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Izglītības satura un eksaminācijas centra sagatavotais izdevums ļauj 
skolēniem pārbaudīt savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, 
veicot uzdevumus un analizējot attēlotās situācijas. Tā ir iespēja noteikt, vai 
skolā apgūtais un paša novērotais labi palicis atmiņā un pareizi izprasts, 
ņemot vērā ceļu satiksmes drošības pamatprincipus. 

Izglītības satura un eksaminācijas centrs ir ieinteresēts, lai skolēni mācībās 
apgūtu dzīvesprasmes, kas noder ikdienas situācijās. Ceļu satiksmes no-
teikumu zināšana un ievērošana noteikti padara drošāku skolēnu atrašanos 
ārpus mājām. Ceļu satiksmes noteikumi īpaši ir akcentēti mācību priekš-
meta "Sociālās zinības" saturā. 

Mēs arī iepriekš esam izdevuši un izplatījuši vairākus materiālus par 
drošības tematiku Ir izveidota darba grupa, kā arī konsultatīvā padome un 
ekspertu komisija ceļu satiksmes drošības jautājumu risināšanai izglītībā. 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs ir organizējis arī vairākus 
diagnosticējošos darbus par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, novērtē-
jot skolēnu zināšanas un izzinot, kurus tematus nepieciešams mācīt 
pastiprināti. 

Ceru, ka šis izdevums būs vērtīgs metodiskais līdzeklis skolotājiem, kā arī 
saistošs materiāls skolēniem, lai pārbaudītu un uzlabotu zināšanas. 

Agrita Groza, 
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja 
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Izglītības satura un eksaminācijas centrs ar Ceļu satiksmes drošības padomes un Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja atbalstu ir sagatavojis metodisku materiālu ceļu satiksmes 
drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā. 

Drošības jautājumu apguves pamatskolā mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes 
drošības noteikumiem, veicinot atbildīgu rīcību savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai. 

Metodiskais materiāls ir veidots atbilstoši ceļu satiksmes drošības jautājumu apguves 
pamatprasībām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2008. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 
"Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmeta standartiem". 

Metodisko materiālu var izmantot mācību priekšmeta "Sociālās zinības" apguvē, kā arī klases 
audzinātāju un citu mācību stundu laikā. 

Viens no mācību priekšmeta "Sociālās zinības" uzdevumiem ir veidot un sekmēt skolēnu izpratni 
un attieksmi pret satiksmes drošību un citu drošības noteikumu ievērošanu. Lai būtu iespējams 
sasniegt minēto uzdevumu, mācību priekšmeta standartā ir noteikts, ka skolēns: 

• beidzot 3. klasi – zina, kā saglabāt savu un citu cilvēku drošību mājās, uz ielas, skolā, kā 
arī zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kas nodrošina gājēju un pasažieru drošību; 

• beidzot 6. klasi zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus (arī par velosipēdistu drošību) un 
citus drošības noteikumus; 

• beidzot 9. klasi – zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus (arī par velosipēdistu un 
motorizēto transportlīdzekļu vadītāju drošību) un citus drošības noteikumus; analizē 
dažādas ar ceļu satiksmes un citiem drošības noteikumiem saistītas situācijas. 

Metodiskais materiāls nodrošina mācību priekšmeta "Sociālās zinības" standartā noteikto pamat-
prasību apguvi. 

Metodiskais materiāls veidots pēc vienotas uzbūves. Katras klases saturs ir izstrādāts pēc šādas 
struktūras: 

• ieteicamās apgūstamās tēmas; 
• ieteicamais stundu skaits katras konkrētās tēmas apguvei; 
• mācību mērķis un uzdevumi; 
• jēdzieni, to skaidrojums un galvenā informācija par tēmu; 
• uzdevumu piemēri skolēniem tēmas apguvei. 

Informācijas un jēdzienu skaidrojumā izmantotas galvenās temata apguvei nepieciešamās ceļu 
satiksmes noteikumu prasības, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos 
Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi". Tā pielikumos pedagogi var atrast arī luksoforu, dažādu ceļa 
zīmju, ceļa apzīmējumu aprakstus un vizuālos attēlus, kas izmantojami metodiskajā materiālā 
iekļauto tēmu apguvei. Minēto dokumentu var atrast Izglītības satura un eksaminācijas centra, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas un citos interneta resursos. 
 
Lai pedagogi varētu ērtāk izmantot minēto materiālu, piemēram, kopēt tā uzdevumus skolēniem, 
materiāls elektroniskā formātā ir pieejams internetā Izglītības satura un eksaminācijas centra 
mājalapā (www.isec.gov.lv).  
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1. klase 
SATIKSME SKOLAS TUVUMĀ 
(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt svarīgākos ceļu satiksmes jēdzienus. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar ielas un ceļa sadalījumu. 
2. Iepazīstināt ar galvenajiem drošības jautājumiem uz ceļiem. 
3. Iepazīstināt ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem. 
 
Jēdzieni 
Brauktuve, ceļa nomale, ceļš, gājējs, ietve, pasažieris. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Ceļu satiksmē ir noteiktas šādas lomas – gājējs, transport-
līdzekļa vadītājs, pasažieris. Pirmās lomas, kuras skolēniem 
jāapgūst, piedaloties ceļu satiksmē, ir gājējs un pasažieris. 
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 

braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kas no-
robežotas ar sadalošām joslām vai barjerām. 

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, 
šķērsiela vai tamlīdzīga teritorija visā platumā, ieskaitot 
brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). 

Gājējs – persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām, brauc ar 
skrituļiem, skeitbordu, skrejriteni vai pārvietojas inva-
līdu ratiņos, stumj velosipēdu, mopēdu, motociklu, 
velk (stumj) ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu rati-
ņus un tamlīdzīgos gadījumos. 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Tā piekļaujas 
brauktuvei vai var būt arī atdalīta no tās, piemēram, ar 
zaļo zonu, norobežojumiem. 

Skolēniem jāizprot, kur un kā pārvietojas pārējie satiksmes 
dalībnieki – personīgie transportlīdzekļi, sabiedriskie pasa-
žieru transportlīdzekļi (autobuss, trolejbuss, tramvajs, 
vilciens). 
Pasažieris – persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz 

tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, 
kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no 
transportlīdzekļa vai nokāpj no tā. 

Jāuzsver, ka vienmēr ir ļoti svarīgi būt uzmanīgam un 
disciplinētam uz ielas vai ceļa. 
 
SKOLAS UN MĀJAS PAGALMS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Saprast drošības nozīmi ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīt pareizi izvēlēties vietu rotaļām. 
2. Apgūt galvenos drošības noteikumus, kas jāievēro 

rotaļājoties. 

Jēdziens 
Dzīvojamā zona. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Dzīvojamās zonās gājējiem un velosipēdu vadītājiem 
atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās 
platumā. Minētās prasības attiecas arī uz daudzdzīvokļu 
namu pagalmiem. Dzīvojamās zonās gājējiem un 
velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts 
nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu. 
Bērni bieži vien pagalmu uztver kā drošu vidi, jo tur ne-
notiek intensīva satiksme. Automobiļi pagalmos iebrauc 
salīdzinoši reti un parasti brauc ļoti lēni. Jāatceras, ka šī 
sajūta ir ļoti mānīga, jo ikviena mašīna rada paaugstinātas 
bīstamības situācijas. Vadītājs ļoti bieži nemaz neiedomā-
jas pārliecināties, vai kāds bērns nav palīdis zem trans-
portlīdzekļa, paslēpies aiz tā, un uzsāk braukšanu.  
Bērni rotaļu laikā nespēj sadalīt savu uzmanību, viņiem 
nozīmīgi ir spēles biedri, noteikumi un gaidāmā uzvara.  
Skolotājam kopā ar skolēniem jāizpēta skolas pagalms un 
jāpārrunā visi iespējamie riski, piemēram, automobiļi, kas 
atved produktus skolas ēdnīcai, vieglie automobiļi, ar 
kuriem atbrauc vai aizbrauc skolas biedri, viņu vecāki, 
pedagogi. Īpaša uzmanība jāpievērš rotaļām, kas saistās ar 
skriešanu, līdz ar to ir kritieni, klupieni, saskriešanās.  
Ceļu satiksmē, saduroties diviem automobiļiem, notiek 
avārija, arī divu gājēju saskriešanās var tikt apspriesta kā 
avārijas situācija. Šajā mācību stundā jānoskaidro iespēja-
mās traumas šādās situācijās, jāpārrunā pareiza rīcība un 
iespējas, kā no šādām situācijām var izvairīties. 
Kad skolas pagalmā sastopamās situācijas ir apspriestas, 
pedagogiem jāmudina bērnus kopā ar vecākiem analizēt 
situācijas māju pagalmos. 
 
