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1. LLA veikla  

 

Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – Asociacija, LLA) savo veiklą pradėjo 1989 m., o aktyviai veikia 

nuo 1993 m. LLA steigėjai – tai pirmieji asociacijos nariai. 2014 m. LLA jungė 37 narius, kuriuos 

sudarė ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios 

įstaigos. 

 

Pagrindinės 2014 m. LLA veiklos kryptys buvo: 

 LLA veiklos sklaida LLA svetainėje www.lla.lt ir žiniasklaidoje.  

 Leidėjų bendruomenės tvirtinimas.  

 Tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizavimas. 

 LLA įsteigtų premijų ir konkursų organizavimas. 

 Tarpinstitucinė veikla (dalyvavimas komisijose, komitetuose, susitikimų su valdžios atstovais 

koordinavimas, raštų/pareiškimų rengimas ir sklaida, įstatymų pataisų rengimas ir teikimas, ir 

t.t.).  

 Bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis asociacijomis.  

 Profesinių seminarų ir mokymų rengimas. 

 Lietuvių leidybos pristatymas ir literatūros sklaida tarptautinėse knygų mugėse. 

 Nacionalinio knygų prekyboje katalogo diegimas ir optimizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lla.lt/
http://www.lla.lt/lt/texts/read/7
http://www.lla.lt/lt/texts/read/9
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2. LLA nariai 

 

LLA narių skaičius kito. 2014 m. į LLA įstojo 2 leidyklos: UAB „AMK“ leidykla, UAB „Tikra 

knyga“, o 2015 m. įstojo UAB „Didakta“. 

Dėl LLA nario įsipareigojimų nevykdymo, remiantis LLA įstatų 3.3 punktu, leidyklų „Realverus“, 

„Valstybės žinios“, „Vento media“, „Vilniaus klodai“ narystė supenduota iki LLA visuotinio 

susirinkimo sprendimo. LLA narystė derinama su leidyklomis „Mintis“, „Lengvas būdas“.  

2015 m. balandžio 17 d. LLA turi 37 narius.  

2014 m. LLA nario mokesčiai buvo renkami už 2014 m. pagal 2013 m. leidyklų apyvartą. Mokesčiai 

buvo nustatyti pagal leidyklų apyvartų lentelę.  

3. LLA viešoje erdvėje 

 

LLA aktyviai viešina savo veiklą, praneša Lietuvos leidėjams aktualias naujienas, informuoja apie 

svarbius tyrimus, renginius, o užsienyje atstovauja Lietuvos leidėjų interesams.  

 

Galima išskirti dvi pagrindines LLA veiklos kryptis viešoje erdvėje:  

- informuoti Lietuvos leidėjus ir visuomenę apie leidybos sektoriui svarbias naujienas ir 

atstovauti Lietuvos leidėjams užsienyje. Svarbiausi LLA informacijos sklaidos kanalai yra 

oficialus Lietuvos leidėjų asociacijos tinklalapis www.lla.lt ir oficiali asociacijos Facebook 

paskyra.  

- Svarbiausiems sektoriaus įvykiams rengiami BNS konferencijos ir pranešimai. Lietuvos 

leidėjai atstovaujami įvairių medijų laidose, duodami interviu spaudai. Ne ką mažiau svarbus 

LLA dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, kuriuose kitų šalių leidybos sektoriaus atstovai 

sužino ne tik Lietuvos leidėjų poziciją, bet ir Lietuvos leidybos naujienas, esamą situaciją, 

tendencijas ir galimybes.  

 

LLA tinklalapis www.lla.lt.  

Per 2014 m. buvo iš viso paskelbti 122 pranešimai. Kitaip sakant, po vieną pranešimą skelbiama kas 

trečią dieną, o per savaitę skelbiami 2-3 pranešimai. Tinklalapio „Google analytics“ statistika: 

 

Unikalūs apsilankę vartotojai 9 353 

Pradėtos naujos naršymo sesijos 12 312 

Iš viso peržiūrėta puslapių 29 220 

Vidutinis vartotojo praleidžiamas laikas tinklalapyje 1 min. 59 sek.  

Vidutiniškai atverčiama puslapių per vieną sesiją 2,37 

http://www.lla.lt/
https://www.facebook.com/lietuvosleidejuasociacija
http://www.lla.lt/
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LLA Facebook paskyra. 

Iki spalio mėnesio veikusi senoji LLA Facebook paskyra dingo ir visi buvę duomenys buvo prarasti. 

Taip pat iširo didelė sukurta bendruomenė, kuri sudarė kelis tūkstančius sekėjų. Buvo kreiptasi į 

Facebook dėl paskyros dingimo, bet paskyra taip ir nebuvo sutvarkyta. Naujoji paskyra sukurta 

gruodžio mėnesį ir per šį mėnesį prie bendruomenės prisijungė apie 100 žmonių. Šiuo metu startavo 

Facebook paskyros reklamavimo akcija, kuri padeda susigrąžinti dalį buvusios bendruomenės. Šiuo 

metu turime jau 366 bendruomenės narius. Per gruodžio mėnesį paskyroje buvo paskelbta 12 

naujienų. Net su besikuriančia bendruomene pavyko surinkti 574 naujienų peržiūrų, kurios nuolat 

didėja. Vidutiniškai vieną pranešimą peržiūrėjo apie 48 žmones. Didėjant bendruomenei šie skaičiai 

nuolat kyla.  

 

BNS pranešimai ir konferencijos.  

Spaudos pranešimais buvo siekiama informuoti visuomenę ir leidybos specialistus apie LLA veiklą ir 

svarbiausius leidybos sektoriuje vykstančius procesus. 2014 m. buvo paskelbti 5 spaudos pranešimai: 

http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=159976 

http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=165998 

http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=166000 

http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=166001 

http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=172007 

BNS konferencijoje „Leidėjai ir bibliotekos – tobula lygtis?“ dalyvavo ir 56 Lietuvos specialistai, iš 

jų – Lietuvos leidyklų, bibliotekų ir kitų su knygų sektoriumi susijusių organizacijų atstovai. 

Birželio 9 d. buvo surengta BNS spaudos konferencija, kurioje pristatyta birželio 8-10 d. Vilniuje 

Lietuvos leidėjų asociacijos organizuojama ir koordinuojama Europos leidėjų federacijos Generalinė 

asamblėja.  

 

LLA televizijoje ir radijuje.  

