
SEKSUĀLA RAKSTURA KOMUNIKĀCIJAS
RISKI INTERNETĀ

ILZES UN RŪDOLFA
STĀSTS



Ar Rūdolfu ir interesanti “čatot”, 
sūtīt dažādus smieklīgus video, sarakstē

apmainīties fotogrāfijām un 
stāstiem par savu ikdienu...

 

Rūdolfs taču ir Ilzes puisis!

Atsūti 
kailfoto...

Kādu vakaru Ilze 
Whatsapp saņem

aicinājumu no Rūdolfa...
kā apliecinājumu viņu
ciešajai draudzībai.

Kādu dienu abu
draudzībai pienāk beigas...

Ilze, piedod!

RISKI 

Šādi rīkojoties Ilze nevar būt droša,
ka sūtītie kailfoto netiks izplatīti
tālāk

Apzinoties, ka kailfoto ir 
pieejami citiem, var tikt ietekmēta 
Ilzes emocionālā pašsajūta

Gan Ilzes, gan Rūdolfa darbības var
tikt vērtētas kā likumpārkāpums un
viņi var tikt saukti pie atbildības

IETEIKUMI

Pārtraukt saraksti un turpmāk 
nesūtīt nevienam savus kailfoto

Pateikt vecākiem vai citam 
pieaugušajam, kuram uzticies, ja 
šādi foto kādam ir nosūtīti

Izrunāties ar kādu! Zvani uz Bērnu 
un pusaudžu uzticības tālruni 116111

Ilze vairākas nedēļas 

Instagram un Whatsapp 

sarakstās ar sa
vu draugu 

no paralēlklases.



Atsūti 
kailfoto...

IETEIKUMI

Ar Ilzi var vakaros “pačatot”, 
sūtīt viņai dažādus video -

viņa tos novērtē! 
 

Sarakstē pačatot par pikantākām tēmām, 
nekā ar citām meitenēm no klases!

Kādu dienu draudzībai pienāk 
beigas, jo Rūdolfam ir iepatīkusies Zane...

Sorry!

RISKI - šādi rīkojoties, Rūdolfs:
Veic likumpārkāpumu un var tikt 
saukts pie atbildības par pamudinājumu
izgatavot bērnu pornogrāfijas satura
materiālus

Esi drošs, bet neesi pārdrošs, neprasi 
nevienam izgatavot un sūtīt kailfoto

Esi prātīgs, arī pats nevienam nesūti 
savus kailfoto vai nepārsūti, ja Tev
tādi ir pieejami

Cieni sevi un citus, nekļūsti par 
likumpārkāpēju savas nezināšanas 
vai pajukušas mīlestības dēļ

Veic likumpārkāpumu un var tikt saukts
pie atbildības par bērnu pornogrāfijas
materiālu glabāšanu

Iespējams neapzinoties savu darbību
kaitīgumu nodara pāri ne tikai Ilzei, bet
arī pakļauj sevi riskam izdarīt citus
pārkāpumus

Kādu vakaru Rūdolfs
nosūtu aicinājumu

Ilzei... kā
apliecinājumu viņu

ciešajai draudzībai...
Rūdolfam ir i

epatikusies

 Ilze no paralēlklases. 

Superīga meitene! 

Tādu var arī a
r vecākiem 

un draugiem iepazīstin
āt!


