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Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA (toliau – AVAKA) 
Visuotiniam narių susirinkimui teikia tvirtinti šią Skaidrumo ataskaitą, 
parengtą laikantis pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. 
kovo 29 d. įsakymo Nr. ĮV-509 (toliau – Įsakymas), kuriame numatytas
privalomai teikiamos informacijos sąrašas.

Skaidrumo ataskaita yra speciali kolektyvinio administravimo organizacijų 
veiklos ataskaita, kurioje pateikiama ši informacija:
 1. Apskaitos informacija;
 2. Veiklos informacija;
 3. Specialioji ataskaita apie atskaitymus, skirtus socialinėms-
 kultūrinėms reikmėms;
 4. Kita informacija.

Remiantis Įsakymu Skaidrumo ataskaitoje pateikiama apskaitos 
informacija (fi nansinės ataskaitos) turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos 
audito įstatymo nustatyta tvarka. Auditoriaus išvada dėl fi nansinių 
ataskaitų audito įtraukiama į skaidrumo ataskaitą.

AVAKA – Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija 
AVAKA;

ATGTĮ – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 

TL – kompensacinis atlyginimas už atgaminimą 
asmeniniais tikslais, dar kitaip vadinamas tuščios 
laikmenos atlyginimas arba kompensacinis atlyginimas;

AV kūriniai – audiovizualiniai kūriniai;

Retransliavimas – kabelinė retransliacija kabelinių 
operatorių tinklais arba kabelinis retransliavimas;

KAO – kolektyvinio administravimo organizacija.

SĄVOKOS:

ĮVADAS



DARIUS 
VAITIEKŪNAS
Direktorius

Šiuo leidiniu pristatome Jums 2021 metų Audiovizualinių kūrinių 
autorių teisių asociacijos AVAKA veiklos ir skaidrumo ataskaitą ir 

dalinamės per praėjusius metus nuveiktais darbais ir pasiektais 
rezultatais. 

Praėjusiais metais AVAKA skaičiavo dešimtmetį, kai ji veikia kaip 
kolektyvinio administravimo asociacija, kuri administruoja savo narių, 

audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų (prodiuserių), teises. Ir esame 
dėkingi visiems kino ir televizijos kūrėjams, kurie pasirinko AVAKA, kaip 

patikimą ir skaidrią organizaciją, kuri atstovauja jų interesus. Šiandien 
AVAKA vienija bemaž 700 Lietuvos kino ir televizijos kūrėjų, o taip pat 

esame įgalioti Lietuvoje atstovauti AGICOA aljansą (Šveicarija) bei atstovauti 
jų interesus mūsų šalyje. Tai svarbūs įvertinimai, kuriuos pavyko pasiekti tik 

komandiniu darbu ir bendra veiklos vizija. 

Nuotrauka: Tautvydas Juknevičius

DIREKTORIAUS 
ŽODIS



- AVAKA aktyviai dalyvavo Kultūros ministerijos suburtoje darbo
grupėje, kuri rengė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 
(toliau – ATGTĮ) pakeitimo projektą dėl 2019 m. balandžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/789 perkėlimo 
į nacionalinę teisės sistemą. Visą darbo grupės darbo laiką AVAKA 
nuosekliai laikėsi pozicijos, kad audiovizualinių kūrinių kūrėjai – 
autoriai ir prodiuseriai – turi būti labiau apsaugoti ir jiems privalu 
užtikrinti teisę į atlyginimą bent jau už kolektyviai administruojamas 
teises. Taip pat teikėme siūlymus dėl papildomų retransliavimo 
paslaugų administravimo aiškumo – tokių teisių įtraukimo į 
privalomai administruojamų teisių sąrašą. 
Kartu su kitais pakeitimais įstatymo Projektas Seime priimtas 2022 
m. kovo 24 d., įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 1 d., tačiau atskiri 
jo straipsniai įsigalios vėlesniu laiku, iki 2023 m. gegužės 1 d.; 

