PĀRDOMĀM UN DISKUSIJAI: 4 PATIESI STĀSTI

VILTUS PROFILS: Kāds 54 gadus vecs vīrietis caur portālu www.draugiem.lv bija sazinājies ar vairākām
nepilngadīgām meitenēm, izteicis seksuāla rakstura piedāvājumus un aicinājis uz tikšanos. Ar vienu 12
gadīgu meiteni arī bija saticies, bet, tā kā meitene bija ļoti nobijusies par vīrieša izteiktajiem nepiedienīgiem
piedāvājumiem, tad vīrietis bija aizvedis viņu atpakaļ mājās. Savukārt kāds žurnālists bija izveidojis viltus 14
gadīgas meitenes profilu un atklājis pieaugušā vīrieša nodomus. Uz tikšanos meitenes vietā bija aizbraukusi
policija, kas aizturēja vīrieti. Vīrietis tika apsūdzēts pēc Latvijas Republikas Krimināllikuma (LR KL) 160. panta
3. daļas caur 15. panta 4. daļu par mēģinājumu vardarbīgā veidā apmierināt dzimumtieksmi pret
mazgadīgo, pēc RL KL 162. panta 2. daļas par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo. Par šādu noziedzīgu
nodarījumu veikšanu var tikt piemērots sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem.

INFORMĀCIJA PROFILĀ: Kāda meitene savā profilā internetā bija ievietojusi attēlu, kurā redzama viņas
māja, kā arī norādījusi, kurā pilsētā viņa dzīvo. Kāds vīrietis bija uzdevies par 16 gadus vecu puisi un sācis
čatā nevainīgu iepazīšanās saraksti ar meiteni. Pēc divu mēnešu virtuālās draudzības vīrietis bija
noskaidrojis no meitenes ielas nosaukumu, kurā viņa dzīvo, un pieteicies ciemos tad, kad meitenes vecāki
nebija mājās. Rezultātā - atbrauca trīs vīrieši maskās, sasēja meiteni un apzaga māju.

EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA: “Nogalināt Kelliju” naida kampaņa: 8. klases skolniece Kellija zaudēja 2
savas dzīves gadus, jo klasesbiedri bija viņu pazemojuši internetā. No vidusskolas līdz augstskolas 2. kursam
Kellijai bija jāsamierinās ar klasesbiedru izveidotajām mājas lapām, kurās bija publicēts aicinājums
“Nogalināt Kelliju” un ievietotas draudīgas piezīmes par meitenes seksuālo orientāciju. Šie ļaunie jaunieši
izmantoja segvārdus, kuri bija ļoti līdzīgi Kellijas vārdam, lai rakstītu divdomīgas piezīmes un seksuāla
rakstura piedāvājumus Kellijas hokeja komandas biedrenēm. Rezultātā policija izvirzīja apsūdzības pret
jauniešiem, kuri bija veikuši šīs nelegālās darbības internetā.

EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA: Meganas pašnāvība: 13 gadus vecā Megana tiešsaistē sociālajā portālā
sadraudzējās ar kādu puisi. Patiesībā tas bija viltus profils, ko bija izveidojuši meitenes kaimiņi, lai atspēlētos
Meganai it kā par to, ka viņa kaimiņu meiteni bija nosaukusi par lesbieti. Meitene virtuālajā puisī iemīlējās,
bet tad, kad uzzināja, ka viņš nav īsts, un ka ar viņu izspēlēts ļauns joks, kurā iesaistījušies viņas kaimiņi,
Megana izdarīja pašnāvību. Šis gadījums šokēja sabiedrību, un valsts varas pārstāvji izlēma pieņemt bargus
likumus saistībā ar noziegumiem internetā.