2014 m. LLA aktyviai reprezentavo Lietuvos leidėjus radijuje ir televizijoje. Apie aktualias leidybos 

problemas ir išskirtinius įvykius LLA atstovai ne kartą bendravo su TV žinių žurnalistais, radijo 

laidos „Ryto allegro“ ir „Laisvoji banga“ vedėjais, „Penki TV“ komanda. LLA organizuojamos 

tarptautinės Vilniaus knygų mugės renginius tiesiogiai transliavo LRT ir LRT Kultūra televizijos. 

 

4. LLA dalyvavimas kuriant leidybos sektoriaus politiką 

4.1 LLA valdybos darbas 

Leidybos sektoriaus politiką inicijuoja Asociacijos prezidentas, Asociacijos valdyba ir Asociacijos 

https://www.facebook.com/lietuvosleidejuasociacija
http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=159976
http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=165998
http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=166000
http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=166001
http://sc.bns.lt/publisher/preview.php?id=172007
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nariai. Sprendimus dėl Asociacijos tarpinstitucinės veiklos priima valdyba. Pagal įstatus, valdyba 

posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.  

2012 m. balandžio 30 d. visuotiniame susirinkime išrinkta valdyba 2014 m. posėdžiavo 6 kartus. 

 

Valdybos narys Valdybos posėdžiai 2014 m. 
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Arvydas Andrijauskas            

Remigijus Jokubauskas            

Giedrė Kadžiulytė            

Vytas Vincas Petrošius            

Saulius Petrulis            

Lolita Varanavičienė            

Saulius Žukas            

 

4.2 Leidėjų bendruomenės tvirtinimas  

LLA siekia stiprinti leidėjų bendruomenę organizuodama leidėjų susitikimus įvairioms aktualijoms 

aptarti ir veiklai inicijuoti. 

LLA narių ir partnerių susitikimai: 

- 2014 m. vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje leidėjai LLA iniciatyva susirinko mugės 

Literatų svetainėje įvertinti renginį ir aptarti rūpimus klausimus.  

- 2014 m. balandžio 30 d. viešbutyje "AMBERTON" įvyko Lietuvos leidėjų asociacijos 

(LLA) kasmetinis visuotinis susirinkimas.  

LLA susirinkimo pirmoje susirinkimo dalyje, kurioje dalyvavo 26 leidyklų-narių vadovai ar 

įgalioti asmenys, leidėjai ne tik įvertino praėjusių metų bendros veiklos rezultatus, 

įgyvendintus nacionalinius bei tarptautinius projektus, bet ir aptarė tarptautinės Vilniaus 

knygų mugės rezultatus, Knygų prekyboje katalogo kūrimo Lietuvoje tolesnius etapus, 

Nacionalinės skaitymo skatinimo programos iniciatyvas, kompensacinio atlyginimo už 

kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu lėšų panaudojimą  ir kitas 

aktualijas.  

Antroji, atviroji visuotinio susirinkimo dalis buvo skirta knygų pirtavimo problemoms bei 

prevencinėms priemonėms aptarti, pasidalinti užsienio šalių bei Lietuvos patirtimis. 

Pranešimus skaitė Richard Mollet, Jungtinės Karalystės leidėjų asociacijos generalinis 

direktorius, ir Dina Adomavičiūtė, Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos vadovė, 
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advokatė. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/lla_nariai_susirinko_i_kasmetini_saskrydi  

 

- 2014 m. gegužės 13 d. posėdžiavo prie LLA sudaryta Darbo grupė, svarsčiusi leidėjams 

aktualius leidinių platinimo klausimus. Posėdžiui pirmininkavo Saulius Petrulis, posėdyje 

dalyvavo Arvydas Andrijauskas (UAB „AL holdingas“) Vytautas Kandrotas (leidykla „Terra 

publica“), Vytas Vincas Petrošius (leidykla „Vaga“), Artūras Surgutanovas („Baltų lankų“ 

leidyba), Giedrė Šorienė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), Bronislovas Vadeikis 

(leidykla „Tyto alba“), Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Aida V. 

Dobkevičiūtė (LLA). Darbo grupė buvo sušaukta po visuotinio LLA narių susirinkimo, 

kuriame buvo nutarta, kad reikėtų tęsti susirinkimus dėl platinimo aktualijų ir ES PVM 

direktyvos taikymo Lietuvoje. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/pranesimas_leidejams_apie_prie_lla_sudarytos_darbo

_grupes_del_platinimo_klausimu_posedi_  

 

- 2014 m. LLA vykdė teisminių bylų stebėseną dėl neteisėto kūrinių atgaminimo, neteisėtų 

kopijų platinimo, gabenimo ar laikymo.  LLA nuolat atnaujina žinias apie J.Ašmono bylos 

teisminio proceso eigą ir griežtai pasisako prieš bet kokį neteisėtą kūrinių atgaminimą, 

neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/byla_del_piratavimo  

 

4.3 Dalyvavimas darbo grupėse dėl leidybos sektoriaus plėtros sąlygų gerinimo ir iniciatyvos 

gerinant Lietuvos leidybos sąlygas. 

LLA pagal kvietimą deleguoja valstybės institucijų įsteigtiems komitetams ir taryboms LLA 

valdybos narius ir asocijuotų leidyklų vadovus atstovauti leidėjų interesus. 

 

- Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryboje prie LR Kultūros ministerijos leidėjų 

interesams atstovavo LLA prezidentas Remigijus Jokubauskas. 

- Literatūros taryboje prie LR Kultūros ministerijos leidėjų interesams atstovavo LLA 

valdybos narys Saulius Žukas. 

- Aukštojo mokslo taryboje prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos leidėjų interesams 

atstovavo LLA valdybos narys Saulius Žukas. 

- Verslo aplinkos darbo grupėje prie LR Ūkio ministerijos dėl euro įvedimo klausimų dirbo 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/lla_nariai_susirinko_i_kasmetini_saskrydi
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/pranesimas_leidejams_apie_prie_lla_sudarytos_darbo_grupes_del_platinimo_klausimu_posedi_
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/pranesimas_leidejams_apie_prie_lla_sudarytos_darbo_grupes_del_platinimo_klausimu_posedi_
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/byla_del_piratavimo
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LLA valdybos narys Vytas V. Petrošius. 

- Tarptautinės Vilniaus knygų mugės Kultūrinės programos rengimo darbo grupėje 

dirbo  LLA valdybos nariai Lolita Varanavičienė, Giedrė Kadžiulytė, Arvydas Andrijauskas, 

LLA narys Gytis Vaškelis, LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė. 

- Europos literatūros premijos (EUPL) konkurso komisijoje prie Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidėjus atstovavo LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė. 

