
 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA 

 

       SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS 

„AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA“ PROJEKTŲ DALINIO 

FINANSAVIMO 2019 METAIS 

 

2019 m. liepos 22 d. Nr. 1LKT-85(1.2) 

Vilnius 

 

 Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos 

įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 14 d. 

įsakymo Nr. ĮV-414 redakcija), (toliau - Gairės) 47-52, 56, 59 ir 60 punktais, Gairių 22 priedo 

„Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos kultūros rėmimo fondo 

programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ finansavimo sąlygos“ nuostatomis ir 

atsižvelgdama į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupės išvadas (2019 m. liepos 16 d. Ekspertų 

darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3LKT-73(1.7)),  n u s p r e n d ž i a:  

1. skirti dalinį finansavimą šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų įgyvendinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

vykdytojas 

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

Finansavimo 

suma, Eur 

Nefinansuojamos 

projekto išlaidos 

1.1.  

Lietuvos 

muzikos 

informacijos 

centras 

Viešoji 

įstaiga 

Lietuvos kompozitorių 

e. natų platforma: III 

etapas 

76,80 18 000,00  

1.2.  Meno avilys 
Viešoji 

įstaiga 

Sinemateka. Prieigos 

prie Lietuvos autorių 

audiovizualinių kūrinių 

užtikrinimas 

70,40 28 000,00  

1.3.  Kino Pasaka 
Viešoji 

įstaiga 

Kino teatras internete 

(IV etapas: 

prieinamumo didinimas 

ir sklaida) 

70,40 40 000,00  

1.4.  Natų knygynas 
Viešoji 

įstaiga 

Spręskime drauge! 

Legalių natų 

prieinamumo didinimas 

ir edukaciniai renginiai 

Lietuvos bibliotekose, 

muzikos ugdymo 

įstaigose ir koncertinėse 

organizacijose 

69,20 9 050,00  



1.5.  Kino pavasaris 
Viešoji 

įstaiga 

Respublikinis tęstinis 

edukacinis projektas – 

„Kino knyga“ 

69,00 24 000,00  

1.6.  
Ultra 

Nominum 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

Interneto platformos, 

suteikiančios 

visuomenei teisėtą 

filmų prieigą, kūrimas, 

įdiegimas ir palaikymas 

67,40 8 450,00  

1.7.  Meno avilys 
Viešoji 

įstaiga 

Edukacinė programa 

„Autorių teisių apsauga 

Lietuvos mokyklose“ 

64,40 22 000,00  

1.8.  

Lietuvos 

leidėjų 

asociacija 

Asociacija 

Knygų ir leidinių 

duomenų bazės plėtra ir 

piratavimo prevencija 

64,20 18 200,00 

Išlaidos, nurodytos 

1.7 – 1.9 sąmatos 

eil. 

1.9.  Europos kinas 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

Kova su nelegaliu 

turiniu internete 
63,80 10 000,00  

1.10.  Mano nata 
Viešoji 

įstaiga 

Autorių teisės: pažink, 

suprask, gerbk! 
63,40 23 000,00  

1.11.  
Šiaulių kino 

meno klubas 
Asociacija Stop-P 62,80 3 070,00  

1.12.  

Mokslo ir 

inovacijų 

integracijos 

centras 

Viešoji 

įstaiga 

INAC interneto 

piratavimo prevencija ir 

monitoringo sistemos 

tobulinimas 

60,80 25 000,00 

Išlaidos, nurodytos 

1.1, 1.3, 1.4, 2.1 ir 

3.1 sąmatos eil. 

1.13.  

Lietuvos 

architektų 

rūmai 

Asociacija 

Duomenų bazės 

„Architektai ir jų 

kūriniai“ plėtra 

60,60 11 000,00  

1.14.  Bosanova 
Akcinė 

bendrovė 

Nevok ir nereikės 

krūpčioti 
60,60 50 000,00 

Išlaidos, nurodytos 

1.5 sąmatos eil. 

1.15.  

Kultūrinių 

projektų 

centras 

Viešoji 

įstaiga 

Kūrybinio ugdymo 

projektas moksleiviams 

– kino dirbtuvės 

„Ekrane ir šalia – 

nepažinti pasauliai“ 

60,40 17 000,00 
Išlaidos, nurodytos 

4.1 sąmatos eil. 

1.16.  

Lietuvos 

fotomenininkų 

sąjunga 

Asociacija 

Lietuvos fotomenininkų 

sąjungos archyvo 

kūrinių viešinimas ir 

fotografijos 

prieinamumo didinimas 

60,00 42 000,00 

Išlaidos, nurodytos 

2.1 – 2.6 sąmatos 

eil. 

IŠ VISO: 348 770,00 

 

2. neskirti finansavimo šių Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos 

„Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų įgyvendinimui: 



  

Eil. 

