
Pārliecinieties,  vai  jūsu  mājoklis 
ir  drošs  Pret  zādzībām
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Jūsu mājokļa aizsardzība pret zādzībām nav nemaz tik sarežģīta, ja ievērosiet 
dažus drošības ieteikumus un pārskatīsiet savus ikdienas ieradumus. Izdariet 
gan to, kas ir jūsu pašu spēkos, gan prasiet padomu drošības speciālistiem — 
policijai vai apsardzes firmām.

Buklets ietver jautājumu sarakstu, kas izveidots, lai jūs ātrā un vienkāršā veidā 
varētu pārliecināties, cik droša pret zādzībām ir jūsu dzīvesvieta. Atbildot uz 
šiem jautājumiem, jūs veiksiet sava mājokļa “drošības auditu”. Tas sniegs jums 
informāciju, kuri jūsu ikdienas ieradumi vai mājas aprīkojums padara jūsu 
dzīvesvietu viegli pieejamu un ”iekārojamu” zagļu acīs.

Katrs jautājums, kuru atbildiet ar ”nē”, norāda uz jūsu dzīvesvietas ”vājo vietu” 
no iespējamās zādzības viedokļa (izņemot jautājumus nr. 3., 4., 16., 23. un 
55.). Samazinot jautājumu skaitu, uz kuru var atbildēt ar ”nē”, jūs palieliniet 
savas dzīvesvietas drošību.

Dzīvesvietas drošības uzlabošana par 100% jūs nepasargā no zādzības, taču 
būtiski apgrūtina zagļa ”darbu” un palielina jūsu drošību.

Lai nezaudētu modrību, lūdzu, pārskatiet šo sarakstu vismaz reizi pusgadā. 
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DauDzDzīvokļu un privātmāju ārDurvis
 Jā/nē

1. Vai ārdurvis ir no masīvas konstrukcijas? 
2. Vai ārdurvju rāmis ir pietiekami stiprs un stingri iestiprināts

sienā, lai pasargātu no durvju izspiešanas? 
3. Vai ārdurvīm ir logs vai stikls, kas atrodas rokas stiepiena

attālumā no slēdzenes? 
4. Vai kādas no jūsu durvīm var tikt atvērtas izsitot stiklu? 
5. Vai ieeja dzīvoklī (visas privātmājas ieejas) ir apgaismotas

vismaz ar 40 vatu spuldzi? 
6. Vai visos daudzdzīvokļu mājas stāvos un koridoros

ir apgaismojums? 
7. Vai āra gaismas tiek kontrolētas ar taimeri vai gaismas

sensoru, kas nodrošina automātisku ieslēgšanu? 
8. Ja jūsu balkonam vai privātmājai ir ārējās slīdošās durvis, vai tās

ir nodrošinātas ar papildus drošības mehānismu vai atslēgu? 
9. Vai ārējo slīdošos durvju drošības mehānisms ir no drošas

konstrukcijas? 
10. Vai ārdurvju slēdzenei, kuru lietojat visbiežāk, ir cilindra

veida slēdzene? 

Anketa_03.indd   3 2011.02.18.   13:17:42



11. Vai visas ārdurvju slēdzenes ir labā tehniskā stāvoklī? 
12. Vai durvīm, kurām nav cilindra slēdzenes, ir bulta vai cita

līdzīga ierīce, kuru aiztaisīt var tikai no iekšpuses? 
13. Vai jūs zināt cik un kuram ir jūsu mājas atslēgas kopijas? 
14. Ja jums ir koplietojams koridors, vai Jūs zināt cik un kuram

ir tā atslēgas? 
15. Vai atrodoties mājās, jūs turiet ārdurvis aizslēgtas? 
16. Vai starp ārdurvīm, žogu un ielu pastāv kādi ”šķēršļi”

(piemēram, apstādījumi), aiz kuriem var noslēpties? 

ieeja DauDzDzīvokļu mājā un privātmājā  
caur garāžu vai pagrabu
 Jā/nē
17. Vai visas durvis, kas savieno garāžu (arī pazemes autostāvvietu)

vai pagrabu ar dzīvojamām telpām (daudzdzīvokļu nama  
koridoriem) ir no masīvs konstrukcijas? 

