Asociacija LATGA
VIZUALINIŲ MENŲ SKYRIUS
AUTORINIO ATLYGINIMO PASKIRSTYMO TAISYKLĖS
Taisyklės taikomos autorinio atlyginimo, surinkto iš vizualinių menų naudotojų už
kūrinių atgaminimą ir kūrinių transliavimą per televiziją ir kabelinę televiziją.
1.

Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą paskirstymas
1.1 Autorinis atlyginimas už vizualinių menų (vaizduojamojo meno,
taikomosios dailės, fotografijos) reprodukcijų panaudojimą knygose,
brošiūrose, kalendoriuose, atvirutėse, plakatuose, periodiniuose leidiniuose ir
kituose leidiniuose, bei internete surenkamas pagal tarifus, kuriems pritarė
2007-04-16 Asociacijos LATGA Konferencija ir kuriuos 207-05-03 patvirtino
LATGA-A Taryba.
1.2. Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą paskirstymas atliekamas
kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d. Skirstomos autorinio atlyginimo
mokėjimų sumos gautos už praėjusį mėnesį. Lietuvos autoriams autorinis
atlyginimas išmokamas kiekvieną mėnesį, užsienio autoriams – už laikotarpį,
numatytą Asociacijos LATGA ir autoriams atstovaujančių bendrijų sutartyse,
bet ne rečiau kaip kartą per metus.
1.3. Autorinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą periodiniuose leidiniuose
surenkamas ir paskirstomas 2 kartus per metus.

2. Autorinio atlyginimo už kūrinių transliavimą per televiziją ir kabelinę
televiziją paskirstymas
2.1. Autoriniu atlyginimu už kūrinių transliavimą laikomas autorinis
atlyginimas, sumokėtas televizijos stočių už teisę transliuoti vizualinių menų
kūrinius.
2.2. Remiantis 1987 metais Sidnėjuje CISAC priimta rekomendacija dėl
autorinių honorarų sumų, gautų už kūrinių panaudojimą, transliuojant juos per
televiziją, paskirstymo tarp skirtingų repertuarų, vizualinių menų autoriams
skirti 5% nuo autorinio atlyginimo sumos surinktos už visą Asociacijos
LATGA repertuarą iš Lietuvos TV stočių ir 4% iš Lietuvos kabelinės TV
operatorių.
2.3. Autorinis atlyginimas surinktas per ketvirtį paskirstomas ir išmokamas
Lietuvos autoriams sekančio ketvirčio pabaigoje. Užsienio autoriams – už
1

laikotarpį, numatytą Asociacijos LATGA ir autoriams atstovaujančių bendrijų
sutartyse, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
2.4. Autorinis atlyginimas gautas iš TV stočių už ketvirtį yra dalinamas iš
transliuotų tą ketvirtį kūrinių skaičiaus. Informaciją apie transliuotus kūrinius
pateikia:
1) autoriai (informacija patikrinama pagal TV programas arba peržiūrint
laidas internete);
2) televizijos stotys;
3) Asociacijos LATGA darbuotojas fiksuoja kūrinius, stebėdamas laidas per
televiziją, internete ir videokasetėse įrašytas laidas.
2.5. Padalinus autorinį atlyginimą už ketvirtį iš tą ketvirtį transliuotų kūrinių
skaičiaus – gaunama vieno kūrinio kaina. Kiekvienam autoriui išmokamas
autorinis atlyginimas priklausomai nuo to kiek jo kūrinių buvo transliuota per
televizija.
2.6. Jeigu tas pats kūrinys transliuojamas 1 minutę ar ilgiau, honoraras
skaičiuojamas už kiekvieną 30 sekundžių, kaip už atskirą kūrinį.
2.7 Kai ta pati laida transliuojama 2 kartus, taikomas koeficientas 1.
Sekančioms pakartotinėms transliacijoms taikomas koeficientas 0,5.
2.8. Autorinis honoraras neskaičiuojamas už kūrinius rodytus per
informacines televizijos laidas apie dienos įvykius ir aktualijas („panorama“,
„Žinios“ ir pan.).
2.9. Prie televizijos stočių sumokėto autorinio atlyginimo pridedamas autorinis
atlyginimas, sumokėtas kabelinės televizijos operatorių už Lietuvos TV kanalų
retransliavimą.
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