Eiropas Ceļu Satiksmes Drošības Harta (ang. ERSC) ir lielākā pilsoniskās sabiedrības
platforma, kurā galvenā uzmanība pievērsta ceļu satiksmes drošībai. Vairāk nekā
3500 publisko un privāto struktūru ir iesaistījušās Hartā, veidojot kopienu, lai dalītos
pieredzē par ceļu satiksmes drošības pasākumiem un iniciatīvām. Šī kopiena ir
pārsteidzošs resurss, lai uzsvērtu ceļu satiksmes drošības nozīmi visās ES valstīs un
ārpus tām.
Mūsu biedru rīcība ir palielinājusi izpratni par ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem,
palīdzējusi veidot ceļu satiksmes kultūru visā Eiropā un uzsvērusi veiksmīgus
preventīvos ceļu satiksmes drošības pasākumus. Mūsu dalībnieki publicē dažādas
aktivitātes, lai mācītos un iedvesmotos. Tās var pielāgot konkrētām vietām vai
demogrāfiskajiem datiem, lai izveidotu efektīvu ceļu satiksmes drošības stratēģiju
jebkurai valstij, pilsētai vai ciematam.
Mūsu biedru nozīme
Mūsu biedri ir mūsu vērtība. Zināšanu apmaiņai ir bijusi nozīmīga loma Eiropas
mēroga centienos padarīt mūsu ceļus drošākus. Mēs paļaujamies uz to informāciju, ko
publicē dalībnieki par savām aktivitātēm, lai vēl vairāk uzlabotu zināšanas par ceļu
satiksmes drošību un dalītos ar labo praksi, lai sasniegtu ceļu satiksmes negadījumu
mērķus. Labā prakse, kas pārsniedz standarta mērķus, tiks uzsvērta kā brīvprātīgas
saistības.
Mūsu dalībnieki rīko pasākumus, lai palielinātu sadarbību un iedvesmu, veicinot vēl
spēcīgāku ceļu satiksmes drošības kultūru. Šie pasākumi sasniedz plašu cilvēku loku,
ar kuriem mēs paši nevarētu sazināties, mudinot viņus izteikties un dodot viņiem
iespēju, lai viņu balss tiktu uzklausīta. Jūsu dalība mums ir vajadzīga, lai palīdzētu
padarīt mūsu ceļus drošākus tādā veidā, kādu mēs nekad nebūtu iedomājušies.
Kā reģistrēties ERSC
Ar esošu ES pieslēgumu:
1. Dodieties uz Hartas pieslēgšanās lapu šajā adresē: https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Jūs novirzīs uz ES pieslēgšanās lapu
3. Ievadiet savu ES e-pasta adresi un paroli
4. Jūs novirzīs uz Hartas jaunā lietotāja reģistrēšanās lapu
5. Aizpildiet tukšās rūtiņas (obligātās rūtiņas ir apzīmētas ar *)
6. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt
7. Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu, ka ERSC komanda ir saņēmusi
jūsu pieteikumu
8. ERSC komanda izskatīs jūsu pieteikumu
a. Ja būs nepieciešama papildus informācija, jūs saņemsit e-pastu ar lūgumu sniegt
šo nepieciešamo informāciju
b. Ja visa nepieciešama informācija ir iesniegta, jūs saņemsit e-pasta ziņojumu, kas
apstiprinās jūsu dalību

9. Kad dalība tiks apstiprināta, jūs saņemsiet e-pastu ar ERSC attēliem, piemēram,
logotipiem un banneriem.

Bez esošas ES pieslēgšanās
1. Dodieties uz ES pieslēgšanās lapu šajā adresē:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Noklikšķiniet uz Izveidot kontu. Ja vēlaties pārvietot jau esošo ERSC kontu,
izmantojiet to pašu e-pasta adresi
3. Jūs novirzīs uz ES reģistrēšanās lapu
4. Aizpildiet tukšās rūtiņas
5. Izlasiet paziņojumu par konfidencialitāti un atzīmējiet izvēles rūtiņu
6. Noklikšķiniet uz Izveidot kontu
7. Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu
8. Noklikšķiniet uz e-pastā norādītās saites
9. Jūs novirzīs uz jaunas paroles izveidošanas lapu
10. Tukšajos lodziņos ievadiet izvēlēto paroli
11. Noklikšķiniet uz Iesniegt
12. Pārejiet uz iepriekš esošo sadaļu “Ar esošu ES pieslēgumu”
Ja jums ir problēmas ar ES pieslēgšanās izveidi, apmeklējiet ES pieslēgšanās
palīdzības lapu ŠEIT.

Kā esošais ERSC biedrs var pāriet uz ES pieslēgumu?
1. Ja jūsu ES pieslēgumā tiek izmantota tā pati e-pasta adrese, kuru izmantojat
esošajam ERSC kontam, jūsu konts tiks automātiski pārvietots. Ja jūsu ES
pieslēgumā tiek izmantota cita e-pasta adrese, varat:
a. izveidot jaunu ES pieslēgšanos ar savu ERSC e-pasta adresi, un jūs varat turpināt
izmantot savu esošo ERSC kontu vai;
b. izveidot jaunu ERSC kontu ar savu esošo ES pieslēgšanos, un mēs deaktivizēsim
jūsu veco ERSC kontu.
Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) ierobežojumu dēļ mēs nevaram mainīt
esošo ERSC kontu informāciju. Ja vēlaties piekļūt savām iepriekšējām saistībām,
lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu pa tālruni: ERSC-helpdesk@ricardo.com, lai
mēs to varētu nosūtīt jums.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu ERSChelpdesk@ricardo.com

