An Garda Síochána
Noziedzības novēršanas informatīvā lapa

Informācija par
satiksmes drošību
Īrijā satiksmes kustība notiek pa ceļa KREISO
PUSI.
Pirms braukšanas ar transportlīdzekli pa Īrijas ceļiem, transportlīdzekli ir
jāapdrošina, jānomaksā attiecīgo nodokli, jāveic attiecīgo valsts
noteikto automašīnas pārbaudi (NCT vai DOE) un visus diskus
jānovieto automašīnas vējstiklā, kā to pieprasa likumdošanas akti.
Jums ir vajadzīgas arī autovadītāja tiesības.
Ja mācieties braukt Īrijā, tad šī mācību procesa ietvaros jums būs
jāmācās braukt kvalificēta instruktora vadībā: lai brauktu ar automašīnu,
no 2011. gada 4. aprīļa jums būs jāmācas 12 stundas, bet lai brauktu ar
motociklu, no 2010. gada 6. decembra jums būs jāmācās 16 stundas.
Ja mācieties braukt, tad jums nav atļauts braukt pa automaģistrālēm, uz
mašīnas jābūt zīmei „L” un jums jābūt kopā ar autovadītāju, kuram ir
vismaz 2 gadus ilga pieredze pēc savu autovadītāja tiesību iegūšanas.
Ātrums ir galvenais faktors, kas rada visletālākās un nopietnākās
autoavārijas un traumas
Īrijā.
Maksimālie ātruma ierobežojumi Īrijā (kilometros stundā) ir šādi:
30 km/h
50 km/h
60 km/h
80 km/h
100 km/h
120 km/h

Zonās ar neaizsargātiem ceļa lietotājiem
(gājējiem,
velospēdistiem un motociklistiem)
apbūvētos pilsētu rajonos
Lieli ceļi, pa kuriem iebrauc pilsētās, vai
brauc cauri
pilsētām
Otrās šķiras vai reģionālie autoceļi
Valsts nozīmes galvenie ceļi (ne
automaģistrāles)
Automaģistrāles

Ātruma ierobežojums nenorāda ātrumu, ar kādu ir jābrauc, tas gluži
vienkārši ir maksimālais ātrums, ar kuru atļauts braukt pa attiecīgo ceļa
posmu labos apstākļos. Jābrauc ar ātrumu, kas ir piemērots ceļa un
laika apstākļiem, reālajai satiksmes plūsmai un iespējamajiem riskiem.

Ātruma samazināšana var izglābt
dzīvības.
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Nekad nebrauciet dzērumā.
Kā alkohols ietekmē spēju vadīt automašīnu
Alkohols ietekmē spriešanas spēju, redzi, koordināciju un reakcijas laiku.
Tas var radīt tādas autovadīšanas kļūdas kā:
pārāk ātra vai pārāk lēna braukšana; braukšana pa nepareizo joslu
vai divām joslām vienlaikus; braukšana pie sarkanās gaismas vai
zīmes, kas liek apstāties; nepareiza apdzīšana.

Likumdošanas akti
Īrijā atļautais maksimālais alkohola līmenis asinīs, ar kuru drīkst vadīt automašīnu, ir 80 mg uz 100 ml asiņu.
Braukšana ar transportlīdzekli, mēģināšana braukt ar transportlīdzekli vai transportlīdzekļa uzraudzīšana,
nespējot pareizi kontrolēt transportlīdzekli alkohola vai narkotiku lietošanas dēļ, Īrijā ir likumpārkāpums.

Atcerieties, ka ikviena alkohola vienība pārvietojas cauri personas sistēmai vidēji apt. 1 h laikā. (1 vienība =
puse no pintes alus, 25 g stipro spirtoto dzērienu vai maza glāze ar vīnu.)
Garda Siochâna dažādos dienas laikos un izlases veidā veic autovadītāju pārbaudes ar alkometru — jūs esat
brīdināts!

Katra ceļojuma laikā piesprādzējieties!
Likumdošanas akti nosaka, ka visiem transportlīdzekļi braucošajiem ir jāizmanto drošības jostas. Autovadītājs
ir atbildīgs par to, lai personas, kas ir jaunākas par 17 gadiem, būtu piesprādzējušās.
Bērniem jāsēž atbilstošos bērnu sēdeklīšos.

Drošības jostas izglābj dzīvības

Nogurums
Tiek uzskatīts, ka Īrijā nogurums ir cēlonis 1 no 5 autoavārijām ar letālu iznākumu. Neignorējiet nogurumu.
Ja jūtaties noguris no braukšanas, tad var palīdzēt 15-20 minūtes ilga snauda. Ja plānojat garu braucienu, tad
iepriekšējā naktī labi izgulieties. Nelietojiet alkoholu vai medikamentus, kas var izraisīt miegainību. Apsveriet
iespēju vadīt automašīnu pārmaiņus.

Mobilie tālruņi
Rokās turama mobilā tālruņa izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā ir pārkāpums.
Esiet uzmanīgi transportlīdzekļa vadīšanas laikā izmantojot citas elektroniskās iekārtas, jo jebkura uzmanības
novēršana no ceļa var būt bīstama.
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Informācija par
satiksmes drošību
Jūsu transportlīdzeklis
Regulāri:
Pārbaudiet riepu spiedienu un protektoru dziļumu.
Pārbaudiet eļļas, ūdens un citu šķidrumu līmeni.
Pārbaudiet, vai nav iegriezumu vai bojājumu. Pārbaudiet
visas gaismas un indikatorus.
Turiet tīru vējstiklu un nenovietojiet tur neko tādu, kas var ierobežot redzamību.
Papildiniet vējstikla mazgašanas līdzekļa daudzumu.
Pārbaudiet, vai skaņas signāls darbojas.
Pēc ieteiktā laika paiešanas veiciet sava transportlīdzekļa tehnisko apkopi.

Laika apstākļi
Ja redzamība ir slikta, izmantojiet tuvās gaismas, lai varētu redzēt un citi redzētu jūs.
Kad laika apstākļi pasliktinās, samaziniet ātrumu.
Izmantojiet miglas lukturus tikai miglā vai snigšanas laikā, un neaizmirstiet tos izslēgt, kad laika
apstākļi uzlabojas.
Atcerieties, ka sniega, ledus vai spēcīga lietus laikā ir jābrauc lēnāk un jāpalielina attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim, lai jums būtu vairāk laika apstāties.

Soda punkti
Ja autovadītājs 3 gadu laikā saņem 12 soda punktus, tad viņš automātiski uz 6 mēnešiem zaudē
savas autovadītāja tiesības. Sodu punktus var saņemt par vairākiem atšķirīgiem pārkāpumiem,
tostarp ātruma pārsniegšanu, braukšanu bez drošības jostas, neapdomīgu braukšanu, ielas
šķērsošanu pie sarkanās gaismas, zīmju par apstāšanos/ceļa došanu neievērošanu. Pilnu
pārkāpumu sarakstu skatiet vietnē www.penaltypoints.ie.
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Neaizsargāti ceļa lietotāji

Gājēji
Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā valkājiet viegli pamanāmas drēbes
un apsveriet iespēju izmantot lukturīti.
Ceļa šķērsošanai vienmēr izmantojiet gājēju pāreju, ja tāda ir pieejama. Ja
nav ietves, tad ejiet pretēji satiksmes plūsmas virzienam (pa ceļa labo
pusi). Nekad nešķērsojiet ceļu tuvu smagajam kravas transportlīdzeklim.
Nestāviet tuvu ietves malai, ja tur manevrus veic smagais kravas
transportlīdzeklis. Pirms ceļa šķērsošanas skatieties un klausieties.

Velosipēdisti
Skatieties un esiet redzami. (Valkājiet viegli pamanāmu apģērbu un/vai luminiscējošu kakla lakatiņu, jostu vai
jaku.) Vienmēr valkājiet ķiveri.
Diennakts tumšajā laikā velosipēda priekšpusē ir jābūt baltai lampiņai, bet aizmugurē — sarkanai lampiņai un
sarkanam atstarotājam.
Nekad nebrauciet tuvu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, it īpaši — tuvojoties krustojumam.
Ievērojiet ceļa satiksmes noteikumus — it īpaši luksofora sarkano gaismu un zīmes par apstāšanos.
Vietās, kurās ir velosipēdistiem paredzētas joslas, jums tās ir jāizmanto.

Motociklisti / motociklu pasažieri
Īrijā motocikli ir apt. 1,5% no visiem transportlīdzekļiem, tomēr tie iesaistīti 12%
no visām avārijām ar letālu iznākumu.
Motociklistiem / motociklu pasažieriem ir JĀVALKĀ apstiprinātas ķiveres.
Motociklistiem / motociklu pasažieriem ir jāparūpējas, lai viņi vienmēr būtu labi
saskatāmi (jāvalkā spilgtu atstarojošu vai labi saskatāmu apģērbu un jābrauc ar
ieslēgtām tuvajām gaismām).
Motociklistiem / motociklu pasažieriem savas drošības dēļ ir jāvalkā aizsargapģērbu.
Motociklistiem ir jāapzinās savu neaizsargātību un jābrauc atbilstoši.
Motociklistiem ir regulāri jāpārbauda savus motociklus, it īpaši bremzes un riepas (protektoru dziļumu un
spiedienu), gaismas un skaņas signālu
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Personīgā drošība
Kļūstiet „gudri”
Kļūstiet „gudri”
Noziegums var tikt izdarīts pret ikvienu, jebkurā vietā un
jebkurā laikā. Vainīgie domā, ka viņi netiks pieķerti, un
cietušais domā, ka tas nenotiks ar viņu. Realitāte ir pavisam
cita. Katrā noziegumā ir kāds cietušais. Ne katrs vainīgais
tiek noķerts, bet katrs cietušais cieš. Šīs informatīvās
lapas mērķis ir samazināt traumas un/vai zaudējumu risku
Daudzi naktīs veikti uzbrukumi un vardarbība pret nejauši
sabiedriskās vietās veikta nozieguma rezultātā.
izvēlētiem upuriem notiek paredzamajās cilvēku pulcēšanās
Ciešanu vai zaudējumu pakāpe ir atkarīga šiem trīs vietās, piemēram, rindās un licenzētu telpu, ātro uzkodu
restorānu un naktsklubu ārpusē.
galvenajiem faktoriem.
• Ievainojamība
Jums vienmēr ir instinktīvi jāsagatavojas videi, kurā
• Vide
atradīsieties,
uzdodot sev dažus vienkāršus jautājumus.
• Individuālā uzvedība
•
Vai es zinu, kā tur nokļūt?
•
Vai man ir jādodas cauri vietām, kurās
Ievainojamība
potenciāli ir iespējamas kaut kādas problēmas, un vai es
Jūsu individuālo potenciālu kļūt par nozieguma upuri ir
varu
no šīm vietām izvairīties?
jānovērtē no noziedznieka skata punkta. Viņi noteiks vai
•
Vai
man
ir jādodas vienam, un vai man ir jādodas
novērtēs jūsu ievainojamību vairākos veidos, un daži faktori
dienas
vai
nakts laikā?
būs noteicošie, atkarībā no apsvērtā nozieguma veida.
•
Kāds būs mans pārvietošanās līdzeklis un cik garš būs
Tas, vai jūs esat
mans ceļojums?
• gados vecāka persona, ļoti jauna persona vai persona
•
Ja braukšu ar privāto automašīnu: kur es varu droši
ar invaliditāti,
novietot automašīnu un kādi man ir nejaušību
• vīrietis vai sieviete,
rīcībplāni gadījumam, ja automašīna salūzt?
• drīzāk viens pats nekā grupā,
•
Vai es kaut ko zinu par vietu, kuru apmeklēšu: vai tā ir
• vietējais iedzīvotājs vai svešinieks,
droša un labi pārvaldīt
• pašpārliecināts un uzstājīgs vai maigs un lēnprātīgs pēc
skata,
Var būt faktori, kas palielina vai samazina jūsu potenciālās
iespējas kļūt par nozieguma upuri. Dažus no šiem faktoriem
jūs varat kontrolēt, bet citus — nevarat kontrolēt. Noteikti
atcerieties, ka ikviens no šiem faktoriem var ietekmēt jūsu
piederību riska kategorijai.
Vide
Dažās jomās noziedzības tendence ir daudz lielāka nekā
citās. Rosīgas galvenās tirdzniecības ielas ar daudziem
cilvēkiem vienmēr piesaista zagļus. Tāpat arī klusas un vāji
apgaismotas ielas, apakšzemes pārejas un piebrauktuves
var būt ideāla vieta laupītāju uzbrukumiem.
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•

Vai esmu kādam pateicis, uz kurieni dodos un cikos
atgriezīšos?
Vai mans izskats un apģērbs ir atbilstošs un vai man ir
jāvalkā dārgus juvelierizstrādājumus vai jāņem līdzi
visas manas kredītkartes vai lāzera naudas kartes?
Vai manā īpašumā ir kādi citi priekšmeti, kas var šķist
pievilcīgi zagļiem? Vai man patiesi tos jāņem līdzi?

•

•

• Ja esat nozieguma upuris vai cietušais vardarbībā —
nekavējoties par to ziņojiet Gardai — nemēģiniet pats tikt
galā ar uzbrucējiem.

