Latgales jaunie autovadītāji piedalījās Igaunijā rīkotajā akcijā „Mīli dzīvi!”

Lai pilnveidotu un uzlabotu ceļu satiksmes droš bu un veicinātu sadarb bu starp kaimiņvalst m,
7.-8. septembr Igaunijā, Veru pilsētā tika r kota Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu
sadarb bas programmas projekta "ESTLATRUS TRAFFIC" satiksmes droš bas akcija „M li
dz vi!”(„Love Life”) .
Mobilizējot pārrobežu resursus satiksmes droš bas uzlabošanā, tiek realizēti inovat vi pasākumi,
kas uzsver un atgādina ceļu satiksmes noteikumu un droš bas ievērošanas svar gumu un
noz m gumu. Triju valstu iedz votāji pilnveido savas zināšanas un iemaņas ceļu droš bā, iepaz st
satiksmes noteikumu atšķir bas Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Veru (Igaunija) pilsētas att st bas padomniece Tiina Hallimäe: „Droš bas akcija „M li dz vi!”
bija organizēta tā, lai nevien akcijas dal bnieki iegūst jaunas zināšanas un uzzina dažādus
droš bas iestāžu jaunumus, paņēmienus c ņā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem, bet ar
visi, kuri pievērš uzman bu droš bai uz ceļiem. Protams, galvenā uzman ba bija vērsta jaunajiem
autovad tājiem no Igaunijas, Latvijas un Krievijas. Izmantojot praktiskus piemērus, akcijā
rād jām, kā aizsargāt sevi pret ikdienas riskiem. Šo akciju organizējām kopā ar Eiroreģionu
„Ezeru zeme”, Veru pašvald bu, Tartu pilsētas pašvald bu, Policijas un Robežsardzes valdes
Veru policijas departamentu.”
Ar lielu interesi akcijas „M li dz vi!” apmeklētāji vēroja Igaunijas ceļu policistu
paraugdemonstrējumus – ātrumpārkāpēja un autovad tāja alkohola reibumā aizturēšana no
maš nas, kurā piedal jās ar suns Nublugs. Akcijas dal bnieki iepazinās ar efekt viem,
profesionāliem un ar aktuāliem ikdienas procesiem policistu darbā. Jācer, ka redzot, kā notiek
atbruņošana, aizturēšana par ātruma pārkāpumu, par nepakļaušanos policista norādēm,
paaugstināsies ar droš ba uz Latvijas, Igaunijas un Krievijas ceļiem. Skatoties uz policistu
demonstrējumiem, apmeklētāji atzina, ka negribētos nokļūt situācijā, kad policists ir spiests veikt
aizturēšanu.
Jaunie autovad tāji izmantoja ar iespēju testēt jaunās „Peugeot” un „KIA”automaš nas
izmēģinājumu braucienā uz laiku. Kā izrād jās krāslavieši braucienos bija visātrākie.
Ikviens varēja izmēģināt alkoholreibuma simulācijas brilles un saprast, kā cilvēks spēj reaģēt un
veikt darb bas, izsecinot, ka automaš nas vad šana šādā stāvokl ir b stama. Avārijas situācijas
simulācija tika demonstrēta divējādi. Imitējot maš nas triecienu tikai 7 km ātrumā, varēja
pārliecināties, ka sitiena sekas lielā ātrumā ir milz gas. Savukārt maš nas kūleņu simulācija
pievērsa uzman bu tam, cik svar gi būt piesprādzētam avārijas situācijā, kad maš na sāk kūleņot.

Modulējot dažādas avārijas situācijas, cilvēki izvērtēja savu droš bu un nepieciešam bu pievērst
lielāku uzman bu ceļu satiksmes noteikumiem.
Mazie akcijas apmeklētāji varēja noskat ties multfilmas, dokumentālās sfilmas, kā ar
piedal ties krustvārdu m klu minēšanā, saņemt izdales materiālus par ceļu satiksmes
noteikumiem un droš bu uz ceļa. Jautr ba un azarts bija vērojams bagiju trasē, kurā katrs braucējs
iemēģināja savu prasmi un iemaņas to vad šanā.
Akcijas laikā tika demonstrēta situācija, kad kinologu suns automaš nā atrod sprāgstvielas,bet
robotmaš na to deaktivizē ar gēla pal dz bu.

