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LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJOS 2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
PATVIRTINTA 2017 m. rugsėjo 13 d. LLA valdybos posėdyje (5 protokolas) 

  
Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) įsteigta 1989 m., aktyviai veikia nuo 1993 m. Šiandien LLA turi 39 narius, tarp kurių – 

ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios mokslo ir kultūros biudžetinės, ir viešosios įstaigos, 

nevyriausybinės organizacijos. LLA leidyklų-narių produkcija sudaro 80 procentų knygų leidybos rinkos. Nuo 1999 m. 

LLA priklauso Europos leidėjų federacijai (FEP) ir 2000 – 2010 m. priklausė Tarptautinei leidėjų asociacijai (IPA), nuo 

2012 m. – Nacionalinei kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijai. 

 

MISIJA 

Sudarant palankias konkurencines, mokestines ir teisines sąlygas knygų leidybos sektoriaus plėtrai ir literatūros sklaidai, 

ugdyti skaitančią, raštingą ir kūrybingą visuomenę, gerinti Lietuvos įvaizdį per lietuvišką knygą kaip Lietuvos vizitinę 

kortelę.  

 

VIZIJA 

Tapti knygų leidybos sektorių atstovaujančia ir tarpininkaujančia organizacija šalyje ir užsienyje, skatinančia efektyvią 

knygų leidybos ir literatūros sklaidos dalyvių partnerystę ugdant skaitančią, raštingą ir kūrybingą visuomenę. 

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Atstovavimas ir politikos formavimas  

Lietuvos leidybos ir literatūros sklaida ir tarptautiškumas  

Skaitymo ir kūrybinio raštingumo skatinimas 

Tarpsektorinis bendradarbiavimas ir kompetencijos 

 

VEIKLOS IR KALENDORIUS 

➢ Tarpinstitucinis ir sektorinis bendradarbiavimas (2018) 

➢ Tarptautinė Vilniaus knygų mugė (2018.02) 

➢ Nacionalinis knygų prekyboje katalogas (NKPK) ir autorių teisių katalogas (LithuanianBooks) (2018) 

➢ Skaitymo skatinimo akcijos ir veikla (2018.01, 2018.02, 2018.05, 20118.12) 

➢ Literatūros ir knygos meno premijos (2018.02, 2018.10) 

➢ Atstovavimas Europos leidėjų asociacijoje (FEP) (2018.05, 2018.11) 

➢ Tarptautiniai projektai (2018) 

➢ Seminarai ir konferencijos specialistams (2018.02, 2018.04) 

➢ Tarptautinės specialistų knygų mugės Europoje (2018.04, 2018.10) 

 

DALYVIAI IR VEIKLOS VIEŠINIMO TIKSLINĖ GRUPĖ 

LLA narės – knygų leidyklos  

Neasocijuotos knygų leidyklos 

Kūrėjai (rašytojai, vertėjai, dailininkai, iliustruotojai, dizaineriai, fotografai, autorių teisių subjektai, kt.) ir juos 

atstovaujančios organizacijos 

Kultūros ir jos sklaidos institutai  

Bibliotekos ir muziejai 

Knygų platintojai ir prekybininkai 

Leidybos pramonės dalyviai (spaustuvės, popieriaus gamintojai, IT, kt.) ir juos atstovaujančios organizacijos 

Mokyklos ir mokslo institucijos 

Tarptautinės leidybos sektorių atstovaujančios organizacijos 

 

 VEIKLOS VIEŠINIMO PRIEMONĖS: LLA svetainės www.lla.lt, www.nkpk.lt, www.ltbooks.lt, www.lietuvaskaito.lt; 

socialinė medija, informaciniai partneriai 15min., DELFI ir kt., interviu ir straipsniai, pranešimai spaudai per BNS, kt. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

ATSTOVAVIMAS IR POLITIKOS FORMAVIMAS:  

gerinti teisinę aplinką knygų leidybos plėtrai, ugdyti visuomenės pagarbą autorių teisėms ir teisėtai turinio sklaidai bei 

užtikrinti informacijos prieinamumą apie: 1) knygų leidybos sektoriaus raidą, 2) dalyvius, 3) mokestinę, teisinę ir 

konkurencinę aplinką, 4) bibliotekų knygų fondų formavimą ir knygos/skaitymo prieinamumą.  