- Tęsiasi teisminis ginčas su keliais apgyvendinimo paslaugas 
teikiančiais ūkio subjektais ir juos atstovaujančia Lietuvos 
viešbučių ir restoranų asociacija dėl audiovizualinių kūrinių 
autorių ir prodiuserių teisės gauti jiems priklausantį atlyginimą už 
kūrinių viešą skelbimą viešbučių kambariuose. Noriu pažymėti, 
kad pirminį raginimą sudaryti sutartis dėl AVAKA repertuaro 
naudojimo apgyvendinimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams 
išsiuntėme dar 2017 m., o nuo 2019 m. gruodžio esame teisminia-
me procese. Aš puikiai suprantu, kad pandemija nėra pats tinka-
miausias laikas kalbėti apie viešbučių kambariuose naudojamus 
kūrinius, kai patys viešbučiai buvo uždaryti, tačiau kalbame apie 
laikotarpį iki pandemijos ir apie precedento sukūrimą į ateitį. 2020 
m. vyko intensyvios derybos su LVRA įvairiais formatais – teisminė 
mediacija, tarpininkavimo procedūra Kultūros ministerijoje ir tiesio-
ginės derybos. Deja, tačiau atrodo, kad savarankiškai susitarti 
nepavyks ir šiuo metu esame linkę tęsti teisminį procesą.

Nuosekliai dirbame, kad užtikrintume mūsų nariams geresnę jų kūrinių 
apsaugą ir teisę gauti tinkamą atlyginimą už kūrinių naudojimą:

Surenkamas atlyginimas teisių turėtojams augo ir labai svarbu, kad 
AVAKA administracija sėkmingai atliko surinkto atlyginimo už retranslia-
vimą ir atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymus. 
Atlyginimas buvo išmokėtas teisių turėtojams laiku ir be trukdžių. Visą 
detalią informaciją apie surinktą, paskirstytą ir išmokėtą 
atlyginimą, o taip pat ir informaciją apie industrijos projektams 
skirtą dalinį fi nansavimą, Jūs nesunkiai rasite šioje ataskaitoje 
žemiau.

Taip pat svarbu pranešti, kad AVAKA vykdomi projektai: kino 
platforma internete „Kino Fondas“, Nacionaliniai kino apdovanojimai 
„Sidabrinė gervė“, mokymų ir konferencijų projektas „Kita kūrybos 
pusė“ ofi cialiai perkelti administruoti AVAKA valdomai VŠĮ „Avakade-
mija“. Tai padės organizacijoje atskirti veiklas ir tinkamai įgyvendinti 
priklausančias funkcijas. 

Trumpai dėl Nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ – 2021 
m. pavyko pasiekti sutarimą su Lietuvos kino centru dėl 
bendrų nacionalinių kino apdovanojimų rengimo. Tai neabejotinai 
yra labai svarbus žingsnis stiprinant Lietuvos kino industriją ir jos ap-
dovanojimus. Tam pritarė ir prie Nacionalinių apdovanojimų rengimo 
prisideda visos Lietuvoje veikiančios kino institucijos – Lietuvos kine-
matografi ninkų sąjunga, Nepriklausomų prodiuserių asociacija, Lietuvos 
animacijos asociacija, Aktorių gildija, Agentūra „Lithuanian shorts“ ir kt.

Pabaigai noriu pasidžiaugti ir padėkoti žmonėms, kurie ir yra 
AVAKA: nariams, kurie pasitiki, pagiria ir konstruktyviai kelia 
diskusijas, AVAKA Tarybos nariams, kurie dalinasi savo patirtimi 
ir žiniomis, ir kelia ambicingus tikslus ir, žinoma, AVAKA 
administracijai, žmonėms, kurie padeda mums kasdienėje 
veikloje – teisininkams, komunikacijos, grafi kos 
dizaineriams ir IT specialistams, konsultantams – mes visi 
kartu pasiekėme velniškai gerų rezultatų. 

Gražaus pavasario – būkite saugūs ir sveiki!



VEIKLOS
INFORMACIJA

VNS susirinkimas – 1

Tarybos posėdžiai – 9

Autorių gildijos susirinkimas – 0

Prodiuserių gildijos susirinkimas – 0

Metų pradžioje 2021-01-01 – 6

Metų pabaigoje 2021-12-31 – 6

AVAKA valdymo struktūra

Alvydas ŠLEPIKAS
scenarijaus autorius ir režisierius

Justinas GARLIAUSKAS
scenarijaus autorius
Gytis LUKŠAS
režisierius

Valentas AŠKINIS
autorius

Justinas PILIPONIS
gamintojas

Rolandas SKAISGIRYS
gamintojas

Andrius URBANAVIČIUS
gamintojas

Žygimantas JANČORAS 
gamintojas

VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS (VNS) AUTORIŲ GILDIJA

STEBĖTOJŲ KOMISIJA

PRODIUSERIŲ GILDIJATARYBA

DIREKTORIUS
Darius VAITIEKŪNAS
ADMINISTRACIJA
6 darbuotojai

2021 m. statistika:

Darbuotojų skaičius

Audiovizualinių  kū rinių  autorių  
teisių  asociacijos AVAKA 
(toliau – AVAKA) teisinė 
forma - asociacija. AVAKA veikia 
pagal Įstatus.

