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SATURS

Civiliedzīvotāju 
rīcība krīzes 

situācijas miera 
laikā

Civiliedzīvotāju 
rīcība kara laikā



Buklets "Kā rīkoties krīzes situācijā"

https://www.sargs.lv/lv/buklets-ka-rikoties-krizes-situacija



Ķīmisko un radioaktīvu vielu noplūde 



Rīcība ķīmisko un radioaktīvo 
vielu noplūdes gadījumā (1)

• jānoskaidro vēja virziens un 
atrasties drīkst tikai aizvēja pusē

• ne tuvāk notikuma vietai par 300-
400  m

• uzvilkt individuālos 
aizsarglīdzekļus, izmantot 
gāzmaskas un apģērbu no blīva 
materiāla

• notikuma vietā izpildīt VUGD 
vecākā priekšnieka norādījumus



Rīcība ķīmisko un radioaktīvo 
vielu noplūdes gadījumā (2)

• obligāti jālieto individuālie aizsarglīdzekļi 

• nepieskarties priekšmetiem ar kailām rokām nesēsties 
un nenogulties

• pārvietojoties un strādājot necelt putekļus

• nelietot potenciāli piesārņotu ūdeni un produktus, 
nesmēķēt

• pirms ieiešanas telpās dezaktivēt apģērbu un apavus

• visos gadījumos censties samazināt  uzturēšanās laiku 
saindētajā teritorijā 



Aizsardzības līdzekļi 



Patvertnes 



Durvju 
pozīcija kara 

konfliktā 



Mīnmetēja minas 

• Gara svilpe nozīmē mīnu.

• Jebkura ieplaka glābj no mīnas! 
Tikai neskrien, paskaties apkārt 
un iekrīti tuvākajā bedrē. 
Nebaidieties no tieša sitiena, 
nedzirdēsiet taisnu svilpi, 
meklējiet padziļinājumu un 
nokritīsiet. Jums ir 2-5 sekundes.



Artilērijas lādiņš

• Izklausās gandrīz tāpat, bet 
skaļāk un ir mazāk laika
paslēpties. Nav bedres vai
ieplakās, krīti tur, kur stāvi!



122 mm raķešu palaišanas iekārta

• Labos laikapstākļos dzirdams no 
tālienes, skan čaukstēšana, 
Šššš... Lai arī kādā attālumā šauj, 
tev ir 10-14 sekundes, nekrīti 
panikā, tas ir daudz laika! Uz 
patvērumu! Šķembas nesit cauri 
šķēršļiem, atkal jebkura bedre 
glābs!



Smaga raķešu palaišanas iekārta

• Skaņa ir līdzīga lidojošas kaujas 
lidmašīnas skaņai. Lādiņš atvērās  
10-20 metrus virs zemes un met 
kasetes no augšas uz leju... 
izredzes ir par maz... bet! Divas 
lietas, kas var glābt tavu dzīvību

• Mehānisms uzlādējas 5 metrus 
virs zemes virsmas

• Nekavējoties apgulties 



Svarīgi!

• Pēc apšaudes ir lādiņi, kas nav

eksplodējuši.

• Nepieskarieties!!!

• Un vēl - pēc apšaudes paskaties
apkārt, varbūt tuvumā ir kāds
ievainots. Jābļauj "vai visi ir
dzīvi?!"


