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1. NODAĻA 
  

SKOLAS VECUMA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
  

 
Sveiks, draugs! 
Vecāki ir atveduši Tevi uz jauno mītnes zemi Angliju vai Īriju, vai kādu citu valsti. Tu esi 
iesācis skolas gaitas jaunajā skolā, un cerams, ka Tev ir daudz jaunu un jauku draugu. Gribas 
ticēt, ka uz skolu Tu ej ar lielāko prieku un nespēj vien sagaidīt nākamās dienas rītu.  
 
Tomēr varbūt tas tā nav, un tu neesi apmierināts ar skolas gaitām un jauniegūtajiem skolas 
draugiem? Tas varētu būt pirmais trauksmes signāls, ka kaut kas nav tā, kā tam vajadzētu 
būt. 
  
Šis buklets ir rakstīts, lai sniegtu Tev pirmās nepieciešamās zināšanas gadījumos, kad nezini, 
ko un kā darīt, ja jūti, ka citi Tev dara pāri, apceļ, publiski pazemo, izsmej, rupji aizskar vai 
vienkārši liek justies nevēlamam.   
Ja Tu jūties nevēlams, neviens negrib ar Tevi draudzēties vai ja ir vēl ļaunāk: kāds Tevi 
sāpina fiziski un/vai garīgi, un Tu baidies  
kādam par to pastāstīt, zini, draugs,  
Tev par to ir jāziņo. 
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Šajā bukletā mēs centīsimies Tevi iepazīstināt ar vārdiem, kurus varbūt līdz šim neesi 
dzirdējis, bet kurus Tavā jaunajā mītnes zemē Anglijā vai Īrijā lieto. Anglijā ir tāds likums, kas 
Tevi pasargā no emocionālas un/vai fiziskas pazemošanas un pāridarījumiem. Anglijā šādu 
rīcību sauc par „bullying” (bullying tulkojumā latviešu valodā nozīmē vardarbība, 
varmācība).   
 
Anglijā un Īrijā, arī citur pasaulē ir likums par fizisko un/vai morālo aizskaršanu un par to ir 
noteikts sods. Skolotāja pienākums ir rīkoties tā, lai pāridarījums nekad vairs neatkārtotos 
un kaitnieks saņemtu sodu par vardarbību. Ja tomēr kaitnieks vai kaitnieku grupa (bullyies) 
atkārtoti kādu aizskar, viņiem draud izslēgšana no skolas un tiek piemērots nopietns sods.  
Situācijā, kad kādu morāli un/vai fiziski aizskar, var iesaistīt policiju un citas varas iestādes. 
Esi drošs par sevi un proti aizstāvēties gudri. Tev nav jāsamierinās ar izsmejošiem vai 
rasistiskiem komentāriem, ar atstumtību un jebkuru citu rīcību, kas dara Tevi skumju un 
nelaimīgu.  
  
Bieži ir piedzīvots, ka bērns kļūst skumjš, bet nezina tam iemeslu un nemāk to formulēt. 
Viņš  vienkārši slikti jūtas. Ja arī Tu nezini iemeslu savai grūtsirdībai, tā var būt ļoti nopietna 
pazīme, kas rāda, ka Tev būs vajadzīga palīdzība. 
Taviem vecākiem vajadzētu runāt ar skolotāju un sniegt Tev nepieciešamo atbalstu. Varbūt 
vecāki nodomās, ka nav pietiekama iemesla to darīt. Viņi kaunēsies uzkraut skolotājam 
nastu. Tā ir saprotama un mums, latviešiem, ierasta izpratne.  
  
Parādi tētim vai mammai šo bukletu. Mēs Tev pamācīsim, kā pats vari sev palīdzēt.  
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Praksē novērots, ka ir nepieciešami arī piemēri. Sniedzot bērniem un jauniešiem vien 
informāciju, viņi bieži neuzskata to par vajadzīgu un neatpazīst problēmu. Tomēr, redzot 
citu vecāku un bērnu problēmas, viņi spēj saskatīt līdzības un konstatē: „Hmmm...., es 
jūtos tieši tāpat, varbūt tomēr kaut kas jādara lietas labā.”  
  
Stāsts par Andri  
Andris katru dienu devās uz skolu un pusdienu laikā skolas ēdnīcā ēda siltas pusdienas. Ar 
katru dienu Andris, sadomājot dažādus attaisnojumus, pieprasīja vairāk un vairāk naudas 
no saviem vecākiem. Tomēr bija manāms, ka zēns paliek aizvien vājāks. Atklājās, ka Andris 
katru dienu atdod savu pusdienu naudu Jurim, kas to bija sācis pieprasīt un draudēja 
Andrim fiziski izrēķināties. Andris baidījās par to kādam stāstīt, jo arī par to Juris bija 
piedraudējis. Ja kāds ko uzzinātu, Juris Andri sistu. Reizēm „profilaksei” Juris jau bija 
izpildījis savus draudus.  
  
Stāsts par Anitu 
Anita, sākot gaitas jaunajā skolā, jutās ļoti laimīga. Šķita, ka visas populārākās klases 
meitenes ir viņas labākās draudzenes, jo izturējās ļoti laipni un viesmīlīgi un pauda īpašu 
interesi par Anitu. Pēkšņi Anita uzzināja, ka viena no jaunajām draudzenēm ir internetā 
publicējusi par meiteni ko ļoti nejauku un reputāciju graujošu. Anita tajā naktī ļoti raudāja, 
saprotot, ka, klases meiteņu interese bijusi viltota, lai uzzinātu par viņu ko vairāk. Nākamajā 
dienā Anita devās pie skolas medmāsas un sūdzējās par vēdersāpēm, tādi izvairoties no 
satikšanās ar jaunajām ”draudzenēm”.  
  
Kā rīkoties, ja Jūsu skolā vai citur Tevi vai kādu citu bērnu izsmej, dara pāri, nepieņem 
kolektīvā? Anglijā to sauc par «bullying». Tas bieži notiek  arī pieaugušo starpā, 
darbavietās, sadzīvē. Šajā bukletā rakstām par palīdzību, kas ir pieejama arī pašiem 
bērniem.  
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Šobrīd zēns, par ko ir turpmākais stāsts, jau ir atkopies, mācībās ir viens no 
sekmīgākajiem skolā. Pēc divu gadu ilga darba ar psihologu, zēns ir ticis pāri savai 
depresijai un atkal grib dzīvot. 
  
“2008. gada 7. janvāris 17:13  
Nav it kā man viņš ar īpašām vajadzībām, bet nu jau gadu cīnāmies ar depresiju. Piemēram, 
šorīt jāatgriežas skolā pēc Ziemassvētku brīvdienām...vakarā viņam asaru pilnas acis, bail 
iet uz skolu. 
 
Šorīt no rīta viņš saka, ka vēderā jocīgi, riebīgi kņud, uztraukums. Jau piecus gadus puika iet 
uz skolu un agrāk bija viens no labākajiem klasē. Tad viņu lēnām sāka ''privatizēt'' (kad 
izdomāsi labāku vārdu, visiem būs arī skaidrs, ko viņa darīja) viena meitene, kura domā, ka 
ir zēns. Meitene viņam tā pārmainīja dzīvi skolā, ka viņš vienu dienu mums paziņoja, ka 
noleks no jumta, ja liksim viņam iet uz skolu. Un viņš to tik tiešām domāja nopietni, jo viņa 
guļamistaba ir virs loga, pa kuru var viegli izkāpt ārā uz jumta. Kad māsa viņu tur atrada, 
sapratām, ka kaut kas nav vairs labi. 
 
Anglijā skolās ir tādas anti-bullying policy, ko mūsu skolā jaunā direktore nebija izstrādājusi. 
Gāja skumji. Tagad esam nomainījuši puikam skolu. Bet diemžēl bija pagājis krietns laiks, 
kamēr mēs iemācījāmies ievērot pazīmes.  
 
Jaunā skola viņam patīk, bet bail nabadziņam tik un tā. Viņam ir ļoti žēl zaudēt draugu, kaut 
gan jaunajā skolā ir daudz draudzīgāks kolektīvs. Skolā ir arī bērni, kuriem ir nepieciešama 
īpaša uzmanība (bērni ratiņkrēslos, nedzirdīgi bērni, tā teikt - dažādi). 
 

