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TOP 7 KĻŪDAS DARBĀ AR SKAIDRU NAUDU

 KASES TELPA – “CAURSTAIGĀJAMĀ ISTABA”

 SEIFS – “ROTASLIETU LĀDĪTE”

 APSARDZES DARBINIEKS – “KRĀVĒJS”

 “JO VAIRĀK, JO LABĀK” 

 “VĒLĪNĀ KASIERA PASTAIGA”

 “VILTUS INKASATORS”

 “KAĶIS MAISĀ”



KĻŪDA NR.1.

KASES TELPA – “CAURSTAIGĀJAMĀ ISTABA”

 Ja naudas pārskaitīšanas laikā telpas un seifa durvis 
atstātas vaļā, jebkurai personai var rasties nodoms 
nozagt naudu

 Pirms kases durvju atvēršanas durvju actiņā 
jāpārliecinās, ka aiz durvīm nestāv nepiederošas 
personas



KĻŪDA NR.2.

SEIFS – “ROTASLIETU LĀDĪTE”

 Seifs nav pieskrūvēts (piestiprināts)

 Seifa atslēga atrodas tajā pašā telpā, plauktiņā vai 
atvilktnē

 Nauda netiek ielikta seifā



KĻŪDA NR. 3.

APSARDZES DARBINIEKS – “KRĀVĒJS”

 inkasācijas laikā veikalos apsargs nes naudas kasti 
kasiera vietā, nevis to apsargā



KĻŪDA NR. 4.

“JO VAIRĀK, JO LABĀK” 

 Kasē tiek uzkrātas lielas naudas summas. Tās 
nepieciešams laicīgi nodot. 

 Ja nepieciešams, biežāk jāveic inkasācijas



KĻŪDA NR. 5.

“VĒLĪNĀ KASIERA PASTAIGA”

 Izmantojot naudas iemaksas automātus, naudas 
iemaksa tiek atlikta uz dienas beigām. Labāk naudas 
iemaksas veikt pa dienu, gaišā diennakts laikā un 
kasierim norīkot apsargu



KĻŪDA NR. 6.

“VILTUS INKASATORS”

 Krāpnieks, kas pārģērbies par apsargu, ar viltotu 
apliecību ierodas pirms inkasācijas un veikala darbinieki 
tam atdot naudu, nepārbaudot inkasatora personību. 

 Rūpīgi jāpārbauda inkasatori! Ja inkasatora seja 
neatbilst iepriekš atsūtītajai informācijai par 
apkalpojošajiem inkasatoriem - naudu nekādā gadījumā 
neatdodiet!



KĻŪDA NR. 7.

“KAĶIS MAISĀ”

 Krāpnieks lūdz samainīt naudu. Kad to saņem, ar veiklu 
roku palīdzību izvelk apakšējās banknotes un atdod 
kasierim atpakaļ, sakot, ka pārdomājis vai vēlas citu 
valūtu. Kasieris nepārskaitot naudu paņem atpakaļ. 
Naudas iztrūkumu konstatē tikai vēlāk.

 Vienmēr rūpīgi jāpārbauda saņemtā nauda, tā 
jāpārskaita!



IETEIKUMI DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI I

 telpas ar signalizācijas sistēmām;

 telpas ar augstas kvalitātes video novērošanas 
kamerām un audio ierakstīšanas sistēmām;

 iespēju robežās - «dzīvās apsardzes» nodrošināšana;

 bruņu stiklu izmantošana.



IETEIKUMI DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI II

 naudas glabāšanai piemēroti seifi;

 seifi ar laika aizturi un iespēju naudu ievietot bez 
atvēršanas;

 naudas iekrāsošana (ja tiek veiktas nesankcionētas  
darbības)

 visa personāla nodrošināšana ar pārnēsājamām 
trauksmes pogām.



IETEIKUMI DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI III

 nepārtraukta personāla apmācība drošības jautājumos;

 naudas apjomu samazināšana uzglabāšanas vietās
(kases aparāti, seifi, bankomāti);

 biežākas inkasācijas;

 vairāk labi ekipētu inkasatoru piesaistīšana inkasācijas
laikā.



IETEIKUMI DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI IV

 Paaugstinātas drošības telpu izveide kopējās naudas 
glabāšanai;

 automātiska durvju slēgšana;

 pneimo-pasta izmantošana lielos tirdzniecības 
objektos;

 nepārtraukta naudas glabāšanas vietas novērošana un 
apsardze.



IETEIKUMI DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI V

 samazināt personālu, kas informēts par naudas 
glabāšanas vietu;

 rūpīgāka apsardzes personāla atlase;

 apgaismojuma izmantošana nakts laikā gan telpu 
ārpusē, gan iekšpusē;

 nepārtraukta jaunāko tehnoloģiju ieviešana drošības 
uzlabošanai.



Paldies par uzmanību!

 Jautājumi / komentāri?


