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METŲ AVAKA APŽVALGA IR 
SKAIČIAI 
KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS 

UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ 

ATGAMINIMĄ 

ASMENINIAIS TIKSLAIS 

PIRMOJO ĮRAŠO GAMINTOJAMS 

(PRODIUSERIAMS) 
  

1 ATLYGINIMO PASKIRSTYMO PRINCIPAI 

Kompensacinio atlyginimo paskirstymas audiovizualinių kūrinių teisių turėtojams yra atliekamas vadovaujantis: 

/:: LR Kultūros ministro įsakymu, kuriuo AVAKA yra 
paskirta atsakinga asociacija paskirstyti ir išmokėti 
Atlyginimą audiovizualinių kūrinių (toliau – AV 
kūriniai) prodiuseriams (visiems) ir autoriams (tik 
atstovaujamiems); 

/:: AVAKA Kompensacinio atlyginimo, surinkto audiovizualinių 
kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už 
audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, 
paskirstymo taisyklėmis (toliau Paskirstymo taisyklės); 

/:: LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu;  
/:: Lietuvos gyventojų sociologiniu tyrimu dėl muzikos, 
audiovizualinių ir kitų kūrinių kopijavimo rezultatais (toliau – 
Sociologinis tyrimas). 

/:: Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių 
kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą 
asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, 
mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
2018 m. liepos 25 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 734; 

 

2 PASKIRSTYMO SKAIČIAI: ATLYGINIMAS 

Už 2019 m. pirmojo įrašo gamintojams (prodiuseriams) AVAKA 

paskirstė 584 709,45 €. Lyginant su 2018 m., paskirstymo suma 

padidėjo 157 367,80 €. Paskirstymo suma gaunama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

/:: SURINKTAS ATLYGINIMAS. Per 2019 m. 
pirmojo įrašo gamintojams prodiuseriams 
surinkta 126 701,35 € daugiau negu per 2018 m. 
Surinkta suma yra lygi  620 115,65 €; 
 
/::.NEIŠMOKĖTAS ATLYGINIMAS. Pagal AVAKA 

Paskirstymo taisykles atlyginimas teisių 

turėtojams saugomas 3 metus. AVAKA imasi visų 

būtinų priemonių teisių turėtojų tapatybei ir 

buvimo vietai nustatyti. Pasibaigus 3 metų 

laikotarpiui neišmokėtos sumos pridedamos prie 

einamųjų metų paskirstymo sumos ir yra iš naujo 

perskirstomos.  

Atsižvelgiant į tai, neišmokėtas kompensacinis 

atlyginimas už atgaminimą asmeniniais tikslais už 

2016 m. pridedamas prie 2019 m. paskirstymo. Iš 

viso prie skirstomos sumos pridedama  93 577,86 

€. Šią sumą sudaro: 2016 m. paskirstytas, bet 

neišmokėtas atlyginimas pirmojo įrašo 

gamintojams (prodiuseriams), nepanaudotos 

sumos iš atsargos rezervo, kuris yra formuojamas 

teisiškai pagrįstų teisių turėtojų pretenzijoms dėl 

negauto atlyginimo, bei nepanaudotos sumos iš 

užsienio teisių turėtojų rezervo. 
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3 PASKISRTYMO SKAIČIAI: AV KŪRINIAI 

Pagal AVAKA Paskirstymo taisykles, skirstant Kompensacinį atlyginimą, paskirstymo suma, padalinama į atskirus modulius1: 

 

/:: INTERNETAS 
:.Patvirtinti šaltiniai: kinofondas.lt, cinemaclub.eu, 
zmonescinema.lt,.play.tv3.lt,.ltfilms-lt/,.lnk.lt, lrt.lt/mediateka; 
: Dalyvaujančių AV kūrinių skaičius – 1294, peržiūrų skaičius – 
26 393 431; 
: Lyginant su 2018 m. paskirstymu: dalyvaujančių AV kūrinių 
skaičius mažesnis, peržiūrų – didesnis. 
 

/:: TV 
: Paskirstyme dalyvaujantys TV kanalai: LRT, LNK, TV3, 
TV1, TV6, TV8, BTV, Lietuvos ryto televizija, LRT Plius; 
: Paskirstyme dalyvauja 1816 AV kūriniai: 945 muzikiniai 
klipai, 277 filmai, 35 serialai, 559 TV laidos. Bendra visų 
AV kūrinių trukmė – 807602 minutės; 
: Lyginant su 2018 m. AV kūrinių skaičius 1054 vienetais 
mažesnis. 

/:: KINO TEATRAI 
: Rodyti 62 filmai; 
: Žiūrovų skaičius – 817570; 
: Palyginimas su 2018 m.: 2019 m. žiūrovų ir AV kūrinių skaičius 
mažesnis. 
 

/:: NAUJAI PAGAMINTI FILMAI 
: 2019 m. pagamintas 131 filmas; 
: Lyginant su 2018 m.: 2019 m. pagaminta 47 filmais 
mažiau negu per 2018 m. 
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4 SOCIOLOGINIO TYRIMO REZULTATAI 

Skirstydama atlyginimą teisių turėtojams AVAKA vadovaujasi Sociologiniu tyrimu, kurį atlieka atsakinga asociacija (AGATA). 

Sociologinio tyrimo rezultatai nurodo, kokiomis proporcijomis atgaminami skirtingų žanrų (filmai, serialai, muzikiniai klipai ir 

TV laidos) audiovizualiniai kūriniai. 

/:: FILMŲ atgaminimas 2018 m. pakilęs iki 

46,39%,  2019 m. nukrito iki 43,09% ir yra 

mažiausias nuo 2014 m.; 

/:: SERIALŲ atgaminimas  nuo 2017 m. 

tendencingai kyla ir 2019 m. pasiekė beveik 

25%; 

/:: TV LAIDOS. Nuo 2014 m. iki 2017 m. TV 

laidų atgaminimas augęs, nuo 2018 m. toliau 

mažėja ir 2019 m. sumažėjo iki 9,95%. 

/:: MUZIKINIAI KLIPAI 2019 m. duomenimis 

muzikiniai klipai yra trečioje vietoje pagal 

atgaminimo dydį Lietuvoje ir siekė 21,10%. 

Lyginat su 2018 m. muzikinių klipų 

atgaminimas padidėjo 0,02%. 

 
1 Pagal AVAKA Paskirstymo taisykles, esant nepakankamam skaičiui duomenų interneto, kino teatrų, naujai pagamintų filmų ar DVD moduliuose, atlyginimo 
dalys skirstomos pagal TV modulį. 

📺 🎥 
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1 FILMAI 2 SERIALAI 3 MUZIKINIAI KLIPAI 4 TV LAIDOS