 
 
Visu pagājušo gadu naktīs viņš rāvās augšā un raudāja, it kā viņu kāds sistu. Mana sirds 
nespēj to izturēt. Visa ģimene esam palikuši gluži slimi, pārdzīvojot viņam līdzi. Katru nakti 
kāds guļ dēla istabā, lai viņš tur nepaliktu viens. Gulēt viņš guļ tikai tad, ja viņu tur pie 
mazās rociņas. Gāju pie ārsta pagājušajā gadā... te uz ārsta vizīti jāgaida...ILGI, lai neteiktu 
vairāk. 
 
BEIDZOT mums būs vizīte pie ārsta 17. janvārī. ... Paldies Dievam, ārsts tomēr bija 
redzīgs un palīdzēja saskatīt vainu un parādīja, kā ar to rīkoties.” 
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Turpinājumā ir stāsts par kādu citu zēnu. 
 
Šobrīd viņa ģimene ir atpakaļ dzimtenē (Polijā), jo zēna veselība neuzlabojās. Vecāki, 
palīdzību nesagaidījuši, nolēma “ņemt notikumu gaitu savās rokās”. Skolu iesūdzēja tiesā, 
bet paši ar dēlu atgriezās Polijā. Zēns skolā tagad ir izcilnieks, bet diemžēl pēc visa izciestā 
kļuvis par invalīdu.  
  
“2009. gada 7.jūnijs 14:16  
Vienu dienu atskrien viņa pie mums vienās asarās, vai nevarot viņas kolēģes dēlu aizvest ar 
ātro neatliekamo palīdzību. Kaut kāda lēkme, mūžam nekā tāda neesot bijis. Vēlāk viss 
noskaidrojās. Puisītim ir 10 gadu, viņš ir ļoti mīlēts ceturtais bērniņš ģimenē, atvests uz 
Lielbritāniju, lai viņam būtu lielāka izvēle un iespējas dzīvē. 
 
Skolā esot ļoti apcelts, gājis pie skolotājas. Skolotāja esot atbildējusi: “Tev ir paveicies, ka esi 
šeit atvests. Ja nepatīk, brauc mājās!”  
 
Zēns regulāri pārdzīvojis un, protams, saslimis, mamma vedusi pie ārsta, ārsts izrakstījis 
zāles, no zālēm parādījusies alerģija – neizskaidrojamas lēkmes. Skolotāja  
tik griezusi muguru, kad puika apcelts. Pēc laika bijusi kārtējā lēkme,  
puikas pagrūduši zēnu, viņš kritienā sasitis roku un aizvests  
pie ārsta, kurš noteicis: “Laikam lauzta, operējam.”  
Pēc operācijas parādījušās sāpes un  
pirksti vairs nav kustējušies, bet ārsts  
tikai noteicis: “Laikam kaut kas nogājis 
 greizi.” Vecāki izbīlī aizveda puiku  
atpakaļ uz Poliju, lai veiktu jaunu  
operāciju, pēc četriem mēnešiem  
ģimene ieradās atpakaļ Lielbritānijā,  
bet puika raudot katru vakaru, gribot  
atpakaļ pie vecmāmiņas, baidoties iet  
uz skolu.  
  
 
Ir dzirdēti neskaitāmi gadījumi, kad bērnam tiek darīts pāri. Likums to neatļauj, bet mazais 
palīdzību tik un tā nesaņem. Ja jūs neziņosiet par notiekošo, nekas nemainīsies! Palīdz 
tiem, kuri lūdz palīdzību! Neesi pasīvs, neceri, ka tas pāries un ka pāridarītāji atkāpsies. 
Rīkojies - jo ātrāk, jo labāk. Vairākums tētu un mammu ir audzināti ar frāzēm: “Nesūdzies, 
tiec pats galā!”, “Neiejaucies, lai paši tiek galā.” Tomēr ir vērts apzināties, ka bieži tādās 
jaunajās mītnes zemēs kā Anglijā vai Īrijā, tiekot galā pašam un sitot pretī, kā vecos laikos 
tavus vecakus varbūt skolās mācīja, Tu, draugs, vari iekļūt jo lielākās nepatikšanās. Zini, 
ka bieži ļaundari veiksmīgi prot manipulēt, jo viņu pārsvars ir valoda un likumu izpratne.  
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Stāsts par kādu meiteni 
  
''Mani uzmeklēja viena no manām attālām paziņām. Māte ir ļoti noraizējusies par savu 14 
gadus veco meitu. Pēdējā laikā meita negrib iet uz skolu. Tas ir aizgājis tik tālu, ka ir 
ierosināta lieta par skolas neapmeklēšanu. Māte vairākkārt ir rakstiski brīdināta, un tagad 
viņai draud tiesa par neprasmi pieskatīt meitu un par to, ka māte nespēj piespiest meitu 
ierasties skolā. Likums nosaka, ka, ja bērns ir reģistrēts skolā, viņam tā ir jāapmeklē, ja 
prombūtnei nav pamata. 
 
Kā visi šurp strādāt atbraukušie, mamma ik dienas iet uz darbu, un dažas minūtes pēc tam 
arī meitai vajadzētu doties uz skolu. Tā vismaz vajadzētu būt. Bet pēdējo sešu mēnešu laikā 
talantīgā meitene, kas Latvijā bija pabeigusi mākslas koledžu (!!!) un visu pagājušo gadu 
Anglijā apmeklējusi vijoļspēles privātstundas, sākusi kavēt skolu un mācībās ir ļoti 
atpalikusi.  
 
Mamma ir izmisusi, jo skolotāji ir ļoti dusmīgi. Jau notikušas vairākas sapulces ar rajona 
padomes locekļu klātbūtni. Mamma, protams, ir spiesta būt dusmīga uz savu meitu, jo 
skolotāji to regulāri pieprasa: zvana, izsaka rājienus, sauc uz direktora kabinetu. Pēc dažu 
minūšu pārrunām ar mammu es atpazinu pāridarījumu piemeklētās bērna pazīmes: 
meitene jau divus gadus vakaros raud, negrib iet uz skolu, katra diena iesākas ar milzīgu 
pārliecināšanu. Māte ticēja, domāja, ka bērnam vienkārši pietrūkst veco draugu, neprata 
saskatīt citas pazīmes, jo tās viņām abām svešas. Izveidojās situācija, ka skolotāji rājas, 
mamma rājas, bet meitene ik dienas kļūst aizvien depresīvāka. Veseli divi gadi tā ir 
nomocīti, skolā pāridarītāju pulciņš jau ir dubultojies, jo viņi redz, ka netiek sodīti. 
  
Izteicu mammai piedāvājumu, ka varu aiziet līdzi uz nākamo sapulci. Izrunājos ar meiteni. 
Mazā visu izstāstīja, bet arī tikai tad, kad uzdevu MAN ZINĀMOS JAUTĀJUMUS. Tobrīd vēl 
nezinājām, kas mūs sagaida nākamaja dienā. Saņēmām zvanu no policijas, ka meitene ir 
piekauta, atrodas policijā. Apcietināti arī pāris jauniešu. Meitene vēl jo vairāk atsakās doties 
uz skolu. 
 
Visas ieradāmies uz iepriekš paredzēto sapulci. Skolotāja zinot par incidentu, bet par to 
negribot runāt. Viņa mums paziņoja, ka mēs runāšot tikai par meitenes nenākšanu uz skolu 
un mātes bezatbildību, bezspēcību. Skolotāja izteica informāciju asā toņkārtā, es klusēju un 
noklausījos visos pārmetumos. Man, svešam cilvēkam no malas, bija sajūta, ka esmu 
izsaukta uz skolas direktores kabinetu un norāta par to, ko nemaz neesmu darījusi. 
Kad bijām uzklausījušas skolas argumentus, es saņēmos un atzinos: “Jūs uzklausot, jutos kā 
nopērts bērns. Es nācu jums palīgā, lai komunicētu, bet saņēmu smagus pārmetumus, ka 
meitene jums neko nesakot, nerunājot ar jums, cik viņa esot palikusi slinka un slikta. Vai 
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jums ir ienācis prātā, kāpēc meitene nenāk uz skolu? Varbūt meitenei bail nākt uz skolu. Vai 
zināt, ka viņa jau divus gadus katru vakaru raud? Kā bērns, kas 12 gadu vecumā pabeidzis 
mākslas koledžu un turpina privātstundas, var pāris mēnešu laikā pārvērsties par tik 
nevaldāmu cilvēku? Vai ticat, ka aiz laba prāta un vieglas dzīves? Kāpēc jums divu gadu 
laikā nav izdevies no meitenes iegūt informāciju par to, kas viņu nomoka, bet man to 
izdevās iegūt divu dienu laikā?”  
 
