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AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „AVAKA” 
ATLYGINIMO, SURINKTO AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIAMS IR 

GAMINTOJAMS (PRODIUSERIAMS) UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ 
RETRANSLIAVIMĄ, PASKIRSTYMO TAISYKLĖS 

 

Svarstomi klausimai: 

Atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už 
audiovizualinių kūrinių retransliavimą, paskirstymo taisyklių pakeitimo ir tvirtinimo projektas. 
 

Siūlymas: 

Į retransliavimo kabelinių operatorių tinklais paskirstymą įtraukti muzikinius klipus kaip atskirą 
(papildomą) modulį. Muzikinių klipų moduliui priskirtina suma būtų išskaičiuoja išvedus muzikinių 
klipų trukmių ir kitų TV kanalų trukmių procentinį santykį. Atlyginimo suma muzikinių klipų teisių 
turėtojams apskaičiuojama audiovizualinio kūrinio, praėjusiais metais transliuoto „Atlyginimo, surinkto 
audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių 
retransliavimą, paskirstymo taisyklėse“ (toliau – Retransliavimo paskirstymo taisyklės)  nurodytuose 
televizijos kanaluose, trukmę minutėmis dauginant iš transliacijų skaičiaus ir minutės kainos. Minutės 
kaina apskaičiuojama atlyginimą, skirtą muzikinių klipų moduliui, padalinus iš visų per praėjusiais 
metais transliuotų muzikinių klipų minučių sumos.  
        
1. Sprendimas: 
Perkelti nuostatą Retransliavimo paskirstymo taisykles. 
 
2. Sprendimo galiojimas: 

Sprendimas įsigalioja sekančio paskirstymo už retransliavimą kabelinių operatorių tinklais. 

3. Perkėlimas į AVAKA vidaus dokumentus: 
 

Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą atitinkamai papildyti Retransliavimo paskirstymo 
taisyklių 27 punktą išdėstant jį taip tokiomis formuluotėmis: 

 
27. Surinkto atlyginimo apskaičiavimas: 

27.1. Kiekvienam AV kūrinių (išskyrus muzikinių klipų) autoriui ir gamintojui (prodiuseriui) 
surinktas atlyginimas apskaičiuojamas tokiu principu:  

- Kiekvieno AV kūrinio autoriaus ar gamintojo (prodiuserio) surinktas minučių skaičius yra  
dauginamas iš kiekvieno retransliuotojo gautos minutės kainos; Minutės kaina apskaičiuojama TV 
kanalui priskirtą sumą, kuri nustatoma pagal TV auditorijos dydį, padalinus iš visų TV kanalo 
minučių, žanrų ir retransliavimo laiko sandaugų sumos.  

- Kiekvieno AV kūrinio gauta suma dauginama iš koeficiento pagal kūrinio žanrą;  



- Kiekvieno AV kūrinio gauta suma dauginama iš koeficiento pagal kūrinio retransliavimo laiką 
(prime time ar non prime time).  
  
27.2. Kiekvieno muzikinio klipo autoriaus ar gamintojo (prodiuserio) surinktas minučių skaičius yra 
dauginamas iš kiekvieno retransliuotojo gautos minutės kainos. Minutės kaina apskaičiuojama 
Muzikinių klipų moduliui priskirtą sumą, kuri nustatoma išvedus muzikinių klipų trukmių ir kitų TV 
kanalų trukmių procentinį santykį, padalinus iš visų muzikinių klipų minučių sumos.“ 
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