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LEIDIMŲ NAUDOTI FILMUS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Leidimų naudoti filmus suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų 

naudoti audiovizualinius kūrinius, kurių autorių ir gretutinėmis turtinėmis teisėmis disponuoja 

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau - LKC), (toliau - filmai) suteikiamų leidimų 

rūšis ir jų suteikimo apribojimus, leidimų suteikimo procedūrą, susijusių dokumentų tvarkymo ir 

saugojimo tvarką. 

2. Aprašas netaikomas suteikiant išimtinę licenciją naudoti filmus tam tikroje teritorijoje. 

3. Apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. Komercinis renginys – renginys, į kurį galima patekti tik įsigijus bilietą ar sumokėjus 

įėjimo mokestį. 

3.2. Leidimas – neišimtinė licencija naudoti filmą (-us) vienu ar keliais Aprašo 5 punkte 

nurodytais būdais. 

3.3. Pareiškėjas – bet kuris privatus ar viešas fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo 

jo kilmės, registracijos ar rezidencijos valstybės, kuris kreipiasi į LKC su prašymu suteikti leidimą. 

3.4. Tinkamai pateiktas prašymas - visus Aprašo 9-11 punktuose nurodytus reikalavimus 

atitinkantis prašymas. 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos kino įstatyme ir kituose teisės aktuose naudojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

LKC SUTEIKIAMI LEIDIMAI IR JŲ SUTEIKIMO APRIBOJIMAI 

 

 

5. LKC suteikiamų leidimų naudoti filmus objektas yra neišimtinė licencija naudoti filmus 

vienu ar keliais toliau išvardintais filmo panaudojimo būdais: 

5.1. filmo rodymas kino teatre (-uose) komerciniais tikslais; 



5.2. viso filmo ar jo ištraukų rodymas komerciniame renginyje; 

5.3. filmo transliavimas per televiziją; 

5.4. filmo viešas paskelbimas legaliose užsakomųjų vaizdo paslaugų (video on demand) 

platformose komerciniais tikslais; 

5.5. filmo ištraukų panaudojimas kitiems kūriniams sukurti; 

5.6. filmo panaudojimas nekomerciniais tikslais (atsižvelgiant į Aprašo 7 punkto sąlygas). 

5.7. kitoks, nei nurodyta Aprašo 5.1-5.6 papunkčiuose, filmo, jo ištraukų ar kadrų 

panaudojimas (atsižvelgiant į Aprašo 8 punkto sąlygas). 

6. Leidimai naudoti filmus Aprašo 5.1-5.5 papunkčiuose nurodytais būdais suteikiami 

Apraše nustatyta tvarka ir terminais pareiškėjui sumokėjus atitinkamus LKC suteikiamų leidimų 

naudoti filmus kainoraštyje (toliau – kainoraštis) (Aprašo 1 priedas) nurodytus įkainius pagal LKC 

išrašytą sąskaitą. 

7. Jeigu pareiškėjas ketina naudoti filmą nekomerciniais tikslais, LKC išduoda leidimą tik 

tuo atveju, jeigu pareiškėjas negali pasinaudoti vienu iš Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo II 

skyriaus Ketvirtajame skirsnyje nurodytų turtinių teisių apribojimų. LKC leidimai naudoti filmus 

nekomerciniais tikslais išduodami neatlygintinai. 

8. Jeigu pareiškėjas prašo naudoti filmus, jų ištraukas ar kadrus kitais, nei nurodyta Aprašo 

5.1-5.6 papunkčiuose, būdais, LKC svarsto tokį prašymą kiekvienu atveju atskirai ir už leidimo 

išdavimą taiko sutartinį tarifą. 

 

III SKYRIUS 

LEIDIMŲ SUTEIKIMO PROCEDŪRA 

 

 

9. Pareiškėjas pateikia LKC laisvos formos prašymą suteikti leidimą, kuriame privalo būti 

nurodyti: 

9.1. pareiškėjo kontaktiniai duomenys (pareiškėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, 

juridinio ar fizinio asmens kodas, juridinio ar fizinio asmens adresas, elektroninio pašto adresas, 

telefonas); 

9.2. filmo (-ų), kurį (-iuos) norima naudoti, pavadinimas (-ai), rūšis (vaidybinis, 

dokumentinis, animacinis ar kt.) ir sukūrimo metai; 

9.3. filmo (-ų), kurį (-iuos) norima naudoti, režisieriaus (-ių) vardas (-i) ir pavardė (-s); 

9.4. filmo (-ų) panaudojimo būdas (-ai), data (-os), vieta (-os) bei panaudojimo periodiškumas 

(vienkartinis, daugkartinis). 

10. Prašymas turi būti pareiškėjo pasirašytas. Pateikdamas prašymą pareiškėjas savo parašu 

patvirtina savo sutikimą naudoti prašyme nurodytus asmens duomenis leidimo suteikimo 



tikslais. Jei prašymą teikia juridinis asmuo, jį pasirašo juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas 

asmuo. 

11. Prašymai LKC siunčiami paštu, pristatomi į LKC asmeniškai arba siunčiami 

elektroniniu paštu dviem adresais: info@lkc.lt ir valstybės tarnautojo, administruojančio leidimų 

išdavimą, elektroninio pašto adresu, nurodytu LKC interneto svetainėje. 

12. Prašymas panaudoti filmą nekomerciniais tikslais išnagrinėjamas ir leidimas 

neatlygintinai išduodamas per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateikto prašymo gavimo LKC dienos. 

13. Prašymai naudoti filmus kitais būdais nagrinėjami ir leidimai suteikiami Aprašo 14-17 

punktuose nustatyta tvarka. 

14. Pareiškėjas tinkamai pateikia prašymą ir sumoka atitinkamą kainoraštyje nurodytą 

įkainį pagal LKC išrašytą sąskaitą. 

15. LKC suteikia leidimą per 10 darbo dienų nuo LKC išrašytos sąskaitos apmokėjimo 

dienos, išskyrus Aprašo 16 punkte nurodytą atvejį. 

16. Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad leidimas būtų suteiktas skubos tvarka (per 3 darbo 

dienas nuo LKC išrašytos sąskaitos apmokėjimo dienos), tai turi būti aiškiai nurodyta prašyme. Tokiu 

atveju atitinkami LKC kainoraštyje nurodyti įkainiai didinami 30 procentų. 

17. Leidimo suteikimas įforminamas LKC išduodamu raštu, kuriame nurodomos visos 

suteikiamo leidimo sąlygos (licencijos rūšis, terminas ir teritorija, filmo pavadinimas ir sukūrimo 

metai, filmo režisieriaus vardas ir pavardė, filmo panaudojimo būdas (-i)). 

18. Jeigu LKC disponuoja filmo, kurį ar kurio ištraukas prašoma panaudoti, laikmena (Blu-

Ray ir/arba DCP formatu), pareiškėjui jo prašymu kartu su leidimu naudoti filmą laikinai, panaudos 

būdu, perduodama to filmo laikmena, tai įforminant filmo laikmenos perdavimo- priėmimo aktu. 

Perduotos filmo laikmenos sugadinimo atveju pareiškėjas privalo sumokėti kainoraštyje nurodytą 

kompensaciją už sugadintą filmo laikmeną ir atlyginti LKC filmo įrašo atkūrimo išlaidas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Leidimai naudoti filmus suteikiami bei susiję dokumentai ir duomenys tvarkomi 

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 

Kino įstatymo, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
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