Individuālā uzvedība
Atrodoties sabiedriskā vietās mēs spējam kontrolēt tādu faktoru
kā mūsu pašu individuālā uzvedība. Daži cilvēki ir pēc dabas
agresīvi un meklē konfrontācijas iespēju. Citi spēj saglabāt
mieru un kontroli pat visprokatīvākajās situācijās. Spēja
paredzēt potenciālās problēmas un tās samazināt vai izkliedēt
var būt atkarīga no jūsu paša personības un uzvedības. Kļūt
„gudrākam” — tā ir pieredze, kas apgūstama laika gaitā
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
mācoties. Tomēr mums visiem ir jāievēro pāris pamatprincipi,
neapšaubāmi.
lai izvairītos no problēmām un šo problēmu izraisītājiem.
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama
kā saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
normatīvajiem aktiem.

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Alkohola, narkotiku un citu toksisku vielu lietošana var
ne tikai pasliktināt spriešanas spējas, bet arī jūs padarīt
par īpaši pievilcīgu noziedzniekiem.
Izvairieties no publiskas savas bagātības izrādīšanas —
turiet savu naudasmaku paslēptu.
Ja ievērojat noziedzīga rakstura darbības —
nekavējoties atstājiet šo vietu un paziņojiet Gardai.
Ja baidāties no kādas cilvēku grupas, tad izvēlieties
drošu izvairīšanos — pārejiet ielas otrā pusē vai
pagaidiet, līdz tuvumā būs arī citi.
Palieciet uz labi apgaismotām ielām un ejiet pretēji
satiksmes kustības virzienam.
Nekad neiesaistieties citu cilvēku strīdos. Nekad
nereaģējiet uz citu izsmieklu vai dzēlīgajām piezīmēm
— to mērķis ir jūs iesaistīt konfliktā.
Cilvēki, kuri jums apzināti uzskrien virsū vai jūs pagrūž,
ir noskaņoti uz agresiju — izvairieties no acu kontakta
un viņus ignorējiet, izvairoties no verbālām un fiziskām
darbībām.
Atcerieties — nav iespējams racionāli izskaidrot
agresīvu vai piedzērušos cilvēku uzvedību.
Jaunām sievietēm vajadzētu izvairīties no kārdinājuma
vienām pašām atrasties svešinieku sabiedrībā —
neatkarīgi no tā, cik lēnprātīgi viņi šķiet.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Valsts Noziedzības novēršanas daļa
(The Garda National Crime Prevention Unit),
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. Tel: (01) 6663362,
Fakss: (01) 6663314 E-pasts: crime_prevention@garda.ie
Policija (An Garda Sîochâna)
www.garda.ie
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Varmācība mājās
Personīgā drošība
•

Ievads

•

Kaut arī termins „varmācība mājās” nav definēts likumdošanas
ietvaros, gandrīz visiem cilvēkiem tas rada bažas un nepatiku. To
var uzskatīt par vienas attiecībās iesaistītās personas fizisku,
seksuālu, garīgu, finansiālu vai emocionālu aizskaršanu no šīs
personas partnera puses. Saskaņā ar saņemtajiem ziņojumiem,
no

varmācības

mājās

cieš

galvenokārt

jūs nepārtraukti kritizē vai noniecina?
neļauj jums strādāt, atstāt māju vai satikties ar citiem
cilvēkiem?



neatbalsta jūsu attiecības ar ģimeni un draugiem?

•

kontrolē visas finanses un liek jums sīki atskaitīties par

•

nedod jums naudu pat mājsaimniecībās pirmās

tēriņiem?
nepieciešamības lietām?

heteroseksuālās

attiecībās iesaistītās sievietes. Cietušie var būt arī Ja atbilde ir „jā” pat uz vienu no šiem jautājumiem, tad iespējams
heteroseksuālās attiecībās iesaistītie vīrieši un viendzimuma ciešat no varmācības mājās un jums ir rūpīgi jāapsver šī situācija.
attiecībās iesaistītie vīrieši vai sievietes. No varmācības mājās var
ciest arī bērni. Varmācībai mājās var būt arī citi veidi —
• varmācība pret gados veciem cilvēkiem no viņu dzīvesbiedru,
bērnu, radinieku un aprūpētāju puses, un
• varmācība pret cilvēkiem ar invaliditāti no viņu aprūpētāju,
partneru vai radinieku puses.
Varmācība mājās var notikt neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
sociālās klases, rases vai reliģijas. Atcerieties, ka nav noteikta

Vardarbības cikls
Varmācībai mājās mēdz būt trīs posmi —
•

saspīlējuma veidošanās posms

•

vardarbības/sišanas posms, un

•

samierināšanās/mīlēšanas posms

Atcerieties, ka pēc varmācības sākšanās tā ne tikai turpinās, bet

sieviešu vai vīriešu „tipa”, kas kļūst par šīs varmācības upuriem, un arī laika gaitā kļūst arvien biežāka un nopietnāka. Varmācībai
nav noteikta mājokļa „tipa” , kurā šāda varmācība notiek.
turpinoties, arī šis trīs posmu cikls sāk mainīties uz slikto pusi.

Vai pret mani ir izturējušies varmācīgi?

Saspīlējuma veidošanās posms kļūst īsāks un intensīvāks, varmācība
Varmācība mājās ietver jebkura veida fizisko, seksuālo, garīgo,
finansiālo un emocionālo varmācību tuvu attiecību ietvaros.
Uzdodiet sev šos jautājumus, kuri jūs — kaut arī ne pilnīgi un
visaptveroši — mudinās domāt un palīdzēs novērtēt situāciju.

kļūst daudz biežāka un smagāka, bet samierināšanās periodi
saīsinās un zaudē savu intensivitāti.
Kā es varu parūpēties par savu drošību?

Vai jūsu partneris —
• grūsta, sit, iedunkā, iepļaukā, spārda vai kož jūs vai bērnus?

Vispirms, atcerieties, ka jums ar to nav jāsamierinās.

• draud nodarīt ļaunu jums, bērniem vai jūsu radiniekiem?
• draud izmantot vai izmanto pret jums kādu ieroci?
• draud jūs nogalināt, ja viņu atstāsiet?
• jūs spiež iesaistīties seksuālajās attiecībās pret jūsu

Nevienam nav tiesības aizskart vai aizvainot citu personu!
Ja ciešat no varmācības mājās, tad jūsu un bērnu pirmā prioritāte ir
drošība. Varat saņemt palīdzību no Gardai un citām

gribu?
• kļūst viegli aizkaitināms, kad ir iedzēris vai lietojis narkotikas?
• jūs pazemo citu priekšā?
• apzināti/ļaunprātīgi iznīcina personīgo īpašumu vai citas lietas,
kurām jūsu acīs ir sentimentāla vērtība?
• jūs nepārtraukti apsūdz par neuzticību?
• nepārtraukti un apsēsti „izseko” jūsu laiku un gaitas?

atbilstošām organizācijām, piem., Women's Aid, AMEN utt.
(Skatiet kontaktinformāciju sadaļā „Noderīga kontaktinformācija un
saites” nākamajā lappusē.)
Gardai pienākums ir jūsu aizsardzības nodrošināšana un visu
varmācības mājās gadījumu pilnīga izmeklēšana, tostarp, no trešajām
pusēm saņemto ziņojumu par varmācību mājās izmeklēšana.

LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠO VAI CITĀM
AR NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANU SAISTĪTĀM PROBLĒMĀM,
LŪDZU, SAZINIETIES ar savu vietējo
GARDA NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANAS OFICIERI
vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.garda.ie

Ja neesat tieši apdraudēts, tomēr jums nepieciešama palīdzība

*

Dažas rotaļlietas bērniem

—

*

Fotogrāfijas un svarīgas personiskās mantas

*

Rotaslietas

•

Varat, protams, zvanīt Gardai, vai

•

zvanīt vienai no daudzajām organizācijām, kas var
piedāvāt padomu, konsultāciju vai patvērumu (dažu šo

Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un

organizāciju kontaktinformācija ir sniegta sadaļā „Noderīga

neapšaubāmi.

kontaktinformācija un saites” šī bukleta beigās.)

Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama kā
saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar

Medicīniskā palīdzība
Ja gūta trauma, vienmēr vērsieties pēc medicīniskās palīdzības un

normatīvajiem aktiem.

lūdziet, lai medicīnas iestādes darbinieki nofotografē jūsu traumas.
Ja iespējams, saglabājiet visus dokumentus par uzbrukumiem, jo
tie noderēs, ja nolemsiet vērsties tiesā.
Juridiskie jautājumi
Varat saņemt informāciju no vairākiem avotiem, tostarp Gardai,
Bezmaksas juridisko konsultāciju centra (Free Legal Advice
Centre, FLAC) un citām atbalsta organizācijām. Tiesas var izsniegt
pavēles par drošības garantēšanu, tuvošanās aizliegumu, pagaidu
tuvošanās aizliegumu un aizsardzību. Tās ir definētas 1996. gada
likumā par varmācību mājās. Informāciju par šīm pavēlēm var
atrast FLAC tīmekļa vietnē.
Savlaicīga plānošana — Izveidojiet plānu savai drošībai
Jums būtu jāapsver iespēja jau iepriekš izstrādāt rīcības plānu
gadījumam, ja notiek vēl kāds incidents. Tas var jums palīdzēt
justies drošāk, labāk pārvaldīt situāciju un sagatavoties tam, ko
darīsiet šādā situācijā. Jūsu rīcības plāna punkti
•

Sastādiet plānu ar cilvēkiem, kuriem varat zvanīt incidenta

•

Nolemiet, kur varat doties, ja jums nāksies atstāt mājas.

•

Turiet papildu apģērbu, tualetes piederumus, naudu un

gadījumā vai jūtot, ka esat briesmās.

personīgās mantas pie kāda, kam uzticaties.
•

Ziniet, kur atrodas identifikācijas un citi svarīgi dokumenti,

•

Brīdiniet kaimiņus, kuriem varat uzticēties, lai viņi zvana

lai vajadzības gadījumā varētu tos ātri atrast.
Gardai, ja dzird, ka no jūsu mājas atskan aizdomīgas
skaņas.
•

Trenējieties ārkārtas situācijā izbēgt (kopā ar bērniem) un

•

Sastādiet sarakstu ar citiem sagatavošanās pasākumiem,

nokļūt līdz vietai, kas izvēlēta kā drošs patvērums.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Mājas varmācības un seksuālās vardarbības
izmeklēšanas daļa (Garda Domestic Violence & Sexual Assault
Investigation Unit),
N.B.C.I., Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2.
Tālr.: (01) 6663430, 6663435, Fakss: (01) 6663316 Epasts: dvsau@iol.ie
vai zvaniet uz vietējo Garda iecirkni
Policija (An Garda Sîochâna)
(tīmekļa vietne: www.garda.ie
Ārkārtas gadījumā — zvaniet pa tālruni 999 vai 112
Cosc
(tīmekļa vietne: www.cosc.ie)
Tālr.: (01) 4768680

ko vēlaties apsvērt.
Nolemjot doties prom, neatkarīgi no tā, vai uz neilgu, vai ilgu laiku,
jums ir jāņem līdzi dažas vai visas no tālāk uzskaitītajām lietām, ja
varat to izdarīt droši. Ja tas nav iespējams, varat atgriezties mājās
pēc savām lietām vēlāk, kopā ar Gardai.
*

Nauda

* Čeku grāmatiņas

*

Kredītkartes

*

Automašīnas atslēgas

*

Pase

* Darba atļauja (ja attiecināms)

*

Drēbes

* Adrešu/Tālruņu grāmatiņa

* Ārsta izrakstītie medikamenti
* Autovadītāja tiesības

Citas papildu lietas, kuras jums, iespējams, vajadzētu paņemt līdzi,
ja jums pietiek laika:
*

Dzimšanas apliecība

*

Bērnu dzimšanas apliecības

*

Ģimenes slimības vēsture

*

Bērnu pabalstu grāmatiņas

*

Sociālās labklājības dienesta grāmatiņas

*

Automašīnas reģistrācijas dokumenti

*

Skolas dokumenti

Womens Aid
(tīmekļa vietne: www.womensaid.ie)
Bezmaksas tālrunis 1800 341 900,
7 dienas nedēļā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00
Safe Ireland
(tīmekļa vietne: www.safeireland.ie)
Tālr.: (090) 6479078
AMEN
(tīmekļa vietne: www.amen.ie)
Tālr.: (046) 9023718
Bezmaksas juridisko konsultāciju
centrs (Free Legal Advice
Centre, FLAC) (tīmekļa
vietne: www.flac.ie)
Tālr.: (01) 8745690
Palīdzības līnija noziegumu upuriem
(tīmekļa vietne: www.crimevictimshelpline.ie)
Tālr.: 1850 211 407
Samarieši
(tīmekļa vietne: www.samaritans.org)
Tālr.: 1850 60 90 90
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Mājas drošība
Pārbaudes saraksts
Kramplaužiem patīk vieglas iespējas. Ja viņiem jārada lieks troksnis, jāpavada daudz laika vai jāriskē tikt pamanītiem, tad pastāv iespēja,
ka viņi neko neuzsāks. Laba doma ir 3 minūtes ilgas aizkavēšanas pārbaudes veikšana. Ja varat aizkavēt iekļūšanu īpašumā uz vismaz 3
minūtēm, tad pastāv iespēja, ka kramplauži dosies citur. Aizpildiet šo vienkāršo mājas drošības anketu, lai noteiktu, cik labi jūsu mājoklis ir
pasargāts pret ielaušanos. Ignorējiet jautājumus, kas nav attiecināmi uz jūsu mājokli. Atcerieties — katra atbilde NĒ ir draudi jūsu mājas
drošībai.

