
Autorių ir intelektinės nuosavybės teisės: ką turėtume apie tai žinoti ir kaip nepaklysti ieškant 

išteklių? 

 

 

Kiekvienam iš mūsų muzika, filmai, knygos prieinami labai laisvai, dabar tam dažnai nė 

nereikia niekur eiti – šių kūrinių pilna internete, užtenka atlikti vos keletą veiksmų, kad galėtume 

jais pasimėgauti tiesiog namuose. Visgi tai, kad kūriniai prieinami laisvai, nebūtinai reiškia, kad jie 

ten pateko ir buvo paskleisti legaliai, o jų autoriai gaus jiems priklausantį atlygį už savo darbą. 

 

Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos gretutinių teisių asociacija 

AGATA, parengė „Mokytojo TV“ vaizdo transliaciją ir šią metodinę medžiagą, skirtas geriau 

susipažinti su intelektinės nuosavybės, autorių ir gretutinių teisių apsaugos tema. 

 

Vaizdo transliacijos ir šios medžiagos tikslas – kartu ieškoti atsakymų, kas tai yra 

intelektinės nuosavybės apsauga, kuo ji svarbi kiekvienam iš mūsų ir kaip atskirti, ar medijos, 

informacija pateikiama gerbiant autorių teises, aptarti, kaip patiems šių teisių nepažeisti. 

 

Medžiagą galima naudoti per informacinių technologijų, pilietiškumo, dorinio ugdymo, 

menų, gimtosios ir užsienio kalbų bei kitas pamokas, kalbant apie tai, kodėl yra svarbu ir kaip 

reikėtų nurodyti autorius ir šaltinius.  

 

Medžiagos autoriai: 

 

Martyna Gudaitė-Gulbinienė, AGATA teisininkė, intelektinės nuosavybės teisės 

specialistė. Ji nuolat konsultuoja atlikėjus, aktorius ir muzikos leidėjus teisiniais klausimais, yra 

padėjusi išspręsti ne vieną teisinį konfliktą, susijusį su neteisėtu muzikos ir kitos intelektinės 

nuosavybės naudojimu. 

Povilas Leonavičius, Ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio skyriaus gamtos, tiksliųjų 

mokslų ir technologijų poskyrio metodininkas. 

 

 

 

 

Šioje medžiagoje žalia spalva pažymėtos su mokiniais siūlomos atlikti veiklos. 

 

http://www.upc.smm.lt/veikla/about.php
http://www.agata.lt/
http://www.agata.lt/
http://mokytojotv.blogspot.lt/
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TRUMPAI 

apie intelektinę nuosavybę ir autorių teises 

 

Intelektinė nuosavybė, autorių teisės –  

KAS TAI? 

 

Intelektinė nuosavybė – tai muzika, filmai, knygos, dailė ir kiti kūriniai. 

 

Kūrinio formatas – visiškai nesvarbu 

(gyvas koncertas, CD ar MP3; paveikslas ant drobės ar atvirukas ir pan.), 

nesvarbu ir kūrinio meninė vertė 

 

Tai žmogaus intelektinės veiklos produktas. 

 

IN skiriasi nuo apčiuopiamo materialaus turto: 

- Neapčiuopiama; 

- Nesunaudojama, nesuvartojama; 

- Vienu metu gali būti naudojama daugelio 

asmenų skirtingose vietose, skirtingais 

būdais; 

- Apsauga ribota laike (išskyrus neturtines 

teises) 

TAČIAU - 

- tai NUOSAVYBĖ, 

- kūrėjo TURTAS, 

- jo ATLYGIS, 

su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis... 

 

Nuosavybės konstitucinis principas: 

kiekvieno žmogaus nuosavybė yra neliečiama, 

pasikėsinimas į ją baudžiamas 

 

Kodėl tai saugoma? Kam to reikia? 

 

Logika paprasta: 

NĖRA ATLYGIO – NĖRA KŪRYBOS  

 

Intelektinės nuosavybės apsauga tarptautiniu mastu įvirtinta kaip būtina paskata kūrėjams toliau kurti 

ir skleisti savo kūrybą. 

 

A. Mamontovas: 

„Už kiekvieną žmogaus atliktą darbą turi būti sumokėtas atlyginimas“ 

 

Parsisiųsti ar paieškoti bibliotekoje? 

 

Parsisiuntimas 

 

(1) REIKALINGAS autoriaus sutikimas 

 

(2) Ar galite būti tikri, kad paskelbta su autoriaus 

sutikimu? 

 

(3) Atlyginimas? 

vs. Biblioteka 

(1) NEREIKALINGAS autorių sutikimas 

(2) 100% teisėtas informacijos šaltinis 

(įsigyta teisėtai, sumokėjus) 

(3) Bibliotekose skaitomų knygų autoriams 

iš valstybės biudžeto MOKAMAS 

ATLYGINIMAS 

už knygų panaudą bibliotekose 

(panauda griežtai apskaitoma, atlyginimas 

priklauso nuo knygos populiarumo 

bibliotekoje) 

Atskirai mokamas atlyginimas už 

kopijavimą (reprografiją) 
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Kur nukeliauja vartotojų sumokėti pinigai už perkamą muziką, filmus? 