Es negribu sevi slavēt un teikt: “Lūk, kā es viņiem sadevu!” Es gribu jums, mīļie vecāki, darīt 
zināmu, ka ir jābūt prasmei atpazīt simptomus, un tas nebūt nav viegli. Arī es to iemācījos 
pēc rūgtas pieredzes. Bet ar ārsta un attiecīgo organizāciju palīdzību jūs to iemācīsieties 
ātri. Ziniet – palīdzība ir iespējama, tik vaicājiet, lūdziet to, jo jums tā pienākas, un to 
nosaka arī likums. 
  
P.S. Mācību gadu beidzot, meiteni no skolas ik dienu mājās veda policijas seržante, lai 
neizceltos nākamais kautiņš, kas bija jau piedraudēts. Bet vainīgie pavisam drīz stāšoties 
tiesas priekšā. Meitenes māte pavisam nopietni apsvēra domu pieņemt mājskolotāju. Ja ir 
nepieciešamie pierādījumi, ka bērnam nav droši atrasties skolā vai uz ielas, bērns var 
izvēlēties iegūt izglītību mājas apstākļos. Protams, tas ir īslaicīgs pasākums, jo katrai skolai 
būtu pienākums izdarīt visu iespējamo, lai šo problēmu atrisinātu maksimāli īsā laika 
periodā. Tā kā visas varas iestādes beidzot ir informētas par notiekošo, patlaban 
nepieciešamais “policijas eskorts” arī nebija ilgstošs. Skološanās mājās  šādā gadījumā ir 
par brīvu, un arī to nosaka Anglijas likumdošana. Taču nekādā gadījumā to nedariet 
pašrocīgi, uz savu galvu vien. Jums ir nepieciešams sazināties ar savu vietējo Education 
Welfare Officer izglītības labklājības ierēdni, lai apstiprinātu, ka jūs to drīkstat darīt. Pretējā 
gadījumā neierašanās skolā tiks uzskatīta par nepamatotu prombūtni (unauthorized 
absence), un tas var beigties ar naudas sodu, gan ar tiesu.'' 
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Anglijā ir ļoti labi attīstīta antibullying policy un sistēma, kā novērst nevēlamās vardarbības 
situācijas. Tam ir pievērsta ļoti liela uzmanība, jo statistiski ir pierādīts, ka bullying atstāj 
postošas sekas gan uz bērnu, gan arī pieaugušo dzīvēm. Biežos gadījumos vardarbība ir 
pamats pat uz mūžu paliekošām veselības problēmām un emocionālām traumām. 
Ekstrēmos gadījumos tas beidzas ar sabojātām, pazaudētām lietām, priekšmetiem: somām, 
kurpēm, skolas piederumiem u.tml., nopietnām fiziskām traumām un pat ar nāves 
gadījumiem (pašnāvību vai kautiņos iegūto traumu rezultātā). Par pēdējo ir vissāpīgāk 
runāt, bet par to ir jārunā, lai mēs visi zinām par iespējamām sekām.  
  
  
 2012. gada oktobrī pasauli pāršalca ļoti skumja vēsts, kas izraisīja garas 
diskusijas par to, kā apstādināt varmācības problēmu un kā to risināt.  
 
 Kanādā 15 gadus vecā meitene, vārdā Amanda Toda, izdarīja pašnāvību. 
Amanda mums visiem mantojumā ir atstājusi savu dzīves stāstu. Viņa  gribēja, lai tas tiktu 
publicēts citiem par mācību. Skumjākais ir tas, ka, šo vēlmi izsakot, Amanda nezināja, ka 
neizturēs savu kauju ar varmākām (bullyies) un pati priekšlaicīgi aizies no dzīves.  
  
Tas notika Kanādā. Šoreiz gan nav svarīgi, kur tas notika. Svarīgi zināt, ka tas notiek visā 
pasaulē, katrā valstī, arī Latvijā, Īrijā, Anglijā, Vācijā un citur.  
  
Tikai daži simti cilvēku pievērsa uzmanību sirdi stindzinošajam video, ko Amanda publicēja 
youtube četras piecas nedēļas pirms nāves. Tagad to ir pamanījuši simtiem tūkstošu cilvēku, 
un viņu skaits turpina augt. Jāatzīst, ka tas ir satraucoši jebkura vecuma cilvēkiem, jo vairāk 
neaizsargātiem bērniem, jauniešiem, kam ir tik ļoti nepieciešama palīdzība, bet tā nāk lēni 
un dažkārt pat neatnāk vispār.  
Meitene jau agrāk bija mēģinājusi darīt galu savai dzīvei, izdzerot balināšanas līdzekli. 
Toreiz vecāki viņu steigšus bija aizveduši uz slimnīcu, kur izdevies mazo meiteni glābt. Taču 
neaprakstāmā cietsirdība (bully's) neapstājās, bet tikai auga. Internetā strauji izplatījās 
izsmejoši attēli un komentāri, kur pāridarītāji ņirgājās par Amandas mēģinājumu nogalināt 
sevi. Komentāri meiteni ļoti sāpinaja un padarīja pilnīgi garīgi sagrautu un slimu.  
Pēc trīs gadus ilgas terorizēšanas un izsmiekliem skolā un internetā Amanda tomēr 
neizturēja un spēra pēdējo soli. 
Varētu nodomāt, ka meitene taču bija saņēmusi visu iespējamo atbalstu: lietoja 
antidepresantus, bija psihologa regulārā uzraudzībā, vecāki bija modri un sargāja, cik spēja. 
Ar to tik un tā nepietika. 
Varbūt trūkumi skolu vadības sistēmā, administrēšanā, sociālo mediju nepietiekama 
uzraudzība vai kas cits, Tā nu bija sanācis, ka nekas varmākas (bully's) nespēja apstādināt.  
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Viss sākās ar vienu mazu, tikai dažu sekunžu - kļūdu, ko mazā meitene izdarīja 12 gadu 
vecumā. Amanda videočata laikā atkailināja savas krūtis kādam sava vecuma zēnam. 
Vismaz viņa domāja, ka tas tā bija un tā arī paliks. Vienkārši uz flirtu atbildēja ar flirtu, kad 
zēns bija prasījis parādīt krūtis un Amanda ātri nozibināja savu krekliņu . Līdzīgi 
neapdomības mirkļi nav nekas neparasts bērniem šadā vecumā. Un tā sauktajam sexting 
internetā bērnu vidū šobrīd ir augoša tendence.  
Šis īsais mirklis tika iemūžināts, un fotogrāfijas nosūtītas visiem. Meitenes fotogrāfijas 
izplatīšanās internetā bija nekontrolējama. Sākās meitenes vajāšana, un 32 gadus vecs 
lūriķis (stalker) sāka vajāt Amandu. Ar dažādiem viltus profiliem facebook atkal un atkal  
fotogrāfija parādījās draugos. Amandas vecāki to bija uzzinājuši un, lai sniegtu atbalstu 
meitai, mainīja skolu. Un tā tika mainīta skola pēc skolas. Ar to nepietika. Meitene jutās 
vientuļa un meklēja jebkuru draudzīgu plecu. Un tādā veidā lūriķis atkal pamanījās iegūt 
meitenes uzticību, iztēlojoties, ka ir līdzjūtīgs un ir viņas draugs. 
 Mēnesi pirms pašnāvības izdarīšanas, Amanda ievietoja video My Story: 
Struggling, bullying, suicide and self harm. To publicēja youtube. Tajā viņa nerunā, bet rāda 
virkni baltu pierakstu lapiņu, uz kurām pati ar marķieri ir uzrakstījusi ziņu tiem, kuri skatīsies 
video. Amanda vēlējās sasniegt plašāku mērķa auditoriju un pastāstīt, kā viņa jūtas, cerot, 
ka palīdzēs arī kādam citam. Skatoties video, redzama Amandas cenšanās sasniegt savu 
varmāku (bully's) sirdsapziņu. Skola, ārsti, vecāki - visi par video zināja. Neviens neignorēja 
to, un ar problēmu tika strādāts. Bet arī tas viņu nepaglāba. Zinādama, ka viņa vairs nespēj 
atgūt kontroli pār savu dzīvi un izplatīto fotogrāfiju atpakaļ vairs neatgūs, Amanda paziņoja 
mammai, ka gribot, lai viņas stāstu izmantojot par mācības materiālu vecākiem un 
bērniem. Amanda centās pateikt jebkuram, ka tehnoloģija ir tik attīstīta un informācija 
ceļo gaismas ātrumā, ka bērni, lietojot smartphone, iPad un visa cita veida interneta 
pieejas tīklus, var pakļaut sevi neatgriezeniskām briesmām. Amandas nāve bija šantāžas 
rezultāts, kas izcēlās internetā. vēlāk informācija tika pārsūtīta no telefona uz telefonu un 
izpletās nekontrolējamā veidā.  
 