CEĻŠ UZ SKOLU 
(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Veidot priekšstatu par gājēju, pasažieru un velobraucēju 
drošību ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Radīt priekšstatu par bīstamību, izejot uz brauktuves. 
2. Apgūt jēdzienus "tuvu" un "tālu" ceļu satiksmē. 
3. Veidot priekšstatu par drošības pasākumiem pasažieriem. 
 
Jēdzieni 
Gājēju ceļš, gājēju pāreja, ietve, krustojums, luksofors.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Skolotāja uzdevums ir palīdzēt skolēniem veidot priekš-
statu par gājēju, pasažieru un velobraucēju drošību ceļu 
satiksmē, drošības veicinošajiem faktoriem, kā arī 
iespējamajiem apdraudējumiem. Klasē jāpārrunā jautāju-
mi par to, kā skolēni veic ceļu no mājām uz skolu un 
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atpakaļ, kā vecāki palīdz viņiem atnākt uz skolu un doties 
mājup, vai skolēni šajā ceļā ir gājēji, pasažieri 
(personīgajā vai sabiedriskajā transportā), velosipēdisti. 
Gājēju drošība 
Jāatkārto jēdziens "gājējs" un jānoskaidro, kādi skolēni kā 
gājēji ir ceļā uz skolu vai ejot uz mājām, kādi viņi ir pēc 
mācību stundām, piemēram, brauc ar skrituļiem, skeit-
bordu, skrejriteni, stumj ratiņus, iet kājām. Sarunas laikā 
jāakcentē drošību veicinošie līdzekļi – ceļu un elkoņu 
sargi skrituļotājiem, atstarotāji gājējiem diennakts tumšajā 
laikā, aizsargķiveres visiem braucējiem, piemēram, skri-
tuļotājiem, skeitbordistiem, skrejriteņa braucējiem. 
Pasažieru drošība 
Pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, 
braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Bērniem noteikti ir 
jāsēž viņu vecumam un augumam atbilstošā bērnu krēsli-
ņā vai uz speciāla paliktņa un jāpiesprādzējas. 
Pasažieriem aizliegts veikt šādas darbības: 
– braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai 

novērst viņa uzmanību; 
– atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis; 
– atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud 

ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes 
dalībniekus. 

Velosipēdistu drošība 
Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas 
personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par 
septiņiem gadiem. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu 
pagalmos bērniem neatkarīgi no vecuma ir atļauts 
patstāvīgi braukt ar velosipēdu. Braucot ar velosipēdu, 
jālieto speciāla velosipēdu vadītājiem paredzēta 
aizsargķivere (bērniem līdz 12 gadu vecumam tā ir 
obligāta prasība), kurai ir jābūt aizsprādzētai.  
Ar skolēniem jāpārrunā, cik drošs ir izvēlētais ceļš gājē-
jiem, jo par pasažieru drošību personīgajos transport-
līdzekļos atbildību uzņemas vecāki, bet bērnam, ja viņš ir 
gājējs, jāatbild pašam par savu drošību. 
Gājēju ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem. 
Gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas domāta ceļa (ielas) 

šķērsošanai. 
Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 

brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 
Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 

ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar 
iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo 
malu noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz 
vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas). 

Satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, 
sarkanas un baltas gaismas signāli (dzelzceļa luksofors). 
Luksofora signāls ar cilvēka siluetu, velosipēda simbolu 
vai cilvēka siluetu un velosipēda simbolu attiecas tikai uz 
šiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Zaļais signāls atļauj 
kustību, bet sarkanais to aizliedz. 
Jāorganizē pārrunas, lai noskaidrotu, kā un kur ir droši 
šķērsot ielu (ceļu). Jāuzsver, ka gājējiem brauktuve 
jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), ja to 
nav, tad krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto 
turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai 
krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī 
attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi 
pārredzams uz abām pusēm. 

Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro 
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli, ja tādu 
nav, tad transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora 
signāli. 
Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur 
satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz 
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to 
braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. 
Ārpus gājēju pārejas, kur satiksme netiek regulēta, gājēji 
drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši 
attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī 
novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka 
brauktuves šķērsošana nav bīstama, līdz ar to netiks 
traucēta transportlīdzekļu satiksme. 
Tāpat arī skolēniem jāskaidro, ka transportlīdzekļu 
braukšana Latvijā ir noteikta pa ceļa labo pusi. Tas 
nozīmē, ka ielas šķērsošanas gadījumā vispirms jānovērtē 
satiksmes plūsma no kreisās puses un tad no labās puses. 
Pirms uzsākt ielas šķērsošanu, jānovērtē, vai transport-
līdzeklis ir tuvu vai tālu. Būtiski ir iemācīties novērtēt, vai 
var paspēt šķērsot ielu (ceļu). Tikai tad, ja mašīna atrodas 
pietiekami tālu, varēs paspēt tikt ielai pāri. Lai no-
skaidrotu jēdzienu "pietiekami tālu", jāveic eksperiments. 
Jāvēro transporta plūsma un, atzīmējot kādu atskaites 
punktu, piemēram, koku, māju, jāskaita, cik ilgs laiks 
nepieciešams, lai auto no tā punkta nokļūtu līdz 
vērotājiem. Pirms tam jānoskaidro, cik ilgs laiks ir ne-
pieciešams, lai paspētu šķērsot ielu šajā posmā. Piemē-
ram, tie var būt 15 soļi. Tad jāsalīdzina iegūtie rezultāti. 
Ja soļu skaits daudz mazāks par laiku, kas bija nepiecie-
šams, lai automobilis atbrauktu līdz ielas šķērsošanas 
vietai, tad automobilis ir pietiekami tālu, tāpēc var doties 
pāri ielai. Šādi eksperimenti jāatkārto, lai izkoptu spēju 
pareizi novērtēt, cik tālu atrodas transportlīdzeklis. 
Tipiskākās bīstamās situācijas, kas rodas uz ielas vai ceļa, 
ir šādas: 
– bērns izskrien uz brauktuves no šķēršļa aizsega, kas 

neļauj pārskatīt ielu; 
– šķērsojot ielu, bērns ir fiksējis skatu uz kādu objektu, 

kā rezultātā transportlīdzeklis, kas tuvojas no sāniem, 
paliek nepamanīts; 

– inerces ietekmē bērns no drošas zonas izskrien 
nedrošā; 

– pārvietojoties grupā, bērni paļaujas uz priekšā esoša-
jiem, tāpēc nepievērš vajadzīgo uzmanību tam, kas 
notiek uz ielas; 

– trūkstot nepieciešamajām iemaņām, bērns šķērso ielu, 
nepārliecinoties, vai pa to brauc transportlīdzekļi vai 
nebrauc; 

– bērns nepamana attālākos braucošos transportlīdzekļus, 
it īpaši vieglos automobiļus un motociklus, jo trūkst 
pieredzes; 

– bērns neprot savlaicīgi pamanīt transportlīdzekļus, kas 
tuvojas no aizmugures vai izdara pagriezienu; 

– bērns neprot pareizi noteikt transportlīdzekļa 
braukšanas ātrumu, galvenokārt nepareizi izprotot 
jēdzienus "tuvu" un "tālu". 

