Padomi autovadītājam
Pirms garāka brauciena::
• Izplāno maršrutu, īpaši, ja to veic pirmo reizi, lai zinātu, cik tas aizņems laiku.
• Ieplāno atpūtas/kafijas pauzi ik pēc 2h un papildus laika rezervi.
• Pārliecinies vai auto ir pietiekami degviela, logu šķidrums un riepās ir atbilstošs spiediens.
• Pārliecinies vai Tev ir uzlādēts mob tālrunis un vai Tev ir ierakstīts ERGO diennakts tālrunis 1887, vai zvanot
no ārzemēm +37167514399.
• Atceries, ka ERGO KASKO apdrošināšana Tev bezmaksas nodrošina auto tehnisko palīdzību visā Eiropā
24h/365 (auto ar pilnu masu līdz 3500 kg). Lai pakalpojums būtu bezmaksas, tas obligāti jāpiesaka pa ERGO
diennakts tālruni.

Droša braukšana:
• Ieturi distanci, atceries, ja priekšā braucoša mašīna strauji bremzēs un Tu ietrieksies tajā, satiksmes
negadījumā būsi vainīgs Tu, jo neieturēji distanci.
• Pārlūko krustojumu, pirms tajā iebrauc, pārliecinies, ka tas, kurš brauc pa mazākas nozīmes ceļu, dod Tev
ceļu.
• Pēc iespējas mazāk uzturies citu vadītāju aklajās zonās, īpaši, kad tie manevrē.
• Ja ceļš ir nepārredzams, samazini ātrumu, lai, ieraugot šķērsli, Tu paspētu apstāties.
• Abas rokas vienmēr turi uz stūres (uz pulksteņa ciparnīcas 10:00 un 14:00), lai vienmēr esi gatavs reaģēt.
• Centies redzēt tālāk par priekšā braucošo auto, lai laicīgi vari reaģēt.
• Izvairies šķērsot krustojumu pie luksofora dzeltenās gaismas.
• Nebrauc noguris, jo tas ir cēlonis 20% no visiem CSNg.
• Nelieto alkoholu arī atļautajās devās, jo tomēr tas samazinās Tavu reakcijas ātrumu.
• Pirms braukšanas uzsākšanas pārliecinies vai ērti vari aizsniegt stūri un pedāļus, kā arī atbilstoši noregulē
spoguļus. Piesprādzējies un lūdz to izdarīt arī pārējiem.
• Pirms manevru uzsākšanas laicīgi rādi pagrieziena rādītājus, lai brīdinātu pārējos satiksmes dalībniekus un
izvairītos no sadursmēm. Manevru veic tad, kad esi pārliecinājies par tā drošu veikšanu (negaidīti manevri
bez brīdinājuma ir biežs iemesls ceļu satiksmes negadījumiem).

Melnais ledus - ja temperatūra ir tuvu 0 ºC.
• Uzsākot braukt, pie neliela ātruma nospied bremzes pedāli, lai pārliecinātos vai auto nesāks slīdēt un asfalts
nav slidens. Šo vingrinājumu iesakām atkārtot arī brauciena laikā, jo situācija var mainīties atkarībā no
rajona.

Lietus, sniegs vai slidens ceļš:
• Brauc lēnāk un uzmanīgāk, kā parasti, Tev nav jābrauc ar maksimāli atļauto ātrumu.
• Līkumi var būt slideni, tāpēc, pirms tiem, samazini ātrumu.
• Strauji nespied bremzes, centies bremzēt pulsējoši, bet vislabāk bremzē, samazinot ātrumu, pārslēdzoties
uz zemāku pārnesumu.
• Strauji negrozi stūri.
• Ja Tev ir jānogriežas, tad bremzē pirms nogriešanās. Ja ceļš būs slidens Tu vienkārši aizslīdēsi taisni garām
pagriezienam. Ja bremzēsi vienlaicīgi ar nogriešanos, ir liela iespēja sabloķēt mašīnas riteņus un iebraukt
sadalošajā joslā vai uzbraukt uz apmales.
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Tavu uzmanību pie stūres būtiski samazina:
• Runāšana pa mobilo telefonu, bet īpaši sērfošana internetā vai SMS rakstīšana.
• Ēšana vai smēķēšana.
• Blakus nodarbju veikšana, tai skaitā skaistumkopšana.
• Skaļas mūzikas klausīšanās.
• Pasažieri, kas novērš Tavu uzmanību.

