Neesi
PIRĀTS!

Katrs radošs darbs sākas ar
un tavu
ieguldīto
— eseja skolā, Tevis ierakstīta
vai
, Tevis uzņemta
, ko Tu ievieto
,
vai Tavs zīmējums un teksts drukāšanai uz

Tu esi idejas autors

Ja cits izmanto tavu
darbu, tu saņem
atlīdzību

Tas ir tavs darbs
Tu jūties novērtēts
Tas ir tavs
intelektuālais īpašums
Tu nezodz citu
idejas un darbu

Tu savu darbu sargā ar
autortiesībām ©

Tu zini, ka izplatītākais
pirātiskais saturs ir filmas,
mūzika un datorspēles,
bet tu tā nerīkojies

Ievērot autortiesības ir tava
pārliecība un cieņa pret
citiem, nevis bailes no soda

PIRĀTISKS
SATURS
= Autortiesību likuma pārkāpums
un par to pienākas sods
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= necieņa pret autoriem — viņi
nesaņem atlīdzību par savu darbu

KINO

MŪZIKA
ĀLAIS

= nedroši, jo var inficēt ierīci ar
vīrusu
= nedroši, jo dati var nonākt
nezināmu personu rīcībā
= tas pats, kas zagt
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KO SAKA LATVIJAS JAUNIEŠI PAR
PIRĀTISKA SATURA IZMANTOŠANU?*

KĀ ATPAZĪT PIRĀTISKU
SATURU?
Pirātiskās saitēs vienuviet ir apkopoti
dažādu ieraksta studiju un legālo

izmanto
pirātisku saturu
64% jauniešu

platformu video materiāli, kas legāli
ir pieejami dažādās platformās
Pirātiskās vietnēs, klikšķinot uz
saitēm, “lec ārā” papildu reklāmu
lapas

31%

izmanto pirātisku
saturu katru nedēļu

Pirātiskās saitēs nebūs pieejamas
filmas ar LV subtitriem vai ar dublāžu
latviešu valodā
Ja maksas produkts, piemēram, jaunā

ka izmantot
pirātisku saturu nav droši
78% apzinās,

filma, tiek piedāvāta bez maksas
vai par cenu, kura ir būtiski zemāka
par tirgus cenu, tad, visdrīzāk, tas ir
pirātisks saturs
Bieži vien saturs netiek piedāvāts

48%

ar tiešo saiti, bet caur anonīmiem

izmanto pirātisku
saturu, lai ietaupītu

* 7.-12.klašu skolēnu aptauja portālā e-klase.lv, aprīlis, 2021

IZMANTO LEGĀLU SATURU:

tīkliem, piemēram, torrent vai
tor tīkliem
Nokļūšanai uz pirātiskām vietnēm,
parasti iesaka lietot VPN pieslēgumu

OPEN

Latvijā Autortiesību likums aizsargā autorus un nosaka atbildību autortiesību noteikumu pārkāpējiem:
Autortiesību likums
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