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Pranešimo turinys
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Kolektyvinio administravimo asociacijos



• 2017-11-22 AVAKA rašytinis kreipimasis į apgyvendinimo paslaugas teikiančius subjektus dėl licencinės 
sutarties sudarymo

• 2018-05-22 AVAKA rašytinis kreipimasis į LVRA dėl licencinės sutartie sudarymo 

• 2018-07-18 LVRA rašytinis atsakymas su prašymu pateikti reikiamus įrodymus dėl autorių teisių 
administravimo

• 2018-10-16 LVRA ir LKTA bei AVAKA susitikimas dėl galimų derybų

• 2018-11-13 AVAKA pateiktas komercinis pasiūlymas dėl licencijos sąlygų

• 2018-11-16 LVRA rašytinis atsakymas AVAKA,ai su pakartotiniu prašymu pateikti įrodymus dėl 
administruojamų viešo paskelbimo teisių

• 2019-01-07 AVAKA rašytinis kreipimasis į LVRA ir nurodymas, kad toliau nemato prasmės deryboms ir kad 
gins savo teises teisme

• 2019-08-20 AVAKA komercinis pasiūlymas dėl taikytino licencinio tarifo ir sutarčių sudarymo

• 2019-09-05 LVRA rašytinis atsakymas AVAKA,ai
• Išreiškiama intencija deryboms, ypač dėl tarifo dydžio

• Pakartotinis prašymas pateikti informaciją dėl AVAKA administruojamo repertuaro ir teisių turėtojų

• 2019-10-07 AVAKA rašytinis atsakymas
• Pakartojamas reikalavimas sudaryti licencines sutartis
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Santykių genezė



• Lietuvos teisė

• Audiovizualinio kūrinio autoriai ir filmų prodiuseriai turi turtinę teisę į viešą kūrinių ir jų įrašų bet kokia forma 
skelbimą (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str., 57 str.)

• Audiovizualinių kūrinių ir jų įrašų bet kokia forma viešas naudojimas viešbučiuose / restoranuose ir pan. 
yra jų viešas skelbimas

• ES teisė (ES Teisingumo teismo praktika) (sprendimai 2010-03-18 byloje C-136/09, 2006-12-07 byloje 
C-306/05,

• Viešbutis yra įstaiga, kuri, labai gerai žinodama savo elgesio pasekmes, įsikiša suteikdama savo klientams 
priėjimą prie saugomų kūrinių. Nesant tokio įsikišimo jos klientai negalėtų matyti transliuojamų kūrinių;

• Per taip įrengtus televizorius viešbutis išplatina signalą viešbučio kambariuose gyvenantiems klientams, tai 
yra viešas paskelbimas, nesvarbu, kokia technika naudojama tam signalui transliuoti;

• Viešo paskelbimo prasme nėra svarbus vietos, kurioje paskelbiama, privatumo ar viešumo kriterijus;

• Vien viešbučio savininko atliktas televizorių įrengimas viešbučio kambariuose ir jų prijungimas prie viešbutyje 
įrengtos centrinės antenos yra kūrinio viešas paskelbimas.
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AVAKA reikalavimų teisinis pagrindas



• Esminis klausimas – tarifo dydis

• Ar įmanoma toliau siekti derybų?
• Mediacijos procedūros apsvarstymas

• Bylinėjimasis 
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Tolesni veiksmai



Ačiū už dėmesį


