
 
 

Vispārējie noziedzības novēršanas un ceļu satiksmes 

drošības ieteikumi 

Jūsu mājas aizsardzība 

Mājas drošības pasākumi var būt vienkārši un lēti un liedz noziedzniekiem-oportūnistiem gūt labumu no nedrošām mājām: 

• Slēdzenes - durvis un logus nodrošiniet ar izturīgām slēdzenēm! Vienmēr atcerieties aizslēgt visas durvis un 

logus! 

• Durvis - pārliecinieties, vai jūsu durvis un rāmji ir izturīgi un labā stāvoklī! 

• Atslēgas - neatstājiet atslēgas slēdzenēs nevienā no mājas ārdurvīm! Atslēgas turiet pieejamas ārkārtas 

gadījumam, bet neredzamā un drošā vietā! 

• Signalizācija - ja jums ir uzstādīta apsardzes signalizācija, pārliecinieties, vai tā darbojas pareizi, un atcerieties to 

izmantot! Ja jums nav apsardzes signalizācijas, apsveriet iespēju to uzstādīt. 

• Taimera slēdzis - ja mājās ilgstoši neviens neuzturas, izmantojiet taimera slēdžus, lai ieslēgtu dažus 

apgaismojumus viesistabās un augšstāvā, iestājoties tumšajam laika periodam. 

• Vērtslietas - veiciet vērtslietu uzskaiti, nofotografējiet rotaslietas, neglabājiet mājās lielu skaidras naudas 

daudzumu un apsveriet iespēju mājās uzstādīt seifu. 

Personīgā drošība 

Daži no mums baidās kļūt par uzbrukuma upuriem, tāpēc ir vērts padomāt, ko jūs varētu darīt, ja tas notiktu. Ja kāds jūs 
apdraud, kliedziet pēc palīdzības un aktivizējiet personīgo uzbrukuma trauksmes signalizāciju, ja jums tāda ir. Tas varētu 
būt pietiekami, lai izbiedētu uzbrucēju. Lai palielinātu drošību, atrodoties ārpus mājas, jūs varat daudz ko darīt: 

• Uzturieties cilvēkos, labi apgaismotās vietās. 
• Neejiet pa taisnāko ceļu cauri tumšām alejām, parkiem utt. Ejiet ar seju pret satiksmi, lai kāda automašīna 

nevarētu nepamanīti apstāties jums aizmugurē. 
• Neceļojiet, «balsojot» automašīnas un neņemiet arī savā automašīnā svešiniekus! 
• Cik drīz vien iespējams, dodieties prom no konfrontācijas situācijām. 
• Pašaizsardzības nodarbības var palīdzēt jums justies drošāk. 
• Nosedziet dārga izskata rotaslietas. 
• Nēsājiet somu tuvu sev klāt, ar aizdari, vērstu pret sevi. 
• Nēsājiet mājas atslēgas kabatā. Ja kāds satver jūsu somu, atlaidiet to, nepakļaujiet sevi briesmām. Jūsu drošība 

ir svarīgāka nekā jūsu īpašums. 

Ceļu satiksmes drošība 

Velosipēdisti: 
• Valkājiet velosipēdistu ķiveri ar atstarojošām / dienasgaismas vestēm un gaismām diennakts tumšajā laikā. 
• Pārliecinieties, ka jūsu bremzes, riepas, lukturi un atstarotāji darbojas, ir tīri un labā stāvoklī. 
• Nepārvadājiet pasažierus ar velosipēdu! 
• Braucot garām stāvošiem transportlīdzekļiem, atstājiet daudz vietas, ņemiet vērā, ka autovadītāji jūs varētu 

neredzēt, un uzmanieties no tā, ka durvis kāds piepeši var atvērt. 
Gājēji: 

• Izmantojiet ietves vai trotuārus, ja tādi ir. 
• Ja nav ietves, ejiet pa ceļa labo pusi, lai redzētu tuvojošos satiksmes līdzekļus. Esiet gatavs iet vienā rindā, viens 

aiz otra. Drošāk šķērsot ceļu gabaliņu pirms asa labās puses līkuma, lai tuvojošies satiksmes līdzekļu vadītājiem 
būtu lielākas iespējas jūs ieraudzīt. Pēc līkuma šķērsojiet ceļu atpakaļ. 

• Lai palīdzētu citiem ceļa lietotājiem ieraudzīt jūs, sliktas dienasgaismas apstākļos valkājiet vai nēsājiet kaut ko 
spilgtu vai fluorescējošu. 

• Tumšajā diennakts laikā izmantojiet atstarojošus materiālus, piemēram, tādas aproces, vestes, jakas, apavus, ko 
var ieraudzīt autovadītāji, kas izmanto priekšējos lukturus. Tad tos var ieraudzīt trīsreiz tālāk, nekā lietojot vai 
valkājot neatstarojošus materiālu apģērbu vai apavus. 

• Mazi bērni nedrīkst būt vieni uz ietves vai ceļa. Ejiet starp viņiem un ielas satiksmi, turot bērnus pie rokas; ļoti 
mazus bērnus piesprādzējiet ratiņos vai izmantojiet bērnu grožus. 

• Bērniem nedrīkst ļaut staigāt vienatnē, kamēr viņi nesaprot un nelieto «Zaļo drošas pārejas noteikumu», t.i., 
apstājies, apskaties un klausies, pirms izlem, vai šķērsot ielu ir droši. 

Papildu informāciju var iegūt, izmantojot vietējo noziedzības novēršanas inspektoru, izmantojot policijas parastās palīdzības 

numuru 101. Ārkārtas situācijā vienmēr zvaniet pa tālruni 999! 

Personu drošības 
uzturēšana 


