Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta (ERSC) ir lielākā pilsoniskās sabiedrības platforma, kas
pievēršas ceļu satiksmes drošībai. Vairāk nekā 3500 publisko un privāto struktūru ir iesaistījušās
ERSC, veidojot kopienu, kas dalās pieredzē par ceļu satiksmes drošības pasākumiem un iniciatīvām. Šī
kopiena ir apbrīnojams resurss, lai uzsvērtu ceļu satiksmes drošības nozīmi visās ES valstīs un ārpus
tām.
Mūsu biedru darbības ir veicinājušas izpratni par ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem, palīdzējušas
veidot ceļu satiksmes drošības kultūru visā Eiropā un izcēlušas veiksmīgus preventīvus ceļu satiksmes
drošības pasākumus. Mūsu biedri publicē dažādas aktivitātes, no kurām var mācīties un
iedvesmoties. Tās var pielāgot konkrētām vietām vai demogrāfiskajām grupām, lai izveidotu efektīvu
ceļu satiksmes drošības stratēģiju jebkurai valstij, pilsētai vai ciematam.
Mūsu biedru nozīme
Mūsu locekļi ir būtiski ERSC darbībai. Dalīšanās ar savām zināšanām ir bijusi nozīmīga Eiropas mēroga
centienos padarīt mūsu ceļus drošākus. Mēs paļaujamies uz to, ka biedri augšupielādē informāciju
par savām aktivitātēm, lai vēl vairāk paplašinātu zināšanas par ceļu satiksmes drošību un iesniegtu
labas prakses piemērus, ko izmanto, lai sasniegtu ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaita mērķus.
Tie labās prakses piemēri, kas pārsniedz standarta mērķus, tiks izcelti kā brīvprātīgas saistības.
Mūsu biedri rīko pasākumus, lai veicinātu sadarbību un iedvesmu, tādējādi sekmējot vēl spēcīgāku
ceļu satiksmes drošības kultūru. Šajos pasākumos tiek uzrunāts plašs cilvēku loks, ar kuriem mēs
vieni paši nevarētu sazināties, mudinot viņus izteikties un dodot viņiem iespēju tikt uzklausītiem.
Mums ir nepieciešams, lai jūs piedalītos un palīdzētu padarīt mūsu ceļus drošākus tā, kā mēs nekad
nebūtu iedomājušies.
Kā reģistrēties ERSC
Ar esošu ES pieteikumvārdu
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Dodieties uz ERSC mājaslapu šeit: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/.
Noklikšķiniet uz pogas Pieteikšanās ekrāna augšējā labajā pusē.
Jūs tiksiet novirzīts uz ES pieteikšanās lapu
Ievadiet savu ES e-pasta adresi un paroli
Jūs nokļūsiet ERSC jaunā lietotāja reģistrācijas lapā.
Aizpildiet tukšās ailes savā profilā (obligātās ailes ir atzīmētas ar *).
Pēc pabeigšanas noklikšķiniet uz Saglabāt
ERSC komanda izskatīs jūsu pieteikumua
.
Ja būs nepieciešama papildu informācija, jūs saņemsiet e-pasta vēstuli ar aicinājumu aizpildīt savu
profilu
b. Ja būs visa informācija, jūsu dalība tiks apstiprināta.
Kad jūsu dalība būs apstiprināta, jūs saņemsiet apsveikuma e-pastu ar saiti uz ERSC vizuālajiem
materiāliem, piemēram, logotipiem un baneriem (ņemiet vērā, ka bez pilnīga profila jūs nevarēsiet
kopīgot saturu vietnē vai piekļūt vizuālajiem materiāliem).

Bez esoša ES pieteikumvārda
1.
2.
3.
4.
5.

Dodieties uz ES pieteikšanās lapu šajā adresē:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.
Noklikšķiniet uz izveidot kontu
Ja vēlaties pārvietot savu esošo ERSC kontu, izmantojiet to pašu e-pasta adresi.
Jūs tiksiet novirzīts uz ES reģistrēšanās lapu.
Aizpildiet tukšos lodziņus

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izlasiet paziņojumu par konfidencialitāti un atzīmējiet lodziņu
Noklikšķiniet uz izveidot kontu
Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu
Noklikšķiniet uz e-pastā norādītās saites
Jūs tiksiet novirzīts uz jaunas paroles izveides lapu.
Tukšajos lodziņos ievadiet paroli pēc savas izvēles.
Noklikšķiniet uz iesniegt
Pārejiet uz iepriekš minēto sadaļu "Ar esošu ES pieteikumvārdu".

Ja jums rodas grūtības izveidot ES pieteikumvārdu, apmeklējiet ES pieteikšanās palīdzības lapu:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html.
Kad jūsu konts ir apstiprināts, jums būs pieejama personīgā ERSC lapa "Mana harta", lai norādītu savu
apņemšanos ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī lai dalītos ar notikumiem, atsauksmēm un citu
sabiedrībai noderīgu informāciju.
Ņemiet vērā, ka ir pieejami dokumenti un rīki, kas palīdzēs jums izstrādāt ceļu satiksmes drošības rīcības
plānu: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en.

Kā pašreizējais ERSC dalībnieks var migrēt uz ES lietotājvārdu?
Ja jūsu ES pieteikšanās sistēmā tiek izmantota tā pati e-pasta adrese, kas jūsu esošajā ERSC kontā, jūsu
konts tiks automātiski pārcelts.
Ja jūsu ES pieteikšanās sistēmā tiek izmantota cita e-pasta adrese, jums būs jāizveido jauna ES pieteikšanās
sistēma, izmantojot savu ERSC e-pasta adresi.

Ja rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni ERSC-helpdesk@ricardo.com

