
RĪCĪBA TERORA AKTA
GADĪJUMĀ

Pēdējos gados Eiropā notikušie terora akti aplie
ci na teroristu izmantoto metožu daudzveidību un 
neprognozējamību, tāpēc iedzīvotāju informētībai 
un piesardzības pasākumu ievērošanai ir būtiska 
nozīme apdraudējuma identificēšanā un drošības 
nodrošināšanā.

Ņemot vērā minēto, Valsts drošības dienests 
ir sagatavojis informatīvu materiālu par rīcību 
teroristiska apdraudējuma gadījumos.

PIESARDZĪBA IKDIENĀ

 Pievērs uzmanību dzīvojamo ēku un ielu 
izvietojumam, kurās bieži uzturies.

 Pievērs uzmanību evakuācijas izejām un 
telpām, kurās iespējams patverties.

 Esi vērīgs, atrodoties vietās, kur pulcējas 
daudz cilvēku – stacijās, sabiedriskajā 
transportā, masu pasākumos, tirdzniecības 
centros, kinoteātros un citur.

 Iegaumē telefona numurus, pa kuriem ziņot 
apdraudējuma situācijā:
110  Valsts policija,
112   Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests,
113   Neatliekāmās medicīniskās palīdzības 

dienests.

 Pirms ceļošanas uz ārvalstīm iepazīsties ar 
aktuālo informāciju Ārlietu ministrijas tīmekļ
vietnes www.mfa.gov.lv sadaļā “Brīdinājumi 
ceļotājiem”.

Valsts drošības dienesta adrese:
K. Barona iela 99A, Rīga, LV1012

Kontakttālruņi:
Valsts drošības dienesta diennakts tālrunis: 67208964

E-pasts:
Iedzīvotājiem: info@vdd.gov.lv

Presei: prese@vdd.gov.lv
Starpinstitūciju sarakstei: kanceleja@vdd.gov.lv

Tīmekļvietne:
www.vdd.gov.lv

Twitter konts:
@Valsts_drosiba
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iPolicist  var lūgt sniegt
informāciju par uzbrukumu, ēku
vai tuvāko apkārtni, cietušajiem
un iespējamiem ķīlniekiem

 
  

Neveic straujas kustības,
turi rokas paceltas un
redzamas

Seko visiem policistu norādījumiem

Informē par savu atrašanās vietu
un sniedz visu zināmo informāciju,
kas saistīta ar uzbrukumu

  
  

  

   
 

  

Kad nokļūsti drošībā,  ziņo uz
vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 112

BĒDZ SLĒPIES, ZIŅO

IERODOTIES POLICIJAI
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Izslēdz telefonam 
skaņu un vibrozvanu

Izslēdz gaismu un elektro-
ierīces, kas rada troksni

Esi kluss,
netuvojies logiem

Aizslēdz durvis un 
nosprosto ieeju
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Brīdini apkārtējos par briesmām

Rīkojies ātri, bet klusi

Ja iespējams, palīdzi citiem

Izmanto zināmu maršrutu

Atstāj savas mantas, tava
dzīvība ir svarīgāka

!

!

ja nav iespējas nokļūt drošībā
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