- Darbo grupėje dėl Lietuvos dalyvavimo garbės viešnia tarptautinėje Leipcigo knygų 

mugėje 2017 m. dirbs LLA valdybos narys Saulius Žukas, LLA vykd. direktorė Aida V. 

Dobkevičiūtė (nuo 2015 m.). 

- Darbo grupėje dėl Lietuvos dalyvavimo garbės viešnia tarptautinėje Londono knygų 

mugėje 2018 m. dirbs LLA valdybos nariai Arvydas Andrijauskas ir Lolita Varanavičienė, 

LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė (nuo 2015 m.). 

- LLA darbo grupėje dėl leidinių platinimo klausimų dirbo LLA valdybos nariai Saulius 

Petrulis, Arvydas Andrijauskas, Vytas V. Petrošius, LLA vykd. direktorė Aida V. 

Dobkevičiūtė. 

 

4.3.1 LLA iniciatyva dėl „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų 

programos“ neįgyvendinimo. 

Lietuvos leidėjų asociacijos (toliau – LLA) iniciatyva, leidėjai, bibliotekininkai ir kūrėjai kreipėsi į 

LR Seimą dėl 2002 m. rugsėjo 17 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1454 dėl “Bibliotekų renovacijos 

ir modernizavimo 2003-2013 metų programos” neįgyvendinimo su prašymu valdžios institucijoms 

siekti „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos“  tikslų įgyvendinimo ir 

inicijuoti jos pratęsimą. Formuojant 2015 m. biudžetą, bibliotekų knygų fondų komplektavimui skirti 

bent 8 (aštuonis) milijonus litų.Gavus šią sumą pasiektume buvusį, prieškrizinį 2008 m. finansavimą. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/del_biblioteku_knygu_fondu_finansavimo   

 

4.3.2 LLA iniciatyva dėl LR Bibliotekų įstatymo pakeitimų. 

2014 m. išvakarėse Seimas priėmė LR Bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 31, 61 straipsniais projektą. 

LLA inicijavo Kultūros ministerijos parengto įstatymo pakeitimo projekto aptarimą ir koregavimą 

įvertinant autorių teisių turėtojų interesus ir teises, taip pat aktyviai dalyvavo svarstymuose Kultūros 

ministerijoje ir Seime. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/lla_siulymai_del_lr_bibliotekos_istatymo, LRKM atsakymas 

 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/del_biblioteku_knygu_fondu_finansavimo
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/lla_siulymai_del_lr_bibliotekos_istatymo
http://www.lla.lt/uploads/documents/KM%20atsakymas_1.pdf
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4.3.3 LLA iniciatyva tiriant galimą fiksuotos knygų kainos naudą ir grėsmes Lietuvos rinkai.  

Kadangi ir Lietuvoje, ir kitose ES šalyse knygų leidybos bei knygų platinimo specialistai diskutuoja 

apie knygų platinimo problemas ir modelius, skaitmeninio amžiaus iššūkius ir kainų fiksavimą, LLA 

parengė apžvalgą pagal Tarptautinės leidėjų asociacijos atliktą tyrimą,  paskelbė Olandijos leidėjų 

asociacijos gen. direktoriaus Martijn David ir Europos knygų platintojų federacijos direktorės 

Françoise Dubruille prezentacijas.  

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/fiksuota_knygu_kaina_uz_ar_pries  

 

4.3.4 LLA iniciatyva sumažinti PVM tarifą tradicinėms ir el. knygoms, spaudos darbų 

paslaugoms ir popieriui. 

LLA aktyviai palaikė Seimo nario V. A. Matulevičiaus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame siūloma taikyti spausdintinėms ir elektroninėms 

knygoms 5 proc. PVM lengvatą. Ši lengvata būtų taip pat ir spaudos darbų paslaugoms bei popieriui.  

 

4.3.5 LLA iniciatyva kovojant su piratavimu elektroninėje erdvėje 

LLA prisijungė prie Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) iniciatyvos aktyvinti kovą dėl 

neteisėto intelektinės nuosavybės turinio panaudojimo internetinėje erdvėje. 

Skirtingų autorių ir gretutinių teisių sričių atstovai parengė raštą, išreikšdami bendrą susirūpinimą, 

kuriuo siekia atkreipti valstybės institucijų dėmesį į vis didėjantį neteisėto autorių teisių ir gretutinių 

teisių objektų (kūrinių) panaudojimo mastą, taip pat skatinti tinkamą ir teisėtą kūrinių panaudojimą 

bei sukurti kūrybinėms industrijoms palankią ir pagarbę erdvę veikti ir kurti. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/iniciatyva_del_kovos_su_piratavimu_elektronineje_erdveje  

 

4.3.6 LLA iniciatyva dėl Lietuvos Higienos normos „Mokykliniai vadovėliai“ 9 punkto 

peržiūrėjimo bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/vadoveliu_leidybos_reglamentavimas  

 

4.3.7 LLA iniciatyva dėl bendradarbiavimo su Ispanijos leidėjų ir redaktorių asociacija 

(AEPV) siekiant sudaryti leidėjams sąlygas geros patirties mainams 

AEPV pakvietė trijų leidyklų, leidžiančių literatūrą vaikams, atstovus dalyvauti kontaktų mugėje 

Valencijoje su Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Prancūzijos leidyklų atstovais. LLA atstovavo ir 

renginiuose dalyvavo leidyklų „Alma littera“, „Terra Publica“, „Tyto alba“ atstovai. Siekiant tęsti 

bendradarbiavimą, AEPV kartu su LLA pateikė projektą fondui „Creative Europe“.  

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/fiksuota_knygu_kaina_uz_ar_pries
http://www.lla.lt/uploads/documents/32-3160%20priedas.pdf
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/iniciatyva_del_kovos_su_piratavimu_elektronineje_erdveje
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/vadoveliu_leidybos_reglamentavimas


 11 

 

4.3.8 LLA pastabos ir siūlymai dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų 

perdavimo bibliotekoms pakeitimo projekto 

Gavusi nutarimo ,,Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ 

pakeitimo projektą, LLA pateikė savo pastabas bei pasiūlymus. 