 

Kainoje, kurią sumokate už CD, DVD, vinilinę plokštelę ar parsisiunčiamą failą, yra: 

 atlyginimas kūrėjams (autoriams, atlikėjams, įrašų ir filmų gamintojams); 

 tarpininkų atlyginimas (platformų, kaip iTunes, Spotify, kt.); 

 valstybės mokesčiai; 

 įsigyjant tuščias laikmenas ar atgaminimo įrenginius - ir kompensacinis atlyginimas už muzikos ir 

filmų kopijavimą asmeniniais tikslais. 

 

25 % kompensacinio atlyginimo skiriama Kultūros ministerijai įvairiems kūrybinės veiklos 

bei autorių teisių, gretutinių teisių apsaugos projektams finansuoti. 

 

Kodėl asmeninėms reikmėms įsigytų įrašų negalima skelbti, kam tik norite – taigi sumokėta? 

 

Apie intelektinę nuosavybę svarbu žinoti, kad saugoma ne laikmena, ne įrašas, o teisė panaudoti įrašą 

tam tikru būdu. 

Kiekvienas panaudojimo būdas – atskira ir savarankiška kūrėjo teisė, atskiras jo turtas: 

 teisė daryti kopijas, 

 teisė platinti, 

 teisė viešai skelbti, 

 teisė transliuoti, retransliuoti, skelbti internete 

 ir kt. 

Įsigydami įrašą įgyjate teisę naudoti jį asmeninėms reikmėms. 

Dėl kitų panaudojimo būdų su kūrėjais turite tartis atskirai. 

 

Legalūs ir nelegalūs šaltiniai 

 

Kaip atskirti – legalus ar ne? 

 

Kada pagrįsta įtarti, kad turinys nelegalus: 

 turinys pernelyg naujas, kad būtų legaliai prieinamas; 

 prasta vaizdo ir/ar garso kokybė, pastebimi iškraipymai; 

 per gerai, kad būtų tiesa; 

 įtartinas pasiūlymas: pasiūlymas / prašymas sumokėti tam tikrą (pvz. metinį) mokestį be jokių 

papildomų detalių ar sutartinių sąlygų; neatskleidžiama veiklos vieta, nepateikiamas adresas ir pan. 

 

Legalios platformos (sąrašas nebaigtinis): 

 pakartot.lt 

 Spotify 

 Deezer 

 iTunes 

 Netflix 

 Youtube 

 

PAKARTOT.lt 

 

Unikalus projektas savo prigimtimi: 

 visas turinys surinktas ir pateiktas be jokio komercinio tikslo, 

 inicijuotas pačių kūrėjų, 

 įgyvendintas jų įgaliotos ir jiems atstovaujančios AGATA. 

 

  

http://www.itunes.com/
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REZULTATAS: 

 visa Lietuvos muzikos fonoteka (90 tūkst. įrašų, vien 2015 m. išleistų albumų – 470, 2015 m. 

perklausyta 17 m. muzikos, lankytojų aktyvumas – 500 tūkst. apsilankymų per mėn.) 

 didžiulė informacijos duomenų bazė (daugybė detalios informacijos apie albumus, atskirus įrašus, jų 

atlikėjus, leidyklas ir kt.) 

 gyvas projektas (platforma nuolat tobulinama, informacija atnaujinama, pildoma, koreguojama 

dalyvaujant patiems kūrėjams). 

 

 

Diskusija su mokiniais: „Kodėl asmeninėms reikmėms įsigytų įrašų negalima skelbti, 

kam tik norite – taigi sumokėta?“ 

Situacija: Muzikos parduotuvėje įsigijote mėgstamos grupės kompaktinę plokštelę 

(CD). Perkėlėte mėgstamiausius kūrinius į kompiuterį ir pasidalinote jais su 5 savo geriausiais 

draugais. Ar teisingai pasielgėte? 

 

Diskusijos metodo aprašymas. Diskusijos naudojamos tam, kad mokiniai tiesiogiai 

įsitrauktų į mokymo procesą ir patys atrastų idėjas. Diskusijų tikslas – padėti mokiniams 

formuoti ir išreikšti savarankiškas mintis ir nuomones. Kalbėjimas mokiniams yra vienas iš 

būdų išbandyti ir pritaikyti savo mąstymo procesus bei lavinti savo komunikavimo įgūdžius. 

Diskusija leidžia mokiniams išgirsti savo pačių ir kitų mintis ir išmokti svarbių bendravimo ir 

mąstymo įgūdžių. 

Diskusijos struktūra: 

1. Taisyklių, kurių bus laikomasi diskusijos metu, pristatymas ir aptarimas. 

2. Provokuojančios, mąstyti skatinančios problemos (situacijos) pateikimas. 

3. Diskusija grupėse: 

 Suformuluotos problemos aptarimas, sprendimo plano susidarymas. 

