
Piemērs Kādām iestādēm jāziņo?

Ar transportlīdzekļa durvīm 
nodarīti bojājumi

Iesaistīti divi 
auto

Veikala stāvvietā cita TRL vadītājs 
vai pasažieris izkāpjot no sava 
auto, bojā Jūsu TRL (vai otrādi)

Jāaizpilda Saskaņotā Paziņojuma 
veidlapa vai jāziņo Ceļu policijai (tālr. 
110), policija ierodas notikuma vietā un 
sastāda protokolu

Notikusi sadursme starp diviem 
auto

Notikusi sadursme starp trīs vai 
vairāk auto

Ir bojāta trešās personas manta 
(mājas siena, ceļa norobežojums, 
stabs u.c.)

Jāziņo Ceļu policijai (tālr. 110), policija 
ierodas notikuma vietā un sastāda 
protokolu

Nav bojāta trešās personas manta 
(auto iebrauc grāvī, bedrē, 
saduras ar objektu kurš netiek 
bojāts un pats var atstāt 
negadījuma vietu)

Policijai var neziņot. 

Iznācu no dzīvesvietas un 
ieraudzīju ka manam auto ir bukte

Jāziņo Ceļu policijai (tālr. 110). Ja 
policijai nav ziņots, var tikt piemērots 
polisē noteiktais atlīdzības limits

No ceļa ar riteni uzrauts akmens 
trāpījis pa vējstiklu un to izsitis vai 
sabojājis

Jāzvana uz diennakts tālruni 8888, 
zvanot no ārzemēm +371 67558888.

Nozagti spoguļa stikliņi

Nozagts/nolaupīts auto

Kāds ļaunprātīgi sabojājis auto 
virsbūvi vai izsistis stiklus

Bojājums automašīnai radušies no 
jumta uzkritušas lāstekas, sniega 
utml.

Jāziņo Pašvaldības policijai. policija 
ierodas notikuma vietā un sastāda 
protokolu

auto aizdedzies elektrosistēmas 
defekta dēļ

Jāziņo Valsts policijai (tālr. 110) un 
Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam (112)

Braucoša auto priekšā izskrējusi 
stirna un notikusi sadursme

Jāziņo Ceļu policijai (tālr. 110)

Risks ir spēkā, ja tas ir norādīts 
polisē

Jāzvana uz diennakts tālruni 8888, 
zvanot no ārzemēm +371 67558888. 
Nomas auto nodrošina Compensa.

Pārsista riepa, beigusies degviela, 
auto nevar iedarbināt, un/vai 
nepieciešama transportēšana

Jāzvana uz diennakts tālruni 8888, 
zvanot no ārzemēm +371 67558888. 
Palīdzību nodrošina Compensa.

Priekšmetu/vielu uzkrišana

Auto daļēji vai pilnīgi sadedzis

Notikusi sadursme ar dzīvnieku

Nepieciešama tehniskā palīdzība uz ceļa

Pēc KASKO gadījuma nepieciešams nomas auto

Kas ir noticis?

Ceļu 
satiksmes 
negadījums

Iesaistīti vairāk nekā 2 auto

Iesaistīti divi auto, viens no tiem vai abi auto 
nevar turpināt ceļu atbilstoši CSN, vai ir 
cietušas personas vai manta

Jāziņo Valsts policijai (tālr. 110)

Stiklojuma bojājums

Aprīkojuma zādzība

Auto zādzība/laupīšana

Trešo personu prettiesiskā rīcība 

Konstatēti bojājumi

Sadursme ar šķērsli, vai nobraukums no ceļa

Jāziņo Ceļu policijai (tālr. 110), policija 
ierodas notikuma vietā un sastāda 
protokolu

Iesaistīti divi 
auto

Notikusi sadursme starp diviem 
auto

Jāaizpilda Saskaņotā Paziņojuma 
veidlapa vai jāziņo Ceļu policijai (tālr. 
110), policija ierodas notikuma vietā un 
sastāda protokolu

                                                 
Iesaistītie auto
var turpināt ceļu
atbilstoši CSN,
nav cietušas
personas vai
manta


