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TAVA ATBILDĪBA
Cilvēka spēja un vajadzība atbildēt par savu rīcību;
 cilvēka spēja paredzēt savas rīcības sekas un izpratne par tām;
 gatavība īstenot atbildību konkrētā rīcībā;
 es atbildu par savu rīcību, atbildu, lai ne tikai es, bet arī mans
solabiedrs, klasesbiedrs justos neapdraudēts un brīvs.




„Mana brīvība beidzas tur, kur
sākas cita cilvēka deguns.”
– Dž.Stj. Mills

PĀRKĀPUMS
ADMINISTRATĪVS
Pie administratīvās atbildības saucamas
personas, kuras līdz administratīvā
pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas
četrpadsmit gadu vecumu
- Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu
iegādāšanos, glabāšanu;
- Par sīko huligānismu,
- Par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu
nodarīšanu;
- Braukšana bez biļetes;
-Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu sabiedriskās vietās;
Sodu veidi:

- brīdinājums;

- naudas sods;

- administratīvo arestu (līdz 15.d., no
18.g.v.).

NOZIEDZĪGS
Pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi
četrpadsmit gadu vecumu.
- Par tīšiem miesas bojājumiem (smagiem, vidējā smaguma,
viegliem);

- Par personas novešanu līdz pašnāvībai vai tās
mēģinājumam, cietsirdīgi apejoties ar cietušo vai
sistemātiski pazemojot viņa personisko cieņu;

- Draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas
bojājumu;
- Zādzība;
- Laupīšana;
- Piesavināšanās;
-Mantas tīša iznīcināšana/bojāšana;
- Huligānisms;
- Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas,
radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai
spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu;
-Narkotisko un psihotropo vielu ražošana, iegādāšanās,
glabāšana, izsniegšana, pārvadāšana, pārsūtīšana;
Sodu veidi:


- brīvības atņemšana uz laiku no piecpadsmit dienām līdz
divdesmit gadiem;

-piespiedu darbs;

-naudas sods.

KUR ZVANĪT

RĪCĪBA NEGADĪJUMA VIETĀ







Saglabā mieru!
Norādi, kuram jāizsauc
neatliekamā medicīniskā
jeb ātrā palīdzība! Ja
negadījuma vietā ar cietušo
esi viens, mediķiem zvani
brīdī, kad cietušais atrodas
drošībā.
Zvanot uz 113, dispečeram
obligāti izstāsti: cietušā
atrašanās vieta; kas noticis
un ka cietušais ir bērns; cik
cietušo vai saslimušo;
Nepārtrauc sarunu, pirms
to nav izdarījis dispečers!

LATVIJAS LIKUMSARGI VAR STRĀDĀT KĀ SERIĀLĀ C.S.I.







DNS — dezoksiribonukleīnskābes
molekulas daļa, kas norāda uz cilvēku
atšķirīgo pazīmju ģenētisko
informāciju;
DNS profils — datorlasāms DNS
ģenētiskās izpētes rezultāts;
Eksperti atšifrē DNS, pārvēršot to garā
ciparu kombinācijā, un iekļauj datu
bāzē. Šis kods ir katram cilvēkam
unikāls,
datu
bāzē
iekļautajām
kombinācijām ir apmēram 20 ciparu.
Amerikāņu
kolēģi
no
Federālā
izmeklēšanas
biroja
instalējuši
datorprogrammu, kas acumirklī starp
tūkstošiem kodu atrod vienīgo īsto
DNS nacionālajā datubāzē ir 62 000
cilvēku dati







Slepkavas, izvarotāji un citi varmākas,
kuriem izdevies izvairīties no taisnās
tiesas, nevar justies droši. Latvijas
noziedznieku pirkstu nospiedumus un
DNS atpazīs visā Eiropas Savienībā.
pēc noziedznieka viena spļāviena vai
matu galiņa ļauj viņu izskaitļot.
Zagļus iegāž siekalas.


-izsmēķi. Zaglis bija identificēts, uz
izsmēķiem paliek siekalas;


- Pirms vairākiem gadiem Rīgā bija
dzīvokļu zādzību sērija. Zagļi uz kaimiņu
durvju
actiņām
līmēja
konfekšu
papīriņus, tajos ir atrasts DNS,
noziedznieki tika aizturēti.

