipažinti 
su lietuviškos muzikos istorija ir naujienomis. 

Tikime, kad PAKARTOT.LT ne tik suteikia progų 
lietuviškai muzikai būti išgirstai, bet ir užkerta 
kelią jos klausymuisi nelegaliais būdais. Erdvė, 
kur klausytojų nostalgija nepamirštamoms 
melodijoms susitinka su šių dienų muzikos 
alkiu. Pagal svetainėje esančių muzikos kūrinių 
perklausų statistiką yra skirstoma dalis kompen-
sacinio atlyginimo jų atlikėjams, įrašų gaminto-
jams bei autoriams.

2016 m. platforma PAKARTOT.LT sulaukė virš 
425 000 unikalių lankytojų, virš 15 900 000 
apsilankymų bei sukaupė virš 93 000 muzikos 
įrašų ir virš 9550 albumų bazę.

PAKARTOT.LT turi savo vardo radijo laidą, kurioje 
apžvelgia svarbiausias lietuviškos muzikos nau-
jienas. Ji yra transliuojama kiekvieną šeštadienį 
ir sekmadienį per LRT RADIJĄ.

Visą PAKARTOT.LT repertuarą galite patogiai 
klausyti naudodami išmaniuosius telefonus. 
Specialią PAKARTOT programėlę nesunkiai ra-
site „Google Play“ ir „App Store“.

2016 m. kartu su Ugdymo plėtotės centru 
PAKARTOT.LT pristatė specialius grojaraščius 
muzikos pedagogams ir mokiniams.

2016 m. PAKARTOT.LT pristatė dar vieną 
naujovę, Lietuvos atlikėjų vaizdo klipų peržiūras. 

2016 m. klausomiausia platformos PAKARTOT.LT daina 

– grupės Lemon Joy darbas „Be atšvaitų“. Už tai atlikėjai 

gavo AGATA įsteigtą statulėlę M.A.M.A. apdovanoji-

muose.

Portalą www.pakartot.lt žino 
18 proc. apklaustų Lietuvos 
gyventojų. 

85 proc. portalo www.pakar-
tot.lt vartotojų teigimu, nau-
dotis šia platforma skatina ir 
tai, kad už kūrinių perklausas 
jame muzikantai gauna tam 
tikrą atlygį.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)
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„Dar prieš metus „Lemon Joy“ dueto ateitis atrodė miglota, tačiau per 

2016 m. grupė ryžtingai atsitiesė ir sugrįžo su nauju, penkerius metus 

brandintu albumu „Willkommen“. Ne be pagrindo „Lemon Joy“ muzi-

kantai praėjusius metus vadina vienais sunkiausių, bet ir svarbiausių 

karjeroje. Tokių, per kuriuos pavyko atlaikyti išbandymus ir pakilti į 

naujas aukštumas. M.A.M.A. apdovanojimuose grupė šiemet buvo min-

ima tarp pretendentų laimėti metų grupės, metų popgrupės ir grojamiau-

sios AGATA metų dainos nominacijose. Pastarąjį prizą ir laimėjo su 

daina „Be atšvaitų“. Naują albumą pristatė ne tik singlas „Be atšvaitų“, 

bet ir titulinė albumo daina „Willkommen“. AGATA sukurtas portalas 

„Pakartot.lt“ užsirekomendavo ne tik kaip lietuviškų įrašų biblioteka, 

bet ir kaip vieta, kur galima surasti karščiausias Lietuvos muzikos nau-

jienas. Būtent čia, kartu su pasauliniais muzikos grotuvais, lapkričio 18 

dieną įvyko ir „Lemon Joy“ albumo „Willkommen“ dainų premjera“ – 

sako Lemon Joy atstovas Vaidas Stackevičius.

LEMON JOY

Lemon Joy.  Nuotrauka: Algis Kriščiūnas
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P A G R I N D I N I A I 
F I N A N S I N I A I 
R O D I K L I A I

Kompensacinis atlyginimas 1 473 767 Eur 

Už viešą paskelbimą 697 479 Eur 

Už panaudojimą TV eteryje 465 563 Eur 

Už panaudojimą retransliavimui 388 090 Eur

Už panaudojimą radijo stočių eteryje 192 523 Eur 

Už kitą viešą panaudojimą 9 063 Eur 

Iš viso: 3 226 485 Eur 

Transliavimas 1 002 446 Eur

Retransliavimas 388 786 Eur

Viešas paskelbimas 973 980 Eur

Kitos (delspinigiai, palūkanos, išieškota už 
neteisėtą panaudojimą)

17 079 Eur

Iš viso: 2 382 291 Eur

2016 M .  PA SKIR ST Y TA S ATLYGINIMA S (UŽ 2015 M .)

2016 M .  SURINK TA S ATLYGINIMA S ATLIKĖJA M S IR 
ĮR A ŠŲ GA MINTOJA M S (PAGAL IŠR A Š Y TA S S Ą SKAITA S 
FAK T ŪR A S)

