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Asociacija, vienijanti kompiuterių programų gamintojus ir platintojus Lietuvoje,  

savo veiklą vykdanti jau beveik 13 metų.  

  

Pagrindinė VPĮA misija – vienyti kompiuterių programų gamintojus ir platintojus 
bei vieningai juos atstovauti: 

 

• stiprinant savo narių, kompiuterių programų gamintojų ir platintojų, 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugą; 

• skatinant visuomenės informavimą, švietimą intelektinės nuosavybės 
apsaugos klausimais; 

• skatinant kurti ir diegti inovacijas Lietuvos IT srityje, plėtoti technologijas bei 
ekonomikos pažangą;  

• skatinant sąžiningą konkurenciją. 

 

Daugiau informacijos apie asociaciją ir jos narius  – www.vpi-a.lt.  
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Net iki 78 proc. nelicencijuotos PĮ būna apkrėsta virusais arba įvairiomis 
kenkėjiškomis programomis, kurios kelia riziką įmonės duomenų saugumui.*  

 

Dažniausiai su tuo susijusios rizikos: 

 

• Konfidencialios informacijos saugumas; 

• Didesnės ilgalaikės IT sąnaudos; 

• Garantijų, atnaujinimų, palaikymų, kuriuos suteikia licencijuotos PĮ gamintojai, 
praradimas; 

• Teisinė atsakomybė už nelicencijuotos PĮ panaudojimą įmonės 
veikloje. 

 

 

 

 

 
*2013 m. analitikų kompanijos International Data Corporation tyrimas „Pavojingas padirbtos ir piratinės 
programinės įrangos pasaulis“. 

Kuo rizikuoja įmonė naudodama nelicencijuotą 
programinę įrangą (PĮ)?  



 

• Kompiuterių programa – autorių teisių objektas, saugoma kaip ir literatūros 
kūrinys (LR ATGTĮ 4 str. 2 d. 1 p.);  

 

• Kompiuterių programos autoriumi laikomas fizinis asmuo arba fizinių asmenų 
grupė, o autoriaus turtinių teisių turėtojas - paprastai juridinis asmuo (LR ATGTĮ 
10 str.); 

 

• TIK autoriaus turtinių teisių turėtojas turi išimtinę turtinę teisę panaudoti, t. y. 
atgaminti, platinti, laikyti, importuoti, eksportuoti, padaryti viešai prieinamomis 
internete ir pan. programos kopijas. Kiti asmenys gali panaudoti programos 
kopiją tik turėdami autoriaus teisių turėtojo leidimą (LR ATGTĮ 15 str. 2 d.). 

 

• LEIDIMAS = LICENCIJA  

Svarbiausi PĮ apsaugos teisiniai aspektai   



Dažniausiai pasitaikantys būdai:  

 

 

Kaip pažeidžiamos PĮ autorių teisės?  



1. Patalpų patikrinimas 

 

2. Kompiuterių patikrinimas, kurio metu fiksuojama ir analizuojama: 

 

• Techninės informacija apie PC;   

• PC naudotojas, savininkas;  

• PĮ (pavadinimai, versijos, kopijų skaičius, įdiegimo data); 

• Teisėtą PĮ naudojimą pragrindžiantys dokumentai. 

 

3. Kompiuterių, dokumentų poėmis 

Policijos patikrinimas įmonėje  



 

1. Tyrimo iniciavimas (administracinė teisena arba ikiteisminis tyrimas 
baudžiamojoje byloje);  

 

2. Skiriama užduotis atlikti specialisto išvadą;  

 

3. Specialisto išvada (PĮ identifikavimas, PĮ teisių turėtojo nurodymas, teisėti 
platintojai, kompiuterių programų kainos nurodymas); 

 

4. Apklausiami įmonės vadovai, darbuotojai, kt. asmenys;  

 

5. Reiškiamas civilinis ieškinys (ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje);   

 

6. Tyrimo duomenų perdavimas į teismą sprendimui priimti.  

Procesas po policijos patikrinimo  



Taikoma už bet kokį autorių teisių pažeidimą. Taip pat nepriklausomai, ar 
autorių teisių pažeidimą padaręs asmuo siekia komercinių tikslų.  

 

Pažeidėjas autorių teisių turėtojui atlygina žalą arba sumoka kompensaciją 
(įskaitant teisines išlaidas).  