Ja noticis CSNg:
• Saglabā mieru! Ieslēdz avārijas gaismas un uzstādi avārijas trīsstūri. Diennakts tumšajā laikā neaizmirsti par
drošības vesti.
• Pieraksti liecinieku kontaktinformāciju.
• Ja cietušas divas auto un nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, auto nav
bojājumu, ar kuriem tās nedrīkst vai nevar piedalīties ceļu satiksmē, un Jūs varat vienoties par negadījuma
apstākļiem, aizpildiet saskaņoto paziņojumu. Ja rodas jautājumi par tā aizpildīšanu, zvaniet ERGO. Pārējos
gadījumos Tev ir jāizsauc policija.
• Ja Tavs auto ir vienīgais, kas iesaistīts CSNg, un tam nav bojājumi, kas aizliedz vai neļauj dalību ceļu satiksmē,
tad policija nav jāsauc, vari uzreiz sazināties ar ERGO.
• Ja Tu atnāc un ieraugi, ka auto ir nelieli bojājumi un Tu esi pārliecināts, ka to novēršanas izmaksas nav
lielākas, kā KASKO polisē noteiktais limits bez policijas, tad vari policiju neizsaukt, bet uzreiz griezties pie
ERGO.
• Ja ir iespēja, fiksē negadījuma vietu (iesaistītos transportlīdzekļus, ceļa apzīmējumus, ceļa zīmes u.t.t.) ar
digitālās tehnikas palīdzību (fotoaparāts, mobilais telefons u.c.).

Ja noticis CSNg un vainīgais ir aizbēdzis vai nav zināms:
• Ja vainīgais brauc projām no notikuma vietas, nekavējoties piefiksē tā auto numuru, marku un modeli, arī
daži cipari vai burti no numura palīdzēs policijai atrast vainīgo auto.
• Ja atnāc un ieraugi, ka auto ir bojāts, noskaidro, vai kāds nav redzējis vainīgo auto, varbūt šajā vietā ir
kameras (tās ir parasti DUS, lielveikalu stāvvietās, pie birojiem, pie jaunajiem projektiem u.c.), varbūt vainīgais
savu auto ir novietojis tuvumā, pievērs uzmanību vai blakus esošajām auto nav raksturīgu bojājumu.
• Iegādājies savam auto video reģistratoru, tas pasargās Tevi no domstarpībām ar citiem vadītājiem un
palīdzēs atrast vainīgo auto.

Kā samazināt auto zādzības vai apzagšanas risku:
• Pārliecinies vai auto ir darba kārtībā esoša signalizācija. Uzstādi papildus vismaz slepeno slēdzi vai
imobilaizeru.
• Neatstāj auto atslēgas un dokumentus auto.
• Apmeklējot publiskas iestādes (lielveikalus, kafejnīcas, teātrus, kino, klubus u.c.) izvairies no auto atslēgu un
signalizācijas pulšu turēšanu virsdrēbju kabatās un atstāšanas bez uzraudzības (uzliekot apģērbu uz krēsla
atzveltnes, pakaramā vai nododot ģērbtuvēs).
• Neatstāj somu, mapes, citas lietas uz sēdekļiem, kad novieto auto stāvēšanai.
• Braucot aizslēdz visas durvis ar centrālo atslēgu, lai, stāvot sastrēgumā vai pie krustojuma, kāds neatrauj
durvis un nenozog mantas no auto salona.
• Neuzglabā atslēgas un dokumentus redzamā un viegli pieejamā vietā, mājās ieliec tās kādā atvilktnē vai turi
guļamistabā.
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• Ja auto ir aprīkota ar papildus imobilaizeru, uzglabā to atsevišķi no atslēgām, piemēram, makā kopā ar
dokumentiem.
• Ja signalizācijas pultij ir viena poga gan ieslēgšanai, gan izslēgšanai, tas autozagļiem padara ļoti vienkāršu
signalizācijas koda ierakstīšanu, šādu signalizāciju ir vēlams nomainīt.
• Ja, mēģinot ieslēgt auto signalizāciju, tas neizdodas, iespējams kāds mēģina ierakstīt Tavu signalizācijas
kodu. Novieto auto citā vietā.
• Ja auto ir aprīkota ar Keyless Go sistēmu (bezatslēgu sistēma), autozagļiem ar speciālu iekārtu šo auto
nozagt ir ļoti vienkārši, tāpēc to vajadzētu aprīkot ar papildus pretaizdzīšanas iekārtu, vēlams ar meklēšanas
sistēmu Sherlog, TrackGuard vai GPS. Īpaši efektīva ir Sherlog sistēma.
• Atstājot auto uz ielas, novieto to apgaismotā, labi pārredzamā vietā, vēlams blakus kādam diennakts sarga
postenim.
• Ja Tava auto ir BMW, Mercedes Benz, Lexus, Toyota Land Cruiser vai līdzīga, nomarķē auto sānu skata
spoguļus, tas samazinās to zādzības risku.
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