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• Zādzību plānošana, informācijas ievākšana un gatavošanās; 

• Zādzību  norise; 

• Zagtākās mantas, to atrašana un realizēšana pēc zādzības; 

• Zādzību traucēkļi un kavētāji. 
 

Aptaujas rezultātu iedalījums 



Zādzību plānošana, informācijas 
ievākšana un gatavošanās 

• Puse no pieredzējušajiem zagļiem citas zādzības plāno, citas veic spontāni.  

• Trešdaļa pieredzējušu zagļu zādzības rūpīgi plāno dažas dienas;  

• 24% no zagļiem zādzību plāno pāris nedēļas; 

• Svarīgākā informācija, ko zaglis vēlas iegūt; 
–  ir kad saimnieks un citi ģimenes locekļi nav mājās; 

–  cik turīgi ir īpašumā dzīvojošie; 

–  kā arī kādas ir uzstādītās drošības sistēmas (slēdzenes, signalizācija, seifs, novērošanas 
kameras); 

 



Informācijas iegūšanas veids par 
personām, kuras gatavojas aplaupīt 

“Kādā veidā zagļi biežāk iegūst informāciju par personām, kuras gatavojas aplaupīt?” 
2010. un 2015.gada aptauju datu salīdzinājums (personas, kuras tiesātas par ielaušanos) 

Novēro un izseko 
interesējošās personas 

71% 65% 

Iegūst informāciju no 
interesējošo personu 
radiniekiem, paziņām, 
kolēģiem, draugiem, bērniem 

44% 40% 

2015.gada personu, kas tiesātas par 
ielaušanos, atbildes 

2010.gada personu, kas tiesātas par 
ielaušanos, atbildes 

Iegūst informāciju no  
kaimiņiem 

24% 25% 

Iegūst informāciju no  citām 
personām, kas strādā ar 
konfidenciālu informāciju 

17% 25% 



• 48.8 % personas, kas tiesātas par ielaušanos, kā arī 49.8 % iedzīvotāju uzskata, ka zādzība var 
tikt izdarīta jebkurā laikā; 

• Jautājot par zādzībai vieglāko diennakts laiku - personas, kas tiesātas par ielaušanos 52% 
atbildēja jebkurā diennakts laikā, naktī - 22%.  

• Zādzībai nepieciešamais laiks:  
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Zagtākie priekšmeti 

“Kādi priekšmeti, Jūsuprāt, visbiežāk tiek nozagti no dzīvokļiem vai mājokļiem?” 
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*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atb ildi, kopējā atb ilžu summa pārsniedz 100%.



Vērtslietu glabāšanas vietas 

Personas, kas tiesātas par ielaušanos, visbiežāk vērtslietas vai naudu atrod : 

Zagļi vērtslietas un naudu ir atraduši arī paslēptus kurpēs, vāzēs vai gultā. 

Nepaslēptu 
36% 

Seifā  
56% 

Veļā, drēbēs 
48% 

Grāmatās 
31% Rakstāmgaldā 

31% 

Virtuvē  
21% 



Zagto priekšmetu realizācija 
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Bāzes: visi respondenti

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atb ildi, kopējā atb ilžu summa pārsniedz 100%.

** Kategorijā " Citā veidā " ietilpst: "piedāvā dzīvokļos" (minēts 1 reizi).



Biežāk minētie zādzību 
 neizdošanās iemesli 

Ieslēdzas signalizācija  
61% 

Negaidīti atgriežas 
saimnieks 
60% 

Iztraucē kaimiņi 
50% 



Drošības pasākumu vērtējums 
Par ļoti traucējošiem vai traucējošiem zagļiem drošības pasākumus uzskata:  

Uzstādīta apsardzes signalizācija 

86% 74% 

Uzstādītas novērošanas kameras 

79% 60% 

79% 54% 

Suņa turēšana mājā vai pagalmā 

71% 51% 

Seifi 

Drošības žalūzijas, restes 

68% 45% 

Iežogota un apsargāta teritorija 

68% 42% 

Durvis aprīkotas ar vairākām 
slēdzenēm 

64% 44% 

Metāla durvis 

61% 43% 

personu, kas tiesātas par ielaušanos, 
atbildes 

iedzīvotāju atbildes 



Uzstādīta apsardzes signalizācija 

82% 74% 

Uzstādītas novērošanas kameras 

76% 60% 

70% 54% 

Suņa turēšana mājā vai pagalmā 

66% 51% 

Seifi 

Drošības žalūzijas, restes 

51% 45% 

Iežogota un apsargāta teritorija 

55% 42% 

Durvis aprīkotas ar vairākām 
slēdzenēm 

45% 44% 

Metāla durvis 

40% 43% 

Drošības pasākumu vērtējuma atšķirības, 2010. 
un 2015. gada atbildēs personām, kas tiesātas 
par ielaušanos  

2015.gada personu, kas tiesātas par 
ielaušanos, atbildes 

2010.gada personu, kas tiesātas par 
ielaušanos, atbildes 



BALTA apdrošināto privāto īpašumu statistika 

• 67% dzīvokļu apzagšanas gadījumos bojātas ir mājokļa durvis; 

• 20% privātmāju apzagšanas gadījumos bojāti gan logi, gan durvis; 
tikai durvis bojātas 44% atlīdzību pieteikumu, un 36 % gadījumu- 
tikai kāds no ēkas logiem; 

• No 2011.gada BALTA privātpersonām, kuras cietušas no zagļu 
ielaušanās mājokļos, kompensējusi bojājumu novēršanu un nozagtās 
mantas EUR 980 600 apmērā. 



Mājokļu drošība pret ielaušanos 
Kā pasargāt savu īpašumu?  

12.11.2015, Rīga 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Mājokļu zādzību 
apkarošanas nodaļas priekšnieks Dāvis Ķepītis 



Elementārie pasākumi mājokļa drošībai 

• 20-25% zādzību no dzīvokļiem tiek veiktas, brīvi piekļūstot; 

• Zaglis pārbauda durvis, tad ienāk dzīvoklī pa atvērtām durvīm 
un paņem vērtīgus priekšmetus, kas atstāti turpat gaitenī;   

• Svarīgi – aizslēgt durvis, atrodoties mājās, kā arī tad, ja 
mājoklis tiek atstāts īslaicīgi.  

• Neatstāt atslēgu durvju slēdzenē!  

• Privātmājas apzagšanai pietiek vien ar dažām minūtēm. 

 



Drošības elementu uzstādīšana 

• Ekonomēt nav vērts, jo kvalitatīvi drošības elementi var 
pasargāt no daudz lielākiem zaudējumiem zādzības rezultātā; 

• Dzīvoklī – kvalitatīvas metāla durvis, jo durvis ar parasto 
serdeni var uzlauzt pusminūtes laikā; 

• Privātmājā – īpaša uzmanība jāvelta logu aizsardzībai pret 
atvēršanu no ārpuses; 

• Apsardzes signalizācijas kā papildu drošības elements, kas var 
kavēt zagļus izdarīt zādzību. 

 



Paldies par uzmanību! 