Atsakyme LLA pažymėjo, kad keičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. 

nutarimą Nr. 1389 ,,Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo 

bibliotekoms“ turi būti numatyta, kad kaip privalomuosius egzempliorius elektroniniu formatu 

išleistus dokumentus subjektai privalėtų bibliotekų fondui pateikti tik tuo atveju, jeigu analogiškas 

leidinys nebūtų išleistas ir pateikiamas bibliotekų fondui įprastinėje, materialiojoje laikmenoje. Be to, 

pasiūlyta papildyti Nutarimo projektą detalizuojant, kad privalomieji elektroninių leidinių 

egzemplioriai visais atvejais bibliotekų fondui būtų teikiami tik siekiant išsaugoti juos kaip kultūrinį 

paveldą, t. y. tik išsaugojimo tikslais, tačiau padaromi prieinamais vartotojams galėtų būti tik gavus 

išankstinį šio kūrinio teisių turėtojo sutikimą (sudarius licencinę sutartį). Taip pat pasiūlyta kuo 

skubiau pakeisti nuostatus detalizuojant bibliotekų pareigą užtikrinti efektyvią autorių teisių saugomų 

dokumentų skaitmeninio turinio apsaugą ir išsamiai reglamentuojant tokios apsaugos užtikrinimo 

mechanizmą.  

Nerimą kelia tai, kad Ministerija toliau nebederina su LLA šio nutarimo projekto. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/inicijuojama_knygu_privalomuju_egzemplioriu_bibliotekom

s_teikimo_tvarka  

 

4.4 Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu 

teikimas ir lėšų panaudojimas. 

Pagal LR Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 181 17 p., LATGA-A leidėjams tenkančią 

autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu dalį pervesdavo LLA. Nuo 2012 m. 

buvo keičiamas LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą 

asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, kuris reglamentuoja kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą 

asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimą, paskirstymą, mokėjimo ir grąžinimo tvarką. Tai 

padarė įtaką Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimams ir 201 straipsnio ir 3 dalyse 

numatytam atlygiui leidėjams už atgaminimą nekomerciniais tikslais. 

LLA, visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kasmet teikia paraišką dėl kompensacinio atlyginimo. 

Tačiau nauja rinkliavos ir paskirstymo tvarka dar nepatvirtinta, o nuo surenkamų mokesčių 25 proc. 

atitenka Kultūros ministerijos projektų finansavimo programai bei didžioji dalis surenkamų mokesčių 

turi būti grąžinta visoms įrangą pirkusioms biudžetinėms įstaigoms, kurios daugiausiai tokią įrangą ir 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/inicijuojama_knygu_privalomuju_egzemplioriu_bibliotekoms_teikimo_tvarka
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/inicijuojama_knygu_privalomuju_egzemplioriu_bibliotekoms_teikimo_tvarka
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perka. Todėl LATGA surenkami mokesčiai neprilygsta AGATA surenkamiems ir dėl to leidėjai 

nejaučia apčiuopiamos naudos. 

LATGA išmokėjo LLA: 

2014 m. – 20834 Lt, 2013 m. – 6 024,25 Lt, 2012 m. – 11 120,44 Lt, 2011 m. – 6 597,22 Lt, 2010 m. 

– 9 220.74 Lt, 2009 m. – 8 875 Lt, 2008 m. – 10 250 Lt, 2007 m. – 7 462.18 Lt, 2006 m. – 13 046.12 

Lt, 2005 m. – 9 901.94 Lt.  

5. LLA – nacionalinių ir tarptautinių specialistų bendruomenių narė 

 

Europos leidėjų federacija (Federation of European Publishers, FEP). LLA yra FEP narė ir 

moka kasmetinius nario mokesčius, aktyviai dalyvauja tarptautinių leidėjų bendruomenių veikloje.  

FEP yra nekomercinė skėtinio tipo asociacija vienijanti 26 nacionalines Europos knygų leidėjų 

asociacijas. Federacija buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausiai orientuojasi į knygų leidėjų teisių gynimą 

ir atstovavimą juridiniame lygmenyje. Svarbi ir patariamoji FEP funkcija: narėms teikiama 

konsultacija autorinių teisių ir kitais aktualiais klausimais. Į FEP gali būti priimta tik viena 

konkrečios šalies nacionalinė asociacija. Lietuvą atstovauja LLA. 

LLA teikia kasmetines ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, pagal galimybes LLA prezidentas 

arba vykd. direktorė dalyvauja ataskaitiniuose ir rinkiminiuose susirinkimuose.  

2014 m. LLA dalyvavo FEP susirinkimuose Krokuvoje (atstovavo LLA vykd. direktorė Aida V. 

Dobkevičiūtė) ir Strasbūre (atstovavo LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė). 

 

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (KIKAS). Kūrybinės ir kultūrinės 

industrijos yra sektorius, turintis palankias savybes jungimuisi į uždarus kūrybinius branduolius: KI 

subjektas yra maža, lanksti, gerus specialistus turinti ir aukštą pridėtinę vertę kurianti inovatyvi 

įmonė, intensyviai nudojanti naująsias technologijas ir skatinanti inovacijų kūrimą. Slėniai, mokslo ir 

technologijų parkai – tai galimybė ne tik kūrybiniams verslams įsijungti į jungtinių kompetencijos 

centrų veiklą, bet ir suteikia galimybę jau veikiantiems mokslo ir verslo bendradarbiavimo dariniams 

vertės kūrimo grandinę papildyti nauju kūrybiniu požiūriu. 

Mokėdama metinį KIKAS mokestį, LLA sudaro galimybes leidėjams dalyvauti ir KIKAS 

organizuojamuose renginiuose. LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė 2013 m. išrinkta 

asociacijos valdybos nare. Daugiau skaitykite: http://www.kikas.lt/lt  

6. LLA – nacionalinių ir tarptautinių projektų organizatorė ir dalyvė 

 

2014 m. buvo dalinai finansuoti šie LLA lietuvių literatūros ir leidybos sklaidos, edukaciniai, autorių 

teisių ir gretutinių teisių apsaugos programų projektai: 

- Kultūros taryba skyrė 70 000 Lt Tarptautiniam ir mobilumo projektui „Lietuvos kultūros ir 

http://www.kikas.lt/lt
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literatūros sklaida 2014 m. tarptautinėje Frakfurto knygų mugėje ir specialistų renginiuose“.  

- Kultūros taryba skyrė 40 000 Lt Tarptautiniam ir mobilumo projektui „Leidybos ir kultūrinių 

industrijų specialistų dalyvavimas tarptautiniuose Europos leidėjų federacijos renginiuose“. 

- Kultūros ministerija skyrė 38 760 Lt Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių 

apsaugos programos projektui „Europos leidėjų federacijos (FEP) Generalinė asamblėja 

autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos klausimais Vilniuje“. 

- Kultūros ministerija skyrė 187 060 Lt Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių 

apsaugos programos projektui „Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) ir duomenų 

bazės optimizavimas, prieinamumas ir panaudojimas teisėto turinio sklaidai“ (projekto 

įgyvendinimas pratęstas iki 2015 m.). 

