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Piratai portale „Youtube“ patalpino filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ kopiją
Interneto piratai pirmadienį vaizdo klipų portale „Youtube“ patalpino bene labiausiai „saugomo“ lietuviško
filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ kopiją.
Šį filmą platinančios bendrovės „Acmefilm“ atstovai jau kreipėsi į policiją, siekia, kad filmo kopija būtų kuo greičiau pašalinta iš visiems prieinamo portalo. Filmo
„Tadas Blinda. Pradžia“ kopija vaizdo klipų portale atsirado pirmadienį. Antradienį, baigiantis darbo dienai šį filmą internete jau buvo peržiūrėję beveik 300 žmonių.
„Kai tik sužinojome, kad filmo kopija laisvai prieinama internete, portale „Youtube.com“, buvo susisiekta su jo platintojais, šie kreipėsi į policiją. Pareigūnų prašoma
nustatyti asmenį, kuris paviešino, į šį portalą įdėjo filmo kopiją“, - lrytas.lt sakė Lietuvos Antipiratinės veiklos asociacijos (LANVA) vadovas Vytas Simanavičius.
LANVA pirmininkas sakė, jog nelegalus filmo piratinių kopijų platinimas internete prasidėjo antroje vasario pusėje, kai jis buvo išleistas DVD ir „Blue-ray“
rinkmenose. Šiam reiškiniui ruoštasi iš anksto – kartu su policijos pareigūnais bei antstoliais LANVA darbuotojai stebėjo ir šiuo metu stebi populiariausias
apsikeitimo bylomis („torrent“) svetaines, fiksuojami kompiuterių IP adresai, iš kurių filmo kopija platinama kitiems internautams. „Šiai dienai policija nustatė 20 –
30 platintojų IP adresų. Už neteisėtą kopijų platinimą, tiksliau sakant piratavimą šiuos asmenis bus siekiama nubausti administracine tvarka“, - lrytas.lt sakė V.
Simanavičius. Už piratavimą internete, autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių platinimą gresia nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. litų bauda. Autorinių teisių turėtojai piratams
taip pat gali pareikšti iki 130 tūkst. litų ieškinį už padarytą žalą. Filmą „Tadas Blinda. Pradžia“ platinančios bendrovės „Acmefilm“ direktorius Artūras Palekas sakė,
jog nebus taikstomasi su piratinių kūrinio kopijų platinimu internete. „Atidžiai stebime „torrent“ svetaines. Kai kur šis filmas jau buvo pasirodęs, tačiau mūsų dėka
buvo greitai išimtas. Reikia pripažinti, nepagalvojome, jog piratai jį gali patalpinti ir į portalą „Youtube“. Dabar imamės priemonių, kad jo ten neliktų. Kita vertus,
aukštos raiškos kamera nufilmuotą filmą reikėtų žiūrėti ne kompiuterio ekrane, per „Youtube“, bet kino teatre ar didelės įstrižainės televizoriuje“, - sakė bendrovės
„Acmefilm“ direktorius A. Palekas.
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