18. Vai durvīm no garāžas (pazemes autostāvvietas) uz dzīvojamo 
telpu (koplietošanas koridori) ir slēdzene, kuru var slēgt no  
dzīvojamo telpu (koridoru) puses? 
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DauDzDzīvokļu māju un privātmāju logi
 Jā/nē
19. Vai visiem logiem ir fiksējoši mehānismi un tie nav bojāti 

(tie ir darba kārtībā)? 
20. Ja logiem ir vēdlodziņi, vai tos var aizslēgt no iekšpuses? 
21.	Vai logi vēdināšanas režīmā ir nostiprināti ar mehānismiem,

kas apgrūtina to nesankcionētu atvēršanu? 
22.	Vai mājas ārpuse pie logiem ir labi apgaismota? 
23.	Vai zem/pie logiem atrodas kādi priekšmeti (vai būves),

kas var atvieglot iekļūšanu mājā? 
24.	Vai logiem, kuriem ir viegli piekļūt (piemēram, 1. stāvs, 

pagrabstāvs u. c.), ir stikli ar drošības plēvēm vai restes? 
25.	Vai logu ārpuses ir brīvas no konstrukcijām (arī augiem), 

kuras var izmantot, lai iekļūtu telpās? 
26.	Vai trepes, kas tiek turētas ārpus privātmājas iekštelpām, 

ir novietotas tā, lai tās nebūtu pieejamas citiem? 
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pagraba Durvis un logi
 Jā/nē
27. Ja pagrabam ir durvis, pa kurām ieiet no āra, vai tās ir 

nodrošinātas kā ārdurvis (skatīt punktus 1. līdz 16.)? 
28. Vai ieeja pagrabā ir apgaismota vismaz ar 40 vatu spuldzi? 
29. Vai pagraba durvis ir paslēptas no ielas vai kaimiņu redzamības? 
30. Vai visi pagraba logi ir nodrošināti pret iekļūšanu? 

garāžas Durvis un logi
 Jā/nē
31. Vai garāžas auto piekļuves durvis ir aprīkotas ar 

slēdzamu mehānismu? 
32. Vai garāžas durvis visu laiku tiek turētas aizvērtas un aizslēgtas? 
33. Vai garāžas logi ir nodrošināti, kā tam jābūt priekš

pirmā/pazemes stāva logiem? Piemēram, plēves, restes. 
34. Vai garāžas ieejas durvis ir pietiekami drošas un atbilst tām pašām 

drošības prasībām, kā citas durvis (skatīt punktu no 1. līdz 16.)? 
35. Vai visas garāžas durvis ir apgaismotas ar vismaz 

40 vatu spuldzi? 
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36.	Vai jūs aizslēdzat jūsu garāžas durvis nakts laikā? 
37.	Vai jūsu garāža ir aizslēgta, kad neesiet mājās? 
38.	Vai jums ir labas, drošas atslēgas vai slēdzenes garāžas

durvīm un logiem? 
39.	Vai jūs aizslēdzat savu mašīnu un ņemiet atslēgas sev līdzi

arī gadījumos, kad novietojiet savu mašīnu savā pagalmā? 

kaD DoDaties ceļojumā
 Jā/nē
40.	Vai jūs brīdiniet savus kaimiņus par savu prombūtni? 
41.	Vai vienojaties ar kaimiņiem, lai viņi pieskata jūsu māju un

par visu aizdomīgo ziņo policijai vai apsardzes firmai? 
42.	Vai atstājiet kaimiņiem ziņu, kur jūs var sasniegt 

ārkārtas gadījumā? 
43.	 Ja dzīvojat privātmājā, vai vienojaties ar kaimiņiem, lai viņi savu 

mašīnu novieto jūsu mājas pagalmā jūsu prombūtnes laikā? 
44.	Vai palūdzat kaimiņam, lai nesaka preču izplatītājiem un

remontstrādniekiem, ka esiet prom? 
45.	Vai vienojaties ar kaimiņiem, lai tie izņem jūsu pastu un sūtījumus? 
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46.	Vai vienojaties ar kādu, kurš būs jūsu mājā, kamēr būsiet
prom (ja iespējams)? 

