
APRAŠAS, 2023-03-08 redakcija

MUZIKOS LEIDYBOS 
FINANSAVIMO FONDAS



MLF PASKIRTIS  
IR BIUDŽETAS

AGATA Muzikos leidybos finansavimo 
fondas (MLF) skirtas


naujos muzikos leidybai skatinti 

MLF biudetą kasmet skiria Taryba*


______________

*Taryba vadovaujasi galiojančiomis AGATA tvarkomis ir sprendimais dėl tokio 

pobūdžio išlaidų



BENDRIEJI KONKURSO TERMINAI

KONKURSO 
PRADŽIA

PARAIŠKŲ 
PATEIKIMAS

PARAIŠKŲ SVARSTYMAS, 
REZULTATAI

FINANSAVIMO SUTARČIŲ 
PASIRAŠYMAS

FINANSUOTO 
LEIDINIO IŠLEIDIMAS

Ne vėliau KOVO 31 D.

Ne vėliau GEGUŽĖS 1 D.

Ne vėliau LIEPOS 1 D.

Ne vėliau RUGSĖJO 10 D.

Ne vėliau kitų metų KOVO 1 D.

__________________________

* Konkretūs tikslūs einamųjų metų konkurso terminai numatomi ir skelbiami su tų metų konkurso informacija.

    Terminai gali būti koreguojami atskiru Tarybos sprendimu.

  

(kiekvienais metais konkretizuojami)



2023 M. KONKURSO TERMINAI

KONKURSO 
PRADŽIA

PARAIŠKŲ 
PATEIKIMAS

PARAIŠKŲ SVARSTYMAS, 
REZULTATAI

FINANSAVIMO SUTARČIŲ 
PASIRAŠYMAS

FINANSUOTO 
LEIDINIO IŠLEIDIMAS

KOVO 9 D.

IKI BALANDŽIO 16 D.

IKI BIRŽELIO 16 D.

IKI RUGSĖJO 10 D.

IKI KOVO 1 D.



DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

PARAIŠKA
Nustatytos formos paraiška:

1. Paraiška skirta atlikėjams / grupėms, kurie nėra naujokai scenoje ir jau yra išleidę vieną ar daugiau albumų

2. Paraiška skirta pradenatiesiems atlikėjams / grupėms, kurie planuoja leisti savo debiutinį albumą 


NAUJUMAS Tik nauji, iki konkurso rezultatų paskelbimo neišleisti albumai / EP

(perleidžiami albumai / EP nefinansuojami)

APIMTIS Albumai (6+ įrašai), EP (3-5 įrašai)

FORMATAS Fiziniai / skaitmeniniai

LEIDŽIAMŲ NAUJŲ ĮRAŠŲ 
PAVYZDŽIAI

Privaloma

Gali būti neprofesionalūs, neužbaigti, tačiau pristatantys naują leidžiamą albumą / EP

AGATA NARYSTĖ Konkursas ir mokėjimai tik AGATA nariams

AGATA VIEŠINIMAS Sutikimas dalyvauti AGATA ir MLF viešinime



KRITERIJUS
BALAI

Visiškai 
atitinka

Vidutiniškai 
atitinka Neatitinka

ALBUMO IDĖJA IR 
VIZIJA

unikali, novatoriška, išskirtinė idėja 2 1 0

paraiškoje aiškiai atskleista vizija 2 1 0

KULTŪRINĖ VERTĖ išskirtinė reikšmė tam žanrui 2 1 0

MUZIKINIS 
MEISTRIŠKUMAS

aukštas muzikalumo lygis, muzikinių įgūdžių profesionalumas 
(vertinami naujų įrašų pvz.) 2 1 0

jaučiamas atlikėjo tobulėjimas, artistinis augimas 2 1 0

PROJEKTO 
PAGRĮSTUMAS

konkretūs, apibrėžti leidybos planai 2 1 0

aiškūs sklaidos planai 2 1 0

pagrįsta sąmata 2 1 0

PAPILDOMI BALAI muzikos apdovanojimų, valstybės premijų laureatai 2 1 0

VERTINIMO KRITERIJAI
Paraiškos skirtos atlikėjams / grupėms, kurie nėra naujokai scenoje ir jau yra išleidę vieną ar daugiau albumų

