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Audiovizualinių kūrinių
retransliavimas
KABELINIŲ

OPERATORIŲ TINKLAIS
1. ATLYGINIMO PASKIRSTYMO PRINCIPAI
Audiovizualinių kūrinių Retransliavimo kabelinių
operatorių tinklais paskirstymas teisių turėtojams yra
atliekamas vadovaujantis LR Autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo nuostatomis ir AVAKA Atlyginimo,
surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir
gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių
retransliavimą, paskirstymo taisyklių (toliau –
Paskirstymo taisyklės) nuostatomis.
Atlyginimas teisių turėtojams, išskyrus atlyginimą
muzikinių klipų teisių turėtojams (žiūrėti 3 punktą),
apskaičiuojamas remiantis:

AUDIOVIZUALIO
KŪRINIO TRUKMĘ

AUDIOVIZUALINIO
KŪRINIO
RETRANSLIAVIMO
LAIKĄ

RETRANSLIUOJAMŲ
KANALŲ ŽIŪRIMUMĄ

b. PASKIRSTYTO, BET NEIŠMOKĖTO ATLYGINIMO UŽ
ANKSTESNIUS
LAIKOTARPIUS.
Pagal AVAKA
Paskirstymo taisykles neišmokėtas atlyginimas teisių
turėtojams yra saugomas 3 metus. AVAKA imasi visų
būtinų priemonių identifikuojant audiovizualinių
kūrinių teisių turėtoją, nustatant jo tapatybę. Pasibaigus
3 metų laikotarpiui, neišmokėtos sumos pridedamos
prie einamųjų metų paskirstymo sumos ir yra
perskirstomos.

AUDIOVIZUALINIO
KŪRINIO ŽANRĄ

AVAKA atstovaujamiems Lietuvos teisių turėtojams
paskirstytas retransliavimo atlyginimas už 2017 m.,
susideda iš:
TURĖTOJAMS

IR
UŽ

PRISKIRTO
2017 M.

ATLYGINIMO

Atlyginimo

222.305,70 €.

2017 m.
2016 m.

pav. Surinkto atlyginimo pokytis 2016-2017 m.

2. SKIRSTOMAS ATLYGINIMAS

a. SURINKTO

Džiugina ir tai, jog AVAKA surenka vis didesnį atlyginimą
atstovaujamiems teisių turėtojams. Lyginant 2016 m. ir
2017 m., surinkimas augo daugiau negu 3 %.

TEISIŲ

suma

-

Atsižvelgiant į tai, neišmokėtas atlyginimas teisių
turėtojams už praėjusius laikotarpius, pridedamas prie
2017 m. paskirstymo. Pridedama suma - 27 160,33 €.
Iš viso už 2017 m. retransliavimą AVAKA Lietuvos
audiovizualinių kūrinių teisių turėtojams skirsto –

249 466,03 €.
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€249 422,78
€224 677,10
€215 343,14

2015

2016

2017

pav. Skirstomas atlyginimas už 2015-2017 m.

Šis skirstomas atlyginimas už Retransliavimą kabelinių
operatorių tinklus yra didžiausias per visus AVAKA
veiklos metus.
Pagal AVAKA Paskirstymo taisykles, 50 % (124.733,02
€) tenka Lietuvos audiovizualinių kūrinių gretutinių teisių
turėtojams, 50 % (124.733,02 €) - autorinių teisių
turėtojams.
3. PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ PASIKEITIMAI
2018 m. balandžio 30 d. vykusiame AVAKA
Visuotiniame narių susirinkime, patvirtintas atlyginimo
už Retransliavimą muzikinių klipų teisių turėtojams
apskaičiavimo modelis. Vadovaujantis Paskirstymo
taisyklėmis, atlyginimas muzikinių klipų teisių
turėtojams apskaičiuojamas surinktą minučių skaičių
dauginant iš kiekvieno retransliuotojo gautos minutės
kainos.
Minutės kaina apskaičiuojama Muzikinių klipų moduliui
priskirtą sumą, kuri nustatoma išvedus procentinį santykį
tarp visų paskirstyme dalyvaujančių audiovizualinių
kūrinių ir muzikinių klipų trukmių, padalinus iš visų
muzikinių klipų minučių sumos.
4. AUDITORIJOS DYDIS
Pagal AVAKA Paskirstymo taisykles, Retransliavimo
kabelinių operatorių tinklais paskirstyme dalyvauja tie
audiovizualiniai kūriniai, kurie buvo retransliuoti TV
kanaluose, kurių metinis auditorijos dydis yra didesnis
negu 2 %.

Paskirstyme už 2017 m. dalyvauja šie TV kanalai: BTV,
LRT TELEVIZIJA, TV3, LNK, TV8, INFO TV, TV6,
TV1, LIETUVOS RYTAS TV. Šių TV kanalų metinis
auditorijos dydis lyginant su 2016 m. didesnis daugiau
negu 3 % (2016 m. - 61,25%, 2017 - 63,25%).
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5. PASKIRSTYME
ANALIZUOTŲ
KŪRINIŲ
INFORMACIJA
2017 m. Retransliavimo kabelinių operatorių tinklais
paskirstyme dalyvauja 1214 audiovizualinių kūrinių
(87 filmai, 19 serialai, 356 TV laidos ir 752 muzikiniai
klipai), kurie per praėjusius metus buvo retransliuoti
daugiau nei 18 000 kartų.
Dalyvavusių paskirstyme audiovizualinių kūrinių
skaičius lyginant su 2016 m. išaugo daugiau negu 37
%. Kaip minėta, augimui svarbiausias veiksnys –
įtrauktas naujas muzikinių klipų paskirstymo modelis.
Lyginant duomenis neįtraukiant muzikinių klipų, 2017
m. paskirstyme dalyvavo beveik 2 % daugiau
audiovizualinių kūrinių negu 2016 m.: 2017 m. augo
filmų (10 filmų daugiau) ir TV laidų (10 TV laidų
daugiau) daugiau negu per 2016 skaičius, mažėjo –
serialų (1 serialu mažiau).

ATASKAITA PARENGTA PAGAL AVAKA SURINKTUS DUOMENIS PER 2017 M.
KILUS KLAUSIMŲ, KREIPKITĖS EL. PAŠTU paskirstymai@avaka.lt
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