- Krašto apsaugos ministerija skyrė 2 000 Lt projektui „Patriotinio ir pilietinio turinio knygų 

populiarinimas ir sklaida“. 

 

Visi 2014 m. paremti LLA projektai įvykdyti pagal sutartyse numatytus tikslus, uždavinius ir 

terminus, už skirtas lėšas atsiskaityta.  

Projekto „Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) ir duomenų bazės optimizavimas, 

prieinamumas ir panaudojimas teisėto turinio sklaidai“ įgyvendinimas perkeltas į 2015 m. 

 

6.1 LLA – Lietuvos jungtinio stendo tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje organizatorė 

Frankfurto knygų mugė yra komercinė paroda, orientuota į dalyvius ir renginius specialistams, kurios 

ištakos siekia net XV a. 2014 m. mugės plotas siekė 180 000 kv. m., kuriuose įsikurė daugiau nei 7 

100 dalyvių iš 106 šalių. Lankytojų skaičius siekė 270 tūkst. Per 5 dienas įvyko daugiau nei 4 000 

įvairių renginių, paskaitų, verslo susitikimų. LLA organizavo nacionalinį jungtinį stendą, leidėjų 

darbo grupę, taip pat dalyvavo FEP ir IPA organizuojamuose seminaruose, renginiuose bei 

specialistų posėdžiuose.  

Daugiau skaitykite: http://buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-

pdfs/2015/factsfiguresenglisch_51496.pdf.  

 

Lietuvos nacionalinis stendas buvo įkurtas šalia Baltijos jūros regiono kaimynų – latvių, lenkų, estų ir 

suomių jungtinių stendų. LLA stendą organizavo kartu su VšĮ Versli Lietuva. Stende dalyvavo 

leidyklos „Alma littera“, „Baltos lankos“, „Justitia“, „Artseria“, „Šviesa“, „Vaga“, „Eugrimas“. LLA 

taip pat koordinavo asocijuotų leidyklų pristatymą ir kontaktų sklaidą. Kaip viena iš tarptautinės 

Vilniaus knygų mugės organizatorių, LLA viešino Vilniaus knygų mugę stende bei susitikimuose su 

užsienio kolegomis. Lietuvių autorių kūrinių sklaida rūpinosi autorių teisių turėtojai leidėjai arba 

patys autoriai.  

LLA susitarė su VšĮ „Versli Lietuva“ dėl bendradarbiavimo rengiant nacionalinį stendą. Kaip ir 2013 

http://buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2015/factsfiguresenglisch_51496.pdf
http://buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2015/factsfiguresenglisch_51496.pdf
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m., VšĮ „Versli Lietuva“ kompensavo 70 proc. stendo ploto ir įrangos kaštų. Likusią dalį finansavimo 

įgyvendinti projektą LLA gavo iš leidėjų ir fondų paramos.  

2014 m. šio tarptautinio projekto įgyvendinimo kaštai buvo apie 180 000 Lt. LLA sugebėjo surinkti 

pakankamai lėšų sėkmingam ir daug žiniasklaidos dėmesio sulaukusiam tarptautiniam projektui. 60 

proc. reikalingų projekto įgyvendinimui lėšų skyrė VšĮ „Versli Lietuva“, 25 proc. – Kultūros taryba, 

7 proc. – LLA, ir 8 proc. knygų leidyklos ir partneriai.  

 

6.2 LLA – Europos leidėjų federacijos Generalinės asamblėjos Vilniuje koordinatorė 

FEP vasaros Generalinė asamblėja buvo surengta Vilniuje 2014 m. birželio 9-10 d. Asamblėja buvo 

skirta ES lygmenyje inicijuojamiems įstatyminės bazės, kuri reglamentuoja intelektinę nuosavybę, 

pakeitimams, dokumentams ir ES lygmenyje inicijuojamoms programoms.  

Kiekvienais metais FEP organizuoja keturis Europos leidėjų asociacijų susirinkimus. Pagrindinė FEP 

vasaros Generalinė asamblėja organizuojama vienoje iš šalių-narių. Atsižvelgiant į tos šalies 

aktualijas, formuluojama asamblėjos darbotvarkė bei svarstymai ir pranešimai, vieši pareiškimai ir 

dokumentai. Vilniuje įvyko ir FEP prezidento rinkimai 2014-2017 m. kadencijai. 

FEP atstovauja knygų leidybos sektorių ES institucijose, komitetuose ir darbo grupėse. FEP atlieka 

ES įstatymų (Direktyvų) ir įstatyminės bazės pakeitimų bei rekomendacinių dokumentų stebėseną, 

konsultuoja nacionalines asociacijas intelektualinės nuosavybės, autorių ir gretutinių teisių, 

licencijavimo, mokesčių ir kitais aktualiais klausimais.  

FEP aktyviai dalyvauja tarptautinėse literatūros sklaidos projektuose, yra viena iš Europos literatūros 

premijos steigėjų bei kasmetinės skaitymo skatinimo „Get Caught reading“ parodos Europos 

parlamente organizatorė.  

Nuo 1999 m. Lietuvą atstovauja LLA, moka metinius mokesčius ir aktyviai dalyvauja tarptautinėje 

Europos leidėjų veikloje. 

Per pirmą 2014 m. pusmetį įgyvendinti tokie LLA uždaviniai: 1) birželio 8-10 d. surengta trijų dienų 

FEP vasaros Generalinė asamblėja Vilniuje; 2) suderinta su FEP išsami ir aktuali susitikimo 

programa, parengta darbotvarkė ir svarstytini dokumentai; 3) į diskusijas apie intelektinės 

nuosavybės svarbą ir problemas įtraukti leidėjai, bibliotekininkai, vertėjai, autoriai ir kiti knygų 

sektoriaus specialistai, kolektyvinio administravimo agentūrų atstovai; 4) posėdžiams ir konferencijai 

organizuota salė ir reikiama techninė įranga; 5) parengta dalinamoji/informacinė posėdžių medžiaga; 

6) viešinta renginio programa, prezentacijos ir pasiekti rezultatai; 7) formuotas teigiamas Lietuvos 

įvaizdis. 