AVAKA TEISINĖS IR VALDYMO 
STRUKTŪROS APRAŠAS

1.1.



ADMINISTRUOJAMOS TEISĖS 
IR NARIAI

1.2.

Retransliavimas 
kabelinių operatorių 
tinklais 

Administruojamos teisės

Kompensacinis 
atlyginimas už atgaminimą 
asmeniniais tikslais 

Visi gamintojai išskyrus kitų 
organizacijų narius ir 
atstovaujami autoriai

Visi gamintojai ir atstovaujami 
autoriai

Privalomas kolektyvinis 
administravimas  
pagal LR ATGTĮ

Tiesioginės licencinės sutarys 
su kabelinio retransliavimo 
operatoriais, surinkimas, 
paskirstymas ir išmokėjimas

LR ATGTĮ įgyvendinimas ir LR
Kultūros ministro įsakymas

Atsakingos asociacijos surinktos 
sumos paskirstymas ir išmokėjimas

Tipas

Atlyginimo surinkimo būdas

Administruojami teisių turėtojai

Pagrindas

Nėra

Nėra

Nėra 
(galioja 2018 m. sudarytos sutarys 
9 metų laikotarpiui)

VšĮ „AVAKADEMIJA“.
AVAKA įsteigtas juridinis 
organas projektinei veiklai 
vykdyti

Nutrauktų teisių nėra. 
Dėl audiovizualinių kūrinių 
naudojimo viešbučių veikloje 
vyksta teisminiai procesai.

Sudaryta licencinių sutarčių

Naujai pradėtų ar nutrauktų kolektyviai 
administruoti teisių

Informacijos apie administruojamų teisių 
turėtojų savarankiškai suteiktas licencijas 
naudoti kolektyviai administruojamus 
kūrinius ar gretutinių teisių objektus

Atsisakymų išduoti licenciją naudotojams

Subjektų, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai, 
visiškai ar iš dalies valdo ar kontroliuoja 
AVAKA

Susijusi informacija:



520 37134 2750 12 8

Fiziniai
asmenys

Fiziniai
asmenys

Juridiniai
asmenys

Juridiniai
asmenys

Nauji
nariai

Nauji
nariaiPasitraukę Pasitraukę

520 37134 2750 12 8

520 37134 27134 12 8

ATLIKTI ATLYGINIMO PASKIRSTYMAI1.3.

INTERNETAS
(oficialiuose šaltiniuose dalyvavusių AV kūrinių 
skaičius – 1 604, peržiūrų skaičius interneto 
modulyje – 24 490 547)

Duomenys:

TV
(TV AV kūrinių transliacijų skaičius 
– 29 099, TV kanaluose rodytų AV 
kūrinių trukmė minutėmis – 1 084 591)

KINAS
(Pagaminti nauji filmai – 149, 
kino teatruose parodyti Lietuvos 
autorių ir prodiuserių filmai – 46)

Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą 
asmeniniais tikslais atstovaujamiems 
audiovizualinių kūrinių autoriams 
(už 2020 metus)

Administruojami nariai

Kompensacinis atlyginimas už 
atgaminimą asmeniniais tikslais

2021 m. gruodžio 31 d. AVAKA nariais buvo 654 fiziniai ir juridiniai asmenys. Atstovavimo pagrindu AVAKA 
administruoja dar 64 teisių turėtojus, viso – 718 atstovaujami audiovizualinių kūrinių teisių turėtojai! 
Lyginant su 2020 m., atstovaujamų teisių turėtojų skaičius padidėjo 6.06 %.

Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą  
asmeniniais tikslais audiovizualinių kūrinių 
pirmojo įrašo gamintojams (prodiuseriams) 
(už 2020 metus)

Audiovizualinių kūrinių 
retransliavimo paskirstymas 
autoriams (už 2020 metus)

Narių skaičius 2021-01-01

Retransliavimas kabelinių 
operatorių tinklais

Audiovizualinių kūrinių retransliavimo 
paskirstymas pirmojo įrašo 
gamintojams (prodiuseriams) 
(už 2020 metus);

Administruojamų teisių rūšis
Atstovavimo pagrinduNarystės pagrindu

Paskirstymai:



„Sidabrinės gervės naktys“ – tai Nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė 
gervė 2020“ tęstinis projektas – vasaros kino festivalis. Sidabrinės gervės naktys 
atkreipia dėmesį į pastarųjų metų nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė 
gervė“ filmus laureatus ir prisideda prie jų sklaidos Lietuvoje. Gražiausiose 
Lietuvos miestų erdvėse buvo rodomi geriausi lietuviški filmai. Dėkojame 
visoms savivaldybėms, sutikusioms prisidėti prie vasaros kino festivalio 
„Sidabrinės gervės naktys“ sugrįžimo ir lietuviško kino populiarinimo visoje 
Lietuvoje. Bendradarbiaujant su miestų savivaldybėmis vasaros kino 
festivalis apkeliavo Klaipėdos, Zapyškio, Ignalinos bei Birštono miestus, 
kuriuose pristatė apdovanojimų filmus nominantus bei laureatus. 
Renginių vedėja Dovilė Filmanavičiūtė prieš kino seansus kalbino kino 
kritiką Edviną Pukštą, Metų geriausios antraplanės aktorės kategori-
jos nominantę aktorę Aistę Zabotkaitę, Metų geriausio antraplanio 
aktoriaus vaidmens apdovanojimą pelniusį aktorių Vaidotą 
Martinaitį, režisierę Skirmantą Jakaitę, kurios filmas „Žonglierius“ 
pripažintas Metų geriausiu animaciniu filmu.

Festivalio programoje pristatyti ir parodyti šie filmai: 
KOLEKTYVINIAI SODAI, rež. Vytautas Katkus
ŽONGLIERIUS, rež. Skirmanta Jakaitė
ŠEIMA, rež. Titas Laucius
NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATŲ VAIKAI, rež. Kamilė Milašiūtė
NOVA LITUANIA, rež. Karolis Kaupinis
IŠGYVENTI VASARĄ, rež. Marija Kavtaradzė
OLEGAS, rež. Juris Kursietis

Nuotrauka: Tautvydas Juknevičius

Nuotrauka: 
Dovilė Filmanavičiūtė 
(asmeninis archyvas)

PROJEKTINĖ AVAKA VEIKLA

SIDABRINĖS GERVĖS NAKTYS

1.4.



NAUJOVĖS
Patobulintos vidinės ir išorinės platformos sistemos, 
įdiegta sąskaitų faktūrų formavimo sistema bilietų įsigiji-
mui, kuponams, piniginių papildymui. Atnaujintos inter-
neto svetainės sistemos, atitinkančios naujausius GDPR 
reikalavimus. Projektas perkeltas vystyti AVAKA įkurtai  
VšĮ „AVAKADEMIJA“. 

BENDRADARBIAVIMAS
Europos LUX dienos, Nepatogus 
kinas, Vilniaus tarptautinis vaikų 
ir jaunimo kino festivalis, Vilniaus 
kino festivalis „Kino pavasaris“.

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
2021 m. liepos 28-30 d. platforma Kino 
Fondas pristatyta Europos VOD platformų 
narių konferencijoje Maljorkoje. Užmegztos 
pažintys su Europos kino platformų 
atstovais, aptartos bendradarbiavimo 
galimybės. 

Mokami filmai Nemokami filmai

8221 kartai 44 374Filmų peržiūros

Filmų žiūrimumas platformoje

„Kino fondas“ – nuo 2015 m. AVAKA 
vystoma pirmoji legali VOD platforma 
Lietuvoje. Šiam projektui skiriamas didelis 
dėmesys siekiant vykdyti filmų sklaidą, o 
svarbiausia – skatinti legalų filmų žiūrėjimą.
Platforma sulaukia vis daugiau kūrėjų 
dėmesio, o lankytojų ratas plečiasi.