Durvis un logi

Jā

Nē

1

Vai visas jūsu mājas ārdurvis ir kārtīgi uzstādītas un aprīkotas ar piemērotu drošības sistēmu?
(piem., 5 sviru iekaļamās slēdzenes koka durvīm, vairāku savienojuma punktu slēdzene PVC durvīm utt.)

□

□

2

Ja jums ir durvis ar stikla paneļiem — vai tās ir kaut kādā veidā pastiprinātas, lai tās nebūtu iespējams sasist?

□

□

3

Vai jūsu mājas parādes durvīs / galvenajās ieejas durvīs ir platleņķa actiņa vai pieejams kaut kāds cits veids,
kā apskatīt apmeklētājus?

□

□

4

Vai jūsu mājas durvīm ir uzstādīta durvju ķēde/ierobežotājs, un vai jūs to izmantojat?

□

□

5

Vai kopš ievākšanās savā mājā (kurā ir bijuši iepriekšējie iedzīvotāji) esat nomainījis
slēdzenes?

□

□

6

Vai turiet rezerves atslēgu pie uzticamiem kaimiņiem un nekad neatstājat zem ārdurvju paklājiņa,
puķupoda utt.?

□

□

7

Vai jūs vienmēr aizslēdzat ārdurvis, kad dodaties prom no mājām, vienalga uz cik ilgu laiku?

□

□

8

Vai aizslēdzat durvis, kuras neredzat, kad strādājat dārzā/pagalmā?

□

□

9

Vai esat uzstādījis papildu slēdzeni(es) bīdāmajiem stikliem/iekšējā pagalma durvīm?

□

□

10

Vai varat aizslēgt garāžas / saimniecības ēkas durvis?

□

□

11

Vai jūsu garāžas/saimniecības ēkas durvis ir aizsargātas ar kvalitatīvām slēdzenēm vai mehāniskajām slēdzenēm?

□

□

12

Vai aizverat un aizslēdzat garāžas / saimniecības ēkas durvis?

□

□

13

Vai visi jūsu mājas logi ir droši?

□

□

14

Vai vēdināšanai var atvērt pietiekami mazu logu daļu?

□

□

15

Vai pirms aiziešanas no mājas pārbaudiet, vai visi logi ir aizvērti?

□

□

LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠO VAI CITĀM
AR NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANU SAISTĪTĀM PROBLĒMĀM,
LŪDZU, SAZINIETIES ar savu vietējo
GARDA NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANAS OFICIERI
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Jā

Nē

identifikācijas dokumentus?

□

□

2.

Vai izvairāties atstāt mājās skaidru naudu?

□

□

3.

Vai jums ir automātiskie taimeri zināma jūsu mājas apgaismojuma ieslēgšanai, kamēr neesat mājās?

□

□

4.

Vai jūsu mājas vienmēr izskatās tā, it kā kāds būtu mājās?

□

□

5.

Vai esat pierakstījis savu vērtslietu sērijas numurus?

□

□

6.

Vai identifikācijas nolūkos esat nofotografējis savas vērtslietas, it īpaši lietas, kurām

□

□

nav sērijas numuru, piemēram, dārglietas, porcelāna izstrādājumus, kristāla traukus, gleznas, senlietas utt.?

□

□

7.

□

□

□

□

tumšākās vietas?

□

□

3.

Vai pie katrām ārdurvīm ir pietiekams ārējais apgaismojums, lai varētu apskatīt apmeklētājus?

□

□

4.

Vai kaimiņi un garāmgājēji var skaidri saskatīt jūsu māju?

□

□

5.

Vai esat apgriezis visus dzīvžogus un krūmus, lai tie nevarētu kalpot kā slēptuve

□

□

var ielauzties jūsu mājā?

□

□

7.

Vai glabājat darbarīkus, kāpnes utt. vietās, kas nav pieejamas iespējamajiem kramplaužiem?

□

□

8.

Vai iekārtas, darbarīki un citi vērtīgi priekšmeti, ko glabājat garāžās vai šķūņos,

ir pasargāti no nozagšanas ar piekaramās atslēgas vai ķēdes palīdzību?

□

□

9.

□

□

□

□

An Post Mailminder pakalpojumu?

□

□

3.

Vai atceļat visas piegādes?

□

□

4.

Vai kaimiņi novieto jūsu piebraucamajā ceļā savu otru mašīnu, kamēr esat prom no mājām?

□

□

5.

Vai vienojaties par sava zālāja nopļaušanu?

□

□

6.

Vai informējat Gardai par ilgstošu prombūtni no mājām?

□

□

Drošība mājas iekšpusē
1.

Vai pirms nepazīstamu servisa darbinieku / apmeklētāju ielaišanas savā mājā lūdzat uzrādīt

Vai jūsu automašīnas/mājas atslēgas atrodas vietā, kas nav redzama no ārpuses?

Drošība ārpus mājas
1.

Vai jūsu mājas numurs ir redzams no ielas?

2.

Vai jūsu māja ir pietiekami apgaismota, lai būtu iespējams labi pārskatīt tai apkārtējās

kramplauzim, kas mēģina atvērt logus vai durvis?
6.

Vai kādreiz esat apstaigājis mājas ārpusi, lai novērtētu iespējas, kā kramplauzis

Vai jūsu šķūnis un garāža ir droši noslēgti?

Drošība brīvdienu laikā
1.

Vai jums ir uzticami kaimiņi, kurus varat informēt par ceļojuma plāniem un kuriem

varat uzticēt atslēgu ar lūgumu periodiski pārbaudīt māju?
2.

Vai kaimiņi izņem jūsu pastu vai avīzes, kamēr esat aizbraucis, vai arī izmantojat

Elektroniskā drošība
1.

Vai esat uzstādījis signalizācijas sistēmu, un vai jūs to izmantojat?

□

□

2.

Vai tā atbilst Eiropas standartam EN 50131?

□

□

3.

Vai tā tiek apkalpota un pārbaudīta katru gadu?

□

□

4.

Vai esat informēts par pašreizējo Garda ielaušanās signalizācijas politiku?

□

□

5.

Vai zināt kā aktivizēt un izmantot signalizācijas sistēmas funkcijas?

□

□

6.

Vai esat apsvēris iespēju pieslēgt to pārraudzības centram vai savam mobilajam tālrunim?

□

□

7.

Vai esat kādam uzticējis atslēgu un viņš/viņi atbilstoši reaģēs uz signalizācijas ieslēgšanos?

□

□

HS2
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Mājas drošība
Durvis
.
Durvju drošība
Lielākā daļa iebrucēju iekļūst jūsu īpašumā pa durvīm vai pa
logu. Nav reti gadījumi, kad cilvēki atstāj durvis un logus
atvērtus, neaizslēgtus vai nepietiekami nodrošinātus.
Vairums mājas ārdurvju raksturīga kāda no šīm
konstrukcijām un attiecīgā izturība.
Cietkoksne
Cietkoksne ar iestrādātiem stikla paneļiem
Alumīnijs
uPVC
Bīdāmās vai iekšējā pagalma durvis
Stiklotas divviru durvis
Jebkuru durvju izturību un drošību galvenokārt nosaka
izgatavošanai izmantotā materiāla kvalitāte, kā arī izmantoto
slēdzeņu un furnitūras standarts. Tas, vai iebrucējam
izdosies iekļūt jūsu mājā pa ārdurvīm, var būt atkarīgs no —
• celtniecības materiāla izturības,
• slēdzeņu kvalitātes,
• atbilstošas furnitūras un uzstādīšanas.

Durvju drošības funkcijas
Kur iespējams, jebkuras mājas parādes durvis ir jāaprīko ar
šādām papildu drošības funkcijām —
•
•

•
•

Durvju actiņa, kurai jābūt platleņķa, lai mājas iemītnieki
pims durvju atvēršanas varētu identificēt apmeklētāju.
Durvju ķēde vai aizturis, kas ļauj mājas
iedzīvotājiem ierobežot pilnīgu durvju atvēršanu, ja
tas nav vēlams.
Eņģu skrūves, kas nodrošinās durvis pret ielaušanos.
Vēstuļu paplātne/ierobežotājs

Durvju drošība un standarti
Ir ieteikts, lai visu ārējo/ieejas durvju konstrukcija būtu līdz
zināmam līmenim izturīgas pret ielaušanos, piemēram,
atbilstoši pašreiz spēkā esošajam Lielbritānijas durvju
drošības standartam PAS 24-1 „Paaugstinātas drošības
durvis” vai citam līdzvērtīgam standartam. Tās tiks pakļautas
īpašiem drošības pārbaudes apstākļiem.

Pašreiz lielākā daļa māju durvju neatbilst šim standartam.
Mēs varam samazināt jūsu mājas durvju un logu pievilcību
Ideāli drošās mājas durvīs ir lielākā daļa vai visas no šīm
kramplaužiem, mēģinot samazināt šos riska faktorus.
Cietkoksnes durvis
drošības iezīmēm:
Cietkoksnes durvīm jābūt vismaz 44 mm biezām un jāspēj
izturēt gan uz apmales novietotās, gan iekaļamās 9
• 5 sviru iekaļamā mehāniskā slēdzene, kas
slēdzenes, un tām jābūt iekārtām vismaz trijās 100 mm
atbilst standartam BS 3621 - augšā un apakšā
eņģēs. Ja ir uzstādīti stikla paneļi, tiem jābūt laminētam līdz
vismaz 6,4 mm biezumam. Durvju rāmim ir jābūt droši
• Balstgredzena aizkritņa slēdzene ar mehānisko
pieskrūvētam pie sienas, ar ne mazāk kā 600 mm intervālu
slēdzeni
pa visu durvju rāmja aploci.
• Eņģu skrūves durvju eņģu puses pastiprināšanai
• Durvju ķēde un platleņķa actiņa
uPVC un alumīnija durvis
Šī tipa durvis parasti nav piemērotas aprīkošanai ar Tirgū ir pieejams plašs slēdzeņu un aizslēgšanas ierīču
drošības ierīcēm, un, ja tas izdarīts, var kompromitēt klāsts. Tomēr atcerieties, ka kvalitatīvas drošības slēdzenes
uzstādīšanas garantiju. Šādos apstākļos jums vienmēr ir uzstādīšana sliktas kvalitātes durvīs, vai nekvalitatīvas
jākonsultējas ar ražotāju vai uzstādītāju. Lielākā daļa šādu slēdzenes uzstādīšana labas kvalitātes durvīs, nav pats
labākais veids drošības uzlabošanas veids.
durvju ir parasti aprīkotas ar vairāku savienojuma punktu
slēdzeņu sistēmu un parasti nodrošina augstu drošības
pakāpi.

LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠO VAI CITĀM
AR NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANU SAISTĪTĀM PROBLĒMĀM,
LŪDZU, SAZINIETIES ar savu vietējo
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Mājas slēdzenes parasti ir balstgredzena aizkritņa iekaļamās
(mehāniskās vai bīdāmās) slēdzenes vai aizbīdņa mehānisms
ar vairākiem savienojuma punktiem. Visām slēdzenēm ir
jāatbilst drošības standartam, piemēram, BS 3621 vai kādam
līdzvērtīgam standartam. Tas garantēs, ka ir pārbaudīta
slēdzeņu drošība un spēja izturēt ielaušanos, urbšanu un
zāģēšanu noteiktu laika posmu.

Visas drošības iekārtas jāuzstāda ar izturīgām skrūvēm un
aizbīdņiem. Mehāniskās slēdzenes, ja tās ir uzstādītas un tiek
izmantotas, neļaus kramplaužiem iznest jūsu īpašumu no
mājām, izmantojot durvis.

Ugunsgrēka profilakse
Jūsu mājas durvju jebkādām izmaiņām vai pārveidojumiem
nevajadzētu lieki ierobežot vai aizkavēt izkļūšanu no mājas
ugunsgrēka trauksmes vai evakuācijas gadījumā.

Atslēgas vienmēr ir jāglabā vietā, kas pieejama mājas
iemītniekiem, bet nav sasniedzama iespējamiem pārkāpējiem
vai kramplaužiem.
Atcerieties!
Ja mājās ir cilvēki, tad jūsu prioritāte ir ugunsdrošība, kad
mājās cilvēku nav, jūsu galvenā prioritāte ir drošība.

Stikla paneļi durvīs un to tuvumā ir īpaši vārīgi un būtu pēc
iespējas mazāk jāizmanto. Alternatīvi, tos var aizstāt ar Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
laminētu stiklu, kura biezums ir vismaz 6,4 cm.
neapšaubāmi. Veicot fiziskas vai strukturālas īpašuma
izmaiņas ar mērķi uzlabot drošību, vienmēr vērsieties pēc
Pastkastītes
padoma pie profesionāļa. Neviena daļa no šīs publikācijas
Ja pastkastīte ir piestiprināta pie durvīm, tai jāatrodas vismaz satura nav interpretējama kā saistoša, obligāta vai
400 mm vai 16 collas no slēdzenes mehānisma. Pastkastītes paredzēta, lai radītu pretrunu ar normatīvajiem aktiem
rāmis arī palīdzēs novērst zagļa piekļūšanu slēdzenēm
manuāli.