Pasiekti rezultatai: 1) įgyvendintas dviejų dienų tarptautinis specialistų renginys Vilniuje, kuriame 

dalyvavo 38 Europos Sąjungos ir Bendrijos leidėjų asociacijų atstovai iš 20 šalių; 2) parengta 150 

vnt. dalyvių segtuvai su informacine medžiaga posėdžiams, dalyvaujančių šalių ataskaitomis, 

svarstomais dokumentais (76 psl.); 3) konferencijoje „Leidėjai ir bibliotekos – tobula lygtis?“ 
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dalyvavo ir 56 Lietuvos specialistai, iš jų – Lietuvos leidyklų, bibliotekų ir kitų su knygų sektoriumi 

susijusių organizacijų atstovų; 4) suderinta, parengta, išversta ir išleista tarptautinio renginio 

programa ir dalinamoji medžiaga (150 vnt); 5) organizuota renginio dalyvių (34 užsienio šalių 

atstovų ir 56 dalyvių iš Lietuvos) registracija, informacijos sklaida; 6) organizuota 1 spaudos 

konferencija, parengti keturi pranešimai spaudai ir straipsniai, foto reportažas; 7) renginio dalyviams 

ir nedalyvavusiems pateikta išsami seminaro medžiaga ir prezentacijos LLA svetainėje www.lla.lt. 

Išplatinti pranešimai spaudai:  

- „Europos knygų leidėjų susirinkimas Vilniuje: knygų leidybos rinkos ateitis daugiakultūrėje 

Europoje“ http://sc.bns.lt/view/item.php?id=165998 ;  

- „PVM knygų leidybai: ES politika“ http://sc.bns.lt/view/item.php?id=166000 ;  

- „Igoris Lohvinau apdovanotas 2014 m. Tarptautinės leidėjų asociacijos premija „Laisva 

spauda“ http://sc.bns.lt/view/item.php?id=166001  

Taip pat birželio 9 d. buvo surengta BNS spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Remigijus 

Jokubauskas ( Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas); Piotr Marciszuk (Europos leidėjų federacijos 

prezidentas); Pierre Dutilleul (Europos leidėjų federacijos vice-prezidentas); Anne Bergman – Tahon 

(Europos leidėjų federacijos generalinė direktorė); Enrico Turrin (Europos leidėjų federacijos 

vykdantysis direktorius). 

 

6.3 LLA – tarptautinių projektų partnerė 

 6.3.1 Projektas „E2” – tai dviejų metų (2012 – 2014 m.) trukmės projektas, kurio tikslas buvo 

sukurti ir valdyti nuotolinio mokymo kursus, skirtus gilinti specialistų žinias apie naujus 

skaitmeninius produktus ir technologijas bei jų naudojimą knygų leidyboje. Projektas finansuojamas 

pagal Europos komisijos programos Mokymasis visą gyvenimą Leonardo da Vinci paprogramą, 

skirtą ugdyti ir tobulinti profesinius įgūdžius. Projektą vykdė penkių Europos valstybių partneriai iš 

Danijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Turkijos. Projektą „E2“  inicijavo ir koordinavo Italijoje 

veikiantis tarptautinių universitetų konsorciumas FOR.COM.  

„E2” projektas baigėsi 2014 m. vasario mėnesį. Aktyvus mažų ir vidutinių leidyklų darbuotojų 

dalyvavimas ir įsitraukimas į nuotolinę mokymų programą „Enhanced Editor“ bei jų įgyti nauji 

įgūdžiai yra svarbūs projekto veiklų rezultatai. 120 dalyvių iš 5 Europos šalių, išklausė teorines 

pamokas mokymų programos platformoje, taip pat buvo sukurta 20 praktinių darbų: 15 elektroninių 

knygų, 5 rinkodaros kampanijos (knygai, leidyklai arba autoriui) socialinėje žiniasklaidoje. 

Nuotolinėje mokymų programoje „Enhanced Editor” dalyvavo 17 atstovų iš 13 skirtingų Lietuvos 

leidyklų, kurie ne tik klausė teorinių pamokų, bet ir parengė net 11 praktinių darbų. 8 mokymų 

programos dalyviai, išklausę teorines pamokas mokymų programos platformoje bei parengę 

praktinius darbus, baigė mokymus ir gavo mokymų baigimo sertifikatus. 

Daugiau skaitykite: http://www.e2project.eu/ 

http://www.lla.lt/
http://sc.bns.lt/view/item.php?id=165998
http://sc.bns.lt/view/item.php?id=166000
http://sc.bns.lt/view/item.php?id=166001
http://www.e2project.eu/


 16 

 

6.3.2 Projekto „Technologijos ir inovacijos išmaniajai leidybai“ (Technology and Innovation 

for Smart Publishing, TISP) partnere LLA tapo 2013 m. TISP siekia sudaryti palankias sąlygas 

skatinti leidybos ir IT sektorių bendradarbiavimą, galimybes įvertinti leidybos sektoriui skirtus 

inovatyvius įrankius ir technologijas, dalinantis idėjomis ir patirtimi.  

Pagrindiniai TISP tikslai yra 1) skatinti inovacijas leidybos ir IT sektoriuose, pasitelkiant idėjų bei 

žinių dalijimąsi, rinkos tendencijų analizę bei analizuojant egzistuojančių verslo atvejų pavyzdžius; 

2) rėmimo politikos atnaujinimas nacionaliniame bei europiniame lygmenyse, pateikiant politines 

rekomendacijas, kurios bus nuodugniai parengtos bendradarbiaujant dviems verslo industrijoms. 

2014 m. įvyko keturi projekto partnerių susitikimai: 1) kovo 24-27 d. tarptautinėje Bolonijos vaikų 

knygų mugėje vyko antrasis projektų partnerių susitikimas;  2) balandžio 7-10 d. 2014 m. 

tarpatutininėje Londono knygų mugėje vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas; 3) spalio 14-18 

d. tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje vyko ketvirtasis projekto partnerių susitikimas; 4) gruodžio 

10 d. Milane vyko TISP konsorciumas. 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn. 

7. LLA – Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) steigėja 

 

LLA kuria Nacionalinį knygų prekyboje katalogą (toliau – NKPK) ir duomenų bazę Lietuvoje. 

NKPK – tai įrankis intelektinės nuosavybės apsaugai, skatinti lietuviškų knygų sklaidą Lietuvoje ir 

užsienyje, kurti ir diegti antipiratines programas, sudaryti lygias konkurencines sąlygas knygų 

reklamai ir prieinamumui įvairiose knygų platinimo platformose. NKPK – tai tarptautinius standartus 

atitinkanti Lietuvos Nacionalinio knygų prekyboje katalogo duomenų bazė, kuri sukurta siekiant 

teikti knygų leidybos sektoriui efektyvias ir daugiafunkcines pridėtinės vertės paslaugas 

skaitmeninimo, kovos su piratavimu, efektyvios knygų sklaidos ir lygios konkurencijos prekyboje 

kontekste. 