Atskaitymai administravimo išlaidoms padengti:  571 750 Eur

   Už transliavimo administravimą 240 587 Eur

   Už retransliavimo administravimą 93 309 Eur

   Už viešo paskelbimo administravimą 233 755 Eur

   Kitos pajamos (delspinigiai, palūkanos) 4 099 Eur

Kitų sričių administravimas: 152 627 Eur

   Kompensacinio atlyginimo surinkimo sąnaudų 
atskaitymai

55 497 Eur

   Kompensacinio atlyginimo paskirstymo 
sąnaudų atskaitymai

97 130 Eur

Iš viso: 724 377 Eur

Pastato ir turto išlaikymas 67 133 Eur

Paslaugos 101 550 Eur

Darbo užmokestis ir kitos susijusios išlaidos 348 596 Eur

Mokesčiai ir draudimas 130 434 Eur

Rezervai 18 748 Eur

Kitų sričių administravimas 55 497 Eur

Iš viso: 721 958 Eur

Sutaupytos lėšos: 2 419 Eur

2016 M .  ADMINISTR AVIMO VEIKLOS PAJA MOS

2016 M .  ADMINISTR AVIMO VEIKLOS S ĄNAUDOS  

VEIKLOS ATASKAITA 2016

Kaip gyvena muzikantai? 2016 M .  KOMPENS ACINIO ATLYGINIMO, SURINK TO UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR 
F ONOGR A MOSE ĮR A Š Y T Ų KŪRINIŲ ATGA MINIMĄ A SMENINIAIS  TIK SL AIS,  SURINKIMO IR 
PA SKIR ST YMO ATA SKAITA

*Šiuo metu yra 239 kompensacinio atlyginimo mokėtojai. Palyginus su pernai metais šis skaičius išaugo 10 proc.

Atlyginimo paskirstymas teisių turėtojams remiantis visuomenės tyrimo duomenimis

Bendra suma už garso ir audiovizualines laikmenas ir įrenginius 2 442 519 Eur

Sumų, surinktų už garso laikmenas ir įrenginius, paskirstymas 1 444 791 Eur

    1/3 autoriams 481 597 Eur

    1/3 muzikos atlikėjams 481 597 Eur

    1/3 fonogramų gamintojams 481 597 Eur

Sumų, surinktų už audiovizualines laikmenas ir įrenginius, paskirstymas 997 728 Eur

    1/3 autoriams 332 576 Eur

    1/3 aktoriams 332 576 Eur

    1/3 audiovizualinių kūrinių gamintojams 332 576 Eur

Suma AGATA atstovaujamiems muzikos atlikėjams, fonogramų gamintojams bei aktoriams 1 295 770 Eur

Atlyginimo surinkimas

Perkelta iš ankstesnio laikotarpio 263 989 Eur 

Išrašytos sąskaitos 3 637 374 Eur 

    Sugrąžintas atlyginimas 291 939 Eur 

    Pajamos (pagal išrašytas sąskaitas) 3 345 435 Eur 

    Iš viso neapmokėtos sąskaitos 263 196 Eur 

    Faktinės įplaukos 3 346 228 Eur 

    Banko palūkanos 0 Eur 

Viso suma paskirstymui 3 346 228 Eur 

25% Kultūros ministerijos programoms 836 557 Eur 

Atskaitymai padengti faktines atlyginimo surinkimo, mokėjimo ir grąžinimo sąnaudas 67 151 Eur 

Galutinė teisių turėtojams tenkanti suma paskirstymui po atskaitymų 2 442 520 Eur 
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KAIP VALDOMA
AGATA?

Sprendimus AGATA-oje priima patys nariai: AGA-
TA veikia narių įgaliojimų pagrindu, valdoma savo 
narių, įgyvendindama jų sprendimus ir valią.

Aukščiausias AGATA valdymo organas yra Visuo-
tinis narių surinkimas, kuriame balsuoti gali visi 
AGATA nariai.

Visuotiniame narių susirinkime ketverių metų 
kadencijai išrenkama AGATA Taryba, kurią sudaro 
5 atlikėjų ir 5 fonogramų gamintojų atstovai. Tary-
ba priima svarbiausius asociacijos veiklos sprendi-
mus, formuoja AGATA veiklos prioritetus.

AGATA taryba, formavusi ir vykdžiusi AGATA 
veiklos politiką 2016 m.:

Riman ta s B agdze vičius
Veronik a Povilionienė
Andrius Kulik ausk a s
Remigijus R anč y s
L auryna s Š arkina s
V y tau ta s Lebednyk a s
Rok a s R adze vičius
Justa s M a mon tova s
V y tau ta s Kernagis  (iki  2016 -10-27)

Ar a s Ž virbly s

Asociacija AGATA apibūdinama 
pozityviai – vertinti kriterijai (patiki-
ma, profesionali, skaidri, naudinga 
ir inovatyvi) siekia 81-92 proc.

AGATA statistika („Spinter tyrimai“, 2017 m., sausis)

81-92%
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Lietuvos gretutinių teisių asociacija
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