 

UŽDAVINIAI: 

➢ Rinkti ir analizuoti duomenis apie: 1) knygų leidybos rinką; 2) prieinamumą ir sklaidą; 3)  autorių teisių 

pažeidimus ir piratavimo mąstą bei žalą; 4) skaitymo įgūdžius; kt. 

➢ Aktyviai dalyvauti bibliotekų knygų fondų formavime ir tyrimuose, siekti pakankamo knygų prieinamumo. 

➢ Vesti mokestinės ir teisinės aplinkos monitoringą, ruošti ir teikti valstybės institucijoms įstatymų pakeitimų 

siūlymus, aiškinamuosius raštus, rekomendacijas. 

➢ Dalyvauti ir atstovauti komitetų ir darbo rupių prie valstybės institucijų veikloje formuojant leidybos ir literatūros 

sklaidos; intelektinės nuosavybės ir autorių teisių sektorių plėtros; skaitmeninimo ir literatūrinio paveldo 

išsaugojimo; skaitymo skatinimo politiką. 

 

LIETUVOS LEIDYBOS IR LITERATŪROS SKLAIDA IR TARPTAUTIŠKUMAS: 

gerinti  lietuvių literatūros, knygos meno ir knygų sklaidos bei prieinamumo sąlygas įgyvendinant valstybės prioritetinius 

nacionalinius ir tarptautinius tikslus, kelti lietuvių leidybos ir literatūros prestižą. 

 

UŽDAVINIAI: 

➢ Dalyvauti organizuojant tarptautinės Vilniaus knygų mugės kultūrinę programą, skatinti mugės tarptautiškumą ir 

sklaidą užsienyje. 

➢ Populiarinti šalyje ir užsienyje lietuvių literatūros ir knygos meno premijų knygas – laureates ir autorius. 

➢ Organizuoti ir koordinuoti 1) knygų leidybos specialistų dalyvavimą; 2) leidybos, literatūros ir autorių teisių 

sklaidą prioritetinėse tarptautinėse knygų mugėse. 

➢ Atstovauti Lietuvos knygų leidybos sektorių užsienio organizacijose, dalyvauti bendrose veiklose ir 

tarptautiniuose projektuose su Europos leidėjų asociacijomis ir užsienio partneriais. 

 

SKAITYMO IR KŪRYBINIO RAŠTINGUMO SKATINIMAS: 

skatinti visuomenės skaitymo ir kūrybinio raštingumo įgūdžius ir prestižą.  

 

UŽDAVINIAI: 

➢ Dalyvauti kuriant Nacionalinę skaitymo skatinimo programą Kultūros ministerijoje. 

➢ Dalyvauti ir koordinuoti Vilniaus miesto savivaldybės darbo grupę rengiant Vilniaus miesto paraišką tapti 

Pasaulio knygų sostine 2022 – 2023 metais. 

➢ Dalyvauti Kauno miesto projekto „Kaunas 2020 m. Europos kultūros sostinė“ literatūros sklaidos ir skaitymo 

skatinimo veiklose. 

➢ Organizuoti ir koordinuoti skaitymo skatinimo akciją „Lietuva skaito!“  gegužės 7 d. švenčiant Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 

➢ Atstovauti knygų leidėjus skaitymo skatinimo akcijose ir iniciatyvose „Knygų Kalėdos“, „Sostinės dienos“, 

„Kaunas 2022 m. Europos kultūros sostinė“ ir kt.  

 

TARPSEKTORINIS BENDRADARBIAVIMAS IR KOMPETENCIJOS:  

ugdyti leidybos specialistų kompetencijas kūrybos, sklaidos ir prieinamumo plėtros srityse bendradarbiaujant su kūrybinių 

ir kultūrinių industrijų sektoriais. 

  

UŽDAVINIAI: 

➢ Organizuoti nuolatines LLA narių veiklas, skatinančias nacionalinės tinklaveiklos iniciatyvas, stiprinančias 

partnerystės ryšius tarp leidybos grandžių ir jų dalyvių, siekiant knygų ir e-turinio prieinamumo paslaugų kūrimą 

ir eksportą.  

➢ Organizuoti LLA ataskaitinį sąskrydį ir LLA valdybos rinkimus. 