Par sexting internetā bērnu vidū, daudzi vecāki nav pat dzirdējuši. Bērnu vidū tas ir 
izpleties neproporcionāli plaši, un šie attēli un video vēlāk mēdz nonākt arī pieaugušo 
sex saitos.  
  
 No šī skumjā stāsta mācāmies, ka mūsdienu tehnoloģija ir tā attīstījusies, 
ka pietiek ar mobilo telefonu vien, lai tevi sasniegtu ziņa, attēls, video no jebkura, kurš 
vēlas tevi sasniegt. Lai tevi aizsniegtu, nav vajadzīgs obligāti dators vai atvērts profils kādā 
sociālajā saziņu tīklā. Tagad tehnoloģija ļauj jebkuram nosūtīt ziņu no datora uz telefonu, ar 
to garantējot, ka ziņu saņems vēlamais adresāts. Tātad, nevainojot tehnoloģiju, saprotams, 
ka jāmainās tieši mums, mūsu videi, sabiedrībai, attieksmei citam pret citu. Tikai tā mēs 
spēsim novērst iespējamās šausminošās sekas.  
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2. NODAĻA 
   

KO DARĪT, JA TEV DARA PĀRI?  
  
Neviens nav pelnījis ciest pāridarījumu un būt pazemots. 
! Ja Tev dara pāri un Tev ir grūti aizstāvēties, centies ignorēt pāridarītāju, uzgriez viņam 
muguru un ej prom.  
! Pēc tam, kad esi drošībā, noteikti pastāsti kādam to, kas noticis.  
! Atrodi kādu, ar ko izrunāties. Kādu, kurš var palīdzēt, piemēram: brāli, māsu, mammu, tēti, 
draugu, klases bērnu, savu mīļāko skolotāju, skolas direktoru, treneri - jebkuru, kam tu 
uzticies.  
 
Ja Tev nav neviena, kam uzticies un negribi runāt personīgi aci pret aci, zvani uz ''bērnu 
līniju'' Anglijā 0800111 un Īrijā 1800 666666 (sarunas notiek angļu valodā). Latvijā 
sazinieties ar http://www.drossinternets.lv  vai zvaniet uz 116111 
 
Ir ļoti svarīgi par pāridarījumu izstāstīt, un tas tiešām palīdz. Vēlams, ja tu varētu atrast 
vairākus sev uzticamus cilvēkus, ar ko pārrunāt notiekošo. Jo vairāk palīdzības tu lūgsi, jo 
ātrāk un efektīgāk palīdzība atnāks. Ja tu noklusēsi, neviens neiedomāsies, ka tev ir 
nepieciešama palīdzība, un to, ka tu ciet. Tas nozīmē, ka tevi sāpinās vēl vairāk.  
 
IZSTĀSTI! ZIŅO! NEBAIDIES! 
 
! Ja Tev vienam ir bail runāt ar kādu, palūdz savu draugu nākt tev līdzi un palīdzēt izrunāt 
notikušo.  
! Ja Tev valodas zināšanas ir nepietiekamas, atrodi  kādu, kas tev palīdzēs komunicēt, 
palīdzēs ar tulkošanu. Cerams, ka Tev ir kāds labs draugs, kurš var palīdzēt. 
! Meklē kādu, ar ko izrunāties, kas palīdzētu Tev saprast, kas nomāc Tavu sirdi. 
! Pastāsti to mammai vai tētim un palūdz, lai viņi aiziet Tev līdzi uz skolu un aprunājas ar 
Tavu skolotāju.  
 
Vecākiem nereti ir tieksme kautrēties uzvelt pienākumus skolai, domādami, ka tur neko 
nevar līdzēt. Tas nav tiesa, palīdzība ir pieejama, tādēļ noteikti palūdz, lai vecāki ziņo 
skolotājam par tavu slikto pašsajūtu. 
Varbūt varat vienoties par kādu zīmi, ko Tu varētu iedot mammai, tētim, skolotājai, ja 
nejūties labi. Piemēram, tā varētu būt maza lapiņa, uz kuras Tu uzzīmētu skumju sejiņu, 
kuru noliec skolotājai uz galda. Īpaši, ja jūs iepriekš par to esat vienojušies, skolotāja zinās, 
ko tas nozīmē, un Tev nekavējoties palīdzēs. 
 
! Skolā, uz ielas un citur uzturies tikai tajās vietās, kur tu jūties drošībā. 
! Vienmēr uzturies to draugu tuvumā, kas ir spējīgi Tevi aizstāvēt. 
! Ja kāds Tev dara pāri, centies izskatīties mierīgs un pārliecināts un demonstrē to, ka Tevi 
nekas nesatrauc. Jāatzīst, ka tas nav viegli izdarāms. 
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! Lai kā arī Tev sāpētu pāridarījums un esi nobijies, tomēr centies izskatīties mierīgs, rāms, 
lai pāridarītājs neredz, ka esi apvainojies, sāpināts. Tas ir tieši tas, ko viņš gaida, lai Tev 
sāpētu. Varmāka to dara, lai izsauktu no Tevis šo reakciju Ja viņš redzēs, ka Tevi tas 
neaizskar, viņa centieni zaudēs jēgu un visticamāk apstāsies. 
! Izsaki kādu muļķīgu joku, komentāru, lai neizskatās, ka esi aizskarts. 
! Dod zīmi savam pāridarītājam, saki stingri un pārliecinoši: ''IZBEIDZ.'' (''STOP IT.'') 
! Esi pārliecinošs, stingrs, bet noteikti ne agresīvs, jo agresīva atbilde mēdz pasliktināt 
situāciju, izraisīt turpmāko virkni aizvainojumu, kas var pārvērsties par apburto loku.  
 
Zini, ka ziņošana par pāridarīšanu nav tas pats, kas ir sūdzēšanās, nosūdzēšana. Ziņot 
nozīmē - palīdzēt. Ziņot nozīmē palīdzēt, izkļūt no nepatikšanām nelaimē nonākušajam. 
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KĀ PALĪDZĒT UN APSTĀDINĀT PĀRIDARĪTĀJUS, ja esi aculiecinieks? 
  
Pats labākais, ko tu vari darīt, ir: esi draugs tam, kuru sāpina.  
! Nomierini savu draugu un liec viņam saprast, ka notiekošais ir negodīgi un nepelnīti un ka 
tā nav viņa vaina. 
! Aicini viņu sev līdzi un ejiet prom no notikuma vietas.  
! Ir ļoti svarīgi saprast un redzēt atšķirību starp ''ziņot'' un ''nosūdzēt''.  Atkārtosim: ziņot 
par pāri darīšanu, nav sūdzēšanās. Vēlreiz: ziņot nozīmē palīdzēt, izkļūt no nepatikšanām 
nelaimē nonākušajam.  
! Apsauc varmāku, liec viņam saprast, ka Tu to redzi un ka tas, ko viņš dara, ir nekavējoši 
jāpārtrauc (Anglijā to sauc par ''0'' tolorence policy – it is not acceptable and wont be 
tolorated.)  
! Uzņemies aizstāvja lomu, lai bērns, kuram dara pāri, nav viens savā nelaimē, jo paši 
cietušie ne vienmēr ir spējīgi sevi aizstāvēt. 
! Piedāvā arī pāridarītājam izrunāties, nesāpini viņu, necenties atmaksāt ar ļaunu. Pārrunas 
palīdz, mazina agresiju, bet atmaksa sāp, tas var izraisīt nākamo uzbrukumu. Kaut arī šķitīs, 
ka pāridarītājs nav pelnījis simpātijas un piedošanu, tomēr tas var būt ātrākais paņēmiens, 
kā viņa agresiju neitralizēt.  
! Nav viegli stāties pretī pāridarītājam, lūdz kāda drauga palīdzību, lai viņš Tev palīdz runāt 
ar pāridarītāju. 
! Atrodi kādu, ar ko izrunāties. Atrodi kādu, kurš var palīdzēt. Piemēram: brāli, māsu, 
mammu, tēti, draugu, kādu no klases, savu mīļāko skolotāju, skolas direktoru - jebkuru, 
kam tu uzticies.  
 
