Ne soli bez atstarotāja!
Latvijas klimats mūs aplaimo ne tikai ar siltām vasarām un sniegotām ziemām, bet arī
ar tumšiem rītiem un vakariem. Tāpēc, dodoties ārā, katram jāparūpējas par to, lai viņš
kā kājāmgājējs būtu pamanāms autovadītājiem, un, laikā, kad dienas kļūst aizvien
īsākas un tumšākas, gudrs gājējs māju neatstāj bez lukturīša vai valkā apģērbu ar
atstarotājiem.
Atstarotājs vai lukturītis ir pirmais noteikums, kas jāievēro jebkuram cilvēkam – kā
gājējam un velosipēdistam, tā arī autovadītājam, kuram kaut uz brīdi sanāk izkāpt no
auto. Otrais ir atrašanās vieta – ārpus apdzīvotām vietām gājējam jāiet gar ceļa malu
pretim braucošajiem transportlīdzekļiem. Šīs likuma normas gājēji bieži neievēro un tas
ir par iemeslu traģiskajiem notikumiem uz Latvijas ceļiem.
Lai gan kopumā bojā gājušo skaits uz ceļiem samazinās, situācija gājēju drošības jomā
Latvijā vēl aizvien ir sāpīgs jautājums, jo, kā liecina CSDD dati, trešā daļa no visiem
bojā gājušiem ir gājēji (šā gada 9 mēnešos bojā gājuši 31, pērn attiecīgā laika posmā 45 gājēji).
Tev jākļūst redzamam!
Situācija uz dažādiem Latvijas ceļiem ir atšķirīga – pilsētās, kur ielas apgaismo
laternas, arī redzamība ir daudz labāka, un atstarotāja lietošana, iespējams, nav tik
liela nozīme, taču lauku rajonos, kur ceļu apgaismojums bieži vien ir nepietiekams vai
kur tā nav vispār, atstarojošie elementi pie apģērba ir obligāti nepieciešami.
Tā kā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” uzsācis pārvadājumus Ventspils novadā, un tas,
gribot negribot, sakritis ar gada tumšāko periodu, ir nolemts, ka uzņēmums palīdzēs
saviem pasažieriem, īpaši, skolu jauniešiem, kļūt redzamiem, un 5.decembrī novada
reisos kopā ar braukšanas biļeti varēs saņemt arī atstarotāju.
Kas jāzina pasažieriem
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” lielu uzmanību pievērš tam, lai nodrošinātu saviem
pasažieriem drošu un komfortablu pārvietošanos. Taču, kā zināms, par satiksmes
dalībnieku drošību atbild ikviens tās dalībnieks - ne tikai transporta līdzekļa vadītājs.
Tāpēc vēlamies saviem pasažieriem atgādināt - drošības padomus:
gaidīt sabiedrisko transportlīdzekli atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet, ja to nav
- uz ietves vai nomales;
pasažieriem aizliegts: braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai novērst
viņa uzmanību;

galvenais, kas jāievēro gājējiem - tā ir pārvietošanās pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un
velosipēdu ceļu, bet ja to nav – pa nomali. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet
pa brauktuves malu, vai nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas
virzienam;
atcerēsimies, ka gaismu atstarojošo elementu apģērbā vai aksesuāros nekad nav par
daudz, un tie ļauj transportlīdzekļa vadītājam laikus pamanīt gājēju.
Esi uzmanīgs – rūpējies par ne tikai paar sevi, bet arī par citiem!