1



KRITERIJUS
BALAI

Visiškai 
atitinka

Vidutiniškai 
atitinka Neatitinka

ALBUMO IDĖJA IR 
VIZIJA

unikali, novatoriška, išskirtinė idėja 2 1 0

paraiškoje aiškiai atskleista vizija 2 1 0

MUZIKINIS 
MEISTRIŠKUMAS

aukštas muzikalumo lygis, muzikinių įgūdžių profesionalumas 
(vertinami naujų įrašų pvz.) 2 1 0

muzikos srities profesionalų/ekspertų rekomendacijos ar kt. 
reikšmingi pripažinimai, pasiekimai (pvz. konkursai, koncertai) 2 1 0

PROJEKTO 
PAGRĮSTUMAS

suplanuoti leidybos etapai, kaip bus išleidžiamas albumas 2 1 0

aiškiai suprantama tikslinė auditorija ir kokiais kanalais ji 
pasiekiama 2 1 0

apgalvotas planas, kur albumas bus patalpintas ir pristatomas 2 1 0

pagrįstas finansavimo panaudojimo planas 2 1 0

PAPILDOMI BALAI albumas ypatingai išsiskiria vienoje ar keliose vertinimo 
kategorijose 2 1 0

VERTINIMO KRITERIJAI12
Paraiškos skirtos pradedantiesiems atlikėjams / grupėms, kurie planuoja leisti savo debiutinį albumą 



Finansavimo suma vienam albumui nuo 1500 iki 5000 Eur

Vienam atlikėjui / grupei finansuojamas ne daudgiau kaip vienas albumas (tame konkurse)

FINANSAVIMO SUMOS

FINANSUOJAMOS IŠLAIDOS
Atlikėjų honorarams (ne mažiau 50% finansavimo sumos)

ir Fonogramų gamintojų paslaugoms



PARAIŠKŲ VERTINIMAS. KOMISIJA

6-10 nepriklausomų 
muzikos ekspertų komisija 

(skelbiami viešai)

Komisijos narius 
paskiria Taryba


(sudėtis galioja kol 
nebus pakeista)

Ekspertai ir Tarybos nariai, 
vengdami interesų konflikto*,


nusišalina nuo atitinkamų 
paraiškų vertinimo

__________________________

*Interesų konfliktu laikomi atvejai, kai asmuo yra (ar planuoja būti) leidžiamo album atlikėjas/fonogramos gamintojas, vadybininkas, ar kitaip 
jame dalyvauti, taip pat kai jį su albumo dalyviais sieja artimi giminystės, pavaldumo, verslo ar partnerystės ryšiai



FINANSAVIMO IŠIMTYS

VALSTYBĖS KONCERTINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRAŠAI

Finansuojami tik išimtiniais atvejais atskiru MLF komisijos siūlymu ir Tarybos 
sprendimu

IŠSKIRTINĖS REIKŠMĖS 
(ISTORINĖS ATMINTIES IR PAN.) 
ĮRAŠAI

Gali būti finansuojami nepriklausomai nuo konkurso sąlygų ir vertinimo 
kriterijų

SKOLOS

Atlikėjai / grupės neatsiskaitę už ansktesnį MLF finansavimą (jei suėjęs terminas) 
yra nefinansuojami

Netinkamai įvykdę kitus įsipareigojimus AGATA’i (viešinimo ir pan.) gali būti 
nefinansuojami

KONFLIKTAI
Jei pareiškėjo / dalyvių veiksmai yra priešingi AGATA ir jos narių 
interesams, veiklai, gali pakenkti AGATA reputacijai, tokie albumai gali būti 
nefinansuojami



FINANSAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

SUTARTIS Finansavimas skiriamas pagal sutartį su AGATA

AGATA IR MLF VIEŠINIMAS

- AGATA logotipas ant leidinio
- Info apie finansavimą atlikėjo soc. tinkluose, albumo pristatymuose, spaudoje
- Medžiaga AGATA komunikacijai:

- foto, vaizdo reportažai iš įrašų, repeticijų ir pan.
- viršelis, kt. vizualika, atvaizdas ir pan.
- interviu, straipsniai ir pan.

ĮRAŠŲ REGISTRACIJA - Registracija ManoAGATA sistemoje
- Pateikimas į Pakartot.lt (su pasiklausymo galimybe arba be jos)

ATASKAITA Pateikiama per 30 d. nuo išleidimo (AGATA nust. forma)