Ja Tev nav neviena, kam uzticēties un negribi runāt ar kādu personīgi, zvani uz ''bērnu 
līniju'': 0800111 (sarunas notiek angļu valodā). Latvijā tālrunis:  116111 
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Vai tu zini, ka ...? 

JA NEZINI, - PRASI VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM! 
  
! Vai esi pazīstams ar sāpēm, ko rada otra pazemošana, manipulēšana, kaitināšana, 
seksuālā uzmākšanās vai rasistiskas piezīmes, komentāri?  
! Vai Tu zini, kā atrisināt radušās problēmas starp skolas bērniem? 
! Vai Tavā skolā ir īpaši noteikumi, politika (Anglijas skolās to pieņemts saukt par anti-
bullying policy) un vai zini, kā tā darbojas? 
! Vai skola Tevi ir informējusi par šo skolas anti-bullying policy? Kur Tu vari rast atbildes un 
palīdzību tieši Tavā skolā? 
! Vai Tavā skolā notiek nedēļas pret varmācību (anti-bullying) un pasākumi? 
! Ja Tev ir problēmas ar kādu skolotāju vai citu pieaugušo skolā, vai Tu esi runājis par to ar 
kādu citu pieaugušo, piemēram, vecākiem vai treneri, vai kāda drauga vecākiem? 
! Vai Tavā skolā ir iespējams privāti, citiem nezinot, izdarīt ziņojumu par pāridarījumu? 
! Ja Tev kāds dara pāri, vai skola ir sazinājusies ar Taviem vecākiem, vai vecāki ir sazinājušies 
ar skolu?  
! Vai Tu zini, kuram skolotājam ir jāziņo, ja Tev kaut kas nepatīk un ja Tevi kāds sāpina? 
! Ja Tu kaut ko no šī saraksta nezini, neesi informēts, noteikti prasi to izskaidrot skolotājam 
un vecākiem. 
  
  

KO NOZĪMĒ EMOCIONĀLA un/vai FIZISKA PAZEMOŠANA  
  
! Nevienlīdzība attiecībās. Iebiedēšana ir problēmas attiecībās, kad kāds personīgi vai grupa 
pāridarītāju lieto spēku un varu, lai izraisītu otram ciešanas. Ir nepieciešama šo attiecību 
risināšana. 
! Tīša agresija.  
! Pastāvīga ļaunprātība, neatlaidīga kaitināšana, stūrgalvīga neiecietība pret otru.  
! Iebiedēšana mēdz būt mutiska, fiziska vai arī elektroniska. Tā var būt vērsta pret  reliģisko 
pārliecību vai tautību. Tā var būt vērsta arī pret seksuālo piederību, invaliditāti vai arī var 
rasties kā greizsirdības sekas. 
! Bērniem un jauniešiem nav jābūt draugos ar visiem un jāizpatīk visiem, bet ikvienam ir 
tiesības būt drošībā un vēlēties, lai pret viņu izturas ar cieņu.  
! Vardarbības rezultāts ir sāpes, morālas vai fiziskas ciešanas. Iespējamas saslimšanas, kas 
var atstāt ilgstošas sekas. Ir gadījumi, kad veselības un morālais stāvoklis mēdz 
pasliktināties līdz pat kritiskam stāvoklim. 
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PAZĪMES  

  
! Bērns kļūst noslēpumains, atsvešinās, viņam ir svārstīgs garastāvoklis, kļūstot nomākts, 
dusmīgs, nelaimīgs, agresīvs pret citiem bērniem un vecākiem. 
! Bērns atsakās apmeklēt skolu, pulciņus, meklē tam visādus attaisnojumus. 
! Pasliktinās bērna sekmes skolā, viņš tīšām nedara mājasdarbus, lai nebūtu labas sekmes 
skolā, zaudē ierasto entuziasmu. 
! Ja vecāki rūpīgi seko bērna sekmēm un mājas darbs ir paveikts nevainojami, bērns tīšām 
atdod tikai daļu no paveiktā mājasdarba. 
! Bērns sāk izdomāt pat neesošas slimības, lai izvairītos no skolas. 
! No skolas mājās bērns nāk savainots, saskrāpējies, netīrām drēbēm. 
! Bērns zaudē mantas, skolas piederumus, nāk mājās ar salauztiem skolas piederumiem, 
saplēstām drēbēm. 
! Bērns paliek nervozs, nespēj gulēt, bail no tumsas, negrib gulēt tumsā, mostas nakts vidū, 
pamostoties ir sarūgtināts, raudulīgs. Pamostoties no sliktiem sapņiem, mēdz ilgstoši 
raudāt. Piedzīvota arī slapināšana gultā. 
! Bērns izsaka vēlēšanos mainīt maršrutu vai laiku, ejot uz skolu. 
  
   

SIMPTOMI 
  
! Pastāvīgi paaugstināts stresa un nemiera stāvoklis. 
! Biežas saslimšanas, piemēram, vīrusu infekcijas, īpaši gripa un drudzis, saaukstēšanās, 
klepus, krūšu, ausu, deguna un rīkles infekcijas (stress izposta imūnsistēmu). 
! Smeldzīgas sāpes locītavās un muskuļos bez acīmredzama iemesla; arī sāpes mugurā bez 
acīmredzama iemesla, un sāpes pat neatkāpjas pēc ārstēšanas. 
! Galvassāpes un migrēnas. Nogurums, spēku izsīkums. 
! Bezmiegs, murgi, agra pamošanās, pamostoties bērns ir vairāk noguris nekā gulēt ejot. 
! Halucinācijas un uzmācīgas atmiņas, kas nomoka, un ņirgāšanos nevar izmest no prāta. 
! Zarnu trakta traucējumi. 
! Ādas problēmas, piemēram, ekzēma, psoriāze, čūlas, nieze, nātrene. 
! Slikta koncentrācija, nevar koncentrēties uz kaut ko ilgstoši. 
! Slikta vai neregulāri funkcionējoša atmiņa, aizmāršība, it īpaši par ikdienišķām lietām. 
! Svīšana, trīce, drebuļi, sirdsklauves, panikas lēkmes. 
! Raudulība, regulāra eksplodēšana asarās un pat bez iemesla vai maznozīmīgu iemeslu dēļ. 
! Neraksturīga uzbudināmība un dusmu uzliesmojumi. 
! Pārlieku liela modrība (sajūta, bet nav paranojas), sajūta, ka ''staigā par kraujas malu''. 
! Paaugstinātas sajūtu reakcijas: trauslums, vēlēšanās izolēties, aktīvi noliedzot depresiju,  
letarģija, bezcerība, dusmas, dvēseles tukšums, sajūtas, ka esi niecība. 
! Zema pašapziņa, pašvērtējums un zema pašcieņa, sevis ienīšana. 
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KAPĒC MUMS RŪP PROBLĒMAS, KAS IR SAISTĪTAS AR 
EMOCIONĀLO un/vai FIZISKO PAZEMOŠANU?  