Avārijā nokļuvušie cilvēki tika izgriezti no sasistas maš nas, uzsverot, cik svar ga šādā situācijā
ir droš bas spilvenu funkcija.
Dzelzceļa droš bas telt varēja iepaz ties ar riskiem, kas rodas, ja nepareizi pārej, pārbrauc
dzelzceļu.
Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās pal dz bas sniedzēju, tādēļ
Sarkanā Krusta telt tika sniegti skaidrojumi un demonstrējumi, kā r koties, cik ļoti noz m gi ir
apgūt pirmās medic niskās pal dz bas sniegšanas iemaņas, neapjukt un nebaid ties sniegt
pal dz bu nelaimē nokļuvušajiem.
Vairāk kā simts akcijas dal bnieku piedal jās ar pašā darba grupu seminārā, kurā bija jāpilda
dažādi uzdevumi par droš bu uz ceļiem un satiksmes noteikumiem, bija pareizi jāieliek bērna
droš bas sēdekl tis automaš nā, ar pareizi jāpiesprādzē bērns, jāpārzina triju valstu (Latvijas,
Igaunijas, Krievijas) ceļu satiksmes noteikumus un tos jāsal dzina. Atrakt vā veidā jaunieši
centās rast pareizās atbildes par ceļu satiksmes noteikumiem. Mēmā šova veidā nosaucot
pareizās ceļa z mes, uzz mējot un teatralizēti izspēlējot, atveidojot, ceļu satiksmes noteikumu
situāciju, jaunieši uzlaboja un papildināja jau esošās zināšanas. Aleksandrs no Pleskavas
(Krievija) uzsvēra: „Akcijā iekļautās darba grupas un policistu demonstrējumi man lika c t gi
apdomāt, ka uz ceļa jābūt uzman gam, iejūt gam pret satiksmes dal bniekiem, labi jāzina
noteikumus, jo pretējā gad jumā nepat kamas situācijas ir neizbēgamas. paši svar gi bija izjust
avārijas simulāciju, kas notiek, kad maš na kūleņo. Tas ir baisi, tāpēc vienmēr noteikti maš nā
būšu piesprādzējies.”

Jaunie autovad tāji no Kārsavas un Ludzas ar atzina, ka avārijas simulācijas maš na bija vērt ga,
jo tas lika padomāt par iespējamo situāciju un dz v bai b stamajām sekām. Pozit vi novērtēta
iespēja apgūt pareizu bērna piesprādzēšanu automaš nas droš bas sēdekl t , sal dzināt triju valstu

ceļu satiksmes noteikumus, izsecinot, ka, dodoties braucienā uz citu valsti, noteikti jau laic gi ir
jāiepaz stas ar noteikumiem.
Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vad tāja Ilze Stabulniece: „Akcijā „M li dz vi!”
piedal jās gan jaunie autovad tāji, gan Veru pilsētas iedz votāji, kuriem bija vienreizēja iespēja
uzzināt un ar izprast, kādi riski, situācijas var izveidoties, ja netiek ievēroti ceļu satiksmes
droš bas noteikumi. Dažreiz neliela neuzman ba var izrais t nepat kams sekas, tāpēc akcijas
uzdevums bija palielināt sabiedr bas uzman bu satiksmes droš bas jomā. Nākamaja dienā pēc
akcijas mēs r kojām ar projekta asociēto partneru tikšanos Tartū, kur spriedām par sadarb bu
starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas policijas struktūrām, iespēju izveidot starptautisku
sadarb bas t klu satiksmes droš bas jomā ES un Krievijas Federācijas ceļu krustojumā.”

Projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas
starptautiskās noz mes transporta koridoros” (ESTLATRUS Traffic, ELRI – 109) akcijā “M li
dz vi!” piedal jās jaunieši no Krāslavas, Preiļiem, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Viļāniem
(Latvija), Tartu, Veru (Igaunija), Krasnagorodskas, Pleskavas, Pečoriem (Krievijas Federācija).
Informācija par akciju kaimiņvalst s:
http://www.voru.ee/index.php?Menu=2&ID=2156
http://eestielu.delfi.ee/eesti/vorumaa/voru/elu/voru-ohutusmess-armasta-elu-opetab-ohutultelama.d?id=66685609
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20130906&ID=319917
http://eestielu.delfi.ee/eesti/vorumaa/voru/elu/voru-ohutusmess-armasta-elu-opetab-ohutultelama.d?id=66695139
http://pskovrajon.reg60.ru/news/17.05.13/4630
http://auto.pln24.ru/automir/autonews/146427.html
http://pravdapskov.ru/news/14872
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