Mācību stundā būtiski panākt to, lai skolēni saprastu, ka 
ielas šķērsošana regulējamos krustojumos vai pa regulē-
jamām gājēju pārejām ir drošāka par ielas šķērsošanu 
neregulējamos krustojumos un pa neregulējamām gājēju 
pārejām, bet visdrošākā vieta, lai nokļūtu ielas otrā pusē, 
ir gājēju tunelis vai gājēju tilts. 
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PASAŽIERU SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt uzvedības noteikumus pasažieru sabiedriskā 
transporta pieturā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iemācīt, kā pareizi šķērsot ielu pēc izkāpšanas no 

pasažieru sabiedriskā transporta. 
2. Apgūt uzvedības noteikumus iekāpšanai un izkāpšanai 

no pasažieru sabiedriskā transporta.  
 
Jēdziens 
Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis – autobuss, 

trolejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. 
Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem. 

Mācību stundā jāatkārto jēdziens "pasažieris". 
Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā 
tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas 
jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses. Ja 
no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses iekāpt 
bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams, 
to drīkst izdarīt no brauktuves puses, ja tas nav bīstami un 
nerada traucējumus citu transportlīdzekļu braukšanai. Tas 
pats attiecināms arī uz vecāku personīgo transportlīdzekli.  
Skolēniem jāskaidro, kad un kur tiek uzsākta pasažieru 
izkāpšana vai iekāpšana sabiedriskajā pasažieru transport-
līdzeklī. Jāapgūst, kā atpazīt pieturas vietas un kā jāuzve-
das pieturās. Mācību stundā jāaplūko šādas ceļa zīmes: 
534. zīme "Autobusa un trolejbusa pietura", 535. zīme 
"Tramvaja pietura”, 536. zīme "Vieglo taksometru stāvvieta". 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādam transportlīdzeklim kā 
tramvajs. Lai tajā iekāptu vai izkāptu, reizēm ir jāšķērso 
brauktuve. Vadītājam ir jādod ceļš gājējiem, kuri iet uz 
tajā pašā braukšanas virzienā pieturā (ceļa vidū) apturētu 
tramvaju vai nāk no tā. Gājēju pienākums ir pārliecināties, 
ka iziešana uz brauktuves būs droša. 
Jāatkārto noteikumi par ielas (ceļa) šķērsošanu, jo tie 
darbojas visos ceļu satiksmes posmos vienādi, arī tad, ja 
pasažieri tikko izkāpuši no pasažieru sabiedriskā 
transportlīdzekļa. Rūpīgi jāizskaidro par ļoti bīstamu ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpumu – tramvaja sliežu klātnes 
šķērsošanu tieši aiz tramvaja. Jebkurš transportlīdzeklis ir 
šķērslis, kas aizsedz skatam brauktuvi, tāpēc nav iespē-
jams novērtēt satiksmes drošības prasības, kas nosaka 
ielas (ceļa) šķērsošanas iespējamību vai neiespējamību 
(skatīt mācību stundu "Ceļš uz skolu"). 
 
LUKSOFORA VEIDI, SIGNĀLI UN TO NOZĪME 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt luksofora signālu nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar luksoforu veidiem. 
2. Iemācīt luksoforu signālu izvietojumu un nozīmi ceļu 

satiksmē.  
 

Jēdzieni 
Luksofors, zaļš signāls, dzeltens signāls, sarkans signāls. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, 
sarkanas un baltas gaismas signāli (dzelzceļa luksofors).  
Luksoforu signāliem ir šāda nozīme: 
– zaļš signāls atļauj kustību. Lai ceļu satiksmes 

dalībniekus informētu par to, ka zaļā signāla darbības 
laiks beidzas, turklāt iedegsies aizlieguma signāls, var 
lietot zaļu mirgojošu signālu. Lai ceļu satiksmes dalīb-
niekus informētu par laiku (sekundēs), kas atlicis līdz 
zaļā signāla darbības laika beigām, var lietot informā-
cijas tablo; 

– dzeltens signāls aizliedz kustību un brīdina par gaidā-
mo signālu maiņu; 

– dzeltens mirgojošs signāls vai divi pārmaiņus mirgo-
joši dzelteni signāli atļauj kustību un informē par 
neregulējamu krustojumu, gājēju pāreju, ceļu remont-
darbu vietu vai citu bīstamu ceļa posmu; 

– sarkans signāls (arī mirgojošs) vai divi pārmaiņus 
mirgojoši sarkani signāli aizliedz kustību. Lai informē-
tu par sarkanā signāla degšanas ilgumu, zem luksofora 
vai tā sekcijas var uzstādīt paskaidrojoša satura 
plāksnīti; 

– sarkans signāls vienlaikus ar dzeltenu signālu aizliedz 
kustību un informē, ka iedegsies zaļais signāls; 

– zaļas bultas (bultu) signāls uz melna fona atļauj braukt 
norādītajā virzienā (virzienos). Tāda pati nozīme ir 
zaļai bultai luksofora papildsekcijā, turklāt bulta, kas 
atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties 
braukšanai pretējā virzienā; 

– melna bulta (bultas) uz sarkana un dzeltena signāla 
fona nemaina šo signālu nozīmi. Tās informē par 
atļautajiem braukšanas virzieniem, kad iedegsies zaļas 
bultas (bultu) signāls uz melna fona; 

– melna bulta (bultas) uz zaļa signāla fona norāda, ka 
luksoforam ir papildsekcija, kā arī atļauj braukt bultas 
(bultu) norādītajos virzienos. 

Luksofora signāls ar cilvēka siluetu, velosipēda simbolu 
vai cilvēka siluetu un velosipēda simbolu attiecas tikai uz 
šiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Zaļais signāls atļauj 
kustību, bet sarkanais to aizliedz.  
Lai informētu neredzīgos gājējus par luksoforu gaismas 
signālu pogas atrašanās vietu, kā arī lai informētu gājējus 
un velosipēdu vadītājus par luksofora gaismas signālu, 
kas atļauj šķērsot brauktuvi, gājēju vai gājēju un velosipē-
du luksofora gaismas signālus var papildināt ar skaņas 
signāliem. 
 
TRANSPORTLĪDZEKĻI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Veidot priekšstatu par transportlīdzekļu veidiem, nosakot 
kopīgo un atšķirīgo. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Papildināt zināšanas par transportlīdzekļu veidiem, to 

dalību satiksmē. 
2. Apgūt dažādus drošības jautājumus, kas jāievēro uz 

ceļa un ielas.  
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Jēdziens 
Transportlīdzeklis. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Transportlīdzekļu apskatu skolotājs var veidot pēc 
dažādiem kritērijiem, piemēram, no lielākā uz mazāko, 
pēc tā, kādiem mērķiem transportlīdzekļus izmanto, pēc 
apdraudējuma pakāpes attiecībā pret gājējiem, pēc 
skolēnu izvēles. 
Svarīgi, lai aplūkoti tiktu visi transportlīdzekļu veidi, kas 
skolēniem šķiet būtiski. Lauku apvidos dzīvojošajiem tie 
varētu būt šādi: traktors, mopēds, velosipēds, kravas auto-
mobilis, vilciens, autobuss un cita lauksaimniecības tehnika. 
Pilsētās dzīvojošajiem skolēniem būtiskākie transport-
līdzekļi varētu būt šādi: autobuss, trolejbuss, tramvajs, 
vieglais automobilis, kravas transportlīdzeklis, velosipēds, 
motocikls un mopēds. 
Transportlīdzekļi dalās šādās grupās: 
– paredzēti pasažieru pārvadāšanai; 
– paredzēti kravas pārvadāšanai.  
Katra transportlīdzekļa, kurš atrodas kustībā, pazīšanas 
zīme ir iedegti gaismas signāli. Diennakts gaišajā laikā 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī tramvajiem un 
trolejbusiem ir jābrauc ar iedegtiem dienas gaitas, tuvās 
gaismas vai priekšējiem miglas lukturiem. Transport-
līdzekļu priekšā degs baltas gaismas lukturi, aizmugurē – 
sarkanas gaismas lukturi. 
Jāatgādina, ka transportlīdzekļu braukšana Latvijā ir 
noteikta pa ceļa labo pusi. 
 