Atslēgas

Atcerieties!
Ja mājās ir cilvēki, tad jūsu prioritāte ir ugunsdrošība, kad
mājās cilvēku nav, jūsu galvenā prioritāte ir drošība.
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
neapšaubāmi. Veicot fiziskas vai strukturālas īpašuma
izmaiņas ar mērķi uzlabot drošību, vienmēr vērsieties pēc
padoma pie profesionāļa.
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama kā
saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
normatīvajiem aktiem.

Izplatīts ir paradums atstāt atslēgas slēdzenē. Tā ir
neapdomīga rīcība, kas var sniegt divu veidu atbalstu
kramplauzim. Pirmkārt, tās var izmantot pārkāpējs, lai liegtu
jums ieeju mājās, un, otrkārt, tās var nozagt vai paņemt, lai
izgatavotu dublikātu. Ja pa durvīm var ieiet vai iziet tikai ar
atslēgas palīdzību, tad ir ļoti svarīgi, lai šo atslēgu atrašanās
un drošas uzglabāšanas vieta ir zināma visiem mājas
iedzīvotājiem gadījumā, ja notiek ārkārtas evakuācija vai
evakuācija ugunsgrēka gadījumā. Atslēgām jābūt ar krāsu
kodējumu vai numurētām, nevis ar piešķirtiem nosaukumiem,
jo tas atklās nevajadzīgu informāciju iebrucējam.

Iekšpagalma durvis
Iekšpagalma durvis parasti ir vai nu bīdāmas, vai dubultās
stiklotās divviru durvis — dažreiz zināmas kā divviru logi.
Visbiežākā drošības problēma bīdāmajām iekšpagalma
durvīm ir saistīta ar to uzstādīšanu uz bīdāmās sliedes. Dažos
gadījumos ir iespējams pilnībā izcelt durvis no bīdāmās
sliedes. Ir jāuzstāda apstiprinātas pretizcelšanas ierīces.
Ir ieteicams uzstādīt arī iekšējos drošības stieņus, kas novērš
durvju atdalīšanu pat tad, ja slēdzenes mehānisms tiek ar
spēku bīdīts. Lai pastiprinātu gan iekšpagalma durvju, gan
stikloto divviru durvju drošību, var uzstādīt arī aizšaujamu vai
bīdāmu aizbīdni. Cienījams atslēdznieks ieteiks jums
atbilstošo.

Iekšējās durvis
Lielākajai daļai mājas iekšējo durvju ir tukšs vidus, un tās ir
aprīkotas ar divu sviru iekaļamo slēdzeni. Tās nav jāuztver kā
drošības līdzekli, bet kā papildu aizkavēšanas veidu. Parasti
pieņemts šīs durvis piesardzības nolūkos atstāt neaizslēgtas,
kad mājās nav cilvēku, jo tās reti ierobežo apņēmīgu
iebrucēju un tikai palielina iebrukumam sekojošo vandālismu.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Valsts noziedzības novēršanas daļa
(The Garda National Crime Prevention Unit),
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2.
Tel: (01) 6663362, Fakss: (01) 6663314
E-pasts: crime_prevention@garda.ie
Policija (An Garda Sîochâna)
www.garda.ie
Īrijas Valsts standartu institūcija
(The National Standards Authority of Ireland)
www.nsai.ie
Secured by Design
www.securedbydesign.com
Īrijas atslēdznieku asociācija (The Associated
Locksmiths of Ireland)
www.aloi.net
Atslēdznieku asociācija (The Master
Locksmiths Association)
www.masterlocksmiths.co.uk
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Mājas drošība
Logu drošība
Vairāk kā trešdaļa kramplaužu iekļūst īpašumā pa logu.
Logiem ir dažādi dizaini, stili un materiāli,
parasti viens no šiem • Vērtne
• Slīpums un izliekums
• Bīdāms loga rāmis
• Pusapaļš logs
• Velux
• Žalūzijas
Stiklojums, kas iestrādāts loga rāmī, ir dažāds, parasti
tas ir atkvēlināts, laminēts vai rūdīts.
Visi logi ir izstrādāti, lai nodrošinātu gaismas caurlaidību,
tomēr ir svarīgi atcerēties, ka logi ir iemīļota zagļu izvēle
iekļūšanai īpašumā. Jūs varat novērtēt to individuālo
vārīgumu, kas ir atkarīgs no trim galvenajiem faktoriem:
 Loga pieejamība
 Loga redzamība kaimiņiem vai garāmgājējiem
 Izstrādājuma kvalitāte, loga izturība un
uzstādīšana
Mēs varam samazināt jūsu mājas durvju un logu
pievilcību kramplaužiem, mēģinot samazināt šos riska
faktorus.
Loga pieejamība
Atcerieties, ka zaglis var iekļūt pa jebkuru atvērumu, kas
ir nedaudz lielāks par cilvēka galvu, tādēļ neesiet
nevērīgs pret drošību loga izmēra dēļ. Pirmā stāva logi ir
daudz bīstamāki nekā augstāko stāvu logi. Tomēr
augšstāvu logus var viegli sasniegt, uzrāpjoties pa
noteku vai izmantojot kādu palīglīdzekli, un tie
pieejamību un drošību var uzlabot arī uzstādot papildu
slēdzenes, ierobežotājus vai izturīgāku stiklojumu.
kramplaužiem ir vienlīdz pievilcīgi arī blakus esošie
jumti. Daži no šiem logiem var būt aizsargāti ar
dekoratīvajiem metāla režģiem, tomēr ir jāatceras, ka
nedrīkst traucēt ārkārtas evakuāciju. Ja šādi režģi ir

uzstādīti, tiem jābūt uzstādītiem iekšpusē, l ai tos
varētu pēc vajadzības viegli noņemt vai atvērt. Logu
Loga redzamība kaimiņiem vai garāmgājējiem
Logi ēku aizmugurē un sānos ir daudz pieejamāki
noziedzīgiem iebrukumiem, nekā logi, kas ir labi
redzami citiem. Izmantojiet visu iespējamo ārējo
apgaismojumu, lai apgaismotu pieeju šiem logiem
diennakts tumšajā laikā. Nevajadzīgi redzamības
traucēkļi var būt arī pārauguši koki vai dzīvžogs.
Pārauguši zari vai dzīvžogs, kas var ierobežot
redzamību nejaušiem novērotājiem, ir jāapgriež.
Izstrādājuma kvalitāte, loga izturība un uzstādīšana
Ne visi logi ir vienādi. Labas dizaina iezīmes,
kvalitatīvs izstrādājums un uzstādīšana var nodrošin
āt drošības līmeni, kas ir nepārspējams vidusmēra
kramplauzim. Moderna pieeja logu drošības
novērtēšanai ir izturības pārbaude pret spēka
iedarbību uz visu izstrādājumu, nevis tikai tā daļu.
Labas drošības slēdzenes var uzstādīt uz sliktas
kvalitātes rāmjiem. Tāpat, labas kvalitātes rāmjus var
uzstādīt ar nepiemērotas izturības stiklojumu.
Dažos gadījumos labas kvalitātes logi ir
nekvalitatīvi uzstādīti.
Šobrīd tirgū ir pieejami daudzi un dažādi logi, un tiem
visiem ir zināmas drošības funkcijas. Tomēr produktu
kvalitāte var ievērojami atšķirties. Dažiem var būt
vairāku savienojuma punktu slēdzeņu sistēma,
pastiprināti rāmji, ārējais drošības valcējums un
laminēts stiklojums, tomēr apgalvojumi par to drošību
var būt pārspīlēti. Ar laiku un pūlēm var uzlauzt
jebkuru logu. Drošības ziņā jums vajadzētu ie
gādāties pietiekami izturīgus un kvalitatīvus logus,
kas var novērst vai aizkavēt parastos kramplaužu
ielaušanās veidus. Papildu laiks un ieguldījumi, ko
veicat,
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AR NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANU SAISTĪTĀM PROBLĒMĀM,
LŪDZU, SAZINIETIES ar savu vietējo
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iegādājoties kvalitatīvus logus, atmaksāsies dividendēs, kad Rūdītais stikls
Reizēm izmantots kā alternatīva laminētajam stiklam, rūdītais
runa ir par mājas vai uzņēmuma aizsardzību.
stikls ir aptuveni 8 reizes izturīgāks par stikla plāksni. Šo stiklu
Piemēram, šodienas tirgū spēkā esošais britu drošības nevajadzētu izmantot logu un durvju drošības garantēšanai, jo
standarts logiem ir BS 7950 „Pastiprinātas drošības logi”. Tas tas, galvenokārt, kalpo kā neplīstošais stikls. Rūdītais stikls ir
nozīmē, ka logi ir atsevišķi sertificēti, lai piedāvātu augstu paredzēts spēcīgu triecienu izturēšanai. Tomēr tas nav
aizsardzības pakāpi un būtu izturīgi pret nesankcionētu necaursitams un, pielietojot pietiekamu spēku (parasti ar asu
vai smailu rīku), to var ieplēst vai salauzt. Caursitot stiklu, tas
ielaušanos, parasti neļaujot iekļūt pa logu vidēja līmeņa zaglim.
viss saplīst sīkās lauskās.
Šajā kategorijā nav neviens saderīgs Īrijas standarts, tomēr
daži Eiropā un pasaulē izmantotie standarti var būt saderīgi.
Ugunsgrēka profilakse
Logiem, uz kuriem neattiecas britu standarts, ir jāatbilst
Nekādas jūsu mājas logu fiziskās izmaiņas vai pārveidojumi
alternatīvajam Eiropas vai globālajam standartam, piemēram,
nedrīkst lieki traucēt vai aizkavēt jūsu izkļūšanu no mājas
ENV 1627. To vajadzētu apspriest ar uzstādītāju.
ugunsgrēka trauksmes vai evakuācijas gadījumā. Tas ir it īpaši
svarīgi, ievietojot laminēta stikla logus vai izmantojot logu
BS 7950 ir „Pastiprinātas drošības logu” standarts, kas
slēdzenes. Atslēgas ir vienmēr jāglabā iedzīvotājiem viegli
paredzēts visu jauno loga testēšanai, tostarp loga slēdzeņu
pieejamā, bet potenciālajiem pārkāpējiem vai kramplaužiem
darbības, stikla drošības, izturības pret mehānisko slodzi un
nepieejamā vietā.
noturības pret nesankcionētu ielaušanos pārbaudei. Netiek
testētas atsevišķas detaļas, kas var būt ļoti kvalitatīvas, tomēr
Atcerieties!
uzstādītas citādi sliktas kvalitātes logā. Tādēļ logi, kas sertificēti
Ja mājās ir cilvēki, tad jūsu prioritāte ir ugunsdrošība, kad
saskaņā ar standartu BS 7950, patērētājam piedāvā arī papildu
mājās
cilvēku nav, jūsu galvenā prioritāte ir drošība.
aizsardzību, jo to funkcionalitāte un drošība tiek pārbaudīta un
izvērtēta atsevišķi. Pašlaik šādi logi tiek izgatavoti no PVC-U,
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
lapkoku un skujkoku koksnes un alumīnija.
neapšaubāmi. Veicot fiziskas vai strukturālas īpašuma
izmaiņas ar mērķi uzlabot drošību, vienmēr vērsieties pēc
Logu slēdzenes un ierobežotāji
Jūs varat palielināt arī vecāku logu drošību. Tomēr vienmēr ir padoma pie profesionāļa.
ieteicams meklēt profesionāļu palīdzību pirms drošības
slēdzeņu vai īpaša logu stikla uzstādīšanas jau esošajos logos, Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama
lai nodrošinātu to, ka drošības struktūras izmaiņas vai kā saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
uzlabojumi nepadarīs loga rāmi vai konstrukciju mazāk izturīgu. normatīvajiem aktiem.
Tāpat ir ieteicams iepriekš apspriesties ar ražotāja pārstāvi vai
uzstādītāju, lai pārliecinātos, ka netiek pārkāpti nekādi
iespējamās garantijas noteikumi. Veikalos, kas specializējas ar
mājas drošību saistīto preču tirdzniecībā un kuri paredzēti
cilvēkiem, kas paši veic remonta un citus darbus, ir
nopērkamas lētas slēdzenes ar atslēgu, ko var izmantot
lielākajai daļai logu. Jūsu logam var būt nepieciešama vairāk
nekā viena slēdzene, atkarībā no nostiprināmās loga atveres
izmēra. Logiem, kuru drošības līmenis ir vēl zemāks, var
uzstādīt ierobežotājus, lai ierobežotu loga atvēruma lielumu.
Atkvēlinātais stikls
Atkvēlinātais pludinātais vai spoguļstikls ir visizplatītākais stikla
veids, ko izmanto celtnēs. Tas viegli plīst un plīstot veido lielas,
asas šķembas.

