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Santu Snapchat uzaicina draudzēties Toms. 
Santa draudzību apstiprina un abi uzsāk
saziņu, daloties personīgā informācijā par

sevi. Toms lūdz Santai nosūtīt savu bildi, kā
arī nosūta Santai savu.

Atsūti bildi, 
kur tu esi plika!

OkPēc ilgākas sarakstes Toms 
ierosina Santai atsūtīt 

savus kailfoto, kā arī uzņemt 
video, kuros Santa ir kaila.

Video arī

Attēls

Santa ir pārnākusi no skolas un redz, ka
draudzene Liene sūta viņai       foto un video...

Attēls

Santa, tu nu gan 
esi sexy beibe!

Video

Kā šīs bildes un video 
nonāca pie Lienes, 
es taču tās sūtīju 
TIKAI Tomam!?

RISKI IETEIKUMI

Man ir tikai 13, 
bet Tomam 

jau 16!!

Šādi rīkojoties Santa nevar būt droša, ka sūtītie
kailfoto un video netiks izplatīti tālāk

Santas un Lienes darbības var tikt vērtētas kā
likumpārkāpums un viņas var tikt sauktas pie atbildības

Pārtraukt saraksti un turpmāk nesūtīt nevienam savus
kailfoto vai video

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

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

Apzinoties, ka kailfoto un video ir pieejami citiem, var
tikt ietekmēta Santas emocionālā pašsajūta

Pff, sīkums! 
Tagad visi tā dara!



Toms Snapchat ir pamanījis Santu, 
kura izvieto savā profilā dažādus

interesantus video. 
Toms uzaicina Santu draudzēties. 
Saziņa kļūst pavisam personīga...

Toms Snapchat sarakstās arī
ar Santas draudzeni Lieni.

Tā kā viņa grūtāk
"pielaužama", tad Toms kā

pamudinājumu Lienei, nosūta
Santas foto un video...

Atsūti bildi, 
kur tu esi plika!

OkPēc ilgākas sarakstes Toms 
pasaka, lai Santa atsūtīta  
savus kailfoto, kā arī uzņem 

pāris video, kuros Santa ir kaila.

Video arī

Attēls

Attēls

Santa, tu nu gan 
esi sexy beibe!

Video

RISKI -
šādi rīkojoties, Toms:

IETEIKUMI -
kā rīkoties Tomam:

Veic likumpārkāpumu un var tikt saukts pie atbildības 
par pamudinājumu izgatavot bērnu pornogrāfijas materiālus

Esi drošs, bet neesi pārdrošs, neprasi nevienam izgatavot un sūtīt
kailfoto vai pornogrāfiska satura video

Esi prātīgs, arī pats nevienam nesūti savus kailfoto vai 
provokatīva satura video

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

Sīkā, bet ok, 
šitādas riktīgi viegli

 pavelkas!!!
Santa, 
13 gadi

Tā taču ir tava 
draudzene, ja?

Jā...

Attēls

Video

Liene saņemot Santas
kailfoto un video, kuros

draudzene redzama kaila,
izlemj rīkoties...

Kā šīs bildes un video 
nonāca pie Lienes, 
es taču tās sūtīju 
TIKAI Tomam!?

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

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

Pff, sīkums! 
Tagad visi tā dara!