IELU ŠĶĒRSOŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par to, kā pareizi šķērsot ielu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iemācīt pareizi izvēlēties visdrošākos maršrutus. 
2. Radīt izpratni par to, kā, piedaloties ceļu satiksmē, var 

pasargāt sevi.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Mācību stundu ieteicams veidot kā turpinājumu mācību 
gada sākuma sarunai par drošu ceļu uz skolu. Vēlams 
atkārtoti pievērst uzmanību jēdzienu "tuvu" un "tālu" 
pilnveidošanai.  
Atkārtot noteikumus, kas skaidro gājēja kā ceļu satiksmes 
dalībnieka pienākumus: 
– uzvedības noteikumi uz ietves un brauktuves; 
– ielas šķērsošana regulējamos krustojumos un pa regu-

lējamām gājēju pārejām; 
– ielas šķērsošanas noteikumi pa neregulējamām gājēju 

pārejām; 
– pārvietošanās pa ceļiem (ielām), kuriem nav ietves.  
Pasažieru sabiedriskais transports: 
– uzvedības noteikumi pasažieru sabiedriskajā transportā; 
– uzvedības noteikumi pasažieru sabiedrisko transport-

līdzekļu pieturās; 
– iekāpšana un izkāpšana no autobusa, trolejbusa, tram-

vaja un vilciena; 
– ielas (ceļa) šķērsošanas noteikumi, izkāpjot no autobu-

sa, trolejbusa un tramvaja. 

Izpildot tālāk doto uzdevumu, skolēniem ieteicams uzdot 
jautājumus par šādām tēmām:  
– uzvedības normas, braucot ar pasažieru sabiedrisko 

transportu; 
– drošība, braucot automašīnā; 
– sekas, kādas rodas, ja neievēro noteikumus. 
 
SATIKSMES REGULĒŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par satiksmes regulēšanu ar 
luksoforiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Izskaidrot luksoforu darbības principus. 
2. Veidot izpratni par satiksmes noteikumu ievērošanas 

nepieciešamību.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundas "Luksofora veidi, signāli un to nozīme" informā-
cijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Satiksmes regulēšana ar luksoforiem: 
– luksofora gaismas signāli un to nozīme; 
– gājēju luksofora signāli, to nozīme; 
– dzelzceļa pārbrauktuves luksofora signāli, to nozīme. 
Stundā jāveido diskusija par satiksmes regulēšanu ar 
luksofora palīdzību, lai radītu skolēniem izpratni par to, 
kāpēc ļoti būtiski ir pakļauties signālu nozīmei un kādas 
sekas var būt nedisciplinētas rīcības rezultātā. 
 
PĀRVIETOŠANĀS AR VELOSIPĒDU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties ar 
velosipēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par svarīgākajiem ceļu satiksmes 

jēdzieniem. 
2. Apgūt zināšanas par drošu pārvietošanos ar velosipēdu.  
 
Jēdzieni 
Gājēju ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēdu ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundas "Ceļš uz skolu" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
Skolēniem jāatgādina, ka braukt ar velosipēdu pa brauk-
tuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts 
bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Dzīvoja-
mās zonās un daudzdzīvokļu pagalmos bērniem neatkarīgi 
no viņu vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi. 
Braucot ar velosipēdu, jālieto speciāla velosipēdu vadītā-
jiem paredzēta aizsargķivere, kurai ir jābūt aizsprādzētai.  
Gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem 

un braukšanai ar velosipēdu. 
Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Netraucējot 

gājēju kustību, pa ietvi atļauts braukt arī ar velosipēdu. 
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Nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav pa-
redzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai, bet to 
var izmantot velobraucēji, ja tas netraucē gājējiem. 

Velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosi-
pēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar 413. ceļa 
zīmi vai 932. vai 941. ceļa apzīmējumu). 

Svarīgi ir pareizi sagatavot savu velosipēdu ceļu 
satiksmei. Tam jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas 
signālu un gaismas atstarotājiem: priekšpusē – baltu, 
aizmugurē – sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) un 
pedāļos (priekšpusē un aizmugurē) – diviem oranžiem 
(dzelteniem). Braucot pa brauktuvi vai nomali diennakts 

tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
velosipēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas 
lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. 
Jāatceras, ka tikai pilngadīgi velobraucēji drīkst pārvadāt 
pasažierus. 
Velosipēda vadītājam aizliegts:  
– vest ar velosipēdu pasažierus, izņemot bērnus vecumā 

līdz septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un 
droši kāpšļi kāju atbalstam; 

– braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. 
Tāpat kā gājējiem arī velosipēda vadītājiem savā apģērbā 
ir jālieto gaismu atstarojoši elementi. 



SATIKSME SKOLAS TUVUMĀ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu! Attēlā norādītajās vietās pats vai kopā ar saviem 
vecākiem ieraksti pareizos nosaukumus! 

Ietve, brauktuve, ceļa nomale, gājējs, transportlīdzeklis, transportlīdzekļa vadītājs. 

Izkrāso zīmējumu un iezīmē tajā sevi! 

 
 

2. uzdevums. Apskati fotogrāfijas! Nosauc, kāds transportlīdzeklis redzams katrā 
fotogrāfijā! Kuri no šiem transportlīdzekļiem pārvadā pasažierus? 
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3. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Padomā, kas tajos tiek darīts nepareizi!  
Pārrunā ar skolotāju, kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 
 

4. uzdevums. Izpildi prasīto! 
1. Nosauc ielu, kurā atrodas Tava skola! 

2. Pārrunā ar skolotāju, kā var uzzināt ielu nosaukumus un māju numurus! 

3. Uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē savu skolu un objektus (ielas, mājas, veikalus) 
tās tuvumā! 
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SKOLAS UN MĀJAS PAGALMS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Norādi, ko attēlos redzamie bērni dara nepareizi! 
Padomā, kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Savieno attēlus ar vietu nosaukumiem, kur šīs spēles 
drīkst spēlēt! 

 
 
 
 SPORTA LAUKUMS PAGALMS PARKS MĀJA 
 

3. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem izpēti savu skolas vai mājas pagalmu! 
Atbildi uz jautājumiem! 
1. Vai Tavs pagalms atrodas tuvu vai tālu no ielas? 

2. Vai pagalma teritorija ir norobežota? 

3. Vai Tavā pagalmā var droši pārvietoties un spēlēties? Kāpēc? 

4. Vai Tu vienmēr ievēro drošības noteikumus spēlējoties?  

Uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē savu pagalmu un pastāsti, kādas spēles tur spēlē! 
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CEĻŠ UZ SKOLU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem dodies pastaigā līdz tuvākajam 
ielu/ceļu krustojumam! Pēc pastaigas pārrunājiet dotos jautājumus! 
1. Kādus objektus (piemēram, mājas, veikalus, parku) Tu ievēroji, ejot līdz 

krustojumam? 