Noderīga kontaktinformācija un saites

Policijas Valsts noziedzības novēršanas daļa
(The
Garda National Crime Prevention Unit), Garda H.Q.,
Laminētais stikls
Laminētais stikls sastāv no diviem vai vairākiem parasta stikla Harcourt Square, Dublin 2.
slāņiem, ko savā starpā savieno spēcīgs materiāls – Tel: (01) 6663362, Fakss: (01) 6663314
polivinilbutirāls (PVB). Tas nodrošina lielisku aizsardzību pret E-pasts: crime_prevention@garda.ie
negadījumiem, vandālismu un ielaušanās. Ārējās iedarbības
rezultātā stikls var saplīst, tomēr tā lauskas paliks pielipušas Policija (An Garda Síochána)
pie PVB plēves. Aizsardzības līmeni var paaugstināt atkarībā
www.garda.ie
no stikla slāņu skaita un biezuma. Tomēr kopumā mājokļu
Īrijas Valsts standartu institūcija
aizsardzībai pietiek ar 6,4 mm biezu logu stiklu.
(The National Standards Authority of Ireland)
www.nsai.ie
Secured by Design
www.securedbydesign.com
Īrijas atslēdznieku asociācija
(The Associated Locksmiths of Ireland)
www.aloi.net
Atslēdznieku asociācija
(The Master Locksmiths Association)
www.masterlocksmiths.co.uk
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Transportlīdzekļa
drošība
Automašīnas un džipi
Ievads
Lielākajai daļai cilvēku savas automašīnas iegāde parasti ir 
otrs lielākais viņu veiktais pirkums, un tādēļ ir svarīgi aizsargāt
šo ieguldījumu, parūpējoties par tā drošību.
Vidēji katru gadu Īrijā nozog vairāk nekā 10 000
transportalīdzekļu. Lielākā daļa tiek atgūta, kaut arī daudzos •
gadījumos tie ir bojāti, bet daži transportlīdzekļi tā arī nekad
netiek atgūti. Līdzīgs skaitlis attiecas arī uz zādzībām no
•
transporta līdzekļiem.
Automašīnu novietošana sabiedriskās vietās
Mūsdienās zādzības no automašīnām un citiem transporta
līdzekļiem ir plaši izplatīts noziegums Īrijā. Ideālā variantā,
īpašumu nevajadzētu atstāt automašīnās vai citos •
transportlīdzekļos bez uzraudzīšanas. Tomēr, ja jums tas ir
jādara, lūdzu, atcerieties:
•
•
Pārliecinieties, vai visi logi ir aizvērti un visas durvis ir
aizslēgtas.

Neatstājiet personu apliecinošus dokumentus (autovadītāja
apliecību, apdrošināšanas sertifikātu, komunālo maksājumu
rēķinus, banku kontu izrakstus, utt.), jo tie var atvieglot
identitātes zādzību vai
norādīt noziedzniekiem jūsu mājas adresi.
Esiet īpaši piesardzīgi ar klēpjdatoriem, mobilajiem
tālruņiem un citām mazām elektroniskajām ierīcēm, jo
tajās esošie dati var būt ļoti pievilcīgi zagļiem.
Nenovietojiet īpašumu zem sēdekļa – tā nav droša
vieta un to bieži var pamanīt. Ja jums ir jāatstāj mantas
savā transportlīdzeklī, ievietojiet tās bagāžniekā,
tomēr izdariet to citur, nevis vietā, kur gatavojaties
novietot automašīnu.
Izvairieties no automašīnas novietošanas nomaļās
vietās, un nakts laikā novietojiet automašīnu labi
apgaismotā vietā.
Apsveriet iespēju pievilkt, ja vien tas ir iespējams,
sānu spoguļus pēc iespējas tuvāk durvīm, lai
izvairītos no krimināla rakstura bojājumiem.

Automašīnas novietošana mājās
Šie ieteikumi vienlīdz attiecas arī uz automašīnas
novietošanu mājās. Ja jums ir garāža, novietojiet
savu transportlīdzekli tajā un turiet garāžu aizslēgtu.

• Pārliecinieties, vai signalizācija / dzinēja automātiskās
bloķēšanas ierīce ir ieslēgta.
• Neatstājiet mantas transportlīdzeklī redzamā vietā.
• Neatstājiet naudu, kredītkartes/debetkartes vai citas vērīgas
lietas savā transportlīdzeklī.

LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠO VAI CITĀM
AR NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANU SAISTĪTĀM PROBLĒMĀM,
LŪDZU, SAZINIETIES ar savu vietējo
GARDA NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANAS OFICIERI
vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.garda.ie

Braukšana
Braucot uzmanīgi vērojiet apkārtni.
•
Turiet visas durvis un logus aizslēgtus.
Neturiet vērtīgas lietas labi pamanāmā vietā –
neatstājiet portfeļus, rokassomas, mēteļus, utt. uz sēdekļiem.

•
Atstājot automašīnu, paņemiet tās sev līdzi, tostarp arī
balsta spraudni un gumijas piesūcekni.

Drošības ierīces
Imobilaizeri un signalizācijas —
Visas modernākās automašīnas ir jau aprīkotas ar
imobilaizeriem un signalizācijām. Ja jums imobilaizers nav
uzstādīts, tad apsveriet iespēju to uzstādīt.
Mehāniskās bloķēšanas ierīces
Ir pieejamas dažādu veidu bloķēšanas ierīces, kas paredzētas
stūrēm, ātruma pārslēgiem, bremžu/sajūga pedāļiem, utt. Tās
visas var palīdzēt novērst transportlīdzekļa zādzību. Bloķējami
riteņu uzgriežņi ir pierādījuši savu efektivitāti pret riteņu, it īpaši
augstvērtīgu sakausējuma riteņu, zādzībām. Ir pieejami arī
slēdzami degvielas bāku vāciņi.
Izsekošanas sistēmas —
Izsekošanas sistēmu izmantošana lieliski palīdz atgūt nozagtus
transportlīdzekļus, parasti jau pāris stundu laikā pēc to
nozagšanas.
Iegravēšana
Uz visām stikla virsmām – vējstikla, aizmugurējā loga, sānu
logiem un automašīnas lukturiem – ir jāiegravē savas
automašīnas reģistrācijas numurs. Tas var atturēt zagļus, jo
padarīs transportlīdzekļa pārdošanu vai realizāciju sarežģītāku
un saistītu ar lieliem izdevumiem. Tāpat laba doma ir uzlīmēt
mazu uzlīmi uz logiem, lai norādītu to, ka šīs stikla virsmas ir
gravētas.
Atslēgas
Lielāko daļu moderno automašīnu ir grūti nozagt bez atslēgām.
•
Atstājot savu automašīnu pat uz īsu brīdi, neatstājiet
atslēgas aizdedzē. Tas attiecas gan uz sabiedriskām
vietām, gan privātām teritorijām, ieskaitot jūsu pašu
piebraucamo ceļu, degvielas uzpildes stacijas, veikalus
un tamlīdzīgi.
Neatstājiet automašīnas atslēgas redzamā vietā uz
•
virtuves vai priekštelpas galdiem, logu palodzēm, letes
virsmas vai sienas āķiem utt., it īpaši parādes durvju
tuvumā. Nereti zagļi izvelk atslēgas pa pastkastīti,
izmantojot „makšķeres kātu” vai ko tamlīdzīgu.
•
Ja jums nav kādas citas drošas vietas, dodoties gulēt,
paņemiet atslēgas sev līdzi, taču atcerieties, ka nopietnā
situācijā jūsu un ģimenes personīgā drošība ir svarīgāka
nekā automašīnas aizsargāšana.
•
Nepiestipriniet pie sava atslēgas riņķa piekariņu, uz kura
ir norādīts jūsu vārds un adrese.
•
Atcerieties – ja jūs nejauši atstāsiet savas atslēgas
nepieskatītā transportlīdzeklī, tas var anulēt jūsu
apdrošināšanu.

Turiet durvis aizslēgtas un logus aizvērtus.
•
Ja vien tas ir iespējams, izvairieties no klusām ieliņām
un ceļiem, it īpaši pēc tumsas iestāšanās.
•
Iestrēgstot satiksmē, vienmēr atstājiet vietu starp savu
mašīnu un priekšā esošo transportlīdzekli, lai atvieglotu
izkļūšanu no neparedzētas situācijas. Izvairieties no
„iespiešanas”.
Atcerieties – automašīna, neatkarīgi no tās vērtības, nav
nopietnas traumas vērta.

Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
neapšaubāmi.
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama
kā saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
normatīvajiem aktiem.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Valsts noziedzības novēršanas daļa (The Garda
National Crime Prevention Unit), Garda H.Q., Harcourt
Square, Dublin 2. Tel: (01) 6663362, Fakss: (01) 6663314
E-pasts: crime_prevention@garda.ie

Policija (An Garda Sîochâna)
Satelīta navigācijas ierīces
www.garda.ie
Satelīta navigācijas ierīces kļūst aizvien populārākas un,
rezultātā, tās iekāro zagļi. Šie norādījumi var palīdzēt
Īrijas Autotransporta nozares sabiedrība (The Society of
samazināt jūsu aprīkojuma nozagšanas risku —
the Irish Motor Industry)
•
Izvairieties no portatīvo satelīta navigācijas ierīču
www.simi.ie
atstāšanas transportlīdzeklī.

An Garda Síochána
Noziedzības novēršanas informatīvā lapa

Transportlīdzekļa
drošība
Velosipēdi
Ievads
Pateicoties aizvien pieaugošajām degvielas izmaksām,
aizvien vairāk un vairāk cilvēku pārvietošanās mērķiem
izmanto velosipēdus. Drošība, protams, ir sevišķi svarīga,
un būtiska ir velosipēdu droša izmantošana. Vienmēr
valkājiet atbilstošu aizsargaprīkojumu. Pārliecinieties, lai
velosipēds tiktu uzturēts labā kārtībā, ar labām bremzēm,
atbilstošām lampām/atstarotājiem, drošām riepām utt.
Tomēr, ir svarīgi domāt arī par drošību, jo bieži vien
velosipēdi ir viegls zagļu laupījums. Pēdējo gadu laikā
iegūtie rādītāji liecina, ka vairāk nekā 2 000 velosipēdi gadā
tiek paņemti bez to īpašnieku piekrišanas. Šajā informācijas
lapā piedāvātie padomi var palīdzēt samazināt jūsu
velosipēda nozagšanas risku.
Galvenie piesardzības pasākumi
Pirmo reizi saņemot savu velosipēdu, ir vairākas lietas,
kuras ir jāpaveic:

Uzņemiet vismaz vienu krāsainu labas kvalitātes
velosipēda fotogrāfiju.

Pierakstiet un saglabājiet velosipēda markas, modeļa un
rāmja numura datus un jebkuras unikālas velosipēda
pazīmes, piemēram, papildu inventāru, stiprinājumus,
marķējumus utt. Atcerieties šo informāciju atjaunot,
velosipēdam kļūstot vecākam – maz ticams, ka tas
joprojām saglabās pirmatnējo izskatu un visdrīzāk būs ar
švīkām un skrāpējumiem.

•

•

Marķējiet savu velosipēdu vismaz divās atsevišķās
vietās ar drošības marķējumu. Jūsu drošības
marķējumam jābūt skaidri redzamam un bez iespējas to
viegli noņemt vai nomaskēt. Lai to izdarītu, it
īpaši ar vieglrāmja (alumīnija sakausējuma)
velosipēdiem, šis darbs ir jāuztic speciālistam vai
personai ar atbilstošu kvalifikāciju. Apsveriet arī
iespēju reklamēt faktu, ka velosipēds ir droši
marķēts ar atbilstošu etiķeti/uzlīmi utt. Padomi par
drošības marķējumiem ir pieejami atsevišķā mūsu
izdotā informatīvajā lapā vai varat to saņemt no jūsu
vietējā noziedzības novēršanas oficiera. Apsveriet
sava velosipēda apdrošināšanas iespēju, vai nu ar
atsevišķu polisi, vai iekļaujot savas mājas
apdrošināšanas polisē.
Ļoti dārgu velosipēdu īpašniekiem ir jāapsver iespēja
rāmī ievietot slepenu elektroniskās izsekošanas ierīci.

Drošība mājās
Atrodoties mājās, glabājiet savu velosipēdu drošā vietā,
kurā tas nekrīt acīs. Izvairieties no nepieskatīta
velosipēda atstāšanas uz sava piebraucamā ceļa pat uz īsu
brīdi. Bieži tiek izmantotas garāžas un šķūņi, un tos ir
jātur aizslēgtus. Nav slikta doma arī velosipēda
aizsargāšana garāžā/šķūnī, to piestiprinot vai pieslēdzot pie
sienas vai cita nekustīga priekšmeta. Turot ārpusē,
piestipriniet velosipēdu pie kāda nepārvietojama
priekšmeta – neatstājiet to mētājamies un nesaslēgtu.
Drošība sabiedriskās vietās
Kaut kur dodoties ar velosipēdu ir jāievēro vairākus
piesardzības pasākumus.
•
Vienmēr saslēdziet velosipēdu, arī tad, ja to atstājiet
uz īsu brīdi.
•
Pieslēdziet savu velosipēdu pie kāda
nepārvietojama priekšmeta, piemēram, metāla
margām vai apgaismojuma staba. Izmantojot
apgaismojuma stabu, apsveriet, vai nav iespējams
pieslēgto velosipēdu pārcelt pāri apgaismojuma stabam.
•
Ja tas ir iespējams, saslēdziet rāmi un riteņus.
•
Ja ir pieejami velosipēdu parki, izmantojiet tos.
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•
•

•
•

•
•
•
•

Paņemiet visus piederumus un viegli noņemamos
priekšmetus sev līdzi
Apsveriet iespēju nomainīt ātri atbrīvojamās sviras
ar parastām skrūvēm un uzgriežņiem vai īpašām
bloķējošām skrūvēm un uzgriežņiem.
Neatstājiet/nenovietojiet
velosipēdu
nomaļās,
tumšās vai slikti apgaismotās vietās.
Centieties neatstāt/nesaslēgt savu velosipēdu katru
dienu vienā un tajā pašā vietā.

