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VEIKSMAS

                             II asmenybės ir visuomenės gyvenimo kokybę keičianti kultūra

                       2.7 informacinėms grėsmėms atspari visuomenė, laisva žiniasklaida, 
                                           saugi interneto erdvė 

          84.5 Efektyvi autorinio turinio apsauga skaitmeninėje erdvėje

2.7.6 Kelti visuomenės sąmoningumą, skatinant naudoti legalią kūrybinę produkciją 
ir didinant legalaus turinio prieinamumą

Ryšys su vyriausybės programa

Esamos situacijos analizė – esminės įžvalgos
      Lietuva – 2 vietoje tarp visų ES šalių pagal piratinio turinio vartojimą (ESINT 2019).
       Lietuvoje nėra atliekami periodiniai nelegalaus turinio vartojimo lygio bei vartotojų elgsenos nustatymo tyrimai. 
      ESINT (2019) duomenimis, jaunimas dažniausiai nelegaliai naudojo:

                     filmus (77 proc.)                        muziką (48 proc.)                       kompiuterinius žaidimus (42 proc.)

      ESINT atliktų tyrimų duomenimis (2016, 2019, 2019, 2020), ES jaunimo pasirinkimui naudoti nelegalų turinį 
įtaką daro:

Projekto tikslas ir eiga

  
   Projekto vadovės:

   Beatričė Ceizarienė | beatrice.ceizariene@kurklt.lt 

   Elena Ruikytė | elena.ruikyte@kurklt.lt 

Švietimo ir informacijos 
sklaidos trūkumas Pajamų nelygybė Ribotai prieinamas 

legalus turinys
Tolerancija autorių

 teisių pažeidimams
Nebaudžiamumo

įspūdis

Lietuvoje trūksta sistemingos ir nuoseklios 
autorių teisių apsaugos sistemos analizės, 

nelegalaus turinio vartojimo lygio statis-
tinių duomenų rinkimo ir stebėsenos.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti ir IN pro-
duktų bei paslaugų vartotojui. Tikslinga 
apsibrėžti ir piratinio turinio vartotoją, jo 
elgesio ypatumus ir analizuoti veiksnius 

darančius įtaką jo pasirinkimams.

Atlikta piratavimo ir legalaus 
turinio vartojimo esamos situaci-

jos Lietuvoje analizė

Parengta nelegalaus skaitme-
ninio turinio naudojimo, jo lygio, 
priežasčių ir žalos nustatymo 

Lietuvoje tyrimo metodika

Atlikta gerųjų užsienio praktikų 
apžvalga, identifikuojant sėkmin-
gas antipiratavimo, legalaus turin-
io vartojimo skatinimo praktikas 

Atlikta Lietuvos internetinio 
jaunojo pirato portreto analizė 

Įvykdytos viešosios konsultaci-
jos-diskusijos dėl antipiratavimo, 
legalaus skaitmeninio turinio var-
tojimo skatinimo veiksmų plano 

parengimo

Parengtas galutinis legalaus 
skaitmeninio turinio vartojimo 
bei antipiratavimo skatinimo 

veiksmų planas, pateiktos 
rekomendacijos veiksmų plano 

įgyvendinimui

   Projekto tikslas: Identifikuoti Lietuvos jaunojo internetinio pirato portretą ir remiantis tuo, parengti legalaus 

   skaitmeninio turinio vartojimo bei antipiratavimo skatinimo gidą.

Daugiau informacijos apie projektą, 

galite rasti www.kurklt.lt
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