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Problema (1)

3

Pagal piratinio turinio 
vartojimą Lietuva 
užima 3 vietą tarp visų 
ES šalių. (ESINT 2021)

2,1 
mlrd.

Tokia dalis Lietuvos 
kūrėjų gali pragyventi iš 
kūrybinės veiklos 
(pagrindinės savo 
profesijos). (2021)

Tiek žalos pridaro 
filmų muzikos ir 
knygų vagys per 
metus Lietuvoje. 
(AGATA 2018)

Iš 100 Lietuvoje 
rodomų filmų apie 40 
yra pavagiama
(S. Kairys, Kultūros 
ministras 2021)

20,85 
proc.40/100

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/quantification-of-ipr-infringement/online-copyright-infringement-in-eu/online_copyright_infringement_in_eu_en.pdf
https://www.kulturostyrimai.lt/metai/menininku-socialines-ir-kurybines-bukles-vertinimas/
https://www.agata.lt/lt/naujienos/filmu-muzikos-ir-knygu-vagys-per-metus-lietuvoje-padaro-apie-21-mlrd-euru-zalos/
https://baltas2026.lt/simonas-kairys-ka-apie-mus-pasako-piratavimo-mastai/
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Lietuvoje trūksta sistemingos ir nuoseklios autorių teisių apsaugos sistemos



Sprendimas Identifikuoti Lietuvos jaunojo internetinio pirato portretą 
ir remiantis tuo, parengti legalaus skaitmeninio turinio 
vartojimo bei antipiratavimo skatinimo rekomendacijas



O kodėl tyrimas ir kodėl tai yra geriausias sprendimas?

Ką galime su tuo daryti toliau?



Rezultatai (1)

o Gautus rezultatus galime sieti su medijų ir informaciniu raštingumu, jo
lygiu šalyje
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Rezultatai (2)

o Kurti tyrimais grįstus švietimo įrankius, siekiant atliepti 
esamą situaciją ir vartotojų poreikius.

o Kurti švietimo įrankius skirtingoms auditorijoms, 
atliepiant individualius poreikius ir tinkamus pateikimo 
būdus.

o Kurti visapusišką švietimo sistemą apie autorių teises, 
supažindinant su pareigomis bei naudomis.

o Kurti sudėtinius švietimo įrankius, siekiant 
ilgaamžiškumo. Jei įrankiai trumpalaikiai, lygiagrečiai 
kurti edukacines platformas.

Periodiniai tyrimai, analizė

Tyrimais grįsta švietimo strategija

Tyrimais pamatuotas pokytis, 
vertinamas priemonių veiksmingumas

Švietimo strategijos pritaikymas
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Rezultatai (3)

o Tęsti komunikacines kampanijas, parodant pavojus, 
slypinčius už nelegalaus turinio vartojimo.

o Įtraukti edukacines žinutes, auginant visuomenės supratimą 
apie autorių teises ir jų reikšmę.

o Įtraukti pozityvias žinutes apie autorių teisių panaudojimo 
potencialą.

o Komunikaciją iliustruoti realybę atitinkančiais vizualais.

o Stebėti komunikacinių projektų sėkmingumą pamatuojamais 
rodikliais.

Ko
mu

nik
ac

ija

Žinutė Tonas Komunikacijos 
priemonės

O kodėl tyrimas ir kodėl tai yra geriausias sprendimas? Ką galime su tuo daryti toliau?

Periodiniai tyrimai

Tikslinių auditorijų pažinimas



Rezultatai (4)

o Tikslinga atlikti išsamią, strategišką LKT 

„Autorių teisių ir gretutinių teisių“ 

finansavimo programos peržiūrą, 

nustatyti programos siekiamus rodiklius; 

svarbu, jog finansavimo programos bei jų 

siekiami tikslai būtų susieti ir su 

valstybės, vyriausybės strateginiais 

planais.

Kur esame dabar?

Kur norime būti?

Kokių veiksmų turime imtis kad
įvyktų pokytis?

LKT finansavimo
programos tikslai

Programos
stebėsenos rodikliai

Remiamos veiklos

Projektų naudos ir
kokybės vertinimas

Periodiniai tyrimai, analizė

Ty
rim

as

Ką galime su tuo daryti toliau?



ü Parengta Lietuvos jaunojo internetinio pirato 
portreto identifikavimo tyrimo metodika

ü Atliktas pilotinis Lietuvos jaunojo internetinio 
pirato portreto identifikavimo tyrimas

Kas toliau?

Siūloma atlikti kokybinį Lietuvos
gyventojų nelegalaus turinio vartojimo
lygio nustatymo tyrimą, o remiantis tuo –
rengti reprezentatyvaus (nacionalinio)
Lietuvos gyventojų kiekybinio tyrimo
metodiką.



o Užtikrinama, jog Lietuvos gyventojų 
nelegalaus turinio vartojimo lygio nustatymo 
tyrimai įtraukiami į Kultūros ministerijos ir (ar) 
Lietuvos kultūros tarybos tyrimų planus, 
tyrimas atliekamas kas tris metus;

o Bendradarbiavimas su STRATA dėl kultūros 
bei konkrečiai intelektinės nuosavybės 
apsaugos tyrimų įtraukimo į jų darbotvarkę, 
planus.

Kas toliau?

Inicijuoja tyrimą

Kultūros ministerija

Atlieka tyrimą ir apdoroja duomenis

Rinkos tyrimų agentūra/ STRATA

Išplatina tyrimo duomenis

Atsakinga institucija (KM)

Sprendžiant legalaus turinio prieinamumo didinimo ir
nelegalaus turinio vartojimo mažinimo problemą

Duomenų naudojimas
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