➢ Gerinti knygos prieinamumą ir platinimą per Nacionalinį knygų prekyboje katalogą (NKPK, 

www.nkpk.lt) ir autorių teisių LithuanianBooks katalogą www.ltbooks.nkpk.lt plečiant kūrinių 

prekyboje duomenų bazę ir teikiant paslaugas. 

 

 

 

 



LLA STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 2018 M.  

 

Iš viso LLA gautas finansavimas 2018 m. LLA projektams iš LTKT ir LRKM – 132 479 Eur 

                                                    Panaudota veiklų įgyvendinimui 2018. 03.19 – 39 225 Eur 

           Panaudota administravimui 2018. 03.19 – 7 549 Eur 

Tarptautinio projekto PUBCOOP tarpinė ataskaita pateikta 2017.12, gauta kompensacija už panaudotas 

lėšas 13 412 Eur. 

 

Tarptautinio projekto ALDUS tarpinė ataskaita bus pateikta 2018.03.27. Kompensacija skaičiuojama. 

 

1 VEIKLOS SRITIS. ATSTOVAVIMAS IR POLITIKOS FORMAVIMAS 

TIKSLAS: gerinti teisinę aplinką knygų leidybos plėtrai ugdyti visuomenės pagarbą autorių teisėms ir teisėtai 

turinio sklaidai bei užtikrinti informacijos prieinamumą apie: 1) knygų leidybos sektoriaus raidą, 2) dalyvius,   

3) mokestinę, teisinę ir konkurencinę aplinką.  

 

UŽDAVINIAI  /   PROJEKTAS 

KT 

finansavimas 
Įgyvendinimas 

Projektas: LLA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 
95 000 Eur 

Likutis 2018.03.19 –  

74 455 Eur 
1.1 Rinkti ir analizuoti duomenis apie: 1) knygų leidybos rinką; 2) 

prieinamumą ir sklaidą; 3)  autorių teisių pažeidimus ir piratavimą; 4) 

skaitymo įgūdžius; kt.   /   

Projektas: LLA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

  

1.1.1 priemonė – stebėsena, tyrimų papildymas, raidos analizė,  

monitoringas. 

1000 Eur 

1000 (įgyvendinta), 

atnaujinti tyrimo 

„Knygų leidybos 

sektoriaus  vystymasis 

Lietuvoje“ duomenys ir 

spauda 
1.1.2 priemonė – informacinių leidinių lietuvių ir anglų kalba parengimas, 

redagavimas, dizainas, maketavimas, spauda ir sklaida. 
2600 Eur 

Atspausti 7 LLA info 

leidiniai, lankstukai ir k 

t. liet. ir ang. klb. 

(įgyvendinta) 
1.2 Vesti mokestinės ir teisinės aplinkos monitoringą, ruošti ir teikti 

valstybės institucijoms įstatymų pakeitimų siūlymus, aiškinamuosius 

raštus, rekomendacijas. 
0 

LLA sąnaudos, 

einamieji darbai 

1.2.1 priemonė –  teisininkų ir specialistų konsultacijos, leidybos dalyvių 

konsultavimas (EU vieningos skaitmeninės rinkos Direktyvos priėmimas, 

Piratavimo prevencija, kt.). 
1000 Eur 

(lėšos dar 

nepanaudotos) 

1.2.2 priemonė –  įstatymų pakeitimų projektų teisinis išaiškinimas ir 

rekomendacijų teikimas (KM, ŠMM, LRV, Seimas).  
LLA sąnaudos, 

einamieji darbai 
1.3 Dalyvauti ir atstovauti komitetų ir darbo grupių prie valstybės 

institucijų veikloje formuojant leidybos ir literatūros sklaidos; intelektinės 

nuosavybės ir autorių teisių sektorių plėtros; skaitmeninimo ir literatūrinio 

paveldo išsaugojimo; skaitymo skatinimo; vadovėlių ir edukacinės 

literatūros leidybos politiką (KM, ŠMM, LRV, Seimas). 

0 
LLA sąnaudos, 

einamieji darbai 

1.3.1 priemonė –  naujausių Lietuvos ir užsienio mokslinių tyrimų 

rezultatų, mokslinių studijų ir kt. aktualių dokumentų sklaida (šaltinių 

paieška, mokestis, vertimas, santraukų parengimas ir skelbimas svetainėse 

www.lla.lt; www.nkpk.lt, FB). 