Velosipēda saslēgšana
Ir pieejami daudzi dažādi slēdzeņu veidi, kuri var tikt
izmantoti, lai saslēgtu velosipēdu. Izvēloties savu slēdzeni,
jums ir jāapsver tas, cik maksā jūsu velosipēds, kur jūs to
atstāsiet, cik ilgu laiku tas tiks atstāts bez pieskatīšanas, kā
arī slēdzenes izturība un svars utt. Lielākā daļa velosipēdu
tiek saslēgti ar šādām slēdzenēm:
D slēdzenes / U slēdzenes
Kabeļa slēdzenes
Ķēdes un piekaramās slēdzenes
Mēlītes atslēgas

tiešām piedāvā labu drošību. Tomēr ir svarīgi, lai piestiprinot
velosipēdu, ķēde un slēdzene nepieskarties pie zemes/ietves
vai sienas, jo tad ķēdi vai slēdzeni var viegli salauzt ar veseri vai
pārcirst.

D slēdzenes / U slēdzenes – ir nelokāma tērauda
slēdzenes burta D vai U formā. Parasti tās ir smagas un
izturīgas, lai gan izturīgums var atšķirties un parasti to
atspoguļo cena. Pastāv daži šo slēdzeņu izmantošanas
ierobežojumi, piemēram, ar tām nevar pieslēgt velosipēdus
pie apgaismojuma stabiem.

Līdzīgi, aptiniet ķēdi pēc iespējas ciešāk ap rāmi un
nepārvietojamo priekšmetu, pie kura to pieslēdzat, – tas var
palīdzēt apturēt zagļus no „mūķīzeru” stieņu ievietošanas
brīvajās vietās un spraugās un atlauzt ķēdi vai atslēgu. Līdzīgu
iemeslu dēļ brīvi piekārtu piekaramo atslēgu vietā tiek ieteikts
izmantot slēgtā savienojuma piekaramās atslēgas.
Mēlītes atslēgas – nav pārāk izplatītas. Tās parasti tiek
piestiprinātas virs aizmugurējā riteņa rāmja, apakšā un sēdekļa
tuvumā. Tās pieslēdz riteni pie rāmja, tādējādi atturot kādu no
vienkāršas aizbraukšanas ar velosipēdu, bet nepiedāvā nekādu
aizsardzību pret velosipēda paņemšanu un aiznešanu.
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
neapšaubāmi.
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama
kā saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
normatīvajiem aktiem.

Kabeļa slēdzenes — ir viegli piemērojamas un
izmantojamas dažādās situācijās. Protams, kabeļu svars un
izturība var ievērojami atšķirties. Neapšaubāmi, lētākus un
plānākus kabeļus var viegli pārgriezt, tādēļ tos nevajadzētu
izmantot kā drošu velosipēda saslēgšanas veidu.
Ķēdes un piekaramās slēdzenes – arī atšķirsies gan pēc
svara, gan izturības. Smagākās var būt neērti nēsāt līdzi un
aplikt ap rāmjiem un apgaismojuma stabiem vai margām.
Labas kvalitātes rūdītās ķēdes un piekaramās slēdzenes tik

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Valsts noziedzības novēršanas daļa
(The Garda National Crime Prevention Unit), Garda
H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. Tel: (01) 6663362,
Fakss: (01) 6663314 E-pasts:
crime_prevention@garda.ie
Policija (An Garda Sîochâna)
www.garda.ie
Sold Secure
www.soldsecure.com
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Neighbourhood Watch
Kas ir Neighbourhood Watch?

Kādi
ir
Neighbourhood
Watch mērķi?

Neighbourhood Watch ir An Garda Siochâna un
Rosināt kopienas izveidot kvalitatīvu pieeju dzīvei
sabiedrības partnerība. Tā ir noziegumu novēršanas
ar partnerību, komandas darba un labu
kaimiņu
un kopienas drošības pašpalīdzības programma
attiecību
palīdzību,
tādejādi
samazinot
pilsētu teritorijās. Jebkurš kopienas loceklis, jauns
noziedzības radīto iespaidu un bailes no
vai vecs, var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti,
noziedzības.
uzraugot savu kaimiņu īpašumu un paziņojot par
aizdomīgām aktivitātēm Gardai

Līdzdalība Neighbourhood
Watch shēmā
Katrā Neighbourhood Watch shēmā ietilpst:

(a)
Teritorijas koordinators
Lai shēma būtu veiksmīga, ļoti svarīgas ir attiecības
starp teritorijas koordinatoru un sakaru Garda.
Teritorijas koordinators rīkojas ar ielas koordinatoru
un shēmas dalībnieku palīdzību un atbalstu.
(b)
(c)

Ielas koordinators
Neighbourhood Watch dalībniekI

Neighbourhood Watch gūs sekmes tikai ar aktīvu
visu tās dalībnieku ieguldījumu. Jūsu rīcība un
atbalsts var palīdzēt tai darboties. Neatstājiet to citu
ziņā. Piedalieties jebkurā iespējamajā veidā.
(d)

Jaunieši

Svarîgi ir Neighbourhood Watch shçmâ iesaistît
jaunieðus. Pastāv veiksmīgas noziedzības
novēršanas un kopienas drošības iniciatīvas
pārejas gada studentiem, kas ļauj tiem dot
ieguldījumu
savā
kopienā.
Vairākas
Neighbourhood Watch shēmas ir iesaistījušas
jauniešus sporta un vides aktivitātēs, lai
uzlabotu savu kopienu

• Novērst noziedzību, samazinot iespējas, ka var
notikt noziegums.
• Uzlabot Garda un kopienas saites, iedrošinot
iedzīvotājus sazināties ar savu vietējo Gardai
ziņojot par jebkuru aizdomīgu darbību.
• Uzlabot kopienas drošību.
• Palielināt sabiedrības ticību An GardaSiochâna,
uzlabojot komunikāciju, konsultācijas,
pakalpojumu un saikni ar vietējām kopienām.
• Radīt drošu vidi gados vecākiem un
neaizsargātiem cilvēkiem.
• Attīstīt un uzturēt partnerību un multi-aģentūru
pieeju, lai novērstu antisociālu uzvedību, tostarp
grafiti un uzmākšanos.
• Sekmēt sporta un atpūtas iespējas jauniem
cilvēkiem un aktīvi iedrošināt jaunus cilvēkus
iesaistīties Neighbourhood Watch visos
līmeņos
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Sekmēt starpkulturālo komunikāciju, sapratni un
cieņu.

Neighbourhood Watch shēmas
izveidošana
Lai izveidotu shēmu savā rajonā, sazinieties
vietējo Garda iecirkni. Shēmu ir iespējams
izveidot pēc kopienas pieprasījuma vai
sazinoties ar Garda. Garda norādīs, kas ir
jādara un vienosies par jūsu pirmo tikšanos.
Pirms izveides aprunājaties ar vietējiem
iedzīvotājiem, lai saprastu, vai viņi atbalsta
shēmu. Ir svarīgi pārliecināties, ka visi, kas
piedalās, saprot, ko tas nozīmē.
Jebkura kopiena vai apkaime, neatkarīgi no tās
izmēra, var izveidot savu shēmu. Shēma var
aptvert tikai vienu ielu, dzīvokļu kompleksu, visu
dzīvojamo rajonu vai tikai tā daļu. Katras
shēmas pamatā ir katras iesaistītās
mājsaimniecības ieguldījums.

Garda ieguldījums
Kaut gan Neighbourhood Watch is partnerības
programma, mēs sniegsim pievienoto vērtību, lai
sekmētu un atbalstītu Neighbourhood Watch
shēmas nākotnē. Šo apņemšanos mēs
nodrošināsim šādi:
Mēs iekļausim Neighbourhood Watch visās
noziedzības novēršanas un noziegumu
samazināšanas stratēģijās, tostarp kārtības
nodrošināšanas plānos;
Mēs nodrošināsim visus materiālus (bukletus, logu
uzlīmes, aptaujas anketas un administrēšanas
veidlapas);
Mēs izdosim vēl vienu Neighbourhood Watch
nacionālo apskatu 2011. gadā. Vecākie Garda
vadītāji nodibinās iecirkņu un rajonu
Neighbourhood Watch komitejas.

Kontaktinformācija
Nozieguma novēršana ir viens no galvenajiem An
Garda Siochâna mērķiem. Garda Kopienas
attiecību un kopienas kārtības uzturēšanas daļa
ierosina un atbalsta vairākas programmas, kas ir
izstrādātas, lai novērstu noziedzību un attīstītu
mehānismus, kas var palielināt plašākas kopienas
iesaistīšanos noziegumu novēršanā un citos ar to
saistītos jautājumos.
Lai saņemtu sīkāku informāciju —
sazinieties ar savu vietējo Garda iecirkni,

kura tālrunis ir atrodams Garda tīmekļa lapā.
www.garda.ie
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Informētība par narkotikām
Padomi vecākiem/aizbildņiem
Ievads
Mūsdienu pasaulē narkotiku lietošana ir izplatīta parādība.
Nerunājot par nelegālu narkotiku lietošanu, mēs lietojam arī
daudzas legālas narkotikas, piemēram, alkoholu, cigaretes,
recepšu medikamentus utt. Jau no agras bērnības bērnus un
jaunus cilvēkus potenciāli apdraud narkotikas, tādēļ ir svarīgi,
lai vecāki/aizbildņi apzinātos to, kas notiek ar viņu bērniem un
kas viņus ietekmē.

•
•
•
•

•
Šī brošūra jums sniegs vispārējus padomus par pieejamo
narkotiku veidiem, to iespējamo formu, iespējamajām •
brīdinājuma zīmēm un vietām, kur doties pēc tālākā padoma
un informācijas.
Kādēļ bērni lieto narkotikas
Jauni cilvēki noteiktā savas dzīves posmā var kļūt atkarīgi no
kaut kādām narkotikām. Jauni cilvēki lieto narkotikas daudzu
un dažādu iemeslu dēļ. Savi iemesli ir katram. Daži faktori,
kuru ietekmē pieņem lēmumu lietot narkotikas, ir šādi:
• viņi ir ziņkārīgi;
• viņi vēlas eksperimentēt, jautri pavadīt
laiku;
• viņu draugi tās lieto;
• vienaudžu spiediens;
• tas ir izplatīts apkaimē;
• viņi vēlas dumpoties;
• viņi vēlas nomierināties, izbaudīt sajūtas;
• narkotikas ir lētas un viegli pieejamas.
Aprunājaties ar saviem bērniem
Komunikācija ir ļoti svarīga, bet mums ir arī jāklausās, ne tikai
jārunā. Jaunieši dzird par narkotikām jau no agras bērnības —
televīzijas programmās, no skolas draugiem, brāļiem, māsām
un citām personām. Diezgan bieži viņi saņem neprecīzu vai
nepatiesu informāciju par narkotikām. Ir svarīgi, lai bērni un
jaunieši zinātu faktus par narkotiku lietošanu un saprastu to, ka
tās ir bīstamas, ka tās var nodarīt viņiem ļaunumu un ka tas
nav forši.
• Atrodiet laiku un vietu, lai aprunātos ar saviem bērniem
par narkotikām – nesasteidziet to.
•
Klausīšanās ir ļoti svarīga – runājiet, uzklausiet un vēlreiz
uzklausiet.

Noskaidrojiet, ko viņi zina un pajautājiet, vai viņiem ir
kādi jautājumi vai arī ir kas tāds, kas viņus uztrauc.
Nelasiet lekciju un nenopratiniet viņus.
Esiet labs piemērs, kam līdzināties, attiecībā uz alkohola
patēriņu, recepšu medikamentu lietošanu utt.
Lai izveidotu pašapziņu, pēc iespējas biežāk uzslavējiet
bērnus, kad viņi to ir pelnījuši.
Pārlieciniet bērnus, ka ir labi būt neatkarīgiem un ka
viņiem nav jāseko „baram”.
Parādiet viņiem, ka jūs viņus mīlat un rūpējaties par
viņiem un ka jūsu galvenās rūpes ir viņu drošība un laime.