  
Bērni, kas dara citiem pāri, mācās izmantot spēku un varu, sāpinot un kontrolējot citus. Tas 
var pārvērsties par regulāru un ilgstošu darīšanu pāri. 
Bērni, kurus nomoka un ar kuriem manipulē, ar laiku kļūst bezspēcīgi un zaudē spējas sevi 
aizstāvēt. Šie bērni, kuriem dara pāri, jūtas sagūstīti, sasaistīti un nespēj paši saredzēt 
problēmas risinājumu. Ilgstošu ciešanu dēļ bērns zaudē spēju pastāstīt par notiekošo, jo 
nespēj skaidri formulēt savas domas. 
Kad bērni ir nonākuši šajā situācijā, pieaugušajiem ir jāiejaucas un jāpalīdz bērniem 
mācīties no kļūdām un savas pieredzes. 
Bērniem, kuri ir iesaistīti pāridarīšanā, ir risks piedzīvot akadēmiskas problēmas, pasliktinās 
sekmes mācībās.  
Turpretī varmākas riskē būt izslēgtiem no skolas. Ļaundara reputācija varmākam 
(viņam/viņai) ies līdzi no skolas skolā, un pārējie potenciālie skolas bērni to var izmantot 
pret viņu. 
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3. NODAĻA 
 

DROŠS INTERNETS  
Turpinājumā ir informācija, ko sagatavojuši un publicējuši drossinternets.lv  speciālisti. Ar 
viņu laipnu atļauju publicējam viņu sagatavoto informāciju šajā bukletā.  
Vienaudžu vardarbība un emocionāla pazemošana Avots: http://www.drossinternets.lv 
  
Emocionāla pazemošana  
„Kiberterorizēšana ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, piemēram, e-pasta, mobilā 
tālruņa, peidžera tekstveida ziņojumu, tūlītēju ziņojuma apmaiņu (IM), personas privātā 
tīmekļa vietnes un personas privātās aptaujas tīmekļa vietnes, kas ceļ neslavu, 
izmantošana, lai atbalstītu personas vai grupas apzinātu, atkārtotu un naidīgu uzvedību, kas 
vērsta uz citu cilvēku aizskaršanu." Bils Belsijs (Bill Belsey). 
Latvijā termina kiberterorizēšana vietā bieži lieto terminus mobings vai emocionāla 
pazemošana internetā. 
  
Kiberterorizēšana izpaužas, ja kāds: 
! sūta piedauzīgus, pazemojošus vai draudīgus ziņojumus, e-pasta vēstules, fotogrāfijas vai 
filmas; 
! piezvana, bet nerunā; 
! ziņojuma dēlī, tīmekļa vietnē vai tērzētavā ievieto piedauzīgus ziņojumus vai attēlus; 
izsakās aizvainojoši tērzētavā (čatā); 
! uzdodas par kādu citu personu tērzētavā, ziņojuma dēlī vai, sūtot tekstveida ziņojumus, 
saka nepatīkamas lietas; 
! piekļūst citas personas kontiem, lai pabaidītu vai sagādātu nepatikšanas. 
  
Kāpēc cilvēki aizvaino un pazemo citus? 
Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc cilvēki pazemo citus. Jaunieši ir minējuši dažus no tiem. 
! Pazemojot citus, cilvēki jūtas valdonīgāki un spēcīgāki. 
! Tas ir veids, kā kļūt populāram un pazīstamam skolā. 
! Pazemotāji ir bailīgi un mēģina slēpt šīs izjūtas, biedējot citus. 
! Pazemotāji jūtas nelaimīgi un tā mēģina pievērst citu uzmanību. 
! Savulaik pazemotāji paši ir izjutuši pazemojumu. 
! Pazemot citus – tas ir veids, kā izrādīt savu pārākumu. 
! Pazemotāji jūtas dusmīgi un bezpalīdzīgi, jo netiek galā ar savām grūtībām. 
! Pazemotāji paši cieš no vardarbības – no vecāku, audžuvecāku, māsu, brāļu, skolas bērnu 
vardarbības. 
! Pazemotājiem ir bail, ka pašus varētu pakļaut vienaudžu vardarbībai. 
! Pazemotājiem ir zems pašvērtējums, pazemojot citus, viņi var sajusties pārliecinātāki par 
sevi. 
! Ko es varu darīt, ja mani pazemo? 
! Iesaka jaunieši, kuri paši ir piedzīvojuši pazemojumus: 
bloķē piekļuvi savam profilam portālā lietotājam, kurš tevi pazemo, aizvaino vai draud; 
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! ja mācies vienā skolā ar bērnu vai jaunieti, kurš tevi pazemo, mēģini izvairīties no 
saskarsmes ar viņu; 
! ja tuvumā ir cilvēks, kas tevi pazemojis, nesteidzīgi dodies prom; 
! nemēģini atspēlēties pāridarītājam – tas tikai pasliktinās situāciju, nemēģini draudēt, 
atbildēt ar līdzīgu aizskārumu; 
! nepaturi pie sevis aizvainojumu, meklē palīdzību pie cilvēkiem, kuriem Tu uzticies, 
piemēram, vecākiem, draugiem, skolotājiem. Zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības 
tālruni: 116111 – speciālisti tevi uzklausīs, sniegs atbalstu un palīdzēs; 
! ja esi pazīstams ar cilvēku, kas Tevi ir aizskāris, centies mierīgi aprunāties par notikušo un 
pastāsti viņam, kā tu jūties pēc pāridarījuma; 
aizmirsti par šo negadījumu un dari to, kas Tev sagādā prieku! 
  
Kā izvairīties no kiberterorizēšanas? 
! Vienmēr cieni citus – nopietni apdomā, kādu informāciju, fotogrāfijas tu nosūti vai ievieto 
internetā. 
! Domā, pirms nosūti! Jebkura informācija, ko tu nosūti, var kļūt publiski pieejama un 
internetā var saglabāties ļoti ilgu laiku. 
Izturies pret savu paroli kā pret zobu birstīti – nedod to nevienam! Savu mobilā tālruņa 
numuru un segvārdus Skype u. tml. programmās dari zināmus tikai uzticamiem draugiem. 
! Bloķē piekļuvi un ziņo par emocionālu pazemošanu. Iemācies, kā nobloķēt personu no 
kontaktēšanās ar tevi, kā arī apdomā, pie kā tu varētu vērsties, lai ziņotu par pāridarītāju. 
! Neatbildi uz aizskarošām ziņām – atbildot tu vari padarīt visu tikai vēl sliktāku un, izaicinot 
vai rakstot sliktas lietas pretī, pats vari iekulties nepatikšanās. 
! Saglabā pierādījumus. Iemācies saglabāt tiešsaistes saraksti, atsūtītās fotogrāfijas un citu 
informāciju. 
! Noteikti izstāsti kādam par to, kas ir atgadījies, – vecākiem, aizbildņiem, citiem 
uzticamiem pieaugušajiem vai skolotājiem, audzinātājam vai sociālajam pedagogam, vai  
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistiem (tālrunis: 80006008). 
! Neesi vienaldzīgs – ja redzi, ka kāds tiek aizskarts, atbalsti cietušo un ziņo par notikušo, jo, 
iespējams, līdzīgā situācijā arī tev būtu nepieciešams atbalsts. 
  
  
Sociālo tīklu izmantošana, nepietiekama drošības pasākumu ievērošana, izmantojot 
sociālos tīklus 
Avots: www.drossinternets.lv 
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Sociālie tīkli 
  

Sociālie tīkli ir tīmekļa vietnes, kur, reģistrējoties un izveidojot savu individuālo profilu, ir 
iespējams sazināties ar citiem: draugiem, radiem, skolas bērniem, paziņām. Saziņa tīklā 
notiek dažādos veidos: dienasgrāmatās un blogos, var paust savu viedokli; var veidot 
interešu grupas, apmainīties fotogrāfijām, augšupielādēt audio un video failus; sūtīt 
vēstules u.c. 
 
Latvijā zināmākie sociālie tīkli ir: Draugiem.lv, Face.lv, Orb.lv, One.lv, Inbox.lv. Šīs tīmekļa 
vietnes kļūst aizvien populārākas visās vecuma grupās. 
Tur sastapsi ne tikai citus bērnus un jauniešus, bet arī pieaugušos, un atceries, ka nereti 
viens cilvēks piereģistrē vairākus profilus. 
  