Šiandien NKPK ir duomenų bazės kūrimas Lietuvoje yra ne komercinis projektas ir jo 

administravimas bei valdymas priklauso LLA. NKPK išlaikomas ir duomenų bazė kuriama tik iš 

LLA lėšų bei per Asociaciją pritraukiamų privačių investicijų ar finansavimo pagal projektines 

veiklas.  

Pažymėtina, kad NKPK bus knygos informacijos centras, kuriame:  

- Teikiama informacija apie visas knygas, kurios yra prekyboje, ir kaupiama informacija apie 

knygas, kurių nebėra prekyboje;  

- Sudarytos sąlygos sukurti (ar pritaikyti/licencijuoti) antipiratinę programą naudojant NKPK 

duomenų bazę; 

- Teikiama reikalinga informacija apie knygos statusą,  autorių teisių subjektą, leidėją, 
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įsigijimą, rekomenduojamą kainą, taip pat  knygos pakartotinų leidimų tikslūs ir naujausi 

duomenys; 

- Sudarytos sąlygos elektroniniams užsakymams ir duomenų valdymui; 

- Teikiama reikalinga knygos sklaidai ir populiarinimui informacija apie kūrėjus, recenzijas, 

straipsnius ir t.t.; 

- Sudaryta galimybė skatinti jau išleistų knygų ir naujienų pardavimus; 

- Sudaryta galimybė skatinti knygų eksportą; 

- Sudarytos sąlygos palengvinti elektroninių knygynų darbą; 

- Sudarytos sąlygos taupyti lėšas ir laiką (mažoms leidykloms ir autoriams reklamoje ir 

rinkodaroje), bei parduoti daugiau knygų. 

2014 – 2015 m. LLA uždaviniai buvo ir yra: 1) optimizuoti  NKPK programinės įrangos 

funkcionalumą; 2) sukurti išsamią ir komerciškai patrauklią NKPK duomenų bazę; 3) apmokyti dvi 

pagrindines temines žmonių grupes: duomenų tiekėjus (teisinio turinio turėtojus – autorius, vertėjus, 

leidėjus) ir duomenų naudotojus (el. knygynus, bibliotekas, knygų platintojus, teisėto skaitmeninio 

turinio platintojus, kolektyvinio administravimo institucijas ir kitus interesantus) kaip naudotis 

NKPK ir duomenų baze; 4) sukurti NKPK portalą www.nkpk.lt visuomenei; 5) suformuluoti 

reikalavimus antipiratinės programos sukūrimui ir diegimui; 6) sukurti duomenų tiekėjų ir naudotojų 

tinklą; 7) parengus informatyvią ir efektyviai eksploatuojamą duomenų bazę, parengti pridėtinės 

vertės paslaugų planą ir NKPK išlaikymo bei palaikymo verslo modelį; 8) organizuoti konferenciją 

apie NKPK ir duomenų bazės naudojimo galimybes ir tarptautinės praktikos geruosius pavyzdžius.  

NKPK diegimo 2014 m. rezultatai:  

1. 2014 m. liepos 15-17 d. LLA darbo grupė Frankfurte susitiko su „MVB Marketing- und 

Verlagsservice des Buchhandels GmbH“ atstovais dėl NKPK funkcijų ir technologijų 

diegimo. Visa surinkta informacija panaudota kuriant NKPK funkcionalumą.  

2. Sukurtas NKPK logo, funkcijų aprašymas, įvykdyti viešieji pirkimai duomenų bazės 

platformos sukūrimo ir palaikymo paslaugoms nupirkti. 

3. Sukurta funkcionali NKPK platforma (LT, ENG) pagal pasaulinius standartus ir 

rekomendacijas. Šiuo metu platforma testuojama, taisomos smulkios klaidos, dizainas ir 

ruošiamasi platformos startui.  

4. Perkelti leidinių bibliografiniai duomenys. Šiandien NKPK turi virš 260 000 leidinių įrašų, iš 

jų – apie 36 000 su ISBN. 

5. Sukurta NKPK portalo www.nkpk.lt visuomenei koncepcija. Šiame portale žmonės galės ne 

tik sužinoti naujienas apie naujausias knygas, renginius, autorius, bet ir turės galimybę 

bendrauti forumuose, matyti nuorodas į įdomiausius Lietuvos knygų blogus. Šiuo metu 

kuriamas tinklalapio dizainas ir funkcionalumas.  

http://www.nkpk.lt/
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8. LLA – tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizatorė 

 

2014 m. Vilniaus knygų mugės faktai ir skaičiai. 

2000 m. pradėta organizuoti Tarptautinė Vilniaus knygų mugė yra didžiausia knygų mugė Baltijos 

šalyse. Nuo 2006 m. įtraukiama į pasaulyje žinomiausių knygų mugių sąrašą bei tvarkaraštį 

(skelbiamą Frankfurto knygų mugės tinklapyje), turinti fiksuotą vykimo datą.  Tai viena 

populiariausių ir labiausiai lankomų LITEXPO centre vykstančių ir rengiamų parodų, didžiausia 

pagal lankytojų ir renginių skaičių.  

 

Dalyvių skaičius 300 iš 9 šalių 

Lankytojų skaičius 63.200 

Kultūrinių renginių skaičius 415 + 15 meno parodų 

Kūrybinių industrijų renginiai 55 

Apsilankiusių užsienio autorių skaičius 32  

Mugės ekspozicinis plotas 8.800 kv/m 

Visa VKM teritorija 12.257 kv/m 

 

Mugės organizatoriai: LITEXPO, LLA, Lietuvos kultūros institutas. 

Kultūrinę programą dalinai rėmė LR Kultūros ministerija, mugės partneris  – Vilniaus miesto 

savivaldybė, globėja – LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

2014 m. mugės šūkis: Laiko patikrintos knygos. Tema: klasikinė literatūra. 

Dalyviai: 300 (12 % daugiau nei 2012): leidyklos, knygų prekybininkai, kultūros institucijos iš 9 

šalių (Lietuva, Baltarusija, Rusija, Lenkija, Japonija, Italija, Vokietija, Prancūzija ir kt.) . 33 nauji 

dalyviai (11 proc.). Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje po penkerių metų pertraukos sugrįžo 

jungtinis Vokietijos leidyklų stendas, kurį organizavo tarptautinė Frankfurto knygų mugė. Dešimtis 

vokiečių leidyklų, kurių dalyvavimą remia Kurt Wolff Fondas, pristatė įvairios tematikos knygas, –  

nuo beletristikos iki sodininkystės. Taip pat, kartu su Vilniaus Geothe‘s institutu surengė du 

kultūrinius renginius. 

