AVAKA – moderni kino ir televizijos kūrėjus
jungianti asociacija, kuri kasdiena rūpinasi
daugiau kaip 400 kūrėjų interesais. Narystė
nemokama, o draugystė – neįkainojama.

AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA
Arčiau kūrėjo!
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1. Atlyginimo paskirstymo principai
Retransliavimo
kabelinių
operatorių
tinklais
paskirstymas yra atliekamas vadovaujantis LR
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir AVAKA
paskirstymo taisyklių nuostatomis. Atlyginimas
audiovizualinių kūrinių pirmojo įrašo gamintojams
(prodiuseriams) ir autoriams paskirstomas pagal
šiuos kriterijus (graﬁkas dešinėje):
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2. Atlyginimas
215 343,14 €

2015

AUDIOVIZUALINIO KŪRINIO
TRUKMĘ

2016 m. atlyginimo už audiovizualinių kūrinių
retransliavimą buvo surinkta beveik 8% daugiau, nei
2015 m. Lietuvos teisių turėtojams paskirstyta
215343,14 €. Tai yra vienas didžiausių atlyginimų,
surinktų per 6 veiklos metus.

1

AVAKA – moderni kino ir televizijos kūrėjus
jungianti asociacija, kuri kasdiena rūpinasi
daugiau kaip 400 kūrėjų interesais. Narystė
nemokama, o draugystė – neįkainojama.

AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA
Arčiau kūrėjo!

3. Taisyklės
Paskirstymo taisyklėse, patvirtintose Visuotiniame narių susirinkime 2017 m. gegužės 31 d., atsižvelgiant į
besikeičiančią rinką, buvo patvirtintas naujas paskirstymo modelio principas:
TV kanalams, kurių auditorijos dydis didesnis negu 2%, o administruojamų audiovizualinių kūrinių skaičius –
nepakankamas, taikoma vidutinė visų TV kanalų minučių kaina, o likęs nepaskirstytas atlyginimas padalinamas
kitiems TV kanalams pagal jų auditorijos dydžius.

4. Auditorijos dydis
Pagal Paskirstymo taisykles, paskirstyme dalyvauja
TV kanalai, kurių metinis vidutinis auditorijos dydis
yra didesnis nei 2%. Lyginant paskutinių trejų metų
duomenis, bendras Lietuvos televizijų žiūrimumas –
mažėja ir lyginant su 2014 m. sumažėjo 10,45 %.
Populiariausi TV kanalai nesikeičia – TV3, LNK ir LRT
televizija.
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Sumažėjęs bendras Lietuvos televizijų žiūrimumas

5. Audiovizualiniai kūriniai

ﬁlmai

30

TV laidos

10,45%

serialai

Audiovizualinių kūrinių pasiskirstymas

2016 m. Retransliavimo kabelinių operatorių tinklais
paskirstyme dalyvauja 9 Lietuvos televizijos: LRT,
LNK, TV3, TV1, INFO TV, TV6, TV8, BTV, Lietuvos ryto
televizija. Paskirstyme dalyvauja 453 audiovizualiniai
kūriniai (77 ﬁlmai, 30 serialai ir 346 TV laidos), kurie
buvo retransliuoti daugiau nei 17 000 kartų.
Dalyvaujančių paskirstyme audiovizualinių kūrinių
skaičius lyginat su 2015 metų paskirstymu sumažėjo
daugiau nei 11 %, o retransliacijų skaičius – apie 7 %.

6. MOKĖJIMAI
Atlikus paskirstymą, atlyginimas bus išmokėtas
daugiau kaip 100 audiovizualinių kūrinių teisių
turėtojų. 2016 m. retransliavimo paskirstymo
vidutinė išmokėtina suma - 1744,09 €. Mažiausia
priskaičiuota suma audiovizualiniam kūriniui - 0,23
€, didžiausia – 9210,06 €

1744,09 €*

*Vidutinė išmokėtina suma
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Workshops 2017
Lietuviškas kinas internete
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Visa informacija apie Lietuvos
audiovizualinius kūrinius

Tarptautiniai mokymai 2017
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