10 droša interneta profila un tērzētavas (čata) veidošanas ieteikumi Tev  
 
1. Pirms reģistrējies kādā portālā, pavaicā sev, kāpēc vēlies to darīt. Uzzini vairāk par portālā 
aktuālajiem tematiem! Cilvēku intereses un uzvedība var būt dažāda, tāpēc dažos Tev, 
iespējams, nebūtu jāpiedalās. 
2. Pirms pievieno savu profilu portālam, iepazīsties ar tā noteikumiem. 
3. Esi uzmanīgs, veidojot savu profilu, jo anonīmāks tas būs, jo tas būs mazāk interesants 
cilvēkiem ar nelāgiem nodomiem pret Tevi. Atceries, ka nav jābūt sevišķi gudram, lai no 
virspusējiem faktiem kāds izsecinātu Tavu personību. 
4. Tavs profils forumā ir publiski pieejams. Tāpēc, ja nevēlies, lai ikviens zina, ko Tu dari pēc 
skolas, kur Tu dzīvo vai kāds ir Tavs mobilā tālruņa numurs, padomā, vai to vajadzētu rakstīt 
profilā. 
5. Padomā, vai vēlies likt savu foto profilā. Tas var mudināt kādu nelabvēli uzsākt sarunu ar 
Tevi. 
6. Padomā, vai vēlies portālā ievietot personīga satura foto vai faktus, kas aizskartu Tavus 
vecākus un draugus. Padomā, vai Tava ģimene un draugi vēlētos, lai personīga satura 
informācija par viņiem kļūtu zināma nezināmiem ļaudīm. Pajautā viņiem, pirms Tu izlem, ko 
publicēt. 
7. Nestāsti, ka esi vecāks vai jaunāks, nekā tas ir patiesībā. Tas var maldināt citus sarunā 
iesaistītos. Turklāt, atklājot Tavus melus, administrators Tavu profilu var izdzēst no portāla. 
8. Čato, sūti vēstules portālā vai e - pasta ziņojumus tikai no sava vai no uzticama drauga, 
vai no pieauguša cilvēka datora. Ja citi čato pie tā paša datora, kur Tu, par Tevi kāds var 
uzzināt vairāk, nekā Tu vēlētos. 
9. Padomā, pirms izlem satikties čatā vai e – pastā ar kādu, kuru līdz šim neesi saticis. Ja 
tomēr nolem satikties ar kādu čatotāju, tad dari to publiskā vietā dienas laikā. Blakus jābūt 
arī kādam pieaugušajam vai vismaz draugam. Informē viņus par savām jaunajām 
attiecībām. Tu nekad nevari būt drošs, vai interneta sarunu partneris par sevi saka patiesību 
un vai viņam nav kādi Tavai dzīvībai vai veselībai bīstami mērķi. Sarunu partneris var teikt, 
ka viņam ir 12 gadu, bet patiesībā viņam var būt 40 vai 50 gadu. Ieklausies savā intuīcijā un 
padomā, cik atklāts Tev šķitis Tavs sarunu partneris. 
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10. Ja čata vai e-vēstuļu sarunu partneris kļūst agresīvs un rupjš, apvaino Tevi, draud, izsaka 
seksuāla rakstura priekšlikumus, liek Tev justies nedroši, uzstājīgi aicina piedalīties kādā 
pasākumā vai “vienkārši satikties”, pārtrauc sarunu, informē portāla vadību, uzticamus 
pieaugušos vai policiju.  
 
10 potenciālā varmākas pazīmes: 
Par potenciālo varmāku un viņa centieniem sameklēt upuri liecina vairākas pazīmes. Kļūsti 
uzmanīgs, ja kāds: 
uzsāk ar Tevi “nevainīgu” saraksti un prasa par Tevi personisku informāciju; 
aizvien uzkrītošāk interesējas par Tevi un Tavu ikdienas dzīvi, prasa, kā Tu jūties, interesējas, 
vai esi nelaimīgs un vientuļš, un vai vecāki Tev velta pietiekami daudz uzmanības; 
grib zināt, vai Tev ir draugs vai draudzene, un jautā, kad dienas laikā Tu esi viens pats – bez 
draugiem un vecākiem; 
prasa, kā Tu izskaties un ģērbies gan skolā, gan gultā. Pieprasa atsūtīt Tavus attēlus; 
vēlas Jūsu attiecības saglabāt kā „noslēpumu” un jautā, vai var Tev uzticēt noslēpumus un 
uzticēties; 
ļoti interesējas par Tevi, izsaka komplimentus, atbalsta Tevi, bet par sevi izvairās runāt. 
Cenšas Tevi iežēlināt, stāstot, cik pats jūtas vientuļš, un slavē Tevi par līdzjūtību un spēju 
saprast citus. Izpēti sava „drauga” profilu - iespējams, ka viņa čata draugu sarakstā ir tikai 
viena vecuma vai dzimuma „draugi”; 
sola dāvanas vai tās dod, kaut gan Jūs neesat tik tuvi draugi. Tajā pašā laikā šis „kāds” 
pēkšņi var kļūt dusmīgs un valdonīgs; 
vēlas ar Tevi čatot dīvainās diennakts stundās, piemēram, pirms gulētiešanas; 
jautā un raksta par jautājumiem, par kuriem Tev kļūst neērti, un interesējas par Tavu 
seksuālo pieredzi, kā arī grib, lai Tu apmeklē portālus, kur redzama pornogrāfija. Runā par 
saviem dzimumorgāniem, stāsta par savām fantāzijām, seksu un piedāvā „spēlēt aizraujošas 
spēles”; 
nezināmā veidā ir uzzinājis par Tevi kaut ko, par ko Tu neesi stāstījis. 
  
Atceries, ka nopietnam un vērīgam Tev vajag kļūt arī tad, ja notiek kaut vai viens no šiem 
iepriekš minētajiem punktiem! 
  
Vai tu zināji, ka … 
Viss, ko Tu ievieto internetā, var kļūt pieejams ikvienam interneta lietotājam, to redzēs ne 
tikai Tavi draugi, bet, iespējams, arī svešinieki un cilvēki, kas ne pavisam nav draugi. Tas, ko 
Tu par sevi publicē šodien, būs pieejams internetā rīt, parīt, pēc mēneša, gada vai 10 
gadiem.  
  
Lai pārliecinātos, vai tā ir laba doma publicēt informāciju un fotoattēlus internetā, padomā. 
Vai Tev nebūtu kauns, ja arī Tava mamma, tētis, skolotāja vai kaimiņš ieraudzītu materiālus, 
ko gatavojies ievietot internetā? Ja būtu kauns, tad labāk internetā tos neievieto! 
Vai fotoattēls nav pārāk atklāts un izaicinošs? Kā uzmanību Tu vēlies piesaistīt? 
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Vairāk par sociālajiem tīkliem 
 
Pasaulē un arī Latvijā ir pieejami vairāki simti dažādu sociālo tīklu, un to skaitam ir 
tendence palielināties. Visus sociālos tīklus var iedalīt četrās lielās kategorijās (informācijas 
avots: http://arturs.jaffa.lv): 
atvērtie sociālie tīkli, tādi kā Myspace, kur katrs var reģistrēties, sniegt komentārus jebkura 
lietotāja profilā, piedalīties gandrīz visās aktivitātēs. Myspace visa informācija ir publiski 
pieejama (izņemot personisko saraksti un dažus izņēmumus), 
slēgtie sociālie tīkli, tādi kā Facebook (daļēji), kurā kāda lietotāja profilā vai pie bildēm 
komentāru atstāt var tikai tie, kurus tu esi apstiprinājis kā draugus, vai arī tādi kā Draugiem. 
lv, kur gandrīz nekāda informācija nav pieejama nereģistrētiem lietotājiem, 
mikro-blogveidīgie sociālie tīkli, kur komentāru savā profilā var ierakstīt tikai pats bloga 
izveidotājs. No šīs sociālo tīklu grupas populārākie šobrīd ir Jaiku.com un Twitter, kuros 
cilvēki stāsta, ko tie dara, kā arī uzlecošā zvaigzne - Pownce, 
servisi ar sociālo tīklu funkcionalitāti, kas nav to galvenais uzdevums (flickr.com, digg.com 
un tml.). Visi reģistrētie lietotāji var cits citam nosūtīt ziņojumus, ļaut vai liegt kādai 
lietotāju grupai komentēt bildes vai citas aktivitātes. Bet tas nav galvenais šī servisa 
pakalpojums, pretēji divām pirmajām kategorijām, kurām pārējie visi ir kā papildu 
pakalpojumi un iespējas (bilžu publicēšana, blogošana utt). 

 
Padomi drošākai mobilā tālruņa izmantošanai 
Avots: http://www.drossinternets.lv 

 
 
Pirms 20 gadiem mobilā tālruņa aprīkojums bija nesams somā. Tagad mobilie tālruņi sver 
gramus un mierīgi ietilpst kabatā. Pirmo reizi vēsturē fiksēto tālruņu līniju skaits samazinās, 
bet mobilos tālruņus sāk izmantot aizvien vairāk. Bērni apgūst jaunās tehnoloģijas ļoti agri 
– arī Tev noteikti ir savs mobilais tālrunis, kuru izmanto zvanīšanai, īsziņu sūtīšanai, 
piekļūšanai internetam, fotografēšanai, video uzņemšanai u.tml. 
  