150 Eur 
LLA sąnaudos, 

einamieji darbai 

Iš viso:   

 

 

2 VEIKLOS SRITIS. LIETUVOS LEIDYBOS IR LITERATŪROS SKLAIDA IR TARPTAUTIŠKUMAS 

TIKSLAS: gerinti  lietuvių literatūros, knygos meno ir knygų sklaidos bei prieinamumo sąlygas įgyvendinant 

valstybės prioritetinius nacionalinius ir tarptautinius tikslus, kelti lietuvių leidybos ir literatūros prestižą. 

 KT Įgyvendinimas 

http://www.lla.lt/
http://www.nkpk.lt/


UŽDAVINIAI finansavimas 
2.1 Dalyvauti organizuojant tarptautinės Vilniaus knygų mugės kultūrinę 

programą, skatinti mugės tarptautiškumą ir sklaidą užsienyje  

Projektas: ALDUS 
12 857 Eur 10 134 Eur (panaudota) 

2.1.1 priemonė – specialistų programos Vilniaus knygų mugėje 

organizavimas: užsienio ir lietuvių lektorių 3 seminarai (kelionės ir 

apgyvendinimo išlaidos, honorarai, renginių sinchroninis vertimas),  
 (įgyvendinta) 

2.1.2 priemonė – LLA INFO CENTRAS Vilniaus knygų mugėje 

lankytojams, užsienio specialistams ir leidėjams (stendo ploto ir įrangos 

nuoma, informaciniai leidiniai ir jų sklaida, viešinimas)  
 (įgyvendinta) 

2.1.3 priemonė – LLA atstovų dalyvavimas Vilniaus knygų mugės 

kultūrinės ir specialistų programos sudaryme (LKI, LITEXPO). 
 LLA einamieji darbai 

2.1.4 priemonė – atstovauti ir populiarinti Vilniaus knygų mugę 

tarptautinių knygų mugių bendradarbiavimo tinkle, specialistų 

renginiuose ir festivaliuose  

 2 723 Eur likutis yra 

skirtas  LLA atstovų 

dalyvavimui FEP 

sąskrydžiuose Berlyne 

(2018,06)ir Briuselyje 

(2018,11) 
2.2 Populiarinti šalyje ir užsienyje lietuvių literatūrą koordinuojant 

literatūros premijas. 
 EUPL sklaida Vilniaus 

knygų mugėje 

(įgyvendinta)  
2.2.1 priemonė – koordinuoti Europos literatūros premijos skyrimą 

Lietuvoje, įteikimą lietuvių autoriui Briuselyje, pristatymą ir sklaidą 

tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje (kas 3 metai).  

 Šiais metais nebus 

skiriamos premijos 

2.2.2 priemonė – koordinuoti ir viešinti Vilniaus klubo literatūros premiją.  Įgyvendinta, paskelbta 
2.3 Organizuoti ir koordinuoti knygų leidybos specialistų dalyvavimą; 

leidybos, literatūros ir autorių teisių sklaidą prioritetinėse 

tarptautinėse knygų mugėse. 
  

2.3.1 priemonė – organizuoti ir koordinuoti knygų leidybos sektoriaus 

pristatymą ir specialistų dalyvavimą LRKM prioritetinėje 2018 

m. Londono knygų mugėje (balandžio mėn.), kurioje Lietuva 

kartu su Latvija ir Estija prisistatys kaip Market Focus: 1) 

informacinių ir kontaktų leidinių sudarymas, vertimas ir spauda; 

2) knygų leidybos rinkos pristatymų parengimas specialistų 

renginiams; 3) specialistų darbo grupės sudarymas, kelionės ir 

apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai (12 specialistų, 4 darbo 

dienos); 4) autorių teisių e-katalogo www.ltbooks.nkpk.lt 

atnaujinimas ir pristatymas; 5) reprezentacinės išlaidos.  