2. Vai, ejot uz skolu, Tu šķērso šo krustojumu? 

3. Kādas ielas šeit krustojas? 

4. Vai krustojumā Tu redzēji luksoforus un gājēju pārejas? Kam tie ir domāti? 

5. Kādus transportlīdzekļus Tu redzēji braucam pa šo krustojumu? Vai to bija 
daudz? 

Uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē šo krustojumu! Iezīmē pamanītos luksoforus, 
gājēju pārejas, transportlīdzekļus! Iezīmē ar bultiņām, kā Tu visdrošāk varētu 
šķērsot krustojumu! 
 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Ielu drīkst šķērsot, ja tuvumā nav neviena 
transportlīdzekļa. 

 

2. Ejot pāri ielai, vispirms jāpaskatās uz kreiso, 
tad uz labo pusi. 

 

3. Ja luksoforā deg zaļā gaisma, tad ielu nedrīkst šķērsot.
 

 

4. Uz brauktuves nedrīkst uziet, ja tuvumā ir kāds braucošs 
transportlīdzeklis. 

 

 

3. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem veic eksperimentu! 
1. Aizejiet līdz tuvākajai ielai un, ievērojot visus satiksmes noteikumus,  

šķērsojiet to! 

2. Saskaiti, ar cik soļiem Tu pārgāji ielu!  

3. Atzīmē kādu atskaites punktu (piemēram, koku, māju) blakus ielai! 

4. Pārrunā ar skolotāju, cik ilgs laiks nepieciešams, lai auto no Tava izvēlētā  
punkta nokļūtu līdz Tevīm! 

5. Pārrunā ar skolotāju vai vecākiem, cik tālu jāatrodas auto, lai Tu droši varētu 
šķērsot ielu! 
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4. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmējamā papīra lapas uzzīmē savu 
ceļu (vai kādu tā daļu) no mājām uz skolu, ievērojot doto plānu! 
1. Uzzīmē savu māju! 

2. Uzzīmē brauktuvi un ietves! 

3. Pieraksti ielu nosaukumus! 

4. Uzzīmē krustojumus, kurus Tu šķērso! 

5. Uzzīmē luksoforus un gājēju pārejas, kuras Tu ikdienā šķērso! 

6. Uzzīmē transportlīdzekļus un gājējus! 

7. Uzzīmē skolu! 
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PASAŽIERU SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apskati fotogrāfijas! Pieraksti sabiedriskā transportlīdzekļa 
nosaukumu! Pārrunā ar klasesbiedriem par iekāpšanu un izkāpšanu no šiem 
transportlīdzekļiem!  

   
 ___________________ ___________________ 

 
__________________________ 

2. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Uzraksti, kas tiek darīts nepareizi!  
Padomā, kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  
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3. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Sabiedriskajā transportā nedrīkst skaļi sarunāties un grūstīties. 
 

 

2. Izkāpjot no autobusa, jāpagaida, lai tas aizbrauc, un tikai tad drīkst 
iet pāri ielai. 

 

3. Sabiedriskajā transportā drīkst traucēt vadītāju.
 

 

4. Sabiedriskajā transportā ir jāpiedāvā vieta vecākiem cilvēkiem. 
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LUKSOFORA VEIDI, SIGNĀLI UN TO NOZĪME 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē 
luksoforu! Pastāsti, ko nozīmē katrs luksofora signāls! 

2. uzdevums. Kopā ar vecākiem dodies pastaigā līdz tuvākajam regulējamam 
ielu/ceļu krustojumam! Aizpildi darba lapu! 
1. Kā sauc krustojumu veidojošās ielas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Cik luksoforu ir krustojumā? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Cik signālu ir katrā gājēju luksoforā? Kā luksofori ir izvietoti? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. Kā luksoforā mainās gaismas signāli, ko tas nozīmē? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. Kas varētu notikt, ja gājēji neievērotu luksoforu signālus?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Iezīmē luksoforos pareizos gaismas signālus, 
kuriem jādeg attēlos redzamajās situācijās! 
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TRANSPORTLĪDZEKĻI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izkrāso attēlā redzamos transportlīdzekļus, īpaši izceļot tos, kurus Tu 
izmanto ikdienā! 

 
 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi aprakstus! Atzīmē katram fotogrāfijā redzamajam 
transportlīdzeklim atbilstošu aprakstu! 

 
 
1. Tam ir četri riteņi, tajā var braukt no diviem līdz pieciem cilvēkiem. 

2. Tas brauc pa sliedēm. 

3. Tas ir visātrākais transporta veids. 

4. Tas pārvadā kravas un pasažierus pa ūdeni. 

5. Tam ir divi riteņi, turklāt to vadīt drīksti arī Tu. 
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IELU ŠĶĒRSOŠANA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Kopā ar vecākiem vai skolotāju veic uzdevumā prasīto! 
1. Izvēlies kādu ceļa posmu savā maršrutā uz skolu! 

2. Attēlo to uz zīmējamā papīra lapas! 

3. Iezīmē zīmējumā sevi! 

4. Salīdzini savu zīmējumu ar klasesbiedru! 

5. Atbildi uz skolotāja jautājumiem! 
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SATIKSMES REGULĒŠANA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Aplūko attēlus! Vai, Tavuprāt, bērni pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus?  
Pastāsti, kā vajadzēja rīkoties pareizi! 

 
 

21 



PĀRVIETOŠANĀS AR VELOSIPĒDU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu! Pieraksti velosipēda detaļas, kuras Tu jau pazīsti! 

 
 

2. uzdevums. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē savu iedomāto velosipēdu! 
Iztēlojies, ka Tu sagatavojies drošam braucienam! Pastāsti klasesbiedriem, ko 
nozīmē sagatavoties drošam braucienam! 
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОКОЛО ШКОЛЫ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок! На рисунке в указанных местах сам/а или 
вместе со своими родителями напиши правильные названия! 
Тротуар, проезжая часть улицы (мостовая), край дороги (обочина), пешеход, 
транспортное средство, водитель транспортного средства 

Раскрась рисунок и нарисуй на нём себя! 

 
 

2-е задание. Рассмотри фотографии! Скажи, какое транспортное средство 
видно на каждой фотографии! Какие из этих транспортных средств 
перевозят пассажиров? 
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3-е задание. Рассмотри рисунки!  Подумай, что на них делается неправильно! 
Обсуди с учителем/учительницей, почему так делать нельзя! 

 
 

4-е задание. Выполни требуемое! 
1. Назови улицу, на которой находится Твоя школа! 

2. Обсуди с учителем/учительницей, как можно узнать названия улиц и 
номера домов! 

3. Нарисуй свою школу и объекты (улицы, дома, магазины) около неё! 
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ДВОР ШКОЛЫ И ДОМА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Укажи, чтó изображённые на рисунках дети 
делают неправильно! Подумай, почему так делать нельзя! 

 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Соедини рисунки и названия мест, где можно 
играть в эти игры! 

 
 
 
 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДВОР ПАРК ДОМ 
 

3-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями исследуй двор 
своей школы или своего дома! Ответь на вопросы! 
1. Твой двор находится близко или далеко от улицы? 

2. Огорожена ли территория двора? 

3. Можно ли в Твоём дворе безопасно передвигаться и играть? Почему? 

4. Всегда ли Ты соблюдаешь правила безопасности, когда играешь? 

Нарисуй свой двор и расскажи, в какие игры там играют! 
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ДОРОГА В ШКОЛУ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями сходи на 
прогулку до ближайшего перекрёстка (туда, где пересекаются дороги или 
улицы)! После прогулки обсудите данные вопросы! 
1. Какие объекты (например, дома, магазины, парк) Ты заметил/а по пути к 

перекрёстку? 