Lai arī mobilajiem tālruņiem ir daudz priekšrocību  - var jebkurā laikā sazināties ar saviem 
vecākiem un draugiem -, tomēr ir arī vairāki būtiski riski, kas ir jāapzinās, izmantojot 
mobilos tālruņus. To lietošana var radīt riskus tavai veselībai, drošībai; var 
saņemt nepatīkamu informāciju, izmantojot mobilo tālruni; var aizrauties ar zvanīšanu un 
īsziņu sūtīšanu. Galu galā Tavi vecāki var nebūt apmierināti ar tālruņa rēķiniem. Vēl Tu vari 
aizrauties ar interneta izmantošanu mobilajā tālrunī un pavisam netīšām ievietot internetā 
informāciju, kas var apdraudēt Tavu privātumu. 
  
Vienmēr atceries, ka komunikācija reālajā dzīvē ir svarīgāka par mobilā tālruņa 
izmantošanu! Rūpējies par to, lai mobilā tālruņa izmantošana nenāk par sliktu attiecībām ar 
Taviem draugiem, vecākiem un skolotājiem!  
Skolā stundu laikā savu mobilo tālruni vislabāk izslēdz! 
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Nevēlami zvani un īsziņas 
  
Tu reizēm vari saņemt īsziņas un zvanus, kas Tevi var uztraukt vai nobiedēt. Ja saņem 
aizskarošas attēlu ziņas vai video ierakstus vai ja Tevi „terorizē” ar mobilā tālruņa 
starpniecību, vērsies pie saviem vecākiem un kopīgi lūdziet palīdzību mobilā tālruņa 
operatoram, kas varēs palīdzēt situācijas risināšanai, piemēram, nomainot tālruņa numuru 
vai bloķējot zvanu vai īsziņu saņemšanu no konkrētiem numuriem. 
Atceries, ka Tev nav jāatbild uz visiem zvaniem. Ja negribi atbildēt uz zvanu, pāradresē to uz 
savu balss pastu! 
Ja Tu saņem nevēlamas īsziņas no uzņēmumiem, kas cenšas pārdot savus pakalpojumus, 
vari palūgt, lai Tavi vecāki sazinās ar šo uzņēmumu un lūdz, lai informācijas sūtīšana tiek 
pārtraukta. 
Tev nav jāsamierinās ar negribētiem zvaniem un īsziņām. Mobilo tālruņu operatori var 
palīdzēt situācijas risināšanā. Bieži ir situācijas, kad emocionālas aizskaršanas process 
līdztekus norisinās arī reālajā dzīvē.  
  
Atceries un ievēro! 
Ja saņem nepatīkamu vai nevēlamu zvanu, saglabā mieru. Vairākums cilvēku, kas veic šādus 
zvanus, grib Tevi satraukt, tāpēc, ja neizrādīsi nekādas emocijas, iespējams, viņi liksies 
mierā. 
Nesūti īsziņas, kad esi satraukts vai dusmīgs. Atceries, kad būsi nosūtījis īsziņu, to atpakaļ 
nevarēs atsaukt. 
Kad atbildi uz zvanu, saki tikai: “Hallo!” Lai zvanītājs pasaka, kas viņš ir, pirms sāc runāt. Ja 
saņem ļaunprātīgu zvanu, noliec mobilo tālruni malā, pāris minūtes neliecies par to ne zinis 
un tikai tad noliec klausuli. Šādi zvanītājs būs lieki iztērējis gan savu laiku, gan naudu un, 
iespējams, Tevi vairs netraucēs. Ja Tavs tālrunis atkal iezvanās, neko nesaki. 
Tu vienmēr vari nepieņemt zvanu, ja neatpazīsti numuru, kas redzams uz ekrāna, vai ja 
numurs ir slēpts. 
Daudziem cilvēkiem patīk ierakstīt pašiem savu balss pastkastītes sveicienu, tomēr, lai būtu 
drošāk, neiekļauj sveicienā ne savu vārdu, ne arī citu privātu informāciju. 
Tev nav jāatbild uz īsziņām vai attēlu ziņām, kas Tev nepatīk. Parādi šādas ziņas kādam, kam 
uzticies, piemēram, vecākiem, aizbildnim, skolotājam vai labākajam draugam. Fiksē 
datumus un laiku, kad esi saņēmis ļaunprātīgās īsziņas. Saglabā arī pašas īsziņas. Tās var 
noderēt kā pierādījums un arī lai varētu izskaidrot notikušo citiem. 
Ja Tavam tālrunim ir Bluetooth savienojums, vari saņemt nevēlamas īsziņas no citiem 
tuvumā esošiem tālruņiem, izmantojot Bluetooth. Ja Tev sūta ziņu kāds svešinieks, 
nepieņem to. Tu vari arī izslēgt savu Bluetooth un kļūt “neredzams” citiem tālruņiem ar 
Bluetooth. 
Ja esi satraukts vai bēdīgs, parunājies ar vecākiem vai aizbildni. Ja negribi to darīt, vari 
parunāt ar skolotāju, sociālo pedagogu, psihologu savā skolā. Viņi zinās, ko darīt un kā tev 
palīdzēt. Tu vari zvanīt arī uz Bērnu uzticības tālruni (bezmaksas): 116111 (Latvija)!  
Izslēdz savu tālruni, kad Tev tas nav nepieciešams! 
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4. NODAĻA 
 

INCIDENTA ZIŅOŠANA. (Fakti, kas jums būtu jādara zināmi skolā.) 
  
Bērna vārds, uzvārds un klase............................................... 
Datums, notikuma vieta, laiks............................................... 
Kas notika............................................................................... 
Bērna komentārs..................................................................... 
Vecāku komentārs...................................................................  
  
Skolai ir pienākums darīt jums zināmu: 
vienošanos, kas tiks darīts tālāk, 
kontaktus (tālruņa numuri adreses), 
nākamās tikšanās detaļas. 
  
  
Lai arī kurā valstī Tu būtu pārcēlies uz dzīvi, tur Tu atradīsi palīdzību. Piemēram, Latvijā tas 
ir tālrunis: 80006008, Anglijā tas ir tālrunis: 08001111, Īrijā tas ir tālrunis: 1800 666666. 
Katrā valstī ir kāda Bērnu palīdzības līnija. Par to vaicā skolā skolotājiem.  
  
Informācija par to, kur varat meklēt palīdzību un atbalstu šajā bukletā atrunātajos 
jautājumos.  
  
Ja jums ir radušā bažas par jūsu drošību internetā, lūdzu, ziņojiet par to savas jaunās mītnes 
zemes (AK) palīdzības līnijām (''drošs internets''):  http://www.saferinternet.org.uk/  un 
http://www.childline.org.uk. 
Ikviens, kurš uziet internetā kādu apšaubāmu vai nepiedienīga materiālu vai pornogrāfiska 
rakstura informāciju, foto vai video, agresiju pret kādu, var ziņot par to arī anonīmi:  
helpline@saferinternet.org.uk vai zvanīt: 0844 3814772. 
  
Alternatīva: 
ja problēma ir radusies Latvijas sociālajos tīklos, var sazināties ar 
http://www.drossinternets.lv  vai zvanīt: 116111.  
Latvijas uzticības tālrunis nodrošina iespējas saņemt e-konsultācijas, tās pieejamas mājas 
lapā aizpildot veidlapu: http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu  
vai rakstot uz e-pastu:uzticibaspasts116111@bti.gov.lv  
  
National Bullying Helpline 
Tikai pieaugušajiem palīdzības tālrunis: 0845 22 55 787.  
http://nationalbullyinghelpline.co.uk/  
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Bullying UK Family Lives  
Tikai pieaugušajiem (zvani par brīvu): 0808 800 2222.  
http://www.bullying.co.uk/  
  
Childline  
Bērniem palīdzības tālrunis Anglijā: 08001111. 
http://www.childline.org.uk  
  
Childline 
Bērniem palīdzības tālrunis Īrijā: 1800 666666.  
http://webwise.ie 
  
Kidscape 
Palīdzības tālrunis bērnu vecākiem: 08451 205 204.  
http://www.kidscape.org.uk  
  
Šī bukleta teksts nav uzskatāms par tulkojumu vai par aternatīvu likuma atšifrējumam. Šis 
buklets ir domāts kā informatīvs avots, lai emigrējušo latviešu bērnus un viņu vecākus 
izglītotu.  Ar šo darbu vēlamies pievērst uzmanību iespējamām problēmām, un sniegt 
ieskatu, kā tās risināt un kur meklēt palīdzību.  
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