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Norādījumi veidlapas
,,Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu”
aizpildīšanai
I Vispārīgie jautājumi
1. Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu (turpmāk Saskaņotais paziņojums) ir veidlapu komplekts, ko aizpilda normatīvajos
aktos paredzētajos gadījumos un kurā, pēc visu ceļu satiksmes negadījumā
(turpmāk - CSNg) iesaistīto transportlīdzekļu vadītāju (turpmāk - CSNg
dalībnieki) piekrišanas, atzīmē CSNg identitāti un konstatē CSNg apstākļus.
CSNg dalībnieki apliecina Saskaņotajā paziņojumā norādīto CSNg apstākļu
un pārējās informācijas patiesumu ar saviem parakstiem.
2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā jāaizpilda Saskaņotais paziņojums.
3. Autortiesības uz Saskaņoto paziņojumu pieder Eiropas apdrošināšanas
komitejai (CEA). Saskaņotā paziņojuma latviskā versija ir deponēta CEA.
Grozījumus Saskaņotā paziņojuma latviskajā versijā iespējams izdarīt tikai ar
CEA rakstisku atļauju.
II Saskaņotā paziņojuma forma
4. Saskaņotais paziņojums sastāv no trīs lapām: apvāka un divām aizpildāmām
veidlapām. Uz Saskaņotā paziņojuma apvāka ir uzdrukāti Saskaņotā
paziņojuma aizpildīšanas un izmantošanas norādījumi, bet aizpildāmās
veidlapas aizpilda CSNg dalībnieki pēc CSNg.
5. Piedaloties ceļu satiksmē, ir jābūt līdzi Saskaņotajam paziņojumam.
Transportlīdzekļu īpašniekiem un vadītājiem jāņem vērā, ka viena no
aizpildāmajām veidlapām ir drukāta uz paškopējoša papīra, līdz ar to ir
nepieciešams ievērot pienācīgu rūpību, lai šīs veidlapas nesabojātu.
6. Aizpildāmās veidlapas sastāv no ailēm, kas apzīmētas ar arābu cipariem no 1
līdz 15. No 1. līdz 5.ailei, kā arī 13.aili, kura attiecas uz CSNg identitāti un
tādēļ nepieļauj atšķirīgu interpretāciju, aizpilda viens no CSNg dalībniekiem,
pēc abpusējas CSNg dalībnieku vienošanās.
7. Katrs CSNg dalībnieks aizpilda aizpildāmās veidlapas kreiso vai labo pusi,
kas sevī ietver ailes no 6 līdz 15 (izņemot 13.aili). CSNg dalībnieks, kurš
vadījis transportlīdzekli A, aizpilda zilās ailes, bet CSNg dalībnieks, kurš
vadījis transportlīdzekli B, aizpilda dzeltenās ailes.

III Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana

8. Aizpildāmās veidlapas attiecīgajās ailēs norāda šādu informāciju:
8.1. 1.ailē - negadījuma datumu (dd. mm. gggg), laiku (ss. mm);
8.2. 2.ailē - valsti, kur noticis CSNg, notikuma vietu;
8.3. 3.ailē - ievainotos, ieskaitot viegli ievainotos
ar × atzīmējot vajadzīgo (nē vai jā);
8.4. 4.ailē - materiālos zaudējumus, kas nodarīti citiem transportlīdzekļiem,
izņemot transportlīdzekļus A un B
ar × atzīmējot vajadzīgo (nē vai jā)
- un citiem priekšmetiem, izņemot transportlīdzekļus
ar × atzīmējot vajadzīgo (nē vai jā);
8.5. 5.ailē - liecinieku uzvārdus, adreses un telefona numurus (ja viņi devuši savu
piekrišanu);
8.6. 6.ailē - īpašnieku/apdrošināto (datus ieraksta no apdrošināšanas polises),
fiziskai personai norādot uzvārdu, vārdu, personas kodu, adresi, pasta
indeksu, valsti un telefona numuru vai e-pasta adresi, bet juridiskai personai
norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, pasta indeksu, valsti un
telefona numuru vai e-pasta adresi;
8.7. 7.ailē - mehāniskā transportlīdzekļa marku, tipu, reģistrācijas numuru,
reģistrācijas valsti; piekabes reģistrācijas numuru, reģistrācijas valsti;
8.8. 8.ailē - apdrošināšanas sabiedrību (datus ieraksta no apdrošināšanas polises),
norādot nosaukumu, polises numuru, Zaļās kartes numuru, apdrošināšanas
polises vai Zaļās kartes derīguma termiņu, aģentūras (vai biroja, vai brokera),
nosaukumu, adresi, valsti, telefona numuru vai e-pasta adresi, un informāciju
- vai ar līgumu ir apdrošināti transportlīdzekļa mantiskie zaudējumi
ar × atzīmējot vajadzīgo (nē vai jā);
8.9. 9.ailē - transportlīdzekļa vadītāju (datus ieraksta no vadītāja apliecības)
uzvārdu, vārdu, ārvalsts iedzīvotājam - dzimšanas datumu, Latvijas
iedzīvotājam - personas kodu, adresi, valsti, telefona numuru vai e-pasta
adresi, vadītāja apliecības numuru, kategoriju (A, B, ... ), vadītāja apliecības
derīguma termiņu;
8.10.
10.ailē - ar bultu (→) norāda sadursmes vietu transportlīdzeklim A un
transportlīdzeklim B, katru atbilstoši zilajā vai dzeltenajā ailē, attiecīgimotocikla, vieglā vai kravas transportlīdzekļa shematiskajā attēlā;
8.11.
11.ailē – redzamos bojājumus transportlīdzeklim A un
transportlīdzeklim B, atbilstoši zilajā vai dzeltenajā ailē;
8.12.
12.punktā - negadījuma apstākļus, lai precizētu skici situācijas
attēlošanai sadursmes brīdī (13.aile). Ar krustiņiem atzīmē negadījuma
apstākļus, kas norādīti 12.punktā ‘’Negadījuma apstākļi’’. Pēc 12.punkta
aizpildīšanas, lielajās rūtiņās katrs CSNg dalībnieks atzīmē aizpildīto lauciņu
skaitu;
8.13.
13.ailē - skicē attēlo CSNg situāciju transportlīdzekļu sadursmes brīdī.
Lai atvieglotu zīmēšanu bez lineāla, 13.ailes laukums ar pārtrauktu līniju ir
sadalīts rūtiņās. Skicē norāda ceļu plānu, transportlīdzekļa A un
transportlīdzekļa B kustības virzienus (ar bultām), transportlīdzekļu stāvokli
sadursmes brīdī, ceļa zīmes, ielu vai ceļu nosaukumus un attālumus
kilometros;
8.14.
14.aile ,,Manas piezīmes” paredzēta subjektīvo piezīmju par CSNg
izteikšanai ;

8.15.
15. ailē ,,Vadītāju paraksti” CSNg dalībnieki ar saviem parakstiem
apliecina aizpildāmajā veidlapā ierakstītās informācijas pareizību, kā arī,
ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, apliecina, ka labprātīgi
izpauž savus personas datus, kuri norādīti Saskaņotajā paziņojumā.
Parakstīšanās vietas ir attiecīgi apzīmētas ar burtu A vai burtu B.
IV Nobeiguma jautājumi
9. Pēc Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas tajā izdarīt labojumus ir aizliegts.
10. Pēc Saskaņotā paziņojuma parakstīšanas, katrs CSNg dalībnieks saņem vienu
aizpildāmās veidlapas eksemplāru – oriģinālu vai kopiju.
11. CSNg dalībnieks, kurš pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz
aizpildīto veidlapas eksemplāru un uzrāda transportlīdzekli apdrošinātājam,
kas apdrošinājis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka
civiltiesisko atbildību vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja
apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.
12. CSNg dalībnieks, kurš nepretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz
aizpildīto veidlapas eksemplāru un uzrāda transportlīdzekli apdrošinātājam, ar
kuru ir noslēgts transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas līgums, vai, ja tas nav iespējams, Latvijas Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojam.