Nr. 
Projekto vykdytojas  

Projekto 

vykdytojo 

teisinė 

forma 

Projekto pavadinimas 
Vertinimas, 

balais 

2.1.  
Lietuvos muzikos 

verslo asociacija 
Asociacija 

Jaunimui skirtas socialinis projektas „Pradėk nuo

 savęs“ 
59,40 

2.2.  
Mokslo ir inovacijų 

integracijos centras 

Viešoji 

įstaiga 

Kino filmų teisėtos sklaidos plėtra Lietuvoje 

CinemaClub.eu platformoje 
58,80 

2.3.  
Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Biudžetinė 

įstaiga 
Garso įrašų portalo „Gyvoji poezija“ sukūrimas 57,80 

2.4.  Vilniaus kolegija 
Viešoji 

įstaiga 

Kvalifikacijos kėlimo programa: Autorių ir 

gretutinių teisių apsauga mokykloje 
56,40 

2.5.  Ars&Sonoris 
Viešoji 

įstaiga 

XX – XXI a. Lietuvos kompozitorių kūriniai 

elektroninėje prieigoje 
54,20 

2.6.  Mobili Galerija 
Viešoji 

įstaiga 

Vizualiųjų menų kūrinių sklaidos monitoringo 

savitarnos sistema 
53,60 

2.7.  Studio Mitkus 
Mažoji 

bendrija 

Tyrimas „Autorių teisių ir gretutinių teisių 

apsauga bendrojoje skaitmeninėje rinkoje: 

audiovizualinių kūrinių apsauga“ 

53,60 

2.8.  Kino Kontora 
Viešoji 

įstaiga 

Interneto svetainės, suteikiančios teisėtą kino 

meno (Baltijos poetinės dokumentikos) kūrinių 

prieigą, kūrimas, įdiegimas ir palaikymas 

52,80 

2.9.  Vilniaus universitetas 
Viešoji 

įstaiga 

Nelegalių lietuviškų knygų platinimo šaltinių 

internete tyrimas 
52,60 

2.10.  
Kauno jaunimo 

žiniasklaidos centras 
Asociacija 

Metodinė bazė pedagogams „Gerbk savo ir kito 

autorystę“ 
52,00 

2.11.  Kranto studijos 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

@eitis: mokslo ir meno literatūros kūrinių 

internetinės sklaidos modernizavimas 2019–

2020 m. 

51,40 

2.12.  
Lietuvos muzikų 

sąjunga 
Asociacija Žvilgsnis gilyn: tarp Latgos ir agatos 51,40 

2.13.  Slinktys Asociacija 
Jaunųjų autorių kūrybos sklaidos platformos 

www.slinktys.lt sukūrimas ir palaikymas 
49,80 



2.14.  Čilinam 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

TV projektas Autorių teisių ir gretutinių teisių 

apsaugos programai „Už kadro“ 
48,00 

2.15.  Bendri reikalai 
Viešoji 

įstaiga 

Pasaulio muziejų, archyvų ir bibliotekų atvirųjų 

vaizdų kolekcijų pritaikymas plačiam 

naudojimui 

48,00 

2.16.  Jonas ir Jokūbas 
Mažoji 

bendrija 
Dalykinės literatūros duomenų bazės kūrimas 47,40 

2.17.  Klėja 
Viešoji 

įstaiga 
Viktorina „Aš nebūsiu piratas!“ 44,00 

2.18.  Mobili Galerija 
Viešoji 

įstaiga 

Jaunųjų tapytojų kūrybos duomenų bazės 

palaikymas ir plėtra 
43,60 

2.19.  Legali kultūra 
Viešoji 

įstaiga 
Legali kultūra 43,00 

2.20.  

Lietuvos aktorių 

profesinė sąjunga 

„Lietuvos aktorių 

gildija“ 

Profesinė 

sąjunga ar 

susivieniji

mas 

Standartinės aktorių sutartys 43,00 

2.21.  Kritikos barai 
Viešoji 

įstaiga 
Pasitikėjimo indeksas 42,80 

2.22.  

Kauno moksleivių 

techninės kūrybos 

centras 

Biudžetinė 

įstaiga 

Mokinių švietimo ir ugdymo programa „Aš 

autorius. Nebūk piratas“ 
42,60 

2.23.  
Mokslo ir inovacijų 

integracijos centras 

Viešoji 

įstaiga 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas: autorių teisių 

apsauga internete 
41,00 

2.24.  Videox 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

Už Kadro 39,60 

2.25.  

Teatro ir kino 

informacijos ir 

edukacijos centras 

Viešoji 

įstaiga 

Virtualaus metraščio lteatras.lt palaikymas ir 

mobilios aplikacijos sukūrimas 
38,00 

2.26.  Cherry Music Europe 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

Skaitmeninė muzikos distribucijos platforma 35,20 

2.27.  Vilniaus kolegija 
Viešoji 

įstaiga 

Autorių teisių objektų naudojimo ir apsaugos 

virtualiuose socialiniuose tinkluose tyrimas 
34,80 



2.28.  Mobili Galerija 
Viešoji 

įstaiga 
Teisėtos vizualiųjų kūrinių prieigos didinimas 29,40 

2.29.  
Žulkų kūrybinės 

dirbtuvės-galerija 
Asociacija Žulkų kūrybinių dirbtuvių interneto puslapis 14,40 

2.30.  Miesto pulsas 
Viešoji 

įstaiga 
Omerta albumas „Trauka“ LP 10,80 

 

3. Šio sprendimo 1 punkte nurodyti projekto vykdytojai privalo ne vėliau kaip iki 2019 m. 

rugsėjo 30 d. BĮ Lietuvos kultūros tarybai pateikti 2 (du) tinkamai užpildytus Lietuvos kultūros tarybos 

pirmininko patvirtintos sutarties formos egzempliorius. Projekto vykdytojui nepateikus sutarties per 

nustatytą terminą, šio sprendimo 1 punkte nurodytas finansavimas projektui neskiriamas. 

4. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos nefinansuojamos projekto išlaidos yra išlaidos, numatytos 

projekto vykdytojo kartu su paraiška pateiktoje projekto sąmatoje. 

5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.  

 

 

Tarybos pirmininkė        Daina Urbanavičienė 