Renginiai: 471 (13 % daugiau nei 2013): 52 kūrybinės studijos renginių, 16 meno parodų, 4 

Diskusijų klubo diskusijos, 6 apdovanojimų ceremonijos, 18 filmų, 10 koncertų. Mugėje lankėsi 32 

užsienio svečiai. Daugiausiai renginių vyko šeštadienį – 155. 

Lankytojų skaičius: 63.200. Daugiausiai lankytojų buvo šeštadienį – 22.000. 

LLA organizavo 2 stendus Vilniaus knygų mugės strategiškai palankiose mugės vietose (16 

kv.m.)  ir suteikė galimybę mažoms leidykloms dalyvauti reikšmingiausiame knygų leidėjams 

renginyje.  
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2014 m. Asociacijos organizuotuose stenduose produkciją pristatė 4 leidyklos: Dailininkų sąjungos 

leidykla „Artseria“,  leidykla „Andrena“,  leidykla „Homo liber“, Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras.  

2014 m. LLA aktyviai dalyvavo kultūrinės Vilniaus knygų mugės programos rengime, atstovavo 

mugę Vilniaus miesto savivaldybėje, tarptautinėse leidėjų bendruomenėse ir tarptautinėse knygų 

mugėse. 

LLA nariams teikiama 10 proc. nuolaida stendo ploto nuomai mugėje.  

8. LLA – knygos meno rėmėja 

 

2014 m. Baltijos šalių knygos meno konkursas vyko Rygos knygų mugėje.  

LLA tęsė Knygos meno konkurso knygų-laureačių sklaidą ir lietuviško knygos meno populiarinimą. 

Vasario 27 d. Rygoje Latvijos leidėjų asociacija organizavo Baltijos šalių Gražiausių knygų 

konkursą, kuriame dalyvavo Latvijos, Lietuvos ir Estijos Knygos meno konkursų knygos-laureatės. 

Taip pat LLA išsiuntė konkurso organizatorei Latvijos leidėjų asociacijai gražiausių 2013 m. knygų 

kolekciją ir katalogus. 

Trijų šalių knygas vertino tarptautinė komisija. Nuo LLA knygos meno ekspertų darbo grupėje dirbo 

Vilniaus dailės akademijos leidyklos vadovas Marius Iršėnas, taip pat dalyvavo  Latvijos ekspertė 

Arta Ozola-Jaunarāja ir Estijos ekspertas Mart Anderson. Komisija išrinko po tris gražiausiai 

apipavidalintas Lietuvos, Latvijos ir Estijos  leidyklų knygas. Knygų dailininkams buvo įteikti 

Baltijos šalių knygos meno konkurso Garbės diplomai. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/Veikla/knygosmenas  

9. LLA – akcijos „Knygų Kalėdos“ partneris 

 

2014 metus vainikavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija 

„Knygų Kalėdos“, kurios partneris yra ir LLA. 2014 m. surinkta daugiau nei 40 tūkst. knygų kaimų ir 

miestelių bibliotekoms. 

 Prie jau ketvirtą kartą surengtos akcijos prisijungus šalies gyventojams, užsienio šalių ambasadoms, 

kultūros įstaigoms, verslo ir visuomeninėms organizacijoms, leidėjams ir rašytojams, ji tapo 

rekordinė. Šiais metais „Knygų Kalėdos“ kvietė dovanoti lietuvių autorių knygas šalies viešosioms ir 

mokyklų bibliotekoms. Naujos knygos buvo skirtos ir lietuvių mokykloms Baltarusijoje, Lenkijoje, 

Latvijoje ir Kaliningrado srityje. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/dovanokime_lietuviu_autoriu_knygas_salies_bibliotekoms  

http://www.lla.lt/lt/Veikla/knygosmenas
http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/dovanokime_lietuviu_autoriu_knygas_salies_bibliotekoms
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10. LLA – Patriotų premijos konkurso steigėja ir organizatorė  

 

Krašto apsaugos ministerija ir LLA 2010 m. įsteigė pilietinių ir patriotinių knygų konkursą ir 

premijas.  

Konkurso tikslas – įvertinti praėjusiais metais išleistas knygas suaugusiesiems ir vaikams, kurios 

ugdo pilietinę ir patriotinę valią, išrinkti ir paskelbti Patriotų premijų laureatus. 

Patriotų premijų tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti pilietiškumo ir patriotizmo 

tematika, per knygą skiepyti meilę ir ištikimybę Lietuvai. Krašto apsaugos ministerija įsteigė tris 

Patriotų premijas.  

Paraiškas dalyvauti konkurse priima ir registruoja LLA kiekvienų metų sausio mėnesį. Patriotų 

premijas įsakymu skiria krašto apsaugos ministras konkurso vertinimo komisijos teikimu. Komisijos 

pirmininku buvo patvirtintas Antanas Gailius (literatūros ekspertas), komisijos nariais paskirti 

Vytautas Ališauskas (literatūros ekspertas); Aida V. Dobkevičiūtė (LLA vykdomoji direktorė); 

Džiuljeta Maskuliūnienė (vaikų literatūros ekspertė); Loreta Žvironaitė-Ūdrienė (vaikų literatūros 

ekspertė); Vladas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius); Rūta 

Apeikytė (Krašto apsaugos viešųjų ryšių departamento direktorė). 

Konkursui buvo pateiktos 26 įvairių žanrų knygos. Konkurso vertinimo komisija įvertino pateiktus 

leidinius ir Krašto apsaugos ministerija paskyrė tris Patriotų premijas: 

Patriotų premija už beletristinę knygą – Agnei Žagrakalytei už romaną „Eigulio duktė: byla 

F117“ (išleido leidykla „Tyto alba“); 

Patriotų premija už istorinę studiją – Andriui Dručkui, Klaudijui Driskiui, Rūtai Mozūraitei, Pauliui 

V. Subačiui už knygą „Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai“ (išleido leidykla VŠĮ „Tauto paveldo 

tyrimai“); 

Patriotų premija už knygą jaunimui – Andriui Tapinui už fantastinį romaną „Vilko valanda“ (išleido 

leidykla „Alma littera“).   

Patriotų premijų laureatai buvo apdovanoti vasario 20 d. Vilniaus knygų mugėje „Forumo“ salėje. 

Apdovanojimus nugalėtojams įteikė Krašto apsaugos viceministras Antanas Valys ir Lietuvos leidėjų 

asociacijos prezidentas Remigijus Jokubauskas. 

 

 

Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas     Remigijus Jokubauskas 

__________________________ 


