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Nelegāls interneta saturs. Kāpēc ziņot? 



NET-SAFE LATVIA DROŠĀKA INTERNETA CENTRS 

IZGLĪTOŠANAS DARBS: bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un 
izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un 
apdraudējumiem internetā  

UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111: iespēja bērniem/jauniešiem ziņot par 
pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu 

ZIŅOJUMU LĪNIJA: iespēja sabiedrībai mājas lapā www.drossinternets.lv 
elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā 

Starptautisko Insafe un Inhope tīklu biedrs, ar EK un Latvijas valsts atbalstu 
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NELEGĀLS INTERNETA SATURS UN AKTIVITĀTES 

Kas ir nelegāls interneta saturs un aktivitātes? 

 

Pornogrāfiska rakstura materiāli bez izvietotiem 18+ brīdinājumiem 

Materiāli, kas ataino krimināllikumā aizliegto pornogrāfiju 

Nepilngadīgu personu pamudināšana iesaistīties seksuāla rakstura 
darbībās 

16 g.v. nesasniegušu personu pavešana netiklībā (t.sk. elektroniski) 

Vervēšana uz prostitūcijas pakalpojumu sniegšanu 

 

Etniskā, rasu naida kurināšana 

Draudēšana, emocionāla pazemošana 

Finanšu krāpniecība 



 elektroniskā ziņojumu līnija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.gadā noslēgts sadarbības līgums ar VP par ziņojumu apstrādi 

Atsevišķa sadarbība ar – Draugiem.lv, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ASK.fm 

 

 

 

 



Elektroniskā ziņojumu līnija  

Ziņojumu līnija Latvijā darbojas kopš 01.07.2007. Līdz 01.12.2016. ziņojumu līnijā saņemti un 
apstrādāti 4675 ziņojumi par nelegālu un kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām internetā.  

Šogad Valsts policijai pārsūtīti 53 ziņojumi par Latvijā uzturētu nelegālu saturu. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Erotiska/pornogrāfiska satura vietnes 

bez izvietotiem brīdinājumiem  65 61 92 124 40 

Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/ 

bērnu seksuālu izmantošanu saturoši 

materiāli  49 137 220 315 315 

Vardarbīga rakstura materiāli  10 8 12 16 3 

Cieņas/goda aizskaršana  18 30 34 9 32 

Naida kurināšana/ rasisms  23 15 9 15 4 

Konsultācijas/padomi  90 91 135 123 72 

Citi, t.sk. finanšu krāpniecība 115 33 48 216 147 

Kopā 370 375 550 818 613 



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. 

Drossinternets.lv – pārstāv Latviju INHOPE asociācijā 

 



Starptautiskā INHOPE asociācija 



Neesiet vienaldzīgi. Ziņojiet! 

https://www.youtube.com/watch?v=44g8zwglD58
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