Brīdinājuma zīmes, kurām jāpievērš uzmanība
Var būt diezgan grūti noteikt, vai jūsu bērns lieto narkotikas.
Narkotiku lietošanas pazīmes var aizēnot arī parastas
pieaugšanas īpatnības, piemēram, untumainība,
neparedzama uzvedība utt. Ir svarīgi pamanīt šīs izmaiņas,
pārrunāt tās un uzklausīt savus bērnus. Dažas pazīmes,
kas varētu liecināt par narkotiku lietošanu, ir šādas:
•
pēkšņa garastāvokļa maiņa;
•
raksturam neatbilstoša agresivitāte vai nervoza uzvedība;
•
neparasts gulēšanas laiks vai grūtības aizmigt;
•
intereses zudums par skolu, sportu vai citām aktivitātēm;
•
atsvešināšanās no draugiem;
•
melošana un neparasti noslēpumaina uzvedība;
•
pazudusi nauda vai pārdoti priekšmeti;
•
mājās atrasti neparasti priekšmeti, piemēram, sadedzināta
alvas folija, tukši plastmasas maisiņi, pulveri, tabletes,
mazi salocītu papīra gabaliņi utt.
Ārkārtas situācija?
Ja jūsu bērns izskatās nopietni slimis, ir ļoti apātisks vai
atrodas bezsamaņā, jums ir nekavējoties jāvēršas pēc
palīdzības pie eksperta. Zvaniet neatliekamās palīdzības
dienestam pa tālruni 999 vai 112. Nekrītiet panikā, skaidri
izstāstiet neatliekamās palīdzības dienestam kādi ir jūsu
bērna simptomi un neatstājiet bērnu vienu.
Vecākiem/aizbildņiem nenāk par sliktu apgūt pirmās
palīdzības sniegšanu, jo tas var būt īpaši noderīgi un vērtīgi
daudzās medicīniska rakstura ārkārtas situācijās
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Narkotikas – plašāk izplatītie veidi
Narkotikas ir iespējams klasificēt pēc to iedarbības, dažādās
klasēs. Galvenās narkotikas, ar kurām jūs visticamāk
saskarsieties ir šādas:
•
stimulanti – kuri liek justies enerģiskāk, možāk
un palīdz palikt nomodā.
•
depresanti – kuri liek justies atbrīvotāk vai
mazāk nomākti.
•
halucigēni – kuri izkropļo realitāti un izraisa
halucinācijas.

Atšķaidītāji - depresants – parasti atrodami degvielas tvertnēs,
aerosolos, līmēs utt., tostarp arī gāzes šķiltavu uzpildītājos,
vienreizējās lietošanas šķiltavās, matu lakās, līmes trauciņos.
Parasti tos ieelpo caur drāniņu.

Amila nitrāts - stimulants – parasti saukts par poperi. Skaidrs
dzeltens šķidrums, kam ir salda smarža, kamēr tas ir svaigs.
Garaiņus ieelpo caur degunu vai muti.

Atcerieties!

Trankvilizatori - depresants – bieži tiek saukti par benzo,
želeju vai pēc markas nosaukuma. Sastopami tabletēs vai
kapsulās ar firmas zīmi un parasti tiek norīti vai injicēti.

Atbalsta grupas
Reģionālās un vietējās narkotiku apkarošanas operatīvās
grupas ir noderīgi informācijas avoti par atbalsta
Alkohols - depresants - patērēts kā stiprie alkoholiskie
pakalpojumiem Īrijā. Šo operatīvo grupu kontaktinformācija ir
dzērieni, vīni, alus un gāzētie alkoholiskie dzērieni.
atrodama atbalsta bukletā „Nezaudē galvu”, kas paredzēts
Amfitamīni - stimulants – parasti saukti par spīdu, džinkstoņu.
vecākiem un aizbildņiem un pieejams Crosscare tīmekļa lapā
Pelēks vai balts pulverītis, kuru var iešņaukt, smēķēt, norīt,
(www.drugs.ie).
injicēt vai izšķīdināt dzērienā. Sastopams arī tablešu formā.

Marihuāna – halucigēns – parasti saukts par zāli, hašišu,
dopingu, lozi, pūtienu. Iegūst kā cietus sveķus, lapas, stublājus
un sēklas vai tumšu eļļu. Parasti tiek smēķēta, bet var ēst kopā
ar pārtiku.

Saglabājiet mieru, iepriekš
nenosodiet, runājiet,
nelasiet lekciju, uzklausiet
un vēlreiz uzklausiet,
meklējiet piemērotu
palīdzību

Kokaīns - stimulants – parasti saukts par koku, sniedziņu,
čārliju. Atrodams balta pulvera veidā, kas parasti tiek iešņaukts
vai izšķīdināts un injicēts.
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
Kraks (kokaīns) - stimulants – dažreiz saukts par ledu. Kraks neapšaubāmi.
ir stiprāka kokaīna variants, kas ir sastopams ledus kristālu vai
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama
akmentiņu veidā. Parasti tiek smēķēts.
kā saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
Ekstasī - stimulants/halucigēns – parasti tiek apzīmēts ar burtu normatīvajiem aktiem.
„E”. Sastopams dažādas formas, izmēru un krāsu tablešu
veidā, bieži vien ar izgatavotāja logo. Ekstazī tiek norīts.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Gammas hidroksīda butirāts - depresants – parasti tiek
saukts par GHB, GBH, šķidrais ekstazī. Sastopams mazās
pudelītēs kā bezkrāsains šķidrums bez smaržas. Reizēm Policijas valsts narkotiku apkarošanas daļa (Garda
National Drugs Unit)
kapsulu veidā. Norijams.
Dublin Castle, Dublin 2.
Heroīns - opiāts/depresants – parasti tiek saukts par narkotiku,
Tālr.: (01) 6669900, Fakss: (01) 6669985
kampienu, vērsīti. Parasti sastopams kā brūngani balts
vaI sazinieties ar savu vietējo Garda iecirkni
pulveris. Tas tiek smēķēts, izšķīdināts vai injicēts.
Ketamīns - halucigēns – bieži tiek saukts par K, Īpašo K, ketu Policija (An Garda Sîochâna)
(tīmekļa vietne: www.garda.ie
vai K vitamīnu. Parasti sastopams balta pulvera vai šķidruma
formā. To var rīt, ieelpot vai injicēt.
Crosscare narkotiku un alhohola programma
LSD - halucigēns – atrodams mazu papīra kvadrātiņu vai sīku
(tīmekļa vietne: www.drugs.ie)
tablešu veidā, kuras tiek sauktas arī par punktiņiem vai
Tālr.: (01) 8360911
mikropunktiņiem. Tās ir norijamas.
Maģiskās sēnes - halucigēns – dažreiz tiek sauktas par Community Awareness of Drugs
sēnītēm vai sēnēm. Aug vēlu rudenī. Var ēst zaļas, kaltētas,
(tīmekļa vietne: www.faboutdrugs.ie)
ievārītas pārtikā vai aplietas kā tēju.
Tālr.: (01) 6792681
Metadons - depresants – parasti tiek saukts par metu, klepus
mikstūru. Sastopams zaļa, dzintara krāsas vai zila šķidruma vai Medicīniskās palīdzības dienests
(tīmekļa vietne: www.hse.ie)
baltu tablešu veidā. Parasti ir norijams.
Bezmaksas tālrunis 1800 341 900,
Metamfetamīns - stimulants – bieži tiek saukts par kristālu
7 dienas nedēļā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00
metu, ledu, enerģiju, metu, trakajām zālēm. Sastopams balta
pulverīša vai tabletes veidā. Pulverītis tiek smēķēts, injecēts,
Veselības izpētes padome
iešņaukts vai izšķīdināts dzērienā. Tablete ir norijama.
(Health Research Board)
Nikotīns - stimulants/depresants – Parasti tiek smēķēts
(tīmekļa vietne: www.hse.ie)
cigaretēs, pīpēs vai cigāros. To var arī košļāt.
Tālr.: (090) 6479078

An Garda Síochána
Noziedzības novēršanas informatīvā lapa

Personiskā drošība
Vecāku cilvēku drošība
Ievads
Ticiet vai ne, bet veci cilvēki kļūst par noziegumu upuriem retāk
nekā vairums viņu gados jaunu kaimiņu. Uzbrukuma gadījumi ir
reti, tomēr mēs visi priecātos, ja tie nenotiktu nemaz. Tomēr
veci cilvēki saskaras ar ielaušanos un zādzībām tikpat bieži kā
pārējie iedzīvotāji. Dzīves laikā iegūtā pieredze apvienojumā ar
fiziskām problēmām, kuras ir saistītas ar novecošanu, var likt
veciem cilvēkiem justies neaizsargātiem un just lielākas bailes
no kļūšanas par noziegumu upuriem.

Diemžēl veci cilvēki tiek bieži pakļauti šādam noziegumam.
Viltus apmeklētāji var teikt jebko, lai tikai iekļūtu mājā.
„Noticis nelaimes gadījums, vai varu izsaukt ātro palīdzību?”,
„Mana automašīna ir salūzusi, vai es drīkstu izmantot jūsu
tālruni?”,
„Es pakritu, vai es varētu dabūt glāzi ūdens?”,
"Es esmu no domes, notikusi ūdensvada avārija un man ir
jāatvieno ūdens padeve" utt.
Daži turpinās ar jums runāt pie parādes durvīm, bet

Mājas drošība
• Ierīkojiet durvju actiņu. Pirms durvju atvēršanas, tā jums
ļaus droši paskatīties, kas ir ārpusē.
• Uzstādiet durvju ķēdi/ierobežotāju. Tas ļaus daļēji atvērt
durvis, tajā pat laikā kontrolējot savu drošību.
• Parādes durvis un sētas durvis ir jātur aizslēgtas dienu un
nakti. Arī logi ir jānoslēdz.
• Izveidojiet ārkārtas palīdzības tālruņu sarakstu, ko izmantot
neparedzētas ārkārtas situācijās (piemēram, sarakstā
ietveriet ģimenes, radinieku, kaimiņu, policijas, ārsta,
iecirkņa medmāsas utt. tālruņu numurus).
• Ja jums ir mobilais tālrunis, pārliecinieties, vai ārkārtas
palīdzības kontakttālruņu numuri ir ierakstīti ārkārtas
gadījumā izmantojamo numuru sistēmā.
• Glabājiet personīgo informācijas paku savā ledusskapī (lai
iegūtu papildu informāciju, skatiet Īrijas Age Action tīmekļa
lapu).
• Novietojiet savas mājas numuru labi saskatāmā vietā, lai
Gardai
vai
neatliekamās
palīdzības
dienests
nepieciešamības gadījumā to var viegli atrast.
Laupīšana, izmantojot uzmanības novēršanu
Daži kramplauži mēģina iekļūt mājās ar viltu. Laupīšana,
izmantojot uzmanības novēršanu var notikt tad, kad viltus
apmeklētājs iekļūst jūsu mājās ar kādu ieganstu/meliem vai
novērš jūsu uzmanību, lai mājā varētu ielavīties viņa
līdzdalībnieks.Introduction
Aussi votre:

viņu līdzdalībnieks iešmauks pa sētas durvīm. Visos gadījumos
jums ir jābūt piesardzīgiem attiecībā pret svešiniekiem,
kas apciemo jūsu mājas. Veiciet piesardzības pasākumus:
• Nevienam neatveriet durvis, iekams neesat pārbaudījuši,
kas tur ir un ko viņi vēlās. Izmantojiet savu durvju
actiņu un ķēdi/ierobežotāju.
• Ja iespējams, pārbaudiet identitāti.
• Neatstājiet svešiniekus bez uzraudzības pie savu
durvju sliekšņa.
• Pirms pieiešanas pie parādes durvīm pārliecinieties, vai
sētas durvis ir aizslēgtas.

Atcerieties –
ja jums rodas šaubas, nelaidiet iekšā!
Nauda / Finanšu drošība
Zagļiem un kramplaužiem nekas nepatīk labāk par naudu.
Tādēļ pēc iespējas labāk ievērojiet šīs lietas.
• Neturiet mājās lielas skaidras naudas summas. Pēc
iespējas vairāk izmantojiet bankas,
kredītsabiedrības, kredītiestādes, pasta nodaļas utt.
• Glabājiet visas kredītkartes un debetkartes drošā
vietā, tostarp arī banku un citas finanšu atskaites un
izrakstus utt.
• Vecas, novecojušas kartes ir atbilstoši jāiznīcina.
• Nevienam nedodiet savu kredītkaršu/debetkaršu
paroles.
• Dodoties ārā, neņemiet līdzi lielas naudas summas.
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Īpašums:
Marķējiet savu īpašumu un pierakstiet sērijas numurus, ja tas ir Vardarbība pret veciem cilvēkiem
iespējams. Tas atvieglo atpazīšanu, ja īpašums tiek nozagts un Vardarbība pret veciem cilvēkiem ir iedalāma šādās
atgūts. Varat izmantot UV marķierus un/vai īpašus gravēšanas kategorijās:
instrumentus. Izmantojiet unikālu atsauces numuru, piemēram,
• Fiziska vardarbība;
savus iniciāļus un dzim anas datumu. Vērsieties pēc padoma
• Psiholoģiska vardarbība;
par augstas vērtības īpašuma, piemēram, senlietu un gleznu,
• Finansiāla vardarbība;
marķēšanu.
• Materiāla vardarbība;
• Seksuāla vardarbība;
Nenāk par sliktu arī savu īpašumu nofotografēt. Nofotografējiet
• Nevērīga izturēšanās (aktīva vai pasīva).
tādus priekšmetus kā juvelierizstrādājumus līdzās lineālam vai
Daudzos gadījumos upuris var saskarties ar vairāk
kādam citam sadzīvē biežāk izmantojamam priekšmetam
(norādei par izmēru). Uzņemot digitālās fotogrāfijas, saglabājiet nekā vienu vardarbīgas uzvedības veidu.
sava īpašuma attēlus kaut kur citur, nevis savos datoros.