2. По пути в школу Ты переходишь этот перекрёсток? 
3. Какие улицы здесь пересекаются? 
4. Ты видел/а на перекрёстке светофор и пешеходные переходы? Для чегони? 
5. Какие транспортные средства, пересекающие этот перекрёсток, Ты видел/а? 

Их было много? 
Нарисуй этот перекрёсток! Включи в свой рисунок то, что Ты заметил/а – 
светофоры, пешеходные переходы, транспортные средства! Отметь 
стрелками, как Ты безопаснее всего можешь перейти этот перекрёсток! 

2-е задание. Внимательно прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь 
правильный ответ! 

Утверждение Правильно Неправильно

1. Улицу можно переходить, если близко нет ни 
одного транспортного средства.

 

2. Переходя улицу, сначала нужно посмотреть 
налево, а потом направо. 

 

3. Если на светофоре горит зелёный сигнал, то 
улицу переходить нельзя. 

 

4. На мостовую ступать нельзя, если поблизости 
есть какое-нибудь транспортное средство, 
которое находится в движение.

 

3-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями проведи 
эксперимент! 
1. Дойдите до ближайшей улицы и, соблюдая все правила уличного движения, 

перейдите её! 

2. Сосчитай, сколько шагов Ты делаешь, переходя улицу! 
3. Отметь какую-нибудь «точку отсчёта» (например, дерево, дом) рядом с  

улицей! 
4. Обсуди с учителем/учительницей, сколько времени потребуется 

автомашине, чтобы от выбранной Тобой «точки отсчёта» доехать до Тебя! 
5. Обсуди с учителем/учительницей, как далеко должна находиться 

автомашина, чтобы Ты мог/ла спокойно и безопасно перейти улицу! 
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4-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй по 
данному плану свою дорогу (или какую-нибудь её часть) из дома в школу! 
1. Нарисуй свой дом! 

2. Нарисуй мостовую и тротуары! 

3. Напиши названия улиц! 

4. Нарисуй перекрёстки, которые Ты переходишь!  

5. Нарисуй светофоры и пешеходные переходы, по которым Ты ежедневно 
переходишь улицы! 

6. Нарисуй транспортные средства и пешеходов! 

7. Нарисуй школу! 
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ОСТАНОВКА ПАССАЖИРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри фотографии! Под каждой фотографией напиши 
название общественного транспортного средства! Обсуди с одноклассниками, 
как входить в эти транспортные средства и выходить из них! 

   
 ___________________ ___________________ 

 
__________________________ 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Рядом с каждым рисунком напиши, что тут 
делается неправильно! Подумай, почему так делать нельзя! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  
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3-е задание. Внимательно прочитай утверждения! Крестиком (X) отметь 
правильные ответы! 

Утверждение Да Нет 

1. В общественном транспорте нельзя громко разговаривать  
и толкаться. 

  

2. Выйдя из автобуса, нужно подождать, пока он отъедет,  
и только тогда можно переходить улицу.  

  

3. В общественном транспорте можно беспокоить водителя, 
мешать ему работать. 

  

4. В общественном транспорте Ты должен/должна уступать 
место пожилым людям. 
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ВИДЫ СВЕТОФОРОВ, СИГНАЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй 
светофор! Расскажи, что означает каждый сигнал светофора! 

2-е задание. Вместе с родителями сходи на прогулку до ближайшего 
регулируемого перекрёстка улиц/дорог! Заполни рабочий лист! 
1. Как называются улицы, образующие перекрёсток? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Сколько светофоров на перекрёстке? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Сколько сигналов имеет светофор для пешеходов? Как размещаются 
светофоры? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. Как на светофоре сменяются цветовые сигналы, что это означает? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. Что могло бы произойти, если бы пешеходы не обращали внимание на 
сигналы светофора? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3-е задание. Рассмотри рисунки! Отметь правильный цветовой сигнал 
светофора, который должен гореть во время  ситуации, изображённой на 
каждом рисунке! 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Раскрась изображённые на рисунке транспортные средства, 
особо выделяя те, которые Ты используешь каждый день! 

 
 

2-е задание. Внимательно прочитай описания! К каждому транспортному 
средству на фотографиях подбери соответствующее описание! 

 
 
1. У него четыре колеса, на нём могут ехать от одного до пяти человек. 

2. Он едет по рельсам. 

3. Это самый быстрый вид транспорта. 

4. Он перевозит грузы и пассажиров по воде. 

5. У него два колеса, причём управлять им можешь и Ты. 
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ПЕРЕХОД УЛИЦ 
(пример заданий для школьников) 

Вместе с родителями и учителем/учительницей выполни то, что требуется в 
задании! 
1. Выбери какой-нибудь отрезок своей дороги в школу! 

2. Изобрази его на рисунке! 

3. Изобрази на своём рисунке и себя! 

4. Сравни свой рисунок с рисунками одноклассников! 

5. Ответь на вопросы учителя/учительницы! 
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(пример заданий для школьников) 

Рассмотри рисунки! Как Ты считаешь: дети нарушили правила уличного 
движения? Расскажи, как нужно было поступать правильно! 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок!  Около рисунка напиши, как называются 
разные детали велосипеда, которые Ты уже знаешь! 

 
 

2-е задание. Придумай для себя велосипед и нарисуй его! Представь себе, что 
Ты готовишься к безопасной поездке! Расскажи одноклассникам, что значит 
подготовиться к безопасной поездке! 
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2. klase 
IELAS UN CEĻI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt gājēju pienākumus, piedaloties ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot izpratni par satiksmes noteikumu nepiecieša-

mību. 
2. Padziļināt zināšanas par svarīgākajiem jēdzieniem ceļu 

satiksmē.  
 
Jēdzieni 
Apdzīvota vieta, gājējs, transportlīdzekļa vadītājs. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Gājēji un transportlīdzekļu vadītāji ir satiksmes dalīb-
nieki, kuriem jāizpilda ceļu satiksmes noteikumu prasības, 
kurās nosaukti satiksmes dalībnieku pienākumi. Ceļu 
satiksmes dalībniekiem jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei 
bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu 
zaudējumus ne sev, ne citiem. 
Apdzīvota vieta – apbūvēta teritorija, kurā iebraukšana ap-

zīmēta ar 518. vai 520. ceļa zīmi, bet izbraukšana – ar 
519. vai 521. ceļa zīmi. 

Gājējs – persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām, brauc ar 
skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteni vai pārvietojas 
invalīdu ratiņos, stumj velosipēdu, mopēdu, motociklu, 
velk (stumj) ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu 
ratiņus vai tamlīdzīgos gadījumos. 

Transportlīdzekļa vadītājs – persona, kas pārvietojas pa 
ceļu ar transportlīdzekli. 

Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un 
velosipēdu ceļu, ja to nav, tad pa nomali. Ja ietves, gājēju 
ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, nomales nav vai arī pa to 
pārvietoties nav iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties 
pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā 
josla, pa ārmalu). 
Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu 
ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas, skrituļdēļus vai 
tamlīdzīgu sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas 
netraucē pārējos gājējus. 
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves 
malu vai nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam. 
Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes 
vai virszemes), ja to nav, tad krustojumos pa ietvju vai 
nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju 
pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot 
taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš 
labi pārredzams uz abām pusēm. 
Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro 
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli, ja tādu 
nav, tad transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora 
signāli. 

Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur 
satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz 
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to 
braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. 
Ārpus gājēju pārejas, kur satiksme netiek regulēta, gājēji 
drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši 
attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī 
novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka 
brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta 
transportlīdzekļu satiksme. 
Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības 
apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, 
jāapstājas uz "drošības saliņas". Gājēji drīkst turpināt 
šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka 
tas nav bīstami. 
Transportlīdzekļa vadītāju pienākumi ceļu satiksmē: 
– pirms izbraukšanas pārbaudīt, vai transportlīdzeklis ir 

tehniskā kārtībā; 
– ceļā uzraudzīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli; 
– darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu 

satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie – 
gājēji un velosipēdu vadītāji. 

Visi satiksmes dalībnieki (gājēji un vadītāji) veic kopīgu u 
ļoti atbildīgu darbu – pārvietojas pa ielām vai ceļiem. No 
tā, cik atbildīgi ceļu satiksmes noteikumos izteiktos 
nosacījumus izpildīs katrs no viņiem, būs atkarīga katra 
drošība. 
 
IELU UN CEĻU SASTĀVDAĻAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par ielu un ceļu sastāvdaļām. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot priekšstatu par ceļa sastāvdaļām.  
2. Mācīt pareizi iet pa ietvi un ceļa nomali. 
3. Iepazīties ar pieklājības normām uz ielas un ceļa. 
 
Jēdzieni 
Brauktuve, braukšanas josla, ceļa nomale, ceļš, iela, ietve, 
sadalošā josla. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 

braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras 
norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām. 

Braukšanas josla – jebkura brauktuves garenvirziena josla 
(var būt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir 
pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt 
automobiļi. 

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (piemēram, 
autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela vai tamlīdzīgas 
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teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, 
nomales, sadalošās joslas un saliņas). 

Iela – jebkura pilsētā satiksmei izbūvēta teritorija (terito-
rijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, 
sadalošās joslas un saliņas). 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 
brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 

Sadalošā josla – ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktu-
ves vienu no otras un nav paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai vai apturēšanai. 

Transportlīdzekļu braukšana notiek pa joslām, bet 
paredzēto joslu skaitu norāda attiecīgie ceļa apzīmējumi 
vai ceļa zīmes. Ja to nav, tad braukšanas joslu skaitu 
nosaka paši transportlīdzekļu vadītāji, ņemot vērā 
brauktuves platumu, automobiļu gabarītus un nepiecie-
šamos intervālus starp transportlīdzekļiem. 
Pilsētās pa ielām gājējiem jāpārvietojas pa ietvi. Ja ielai ir 
divas ietves katrā brauktuves pusē, tad gājējiem pēc pašu 
izvēles atļauts izmantot vienu no tām. Ja ir tikai viena 
ietve, tad tā arī jāizmanto iešanai, jo šādos gadījumos nav 
atļauts iet pa ielas otru pusi. Ja pilsētā ielai nav iekārtotas 
ietves, tad pa to jāpārvietojas pretī braukšanas plūsmai. 
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves 
malu vai nomali, jāpārvietojas pretī transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam, bet personām, kuras brauc invalīdu 
ratiņos vai stumj, piemēram, mopēdu, velosipēdu, pa 
brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas transport-
līdzekļu braukšanas virzienā. 
Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī 
apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi 
apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai 
nomali, jālieto gaismas atstarotājs vai cits gaismu atsta-
rojoša materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis. 
Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa 
ietvēm, gājēju ceļiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem. Ja 
to nav, tad pa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzie-
nā kolonnā, bet ne vairāk par diviem bērniem rindā. 
Kolonnas priekšā un aizmugurē kreisajā pusē jāatrodas 
pieaugušajiem, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem. 
Gājējiem pa brauktuvi pārvietoties nav atļauts. Izņēmums 
ir tad, ja nolemts šķērsot brauktuvi vai ja ietves, gājēju 
ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, nomales nav vai pa to 
pārvietoties nav iespējams. Gājējiem ir atļauts pārvietoties 
pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā 
josla, pa ārmalu). 
 
IELAS UN CEĻA ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par ielas un ceļa šķērsošanas noteiku-
miem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīt pareizi šķērsot ielu neregulējamos krustojumos.  
2. Mācīt šķērsot ielu un ceļu pa gājēju pārejām. 
3. Veidot iemaņas brauktuves šķērsošanai. 
 
Jēdzieni 
Krustojums, neregulējams krustojums, regulējams krusto-
jums. 
 

Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pirms ielas vai ceļa šķērsošanas vajag apstāties, paskatīties 
pa kreisi, tad pa labi, vēlreiz pa kreisi, pārliecināties, ka 
netuvojas transportlīdzeklis, un tikai tad drīkst šķērsot ielu. 
Ielas (ceļa) vidū vēlreiz jāaplūko satiksme no labās puses. 
Gājējiem aizliegts veikt šādas darbības: 
– šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sada-

lošā josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem 
vai ceļu nožogojumi; 

– šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam, kur 
ceļu satiksme notiek divos virzienos, ir četras vai vairā-
kas braukšanas joslas; 

– iziet uz brauktuves, nepārliecinoties par to, vai netuvo-
jas transportlīdzekļi, aiz stāvoša transportlīdzekļa vai 
cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību. 

Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 
ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar 
iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo 
malu noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz 
vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas, uzņēmuma).  

Regulējami krustojumi ir tie, kur satiksmi regulē 
satiksmes regulētājs vai luksofors. Neregulējami krustoju-
mi ir tie, kur satiksme netiek regulēta.  
Neregulējamu krustojumu šķērsošana gājējiem var būt 
sarežģīta, tādēļ jāpārrunā, kā to varētu darīt un no kā būtu 
jāuzmanās. Krustojumu šķērsošanas laikā jāuzmanās no 
tiem transportlīdzekļiem, kuri izdara kreiso vai labo 
pagriezienu. Transportlīdzekļu vadītājiem kreisā pagrie-
ziena manevrs reizēm ir sarežģīts (intensīvas plūsmas 
ielās), tādēļ gājējam savas drošības garantēšanai jāvēro, 
vai vadītājs ir pamanījis gājēju un varēs apstāties, lai dotu 
ceļu. Ne vienmēr vadītājs ir gatavs izpildīt satiksmes 
noteikumu prasību – nogriežoties pa labi vai pa kreisi, 
transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, kas 
šķērso to brauktuvi, kurā viņš nogriežas, un velosipēdu 
vadītājiem, kuru ceļu viņš šķērso. 
Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, ja to 
nav – krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinā-
jumu. Šo nosacījumu bieži aizmirst gājēji tajos krustoju-
mos, kur visos gājēju luksoforos iededzies zaļais signāls, 
bet vadītāju luksofors rāda sarkanu aizlieguma signālu. 
Neuzmanīgi un steidzīgi gājēji šķērso krustojumu pa 
diagonāli, kas nav atļauts, tādējādi, nonākot bīstamā 
situācijā, gājēji savstarpēji saskrienas un gūst traumas. 
 