 Mokytojas stebi, kaip mokiniai dirba grupėse, pasako pastabas; 

 Mokytojas pagiria mokinių pastangas, efektyvius problemos sprendimo būdus, 

išugdytus gebėjimus. 

 Mokiniai aptaria pateiktas pastabas ir priima galutinį sprendimą. 

4. Bendra diskusija: 

 Grupės pristato sprendimus ir pagrindžia, kodėl pasirinko tokią problemos 

sprendimo būdą, atsako į pateiktus klausimus. 

 Apibendrinimas. Diskutuojant susitariama, kurią sprendimo strategiją pasirinkti 

tikslingiausia ir kodėl. 
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Jei noriu pats kurti – ką galiu naudoti? (pvz., garso takeliui, iliustracijoms savo .ppt, kt.)? 

 

Bendra taisyklė – bet kokiam panaudojimui reikalingas kūrėjo (autoriaus, atlikėjo, įrašų kompanijos, 

filmo prodiuserio) sutikimas 

 

Išimtys – TIK įstatyme numatyti atvejai: 

 atgaminimas asmeniniais tikslais (ne viešinimui); 

 reprografinis atgaminimas / fotokopijavimas (neleidžia atgaminti visos knygos, natų); 

 citavimas; 

 panaudojimas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais; 

 panaudojimas bibliotekų, muziejų, archyvų fondams išsaugoti (Skaitmeninė Europa) 

 panaudojimas informacijos tikslais; 

 panaudojimas neįgaliems žmonėms skirtais būdais; 

 panaudojimas religinių apeigų metu; 

 panaudojimas visuomenės saugumo tikslais 

ir kt. (įstatyme pateikiamas baigtinis sąrašas). 

 

Išvada: 

Savo asmeninės saviraiškos tikslais (neperžengiant asmeninio panaudojimo, neviešinant), formaliojo 

mokymosi procese ir ugdymo(si) tikslais galite naudoti kitų kūrėjų darbus, 

VISADA nurodydami autorius, atlikėjus, įrašų kompanijas, filmų gamintojus. 

 

Kaip tinkamai nurodyti šaltinius, iš kur paimta garsinė, vaizdinė medžiaga? 

 

Kaip nurodyti šaltinį – numato mokslinių darbų rašymo metodologijos bei tvarkos. 

 

Intelektinės nuosavybės kontekste SVARBU nurodyti: 

 autorių bei atlikėjų vardus (taip, kaip jie save nurodo) 

 © - kam priklauso autorių teisės 

 ℗ - kam priklauso fonogramos gamintojo teisės 

 

Kaip įgyti teises ar sutikimus naudoti kitų autorių sukurtą medžiagą? 

 

Instrukcijų ir baigtinio veiksmų sąrašo NĖRA. 

Taigi - informacijos apie teisių turėtojus ieškokite visur - ant viršelių, viešoje erdvėje ir t.t. 

 

Kreipkitės, tarkitės, derėkitės  

 

 

Praktinė užduotis mokiniams „Kuriu savo atostogų pristatymą“ 

Sukurkite nuotraukų, paveikslėlių koliažą apie tai, ką smagaus planuojate nuveikti per 

artimiausias atostogas. 

Tinkamai nurodykite visus naudojamų iliustracijų autorius ir šaltinius. 

Kokiais ženklais turi būti pažymėti iliustracijos ar nuotraukos, kad jas galėtume teisėtai 

panaudoti: 

a) pristatymui klasėje, 

b) skelbimui viešai? 
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Pamokos refleksija  

1) Po pamokos mokiniai kviečiami aprašyti savo mintis ir jausmus. Gali būti 

įvertinamas mokinio gebėjimas apmąstyti pamoką ir žodžiais išreikšti tai, ką 

jam ši pamoka davė. Rašymas po pamokos gali suaktyvinti mokinių dėmesį per 

diskusijas ir paskatinti juos mąstyti diskusijoms pasibaigus. 

Mano mintys pasibaigus pamokai 

 ............................................................................................................................................ 

Po pamokos aš susimąsčiau, kodėl 

 ............................................................................................................................................ 

Mane pradžiugino tai, kad 

 ............................................................................................................................................ 

Mane nuliūdino tai, kad 

 ............................................................................................................................................ 

 

Namų darbų užduotis 

2) Naudojant įrankį, pateikiamą svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“, 

mokiniai kviečiami sukurti komiksą, skirtą iliustruoti ir savo bendraamžiams 

paaiškinti, kodėl yra svarbu saugoti autorių teises ir į ką svarbu atkreipti 

dėmesį, norint jų nepažeisti.  

Komiksai pristatomi ir aptariami klasėje; jų kūrimo metu kylančius papildomus 

klausimus ar atrastą papildomą informaciją yra vertinga aptarti su visa klase, 

tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad į visus klausimus būtų atsakyta. 

 

Informacijos nuoroda:  

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/komiksas/  

 

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/komiksas/