Projektas: LLA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

12 198 Eur 
11 556 Eur (panaudota 

ir įgyvendinta)  

2.3.2 priemonė – organizuoti ir koordinuoti Nacionalinį Lietuvos stendą, 

knygų leidybos sektoriaus pristatymą ir specialistų dalyvavimą 

svarbiausioje Europoje ir Pasaulyje 2018 m. Frankfurto knygų mugėje 

(spalio mėn.): 1) stendo ploto nuoma ir dalyvio registracija; 2) stendo 

įrangos nuoma ir transportavimas; 3) stendo parodos turinio 

transportavimas; 4) informacinių, kontaktų leidinių, plakatų, skrajučių, 

kvietimų sudarymas, vertimas, dizainas, spauda; 5) knygų leidybos rinkos 

pristatymų parengimas specialistų renginiams; 6) specialistų darbo grupės 

sudarymas, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai (4 

specialistai, 7 darbo dienos); 7) Nacionalinio stendo atidarymo vaišės; 8) 

reprezentacinės išlaidos 

23 806 Eur 
(įgyvendinti iki 2018-

10) 

2.3.3 priemonė – dalyvauti tarptautinėse leidėjų kontaktų mugėse 

Projektas: PUBCOOP 

5657 Eur 

Likutis 3527 Eur LKT 

paramos. Dalyvavimas 

Bukarešto knygų 

mugėje (pateikė 

prašymą 4 leidėjai, ir 

leidėjų kongrese 

Valensijoje 

(įgyvenama),integruoti 

http://www.ltbooks.nkpk.lt/


www.ltbooks.lt 

duomenis į tarptautinį 

portalą 

www.literarymarket.eu 

(įgyvendinama) 
2.4 Atstovauti Lietuvos knygų leidybos sektorių užsienio organizacijose, 

dalyvauti bendrose veiklose ir bendruose tarptautiniuose projektuose 

su Europos leidėjų asociacijomis ir užsienio partneriais 

 

  

2.4.1 Atstovauti Lietuvos leidybos sektorių ir autorių teisių industrijas 

Europos leidėjų asociacijos kasmetiniuose specialistų sąskrydžiuose  

Projektas: ALDUS, 2.1.4 punktas,  
 

2 723 Eur likutis yra 

skirtas  LLA atstovų 

dalyvavimui FEP 

sąskrydžiuose Berlyne 

(2018,06)ir Briuselyje 

(2018,11) 
2.4.2 Narystė Europos leidėjų federacijoje (nario mokestis) 1160 Eur Sumokėta 
Iš viso:   

 

 

 

3 VEIKLOS SRITIS. SKAITYMO IR KŪRYBINIO RAŠTINGUMO SKATINIMAS 

TIKSLAS: populiarinti ir skatinti visuomenės skaitymo ir kūrybinio raštingumo įgūdžius. 

 

UŽDAVINIAI 

KT 

finansavimas 
Įgyvendinimas 

3.1 Dalyvauti kuriant Nacionalinę skaitymo skatinimo programą Kultūros 

ministerijoje. 
  

3.1.1 priemonė – deleguoti atstovus į KM darbo grupę rengiant 

Nacionalinę skaitymo skatinimo strategiją ir įgyvendinimo priemones. 
 LLA einamieji darbai 

3.2 Dalyvauti ir koordinuoti Vilniaus miesto savivaldybės darbo grupę 

rengiant Vilniaus miesto paraišką tapti Pasaulio knygų sostine 2022 – 

2023 metais. 
 LLA einamieji darbai 

3.3 Organizuoti ir koordinuoti kasmetinę skaitymo skatinimo akciją 

„Lietuva skaito!“  gegužės 7 d. švenčiant Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dieną. 

Projektas: LLA STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

  

3.3.1 priemonė – tęsti akcijos „Lietuva skaito!” veiklas populiarinant 

skaitymą, jaunųjų lietuvių autorių kūrybą, organizuojant renginius 

Lietuvos miestuose ir regionuose, lietuvių užsienio bendruomenėse. 

Daugiau www.lietuvaskaito.lt ; http://www.lietuvaskaito.lt/apie-lietuva-

skaito/  

15 000 Eur 
Likutis 15 000 Eur. 

Pradėta įgyvendinti.  

3.3.1 priemonė – atstovauti knygų leidėjus skaitymo skatinimo akcijose ir 

iniciatyvose „Knygų Kalėdos“, „Sostinės dienos“, „Kaunas 2022 m. 

