
 

       Rūpējies par sava dzīvokļa drošību! 

              Valsts policija iesaka: 

 

 Neaizmirsti aizslēgt dzīvokļa ārdurvis! Arī tad, ja pats atrodies dzīvoklī; 

 Pirms naktsmiera atkārtoti pārliecinies vai ārdurvis ir aizslēgtas; 

 Izejot no mājām, aizver logus, balkona durvis un neatstāj tos vēdināšanas režīmā. 

Tas attiecas arī uz dzīvokļiem, kas atrodas kādā no mājas augšējiem stāviem; 

 Neatstāj vērtīgas  mantas uz palodzēm, it sevišķi, ja logi atvērti; 

 Neatstāj kāpņu telpā vai uz balkona, vai lodžijas vērtīgas mantas; 

 Neatstāj dzīvokļa priekšnamā somas vai citas vērtīgas mantas, ko viegli nozagt, 

ja ārdurvis piemirsies aizslēgt; 

 Ja velosipēdu atstāj kāpņu telpā – saslēdz to! Velosipēdu vēlams saslēgt arī, ja 

glabā to uz balkona vai lodžijas; 

 Piefiksē dzīvoklī esošo kustamo mantu pazīmes-nofotografē, pieraksti numurus, 

nosaukumus; 

 Svešu personu klātbūtnē vai sociālos tīklos “nereklamē” vērtīgas lietas, ko esi 

iegādājies vai kādas mantas ir dzīvoklī; 

 Ja iespējams iegādājies seifu vai metāla kasti vērtīgu lietu glabāšanai. Atceries 

seifu vai metāla kasti piestiprināt pie sienas un (vai) pie grīdas; 

 Aprīko dzīvokli ar kvalitatīvām ārdurvīm, vislabāk divām. Ārējās vēlams 

metāla; 

 Aprīko abas durvis ar kvalitatīvām, drošām atslēgām; 

 Uzliec brīdinājuma zīmes uz logiem un durvīm, ka dzīvoklis tiek apsargāts vai 

notiek videonovērošana;  

 Starp durvīm uzstādi videonovērošanu vai vismaz video novērošanas kameras 

mulāžu;   



 Pirms atver ārdurvis pārliecinies, kas aiz tām atrodas, ja iespējams izmanto 

drošības ķēdi; 

 Pavaicā personai, kura vēlas iekļūt dzīvoklī kā apkalpojošo dienestu darbinieks, 

apliecību. Ja neesi pārliecināts, zvani uz attiecīgo dienestu un pārliecinies vai 

tiešām dienests ir nosūtījis kādu uz Jūsu dzīvokli  (darbiniekam ir jāzina sava 

dienesta telefona Nr.); 

 Bez īpašas vajadzības nelaid dzīvoklī svešas personas. Ja nepieciešams, lai 

pagaida kāpņu telpā vai pats izej kāpņu telpā aprunāties;  

 Ja kāpņu telpa nav aprīkota ar atslēgu, centies darīt visu, lai mājas īpašnieks 

aprīko kāpņu telpas durvis ar elektroniskām kodu atslēgām (domofonu);  

 Neizpaud citiem kāpņu telpas elektroniskās atslēgas kodu; 

 Neielaid slēgtā kāpņu telpā nepazīstamas personas. Tas jādara dzīvokļa 

iemītniekiem pie kā persona atnākusi; 

  Nebaidies apvaicāties svešām personām, ko tās meklē kāpņu telpā vai gaida pie 

kāpņu telpas. Lieka interese atbaidīs zagļus; 

 Ja rodas pamatotas šaubas par svešas personas nodomiem, zvani policijai 110 

vai 112;  

 Iepazīsties ar kaimiņiem. Apmainies ar kontaktinformāciju; 

 Ja ilgstoši izbrauc un neviens nepaliek dzīvoklī, brīdini uzticamus kaimiņus, lai 

tie pieskata dzīvokli. Nedari zināmu svešām personām, ka ilgstoši būsi prom 

un laiku, kad plāno atgriezties; 

 Ja nebūsi vienaldzīgs par savu un kaimiņu drošību, izrādīsi interesi, kaimiņi 

pasargās Tevi; 

 Regulāri atgādini saviem bērniem šos drošības ieteikumus. 

 

Mūsu darbs – Jūsu drošībai! 
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