Ikvienam ir tiesības izvairīties no vardarbības un
nevērīgas
izturēšanās. Ja esat vardarbības pret vecu
Izmantojiet labus kaimiņus
cilvēku
upuris
vai arī jums ir aizdomas, ka kāds ir
Labas kaimiņattiecības ir svarīgas nozieguma novēršanai,
vardarbības
pret
vecu cilvēku upuris, paziņojiet par to
palīdz justies drošāk un samazina bailes no nozieguma
attiecīgajām
iestādēm.
izdarīšanas. Tas ir īpaši svarīgi gados vecākiem cilvēkiem.
Labs kaimiņš ir tāds, kas uzrauga kaimiņu īpašumu un regulāri
Secinājums
iegriežas, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā.
Šajā brošūrā sniegtie padomi jums palīdzēs nekļūt par
nozieguma upuri. Jums varēs palīdzēt arī jūsu vietējās
Arī jūs varat būt labs kaimiņš, jo tas nozīmē informētību par to,
kas notiek jums apkārt un draudzīgu jums tuvumā esošu policijas noziedzības novēršanas oficieris.

cilvēku īpašumu uzraudzīšanu. Noorganizējiet „draugu
sistēmu” kopā ar saviem vienaudžiem, lai katru dienu viens otru
pārbaudītu. Apsveriet arī iespēju iesaistīties Community Alert
vai Neighbourhood Watch shēmā, ja tādas ir izveidotas jūsu
rajonā. Šīs shēmas var palīdzēt iegūt finansējumu dažādām
drošības sistēmām, kas ir pieejamas zināmiem veciem
cilvēkiem. Jūsu policijas iecirkņa vai Garda noziegumu
novēršanas oficieris var sniegt sīkāku informāciju par šādu
shēmu izveidi.
Ārpus mājas
• Ja vien tas ir iespējams, izvairieties no ceļošanas
vienatnē. Ceļojiet kopā ar ģimeni, draugiem un
kaimiņiem.
• Braucot ar automašīnu, turiet visas durvis aizslēgtas.
Esiet piesardzīgi, novietojot automašīnu stāvvietā un
iekāpjot transportlīdzeklī un izkāpjot.
• Sabiedriskajā transportā sēdiet pēc iespējas tuvāk
vadītājam vai izejai.
• Ņemiet līdzi pēc iespējas mazāk skaidras naudas un
tikai tās kredītkartes/debetkartes, kuras jums ir
nepieciešamas.
• Neturiet naudas makus redzamā vietā. Rokas vai plecu
somas turiet cieši pie ķermeņa un nešūpojot siksnā.
• Mēģiniet izvairīties no pastaigām naktī. Ja tas ir jādara,
iesakām atrast kompanjonu, pārvietoties pa labi
apgaismotām ielām un pēc iespējas tuvāk ceļa malai.
Krāpšana
Uzmanieties no krāpniekiem. Neticiet nekam, kas izklausās
pārāk labi, lai būtu patiesība.
• Nekad nesniedziet savu personīgo informāciju pa
tālruni, ja nezināt, ar ko jūs runājat. Tas attiecas arī uz
komunikāciju internetā.
• Nedodiet
nevienam
pa
tālruni
savas
kredītkartes/debetkartes, bankas konta, sociālās
apdrošināšanas numurus utt.
• Neatstājiet mētājamies vecus un vairs nesvarīgus
finanšu izrakstus. Tos sasmalciniet atbilstošā veidā.
• Uzmanieties no viltus tirgoņiem, kas jūs apmeklē un
norāda, ka jums ir jālabo jumts, jāiztīra aizdambējušās
notekcaurules, jānocērt koki utt.

Gadījumā, ja jums piedraud ar fizisku spēku,
nepretojieties. Centieties saglabāt mieru, ja vien tas ir
iespējams, un koncentrējaties, lai vēlāk varētu sniegt
labu vainīgā aprakstu.
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
neapšaubāmi.
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav
interpretējama kā saistoša, obligāta vai paredzēta,
lai radītu pretrunu ar normatīvajiem aktiem.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Valsts noziedzības novēršanas daļa
(The Garda National Crime Prevention Unit), Garda
H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. Tel: (01) 6663362,
Fakss: (01) 6663314 E-pasts:
crime_prevention@garda.ie
Policija (An Garda Síochána)
www.garda.ie
Age Action Ireland
www.ageaction.ie
Novecojošo un veco cilvēku nacionālā padome
(National Council on Aging & Older People)
www.nsai.ie
Medicīniskās palīdzības dienests(Health Service
Executive)
www.hse.ie)
Veselības un bērnu departaments(Department of Health
& Children)
www.flac.ie)
Sociālo, ģimenes un kopienas lietu departaments (Dept.
of Social, Family & Community Affairs)
www.welfare.ie

An Garda Síochána
Fiche d'information sur
la prévention des infractions

Personiskā drošība
Viltus tirgotāji/apmeklētāji
Viltus tirgotāji/apmeklētāji
Daudzi cilvēki ikdienā nodarbina tirgotājus, kas staigā no
mājas uz māju, un remontstrādniekus/līgumuzņēmējus.
Daži no šiem cilvēkiem veic ļoti mazus darbiņus un par
saviem pakalpojumiem pieprasa nesamērīgas naudas
summas. Tā ir krimināla uzvedība un pastāv plaši izplatīti
veidi, kā šie noziegumi tiek izdarīti.

mājas jumtu vai bēniņiem, lai sāktu sist ar āmuru, urbt, krāsot
un radīt darbošanās iespaidu. Pabeidzot „darbu”, nemainīgi
īsā laika posmā, viņi pieprasīs samaksu skaidrā naudā,
bieži vien izmantojot draudu un iebiedēšanas taktiku. Viņi
pat var aizvest upuri līdz bankai izņemt naudu.

2.
Viltus PVN izmaksas
Bieži vien šīs pašas bandas locekļi var vēlāk atgriezties
Šāda veida uzvedība ir atzīta un klasificēta kā upura mājā, izliekoties par PVN vai ieņēmumu dienesta
kriminālnoziegums un tai ir plašs diapazons, sākot no darbiniekiem. Viņi pieprasīs naudu par viņu pašu paveikto
krimināla kaitējuma nodarīšanas un krāpšanas līdz naudas „darbu” un centīsies iegūt papildus samaksu.
pieprasīšanai piedraudot. Ar visu to ir iespējams tikt galā
Krāpšanās ar naudas iemaksām
esošā krimināllikuma ietvaros un, ja pārkāpēji tiek notverti, 3.
tad viņus var veiksmīgi notiesāt krimināltiesā. Kopumā, Pēc tam, kad noziedznieki būs apmierināti, ka viņiem ir
izdevies apkrāpt paredzēto upuri, liekot viņam pieņemt tos
pastāv četri veidi, kā var tikt izdarīti šāda veida noziegumi:
darbā, viņi pieprasīs naudas iemaksu materiālu iegādei r
emontdarbu veikšanai. Pēc naudas iemaksas
1. Slikts darbs / Pārmērīga samaksa – vai patiesībā
saņemšanas, viņi pazudīs uz neatgriešanos.
nekāds darbs vispār netiek paveikts
Šajā gadījumā vainīgie parasti apmeklē jau iepriekš
identificēta upura māju. Tā parasti ir veca vai slimīga cilvēka
māja, kurš dzīvo viens pats. Šī informācija parasti tiek rūpīgi
savākta, vainīgajiem veicot novērošanu vai „diskrēti”/
„nevainīgi” apjautājoties uz vietas. Tāpat arī viņi var mērķēt uz
kādu personu, tādēļ, ka viņi jau iepriekš tur ir guvuši
„panākumus”. Bieži vien viņi apgalvos, ka ir profesionāli
jumiķi, notekcauruļu eksperti, krāsotāji vai cita aroda
speciālisti utt. un pārliecinās upuri par to, ka ir jāveic remonts.
Viņi piedāvās savus pakalpojumus, pārliecinot par to, ka viņi ir
kompetenti un nav dārgi. Pēc tam viņi parasti dosies uz jūsu

4.
Zādzības izdevības pēc
Zagļi būs noteikts mērķis un, iespējams, viņi piedāvās
upurim reālu vai īstu pakalpojumu. Tiklīdz viņi būs ieguvuši
piekļuvi mājai, viņi varēs izlemt, kas ir tā vērts, lai to
iegādātos vai nopirktu par cenu, kas ir ievērojami zemāka
par tirgus vērtību. Tās var būt mēbeles, gleznas vai citas
vērtīgas mantas. Pēc tam viņi piespiedīs upuri parakstīt
pārdošanas aktus par priekšmetiem, kurus viņi būs noskatījuši.
Viņi var izmantot viltu un iebaidīšanas taktiku, lai
piespiestu upuri „pārdot” viņiem to, ko viņi vēlas.
Ko cilvēki var darīt, lai novērstu šādu kriminālu uzvedību?
Ja kāda persona ierodas pie jūsu durvīm, lai piedāvātu
profesionāla amatnieka pakalpojumus, rīkojieties šādi:
•
Pasakiet, ka jūs nekad nenodarbiniet amatniekus, kas
klauvē pie jūsu durvīm. Palūdziet pārdošanas brošūru vai citu
dokumentu, kuru varat.

LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠO VAI CITĀM
AR NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANU SAISTĪTĀM PROBLĒMĀM,
LŪDZU, SAZINIETIES ar savu vietējo
GARDA NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANAS OFICIERI
vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.garda.ie

•

•

vēlāk izpētīt un pārbaudīt tās ticamību. Tajā ir jāatrodas
kontakttālruņa numuram, zināmai adresei un PVN Pierakstiet visu, ko varat atcerēties par notikušo, ieskaitot
personu, viņu drēbju, citu pazīšanās zīmju un šo personu
reģistrācijas numuram.
izmantoto transportlīdzekļu aprakstus. Droši saglabājiet visus
Esiet īpaši piesardzīgs, ja pārdošanas dokumentos ir dokumentus, ko viņi jums ir izsnieguši.
uzrādīti tikai mobilie kontakttālruņi vai nepilnīgas
adreses. Lai noteiktu iesaistītā uzņēmuma vai personas Esiet labs kaimiņš vai draugs gados vecākiem cilvēkiem un
uzticamību un labos nodomus var palīdzēt arī informējiet viņus par šo iespējamo krāpšanu. Ja jums šķiet, ka
ieskatīšanās tālruņa abonementu sarakstā.
viltus apmeklētāji vai tirgotāji ir jūsu rajonā un uzvedas
aizdomīgi vai arī strādā neaizsargāta kaimiņa mājās –
Ja esat pārliecinājies, ka uzņēmums vai indivīds ir
nevilcinieties sazināties ar policiju.
uzticams un joprojām domājat, ka viņu nodarbināšana ir
nepieciešama, tad lūdziet izsniegt jums rakstisku
Īsti tirgotāji neapvainosies, ja policija veiks izmeklēšanu un,
piedāvāto pakalpojumu uzskaitījumu un personu vārdus
patiesībā, viņi bieži vien par to tikai priecājas.
un vietas, kur viņi ir iepriekš ir strādājuši.

Atcerieties, ja kaut kas izklausās pārāk labi, lai
būtu patiesība, tad parasti tā arī ir!

•

Nekad nepaļaujaties vienīgi uz piedāvātās informācijas
precizitāti. Pārbaudiet informāciju pats.

•

Vienmēr meklējiet salīdzinošus aprēķinus par jebkuriem
piedāvātajiem pakalpojumiem no citiem atzītiem,
Šajā informatīvajā lapā sniegti padomi nav pilnīgi un
cienījamiem uzņēmumiem.
neapšaubāmi.

•

Nekad neiesaistiet darbā personu, kura par sniegtajiem
Neviena daļa no šīs publikācijas satura nav interpretējama
pakalpojumiem pieprasa samaksu skaidrā naudā. Pat
kā saistoša, obligāta vai paredzēta, lai radītu pretrunu ar
izmantojot cienījama uzņēmuma darbu, vienmēr
normatīvajiem aktiem.
izmantojiet tādu samaksas metodi, kas ir izsekojama.



Nekad neatstājiet svešiniekus savās mājās
uzraudzības, pat ja tie ir godīgi strādnieki.

bez

Ko jums vajadzētu darīt, ja domājat, ka esat kļuvis par šī
nozieguma veida upuri?
Nekādā gadījumā nejūtieties pārāk apmulsis vai nokaunējies, lai
sazinātos ar policiju. Dariet to nekavējoties.

Noderīga kontaktinformācija un saites
Policijas Valsts noziedzības novēršanas daļa

(The Garda

National Crime Prevention Unit), Garda H.Q., Harcourt
Square, Dublin 2. Tel: (01) 6663362, Fakss: (01) 6663314
E-pasts: crime_prevention@garda.ie
An Garda Síochána (Policija)
www.garda.ie

