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Respondentų skaitmeninio turinio naudojimas pagal kategoriją nors kartą per savaitę, per pastaruosius dvyliką mėnesių.

Per pastaruosius 12 mėnesių 77% tyrimo dalyvių rinkosi nelegalius 
skaitmeninio turinio šaltinius.
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Chart Title

Nelegalaus turinio nesirinkau Ne Taip

Jeigu rinkotės nelegalų šaltinį, ar tai darėte žinodami kad šis šaltinis platina piratinį, autorių teises pažeidžiantį turinį?

Skaitmeninio turinio vartojimas

Kokį skaitmeninį turinį vartoja?

Kaip renkasi skaitmeninį turinį?

73,9 % 72,6 % 68 %
platus turinio 
pasirinkimas

turinio 
kokybė

kaina

Nelegalaus skaitmeninio turinio vartojimas

68 % 23 % 9 %
taip          
nelegalaus turinio nesirinkau          
ne

Ar vartotojai žino, kada šaltinis nelegalus?



Visi 
respondentai 

(No 387)
82,2 % 78,3 % 71,6 % 53,5 % 46 % 32,3 % 14 % 13,7 %

Muzika
Vaizdo 
įrašai

Filmai / 
serialai

Mokomasis 
turinys

Žaidimai

Televizijos 
laidos ir 
sporto 

transliacijos

El. 
knygos

El. 
laikraščiai 
ir (ar) el. 
žurnalai

Naudojo 
nelegaliai 3,1 % 2,1 % 14,0 % 3,9 % 4,7 % 2,6 % 12,4 % 2,8 %

Dalį naudojo 
legaliai, dalį 
nelegaliai

14,2 % 9,3 % 41,9 % 23 % 18,1 % 10,1 % 15,5 % 4,1 %

Naudojo legaliai 80,1 % 78,6 % 39,8 % 52,2 % 59,9 % 58,7 % 32,8 % 39,5 %

Nežinau 2,6 % 10,1 % 4,4 % 20,9 % 17,3 % 28,7 % 39,3 % 53,5 %

Kodėl renkasi nelegalų turinį?
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Chart Title

Kokį skaitmeninį turinį vartoja nelegaliai?
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Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (65,1%) pagrindine priežastimi, galinčia paskatinti 
atsisakyti nelegalaus turinio naudojimo, išskiria tai, kad turinys iš legalių šaltinių 
turėtų būtų įperkamas ir lengvai prieinamas.
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nelegaliais  šaltiniais
dėl pavojaus užkrėsti
kompiuterį (ar kitus
įrenginius) virusais

Nepasitikiu nelegaliais
šaltiniais, prie igomis

Kodėl renkasi legalų turinį?



Tyrimo dalyvių dalis, kurie bent iš dalies sutinka, jog pateikti teiginiai paskatintų susimąstyti prieš naudojant, atsisiunčiant skaitmeninį turinį iš nele-
galaus šaltinio, prieigos (interneto svetainės).

Komunikacija

Jūsų mokėjimo kortelės / banko 
duomenys gali būti pavogti 

84,5 % 

Rizikuojate savo kompiuterį/ 
kitą įrenginį užkrėsti virusais 
ar kenkėjiškomis programo-
mis

71,6 % 

Rizikuojate gauti piniginę ar kitą 
baudą 65,9 % 

Kūrėjai, menininkai ir jų koman-
dos gali nukentėti 62,1 % 

Pinigai, išleisti nelegaliai 
platinamam turiniui, atitenka 
organizuotam nusikalstamu-
mui 

60 % 

Nelegalaus turinio vartojimas, 
piratavimas nėra madinga 16,8 % 

Projekto vadovės:
Beatričė Ceizarienė beatrice.ceizariene@kurklt.lt
Elena Ruikytė elena.ruikyte@kurklt.lt

Daugiau informacijos apie projektą, galite rasti www.kurklt.lt
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Įpročiai: nelegalius filmus 
atsisiunčia ir išsaugo 
kompiuteryje/telefone.

        Vyras

        Moksleivis

        Gyvena mieste

        15 - 19 m.

Įpročiai: skaito ir išsaugo mokomojo 
turinio kopiją įrenginyje arba naudoja 
mokomąjį turinį tik atsisiuntę.

        Vyras

        Studentas

        Gyvena mieste

        21 - 26 m.

Įpročiai: žaidimus parsisiunčia 
ir išsisaugo kopijas arba žaidžia 
internetinėse platformose. 

        Vyras

        Moksleivis

        Gyvena mieste

        16 - 19 m.

Įpročiai: nelegalios muzikos 
klausosi tiesiogiai ir atsisiųs-
damas kopiją į įrenginius. 

        Vyras

        Moksleivis/ studentas

        Gyvena mieste

        14 - 21 m.

        Moteris

        14- 29 m.

Naudojo
nelegaliai

Dalį legaliai, dalį
nelegaliai

Filmai/serialai 9,6 % 43,7 %

El. knygos 11,1 % 15,2 %

Žaidimai 3,7 % 13,3 %

Piratavimo priežastys: didžiausia dalis atsakiusiųjų (57,0%) teigė, kad turinys 
iš nelegalių šaltinių (interneto svetainių) yra nemokamas arba pigesnis.

        Vyras

        14 - 29 m.
Naudojo
nelegaliai

Dalį legaliai, dalį
nelegaliai

Filmai/serialai 23, 9 % 37,6 %

El. knygos 15,4 % 16,2 %

TV laidos, sporto
transliacijos 7,7 % 17,1 %

Piratavimo priežastys: didžiausia dalis atsakiusiųjų (68,4%) teigė, kad turi-
nys iš nelegalių šaltinių (interneto svetainių) yra nemokamas arba pigesnis. 

Piratų portretai. Lytis

mailto:beatrice.ceizariene%40kurklt.lt?subject=
http://www.kurklt.lt