Europos kultūros sostinė“ ir kt.  
 LLA einamieji darbai 

3.3.1 priemonė – deleguoti LLA atstovus į darbo grupes, tarpininkauti 

tarp projektų koordinatorių ir leidėjų, organizuoti paramą. 
 LLA einamieji darbai 

Iš viso:   

 

 

4 VEIKLOS SRITIS. TARPSEKTORINIS BENDRADARBIAVIMAS IR KOMPETENCIJOS 

TIKSLAS: ugdyti leidybos specialistų kompetencijas kūrybos, sklaidos ir prieinamumo plėtros srityse 

bendradarbiaujant su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriais. 

 

UŽDAVINIAI 

KT 

finansavimas 
Įgyvendinimas 

4.1 Organizuoti nuolatines LLA narių veiklas, skatinančias nacionalinės 

tinklaveiklos iniciatyvas, stiprinančias partnerystės ryšius tarp 

leidybos grandžių ir jų dalyvių, siekiant knygų ir e-turinio 

prieinamumo paslaugų kūrimą ir eksportą. 

 LLA einamieji darbai 

http://www.ltbooks.lt/
http://www.literarymarket.eu/
http://www.lietuvaskaito.lt/apie-lietuva-skaito/
http://www.lietuvaskaito.lt/apie-lietuva-skaito/


4.1.1 priemonė – “Leidėjų pusryčių“ organizavimas (6 leidėjų ir kitų 

sektorių ar institucijų atstovų susitikimai). 700 

Lėšas galima skirti 

LLA ataskaitiniam 

susirinkimui 
4.1.2    priemonė – knygų leidybos sektoriaus naujienų, LLA veiklos ir 

pasiekimų, statistinės informacijos  viešinimas spaudoje, radijuje ir TV, 

socialiniuose tinkluose (BNS naujienos, interviu, pokalbiai, straipsniai, 

socialinė media). 

 LLA einamieji darbai 

4.2 Organizuoti LLA ataskaitinį sąskrydį ir LLA valdybos rinkimus.  LLA einamieji darbai 
4.2.2    priemonė – sąskrydžio organizavimas ir koordinavimas 

(viešinimas, ataskaitos, pranešimai, salės ir įrangos nuoma, kavos 

pertraukėlių išlaidos.  
 LLA einamieji darbai 

4.2 Gerinti knygos prieinamumą ir platinimą per Nacionalinį knygų 

prekyboje katalogą (NKPK, www.nkpk.lt) ir autorių teisių 

LithuanianBooks katalogą www.ltbooks.nkpk.lt plečiant kūrinių 

prekyboje duomenų bazę ir teikiant paslaugas. 

PROJEKTAS: Lietuvių literatūros autorių teisių sklaida 

optimizuojant e-katalogą ltbooks.nkpk.lt (LRKM finansasvimas) 

24 265 Eur 

Likutis 15 935,Eur. 

2017-2018 m. 

projektas. 5 300 Eur 

priskirti 2017 m. 

išlaidoms 

4.3.1 priemonė –  Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) ir 

autorių teisių www.ltbooks.nkpk.lt katalogo palaikymas, plėtra, naujų 

funkcijų diegimas (daugiau nkpk.lt; http://nkpk.lt/nkpk-vartotojo-

vadovas.pdf),  duomenų ir naujų įrašų redagavimas, vertimas į anglų 

kalbą (projektas remiamas pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių 

apsaugos programą, LRKM) 

 

Išlaidos patirtos 

www.ltbooks.lt web 

dizainui, informacijos 

rengimui ir talpinimui. 

Atsakinga Eimantė 

Sebestijonė. 

Iš viso:   

 

LLA sąskaitos, antspaudas ir Įstatai yra perduoti LLA prezidentui nuo 2018-03-16. 

 

Lietuvos leidėjų asociacijos sąskaitos AB bankas „Swedbank“: 

LT337300010002448324 – 29 601,21 Eur (einamųjų LLA išlaidų, tarptautinių projektų biudžeto sąskaita); 

LT657300010002455896 – 14 789,66 Eur (Kultūros ministerijos programų remiamų projektų sąskaita); 

LT037300010035329148 – 66 788,36 Eur (Lietuvos kultūros tarybos programų remiamų projektų sąskaita). 

 

 

Parengė                                                                                                                       Aida V. Dobkevičiūtė 
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