KINO FONDAS

Nuotrauka: EUROVOD archyvas



Taip

Taip

Taip

20 046

59 560

7 317

10 023

29 780

3 658,50

10 023

29 780

3 658,50

7 401,50

2194,50

115 898,66

Ar susijusios su teisių 
administravimu Visa suma (€) Retransliavimo teisės 

administravimas (€)
Kompensacinio atlyginimo 

administravimas (€)

Taip

Ne

Taip

137 656

14 803 

4 389

243 771

68 828

7 401,50

2 194,50

121 885,50

68 828

Biuro ir turto išlaikymas

Paslaugos

Atlygis už darbą Taryboje

Darbo užmokestis ir kitos 
susijusios išlaidos

Vykdomų projektų išlaidos

Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo sąnaudos

Viso:

Pavadinimas

1 668 478 € 1 680 979 € 1 880 120 €2019 m. 2020 m. 2021 m. 762 412,11

Už teisę retransliuoti AV 
kūrinius (€)

Kompensacinis atlyginimas 
už AV kūrinių atgaminimą 

asmeniniais tikslais (€)

1 117 708,24

Viso: 1 880 120 €

Per 2021 m. surinktas atlyginimas AV kūrinių prodiuseriams 
ir autoriams

APSKAITOS
IR FINANSINĖ INFORMACIJA

SURINKTAS ATLYGINIMAS (PAJAMOS) 

SĄNAUDOS

2.1.

2.2.



63 724,25 € 

€ €% %

30 178,12 33 546,13 2,70 4,40

Atskaitymų suma pagal 
paskirtį ir sąnaudų rūšį (€)

Atskaitoma suma iš atlyginimo 
už retransliavimo teisę

Atskaitoma suma iš 
kompensacinio atlyginimo

254 116,00

41 090,66

162 626,55 91 489,4514,55 12

 7 544,53 € 33 546,13 0,68 4,40

200 349,20 158 581,7117,93 17,93358 930,91

Socialinis-kultūrinis 
fondas

Administravimo 
atskaitymai

Atsargos rezervas

Viso:

Pavadinimas

243 771

Administracinių 
atskaitymų suma (€)

Faktiškai patirtos 
išlaidos (€)

254 116,00

ATLYGINIMO ATSKAITYMAI2.3.

ATSKAITYMŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ PALYGINIMAS2.4.



Teisės kategorija

Teisės 
kategorija

Laikotarpis, 
už kurį atliekamas 

paskirstymas

Kolektyvinio 
administravimo 

organizacija

Skirstoma 
suma

(€)

Gauta 
suma 

(€)

Suma priskirta* 
teisių 

turėtojams (€)

Administravimo 
atskaitymai

(€)

Išmokėta
suma (€)

Kiti
atskaitymai 

(€)

Mokėjimo dažnumas 
(paskirstymo atlikimo 

data)

Teisių turėtojams 
paskirstytos sumos 

(€)

Autorinė teisė

Autorinė teisė

Autorinė teisė

2020 m.

59 070,86

350,07Asociacija 
AKKA/LAA

53 329,73

0

52 085,30

-

2021-09-20

350,07

Autorinė teisė 152 618,87

84,70 AGICOA

135 370,76

0

133 000,21

-

2021-09-09

84,70 

Gretutinė teisė

Gretutinė teisė

Gretutinė teisė

609 884,56

2318,63Asociacija 
AKKA/LAA

522 049,91

0

425 988,56

-

2021-06-08

2318,63

Gretutinė teisė 152 618,87

156,04 AGICOA

974 193,16

2909,44 2909,44 

137 950,48

0

848 700,88

-

129 735,91

-

740 809,98

-

2021-09-09

2909,44

Kompensacinis 
atlyginimas

Kompensacinis atlyginimas

Retransliavimo 
teisė

Retransliavimo teisė

Retransliavimo teisė

Retransliavimo teisė

Viso:

Viso:

PASKIRSTYTAS IR IŠMOKĖTAS ATLYGINIMAS LIETUVOS TEISIŲ TURĖTOJAMS 

GAUTOS SUMOS IŠ KITŲ KAO

2.5.

2.6.

Administruojamos 
teisės rūšis

Administruojamos 
teisės rūšis



Teisės kategorija

Išmokėta 
suma (€)

Kolektyvinio 
administravimo 

organizacija

Išmokėta
suma 

(€)

Administravimo 
atskaitymai taikyti nuo 
surinkto atlyginimo (%)

Kiti atskaitymai 
taikyti nuo surinkto 

atlyginimo

Gretutinė teisė Asociacija AGATA

7 317,21

Darbas neapmokamas

23 148,12
12

5 % atsargos rezervas
5 % socialinis – 
kultūrinis fondas

577 855,16 6 -

Gretutinė teisė Asociacija LATGA 24 551,84

Gretutinė teisė AGICOA

625 555,12 - -

Kompensacinis 
atlyginimas

Taryba

Retransliavimo 
teisė

Stebėtojų komisija

Viso:

IŠMOKĖTOS SUMOS KITOMS KAO

ATLYGINIMAS AVAKA VALDYMO ORGANAMS

2.7.

