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AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS AVAKA 

Visuotinis narių susirinkimas 

Dėl licencinio tarifo už viešą kūrinių naudojimą  
 

 

Siūlymas: 

1) Patvirtinti atlyginimo apskaičiavimo formulę (toliau – Formulė) taikytiną ūkio subjektams 

(naudotojams), teikiantiems apgyvendinimo paslaugas ir savo veikloje atliekantiems viešą AVAKA 

administruojamų autorių ir gretutinių teisių saugomų kūrinių paskelbimą. 

 

Formulėje naudojamos sąvokos: 

(MA) Mokėtinas atlyginimas – atlyginimo dydis, už viešą kūrinių paskelbimą, kuris nustatomas 

licencine sutartimi, pasirašoma su ūkio subjektu (naudotoju), teikiančių apgyvendinimo paslaugas.  

(X) Kambarių skaičius – ūkio subjekto valdomų kambarių, kuriuose suteikiama galimybė 

vartotojams matyti televizijos programas, skaičius, 

(T) Licencinis tarifas – atlyginimo dydis, nustatomas vadovaujantis objektyviais kriterijais, kurį 

tvirtina AVAKA kompetentingas valdymo organas, vadovaudamasi AVAKA Visuotiniame narių 

susirinkime patvirtintais dokumentais: Licencijų teikimo tvarkos aprašu bei Tarifų ir jų nuolaidų 

patvirtinimo bendrosiomis sąlygomis.  

(N) Koeficientas – Valstybinio turizmo departamento klasifikuojamų ir neklasifikuojamų ūkio 

subjektų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas įvertinimas 5 * (žvaigždučių) skalėje. 

Koeficiento dydis Ūkio subjektai, kuriems taikomas koeficientas 

1 Neklasifikuojamiems ūkio subjektams 

1,1 Klasifikuojamiems ūkio subjektams, kuriems suteikta 1*  

1,2 Klasifikuojamiems ūkio subjektams, kuriems suteikta 2* 

1,3 Klasifikuojamiems ūkio subjektams, kuriems suteikta 3* 

1,4 Klasifikuojamiems ūkio subjektams, kuriems suteikta 4* 

1,5 Klasifikuojamiems ūkio subjektams, kuriems suteikta 5* 

 

(Y) Užimtumo procentas – ūkio subjekto kambarių apgyvendinimo (užimtumo) procentas per 

atsiskaitomąjį laikotarpį. Užimtumo procentą deklaruoja ūkio subjektas (naudotojas) kiekvienų metų 

gruodžio 1 dieną už praėjusius 12 mėnesių. Deklaruotas užimtumo procentas užfiksuojamas 

sekantiems metams ir taikomas Formulėje.  

   

Formulė:  

MA= X * T * N * Y 

Kur: 

MA – mokėtinas atlyginimas  

X – kambarių skaičius  

T – licencinis tarifas 

N – koeficientas, taikytinas pagal 5* skalę. 

Y – užimtumo procentas per atsiskaitomąjį laikotarpį 

*Pastaba: Ši formulė netaikoma ūkio subjektui (naudotojui) pradedančiam tekti apgyvendinimo 

paslaugas (neturinčiam veiklos istorijos). Tokiu atveju ūkio subjektui taikomas fiksuotas 

minimalus atlyginimo dydis, kurį tvirtina AVAKA Taryba administracijos siūlymu. Fiksuotas 



minimalus atlyginimo dydis taikomas 12 mėnesių nuo veiklos pradžios. Suėjus šiam terminui 

naudotojui pradedama taikyti bendra Formulė.   

 

2) Patvirtinti licencinį tarifą (T) taikytiną Formulėje – .................. 

3) Suteikti teisę AVAKA Tarybai keisti Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus ir nustatyti 

licencinio tarifo ir mokėtino atlyginimo dydį ūkio subjektams (naudotojams), teikiantiems 

apgyvendinimo paslaugas ir savo veikloje atliekantiems viešą AVAKA administruojamų autorių ir 

gretutinių teisių saugomų kūrinių paskelbimą. 

Taryba nustatydama licencinio tarifo dydį turės vadovautis AVAKA Visuotiniame narių susirinkime 

patvirtintais dokumentais: Licencijų teikimo tvarkos aprašu bei Tarifų ir jų nuolaidų patvirtinimo 

bendrosiomis sąlygomis.  


