PĀRDOMĀM UN DISKUSIJAI: 3 REĀLI GADĪJUMI

Reāla situācija Nr.1:
Trīs 6. klases skolnieki bija gājuši pēc stundām pie viena no zēna vecākiem uz darbu un sēdējuši pie tēva
datora, spēlējuši spēlītes. Vienā reizē izdomājuši izjokot skolotāju un no mobilā operatora mājas lapas
sūtījuši anonīmas draudu īsziņas savai skolotājai. Skolotāja, nezinot, ka to dara puikas joka pēc, bija
nobijusies un aizgāja ar iesniegumu uz policiju, tika ierosināta krimināllieta. Zēna tētim, pie kura datora
puikas bija sēdējuši, darbā sanāca lielas nepatikšanas, jo uz darba vietu bija atnākusi kriminālpolicija un
norādījuši uz zēna tēti, ka no viņa datora ir tikuši izteikti draudi skolotājai, par ko draud kriminālatbildība.
Zēnu vecākiem šajā gadījumā bija jāsedz kriminālpolicijas izmeklēšanas izdevumi. Šādi izdevumi var būt no
100 līdz pat vairākiem tūkstošiem latu.

Reāla situācija Nr.2:
Kādā skolā vesela klase emocionāli aizskāra un pazemoja vienu klasesbiedreni, kas nesen bija uzsākusi
mācības šajā skolā. Meitene nebija ne labāka un arī ne sliktāka kā pārējie klasesbiedri, taču dažiem likās
interesanti un forši sākt apsmiet jebko, ko meitene darīja – ne tā apģērbusies, ne tā pasmaidījusi, ne tā
gājusi pa gaiteni un taml. – aizskaršana un pazemošana sākās skolā, bet aizejot skolēniem mājās, turpinājās
internetā, komentējot meitenes pievienotās fotogrāfijas. Metiene, kura bija kļuvusi par pazemošanas upuri,
jutās pilnīgi bezspēcīga – viņa jutās nomākta, nesaprata, kā lai situāciju atrisina un kā vienīgo risinājumu
redzēja neiešanu uz skolu. Par radušos situāciju uzzināja meitenes vecāki un vērsās Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijā un Valsts policijā, kas konstatēja pārkāpumus un piesprieda sodu bērniem, kas bija
izdarījuši pārkāpumus – emocionāli pazemojuši un aizskāruši meiteni. Par šādām darbībām normatīvajos ir
paredzēts naudas sods 25 – 50 Ls apmērā. Tā kā bērni, kas bija izdarījuši pārkāpumus, nebija sasnieguši 14
gadu vecumu, piepriesto sodu bija jāsamaksā bērnu vecākiem.
Lai arī situācija bija atrisināta, meitene tomēr nevēlējās atgriezties pie klasesbiedriem un turpināt mācības
šajā skolā un nolēma skolu mainīt.

Reāla situācija Nr.3:
Kāds mūsmāju Android aplikāciju izstrādātājs Lielbritānijā ticis pieķerts un sodīts par autortiesību
pārkāpumiem un kaitniecisko kodu aplikācijās. Google Play aplikāciju veikalā viņš izplatījis viltotas populārās
spēles – Angry Birds Space, Cut The Rope un Assassin's Creed, pie tam spēlēs bijis iestrādāts RuFraud
paaugstinātas maksas SMS sūtītājs – lietotājs, palaižot spēli, automātiski aizsūta trīs paaugstinātas maksas
katru 5 Lielbritānijas mārciņas vērtu īsziņu.
Kopumā līdz blēdības atklāšanai un kaitniecisko programmu izņemšanas no Google Play aplikāciju veikala
uzķērušies 1391 lietotājs, kuri kopā par SMS iztērējuši 27 850 GBP.
Cietušajiem nauda atdota, bet krāpniekam uzlikts 50 000 GBP sods.