47.	Vai jūs brīdiniet savu iecirkņa inspektoru un apsardzes
firmu par savu ilgstošu prombūtni (vairāk kā 7 dienas)? 

48.	 Ja dzīvojat privātmājā, vai jūs vienojaties ar kādu, lai zālājs
tiktu nopļauts vai sniegs notīrīts? 

49.	 Ja dzīvojat daudzdzīvokļu namā, vai vienojaties ar kādu, 
kurš kops jūsu balkona puķes? 

50.	Vai jūs aizslēdzat visas durvis, ieskaitot garāžas? 
51.	Vai jūs aiztaisāt (vai, ja iespējams aizslēdzat) visus logus 

(arī vēdlodziņus), arī pagraba un garāžas? 
52.	 Ja dzīvojat privātmājā, vai kāpnes un citus instrumentus, kas 

atvieglotu piekļūšanu telpās, novietojat nepieejamā vietā? 
53.	Vai atstājāt ieslēgtu radio? 
54.	Vai samazināt mājas telefona toņa skaļumu? 
55.	Vai sociālajos tīklos neizsludiniet, ka esiet prom? 
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Drošības prakse un ikDienas ieraDumi
 Jā/nē
56.	Vai jūsu ikdienas gaitas ir tā ieplānotas, ka jums nav jānovieto 

atslēgas zem jūsu tepiķa pie ieejas? 
57.	Vai pēc iespējas jūs skaidru naudu un citas vērtības turiet bankā? 
58.	 Ja mājās ir dārglietas, vērtspapīri un lielas naudas summas, 

vai glabājiet tos piemērotā seifā? 
59.	Vai jums ir saraksts ar vērtīgām mantām, kas atrodas jūsu mājās? 
60.	Vai jums ir saraksts ar sērijas numuriem jūsu pulksteņiem, 

video kamerām, kompjūteriem un citām līdzīgām vērtīgām  
mantām? Izveidojot šādu sarakstu, glabājiet to ārpus dzīvokļa. 

61.	Vai jums ir citu vērtīgo lietu apraksti, kuriem nav sērijas numuri? 
62.	Vai uz visām vērtīgām mantām esiet iegravējis/jusi savus 

iniciāļus vai kā citādi padarījis/usi tos atpazīstamus? 
63.	Vai jūs izvairāties no nevajadzīgas savu vērtīgo mantu 

izrādīšanas vai publicitātes? 
64.	Vai esiet saviem ģimenes locekļiem pastāstījis/jusi, kas 

jādara, ja mājās ielaužas vai jau ir ielauzies zaglis? 
65.	Vai esiet pateicis savai ģimenei, lai neiet iekšā un zvana 

policijai, ja atklājas, ka jūsu mājā vai dzīvoklī notikusi zādzība? 
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66.	Vai jūs nekavējoties ziņojiet policijai par aizdomīgiem cilvēkiem 
vai norisēm jūsu mājas apkārtnē (daudzdzīvokļu nama koridorā)? 

67.	Vai jūs ar kaimiņiem pārrunājat, kā labāk aizsargāt 
savu īpašumu? 

68.	Vai pirms ārdurvju atvēršanas vienmēr pārliecinieties par viesa 
personību? Piemēram, vai lūdziet uzrādīt valsts vai pašvaldību  
iestāžu pārstāvjiem, kā arī privātfirmu darbiniekiem (piemēram, 
telekomunikāciju uzstādītājiem) dienesta apliecības? Atcerieties, 
ka vienmēr variet zvanīt uz iestādi vai uzņēmumu,  
lai pārliecinātos, vai tāds darbinieks tur strādā.
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Veiciet nepieciešamos uzlabojumus mājokļa drošībai, lai pēc iespējas 
samazinātu ”nē” atbilžu skaitu. Ja uzlabojumus nevariet veikt pašu spēkiem, 
vērsieties pie kaimiņiem, namu apsaimniekotājiem vai apsardzes firmām.

Ja tomēr notikusi zādzība vai nesankcionēta iekļūšana dzīvoklī, vērsieties pie 
policijas, zvanot 02, 112 vai 110. Informējiet arī savus kaimiņus, lai pasargātu 
viņus no iespējamām zādzībām, kā arī pārrunātu drošības ieradumus jūsu mājā.

 

Publikācijā atspoguļots autoru viedoklis. Tas nevar tikt izmantots, lai paustu 

Eiropas Komisijas oficiālo nostāju

Ar finansiālu Eiropas Savienības programmas 

“Noziedzības novēršana un apkarošana’’ atbalstu, 

Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāts
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Mēs  esam  jūsu  drošībai!
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