  

Nuostolių apskaičiavimas = teisėta PĮ kaina x neteisėtų PĮ kopijų skaičius.  

  

Papildomi reikalavimai:  

• PĮ legalizavimas ir jo įvykdymo įrodymų pateikimas; 

• Teismo sprendimo paskelbimas.  

 

Civilinė atsakomybė taikoma abiem atvejais (tiek esant administracinei 
atsakomybei, tiek baudžiamajai), taip pat ir tuo atveju, kai vyksta atskiras civilinis 
procesas.  

 

Civilinė atsakomybė  



Draudžiama veikla:   

 

Atgaminimas, viešas paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir 
priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas 
ar laikymas komerciniais tikslais (LR ATPK 214 (10) str.). 

 

Sankcijos:  

 

Bauda nuo 289 EUR iki 579 EUR, konfiskuojant nelegalias kompiuterių programų 
kopijas.  

 

Pakartotinio pažeidimo atveju: bauda nuo 579 EUR iki 868 EUR, konfiskuojant 
nelegalias kompiuterių programų kopijas bei kompiuterius. 

 

Taikoma: įmonės vadovui arba kitam asmeniui, atsakingam už įmonės IT.  

Administracinė atsakomybė 



Draudžiama veika: 

 

PĮ atgaminimas, platinimas, gabenimas, laikymas komercijos tikslais, jei nelegalių 
kopijų vertė viršija 3 800 EUR (LR BK 192 str.). 

 

Sankcijos:  

 

Fiziniam asmeniui: viešieji darbai arba bauda iki 19 tūkst. EUR, arba laisvės 
apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 3 metų;  

Juridiniam asmeniui: bauda iki 1,9 mln. EUR, veiklos apribojimas ir netgi juridinio 
asmens likvidavimas.  

 

Taikoma: Įmonės vadovui arba kitam asmeniui, atsakingam už įmonės IT,  juridiniam 
asmeniui.  

Baudžiamoji atsakomybė 



 

VPĮA iniciatyvos PĮ apsaugos srityje 

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kompiuterių programų teisinės apsaugos 
srityje pasirašytas tarp Policijos departamento (PD), Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) bei VPĮA. 

 

Bendradarbiavimo mechanizmas:  

 

- VMI atlieka mokestinį patikrinimą; 

- Faktinės situacijos įvertinimas VMI atliekamo mokestinio patikrinimo metu; 

- Informacijos perdavimas PD; 

- PD patikrinimas; 

- Administracinė teisena arba ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje;  

- Teismo sprendimas, žalos atlyginimas arba kompensacijos sumokėjimas už autorių 
teisių pažeidimą.  

 



 

VPĮA iniciatyvos PĮ apsaugos srityje 

Bendradarbiavimas su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA):   
 

• Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji Inventorizacijos taisyklių pakeitimai (40 p.), 
kurie numato, jog:  

 

“Inventorizuojant programinę įrangą, tikrinami faktiniai jos įsigijimo dokumentai ir 
turimos licencinės sutartys, nustatomas naudojamos programinės įrangos faktinis 
kiekis, jo atitiktis turimiems įsigijimo dokumentams ir licencinėms sutartims.”  

 

• Bendradarbiaujant su LBAA buvo parengtos Rekomendacijos dėl programinės 
įrangos valdymo, palengvinančios Inventorizacijos taisyklių įgyvendinimą  
(http://www.vpi-a.lt/naudinga-informacija/programines-irangos-valdymas/).   
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Kaip išvengti rizikų susijusių su nelicencijuotos 
programinės įrangos panaudojimu?   

Tinkamai valdyti naudojamą programinę įrangą:  

 

- Nustatyti ir įgyvendinti įmonės vidaus darbo tvarką PĮ atžvilgiu;  

- Apskaityti naudojamą PĮ;   

- Inventorizuoti naudojamą PĮ.   

 



Verslo Programinės įrangos aljansas  

A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius 

El. p. info@vpi-a.lt , www.vpi-a.lt  

 

APB „Novus intellectus“ (IPnovus Law)  

Šiaulių g. 10-32, Vilnius  

Mob. +370 685 50086  

El. p. ernesta.seiliute@ipnovus.com, ipnovus@ipnovus.com  
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