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Bērnu pornogrāfija

bērnu pornogrāfija — pornogrāfisks priekšnesums, kurā iesaistīts bērns, vai
pornogrāfiska rakstura materiāls, kurā attēlots vai aprakstīts bērns. Par bērnu
pornogrāfiju uzskatāms arī jebkāds cits priekšnesums vai materiāls, kurā:

a) demonstrēts, attēlots vai aprakstīts bērns, kas iesaistīts seksuālā darbībā vai ir
seksuālā pozā vai neķītra rakstura tērpā, vai seksuālos nolūkos attēlots vai
aprakstīts bērns pilnīgi vai daļēji bez apģērba,

b) pilnīgi vai daļēji attēloti personas bērna izskatā dzimumorgāni vai attēlota vai
aprakstīta persona bērna izskatā, kas iesaistīta pornogrāfiska rakstura darbībās

c) ir reālistiski attēli ar reāli neeksistējoša bērna dzimumorgāniem vai neeksistējošu
bērnu, kas iesaistīts pornogrāfiska rakstura darbībās

Bērnu pornogrāfija = bērnu seksuālas izmantošanas atainojums = smags noziegums pret bērnu



Seksuāla vardarbība pret bērnu internetā

Interneta sniegtās iespējas ļaunprātīgi izmanto personas, kam ir seksuāla rakstura
interese par bērniem – meklē, uzglabā un apmainās internetā ar bērnu
pornogrāfijas materiāliem, kā arī uzrunā savus upurus sociālajos tīklos

Digitālās kameras, web-kameras un mobilie tālruņi – daudz ērtāk un vienkāršāk
ražot mājās bērnu pornogrāfijas materiālus

Tiešās ziņojumapmaiņas (peer-to-peer) programmas, e-pasti, failu apmaiņas
programmas – ātrāk un vienkāršāk izplatīt bērnu pornogrāfijas materiālus

Tādēļ arvien vairāk bērni tiek ierauti seksa industrijā un pakļauti seksuālai un
emocionālai vardarbībai

Bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli internetā – upuru re-viktimizācija…
atkal un atkal, arī pēc 10, 20 vai 50 gadiem

Interneta loma:



Seksuāla vardarbība pret bērnu internetā

KL 162. pants – Pavešana netiklībā 
Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā, tas
ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt
savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts,
izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot
uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo

KL 162. 1 pants – Pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās
Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas
personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties dzimumattiecībās, izmantojot
informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas vai citu saziņas veidu, ja to izdarījusi pilngadīga persona

Varmākas sūta bērniem pornogrāfiju ar mērķi radīt dzimumdziņu 

Aicina kameras priekšā atkailināties, veikt dažādas darbības - stāsta, ka draudzene/ draugs arī 
tā darīja utt.

Veidi:



Seksuāla vardarbība pret bērnu internetā

Šantāža ar fotogrāfijām, video – bailes, bezpalīdzības sajūta, 
dusmas, kauns

Pornogrāfijas skatīšanās (nepiemērotā vecumā) – veidojas 
izkropļota izpratne par attiecībām, var būt vēlme pamēģināt, 
izmaiņas uzvedībā

Darbības kameras priekšā – var radīt tādas pašas sekas kā 
reālajā dzīvē. Piemēram, liekot bērnam kaut ko pašam sev 
darīt,  viņš var nodarīt sev miesas bojājumus

Sekas:



Elektroniskā ziņojumu līnija 

Ziņojumu līnija Latvijā darbojas kopš 01.07.2007. Līdz 01.11.2015. ziņojumu līnijā saņemti 
un apstrādāti 4108 ziņojumi par nelegālu un kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām 
internetā.

2011 2012 2013 2014 2015

Erotiska/pornogrāfiska satura vietnes

bez izvietotiem brīdinājumiem 65 61 92 124 134

Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/

bērnu seksuālu izmantošanu saturoši

materiāli 49 137 220 315 285

Vardarbīga rakstura materiāli 10 8 12 16 3

Cieņas/goda aizskaršana 18 30 34 9 24

Naida kurināšana/ rasisms 23 15 9 15 4

Konsultācijas/padomi 90 91 135 123 61

Citi 115 33 48 216 99

Kopā 370 375 550 818 551



Piemēri Latvijā

Sarakste sociālajos tīklos  sexting šantāža

Piemērs «Natālija» ar 1000 cietušajiem

Skype sarakste  sexting pavešana netiklībā

Piemērs, kad māte atsakās iet uz policiju

Nūdistu interneta vietnes



Pētījums
Sexual rights and sexual risks among youth online* 

Meitenes vieglāk pakļaujas seksuāla rakstura saziņai interneta vidē, bet viņas arī 
biežāk parādīs šādu saraksti pieaugušajiem. Zēni riskam ir pakļauti mazāk, bet 
daudz retāk ziņo kādam

Tehnoloģijas varmākam atvieglo iespēju uzrunāt bērnus interneta vidē, tomēr 
varmākas, ko bērns pazīst reālajā dzīvē, var viņiem nodarīt lielāku kaitējumu

Pavešanai netiklībā «atsaucīgāki» ir bērni:

kuru vecāki iesaistās maz vai neiesaistās nemaz bērnu audzināšanā

kuri iepriekš bijuši pakļauti seksuālai vardarbībai

* The London School of Economics and Political Science, 2015



Starptautiskā INHOPE asociācija

51 ziņojumu līnija 45 pasaules valstīs

Darbības mērķis: identificēt bērnu seksuālu izmantošanu saturošus materiālus internetā un panākt to 
dzēšanu no publiskās vides – sadarbībā ar interneta lietotājiem,  industriju un tiesībsargājošām institūcijām.

Informācija nodota EUROPOL un INTERPOL upuru un varmāku meklēšanai.



Starptautiskā INHOPE asociācija



Starptautiskā INHOPE asociācija



ZIŅOŠANA

Kur ziņot par bērnu pornogrāfiju saturošiem materiāliem un 
aizdomām par pedofilu aktivitātēm?

Mājas lapā www.drossinternets.lv

Uzticības tālrunim 116111

Valsts Policijai pa tālruni 112 vai vēršoties kādā no VP 
pārvaldēm

http://www.drossinternets.lv/


PALDIES PAR UZMANĪBU!
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