2.8.

Administruojamos 
teisės rūšis

AVAKA 
valdymo organas



SPECIALIOJI 
ATASKAITA

Socialinio-kultūrinio fondo lėšos gali 
būti skiriamos audiovizualinio sektoriaus 
stiprinimui ir kūrybiškumo skatinimui taip 
pat Tarybos patvirtintai Socialinei programai. 
Lėšos atskaitomos nuo surinkto atlyginimo.

REMTI PROJEKTAI:

1.
KINO PAVASARIS, VŠĮ, 
Tarptautinis kino industrijos 
renginys „Meeting Point – 
Vilnius”,
4 375,00 €

2.
ČIOBRELIAI VŠĮ, filmo NOVA 
LITUANIA (rež. Karolis Kaupinis), 
kandidato „Oskarams“ 
viešinimo kampanija
5 000,00 €

3.
MENO AVILYS VŠĮ, 
„Gilios upės tyliai plaukia“
2 000,00 €

4.
FRALITA FILMS, VŠĮ 
projektas „Knyga+kinas 2021“
3 000,00 €

5.
KINO KONTORA VŠĮ
„ADOX dokumentinio kino 
forumas“
1 500,00 €

6.
KINEMATOGRAFININKŲ 
SĄJUNGA, 13-asis tarptautinis 
kino festivalis „Baltijos banga 
2021“
2 000,00 €

SOCIALINIS – KULTŪRINIS 
FONDAS

3.1.

7.
LIETUVOS MUZIKOS IR 
TEATRO AKADEMIJA
Tarptautinės jaunųjų kino 
profesionalų dirbtuvės 
„Vasaros media studija 2021: 
lokacijos įkvepia!“
2 000,00 €

8.
NEPATOGUS KINAS VŠĮ, 
„EsoDoc – European Social 
Documentary: mokymų 
programa dokumentinio 
kino ir naujųjų medijų 
profesionalams“
2 300,00 €

9.
LITHUANIAN SHORTS VŠĮ,  
„9-asis Baltijos šalių trumpa-
metražių filmų projektų 
pristatymo forumas 
„Baltic Pitching Forum 2021“
3 000,00 €

10.
TURBOIDĖJA VŠĮ, 
Trumpametražių filmų 
kūrimo festivalis „ODISĖJA72“
1 500,00 €

11.
LITHUANIAN SHORTS VŠĮ, 
„Industrijos diena 15-ame 
Vilniaus tarptautiniame 
trumpųjų filmų festivalyje“
3 000,00 €

12.
ISTORIJOS RITMAS VŠĮ, 
„Kūrėjų santykio su Lietuvos 
audiovizualine industrija 
profesionalizacija“
1 000,00 €

13.
FRALITA FILMS, VŠĮ 
projektas „Knyga+kinas 2022“
3 000,00 €

14.
UPĖ MEDIA VŠĮ „Scenarijaus 
rašymo dirbtuvės ir 
individualios konsultacijos 
BLON animacijos ir 
videožaidimų festivalyje“
1 200,00 €

15.
KINO IR TELEVIZIJOS 
MOTERŲ ASOCIACIJA VŠĮ, 
„Baltijos kino ir televizijos 
moterų mentorystės 
programa“
1 000,00 €

SURINKIMAS PAGAL SRITIS

PANAUDOJIMAS

Kompensacinio 
atlyginimo 

administravimas (€)

Paraiškų 
skaičius

Paraiškų, gavusių 
finansavimą 

skaičius

33 546,13

44 15

30 178,12

35 875,00

63 724,25

Retransliavimo 
teisės administravimas 

(€)

Remti 
projektai

(€)



AUDITORIAUS IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO4.1.

AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINIAI DOKUMENTAI



FINANSINĖ ATASKAITA: FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA4.2.



ARČIAU 
KŪRĖJO!

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija 
AVAKA
Naugarduko g. 3, Vilnius LT-03231
Telefonas: (+370) 620 52 877
El. paštas: info@avaka.lt
www.avaka.lt

TV ir kino prodiuserių, autorių atstovavimas 
bei teisių administravimas. Tapk mūsų 
asociacijos dalimi! 

AVAKA Kino
fondas

Kino
fondas