LUKSOFORI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un veidot prasmes regulējamu 
krustojumu šķērsošanai. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot zināšanas par luksoforu signālu nozīmi.  
2. Veidot prasmi pāriet ielu regulējamā krustojumā. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundu "Ceļš uz skolu" un "Luksoforu veidi, signāli un to 
nozīme" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
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Satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, 
sarkanas un baltas gaismas signāli. Luksofori visā Latvijā 
ir vienādi, jo tie izgatavoti un uzstādīti atbilstoši valsts 
standartu prasībām. 
Latvijā sastopami trīskrāsu, divkrāsu, dzelzceļa un 
tramvaju luksofori. Katrs no tiem regulē satiksmes 
plūsmu noteiktā ceļu satiksmes vietā un konkrētiem 
satiksmes dalībniekiem. Gājējiem jāpakļaujas gājēju 
luksofora prasībām. Pirms ielas šķērsošanas jāvēro lukso-
fora, kurš novietots krustojumā tieši pretim, signāls. 
Divu ielu krustojumā luksofora signāli nosaka, ka vienas 
ielas transportlīdzekļi un gājēji šķērso krustojumu, kamēr 
otras ielas transportlīdzekļiem un gājējiem kustība liegta. 
Pēc noteikta laika (katrā krustojumā tas tiek noteikts 
individuāli, ievērojot transporta plūsmas nepieciešamību) 
luksoforu sistēma krustojumā satiksmei noslēdz pirmo 
ielu (iela, kuras satiksmes dalībnieki pārvietojās) un atļauj 
uzsākt kustību transportlīdzekļiem un gājējiem otrajā ielā. 
Tā pārmaiņus mainās kustību atļaujošais un aizliedzošais 
režīms katrā no krustojuma ielām. Naktī, kad transport-
līdzekļu un gājēju plūsma vairs nav intensīva, luksoforu 
darbības sistēma var tikt atslēgta. Par to liecina dzeltens 
mirgojošs luksofora signāls visos trīskrāsu krustojuma 
luksoforos. 
Regulējamos krustojumos satiksmes kustībai vajadzētu 
noritēt veiksmīgi, jo luksofori dod signālus, kas izslēdz 
iespēju kādiem no satiksmes dalībniekiem vienlaikus 
atrasties vienā punktā. Tomēr arī šeit ir iespējamas, 
piemēram, šādas kļūdas: 
– gājējs uzsāk ielas šķērsošanu atļaujošā signāla darbības 

beigās un vairs nevar paspēt nokļūt ielas otrā pusē; 
– steidzīgi gājēji ielu šķērso skriešus, tamdēļ paklūp, un 

nepaspēj laikus tikt pāri ielai; 
– krustojumā izveidojies sastrēgums, luksoforā deg aiz-

lieguma signāls gājējiem, bet nedisciplinēti gājēji 
steidz pāri ielai, lavierējot starp transportlīdzekļiem.  

Sarežģītos krustojumos transportlīdzekļu plūsma nenorit 
vienlaicīgi ar gājēju pārvietošanos. Gājēju luksofori 
aizliedz kustību līdz brīdim, kamēr notiek kustība kādā no 
ielām transporta plūsmai. Tiklīdz visos trīskrāsu lukso-
foros iededzies sarkanais aizliedzošais signāls, tā krusto-
jums tiek atvērts tikai un vienīgi gājējiem. Tā tiek 
garantēta gājēju drošība ielas šķērsošanas laikā. 
 
CEĻŠ UZ SKOLU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un veidot prasmi droša ceļa izvēlei, 
dodoties uz skolu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par drošu pārvietošanos.  
2. Iepazīstināt ar abpusējas neredzamības situācijām ceļu 

satiksmē. 
 
Jēdziens 
Abpusējas neredzamības situācija. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundas "Ceļš uz skolu" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā.  

Sākumskolā katru gadu ir jārunā par to, lai skolēni, dodo-
ties uz skolu vai ārpusstundu nodarbībām, izvēlētos drošu 
ceļu. 1. klasē bērnus uz skolu atved un aizved vecāki, bet 
2. klases skolēniem bieži šis atbildīgais darbs tiek uzticēts 
veikt pašiem. Skolā vēlreiz jāizskaidro noteikumi, kas 
jāievēro maršruta izvēlē. 
Abpusējas neredzamības situācija – situācija, kad 

vadītājam un gājējam nav iespējams savlaicīgi vienam 
otru pamanīt, jo gan stāvoši, gan braucoši šķēršļi, 
piemēram, automobiļi, koki, mājas, žogi, traucē ielas 
pārredzamību. Nereti šādās situācijās skolēns izskrien 
uz brauktuves no kāda šķēršļa aizsega, neredz braucošu 
transportlīdzekli, kā arī tā vadītājs savlaicīgi nepamana 
bērnu. 

Jāatgādina skolēniem, ka tūlīt pēc tam, kad pa ielu 
aizbraukusi liela automašīna, nedrīkst sākt šķērsot 
brauktuvi, jo šis automobilis traucēja pārredzēt ceļu, kā 
arī bieži lielā auto aizsegā brauc pēc izmēra mazāki 
transportlīdzekļi, kurus pirms tam nevar pamanīt. 
Skolēniem ir jāizprot, cik mānīga var būt situācija, kas 
pirmajā mirklī šķiet pilnīgi droša. Jāiemāca paredzēt 
briesmas, kuras grūti ievērot. Mācību stundā skolēni var 
pārrunāt dažādas redzētas vai izdomātas situācijas par to, 
kā būtu, ja būtu, ko es darītu, ja tā būtu. 
 
PASAŽIERU DROŠĪBA CEĻU SATIKSMĒ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un izkopt prasmes pasažieru drošībai 
ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar drošības noteikumiem transport-

līdzekļos.  
2. Veidot priekšstatu par drošu brauktuves šķērsošanu, 

izkāpjot no sabiedriskā pasažieru transporta. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pasažieri ir satiksmes dalībnieki, kuri pārvietojas 
pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, uz velosipēda, 
mopēda, motocikla, vieglajā automobilī, kravas auto-
mobilī vai tamlīdzīgi. Transportlīdzeklī nedrīkst pārvadāt 
lielāku pasažieru skaitu, kā norādīts transportlīdzekļa 
reģistrācijas dokumentā vai kā paredzējis transport-
līdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie 
netraucētu transportlīdzekļa vadītāju un neierobežotu viņa 
redzamību. Pasažierus vieglajos automobiļos un kravas 
automobiļos atļauts pārvadāt tikai šim nolūkam 
paredzētajās sēdvietās, bet autobusos – arī šim nolūkam 
paredzētajās stāvvietās. 
Katrā transportlīdzeklī pasažieriem ir jāievēro konkrēti 
drošības pasākumi. Ar velosipēdu pasažierus drīkst 
pārvadāt tikai pilngadīgas personas, turklāt pasažierim ir 
jāsēž speciālā krēsliņā, kā arī kājām nepieciešams speciāls 
atbalsts. Būtiski, ka pasažieris, kuru pārvadā, nedrīkst būt 
vecāks par septiņiem gadiem (līdz skolas vecumam). 
Situācijas, kad tiek pārkāpti noteikumi, piemēram, ir 
šādas: par pasažieriem uz velosipēda tiek pārvadātas 
vecākas personas vai personas pārvadā uz bagāžnieka vai 
velosipēda rāmja. Skolēni pārrunā redzētas situācijas, kad 
notikusi pasažieru pārvadāšana uz velosipēda, pārkāpjot 
ceļu satiksmes noteikumu prasības. 
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Mopēda un motocikla pasažieriem galvā jābūt 
aizsprādzētai ķiverei, turklāt transportlīdzeklim ir jābūt 
paredzētam pasažieru pārvadāšanai. Uz motocikla sēdekļa 
nav atļauts pārvadāt personas, kas jaunākas par 
14 gadiem. 
Ja transportlīdzekļos, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības 
jostām, ved bērnus, kuru augums nepārsniedz 
150 centimetrus, jālieto viens no šādiem drošības 
līdzekļiem: 
– bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram atbilstošā 

bērnu sēdeklītī, kas ar drošības jostu piesprādzēts pie 
pasažieru sēdekļa; 

– bērnam jāsēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša 
paliktņa un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. 

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, vieglā automobiļa 
priekšējā sēdeklī, ja tā konstrukcijā nav paredzētas 
drošības jostas, vest ir aizliegts. 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatrs, 
reanimatologs Pēteris Kļava pēc ikdienas darbā pieredzē-
tajiem gadījumiem zina stāstīt, ka apmēram 60 automašī-
nās no 100, kuru vadītāji un pasažieri vērsušies pēc 
palīdzības slimnīcā, bērni nav bijuši piesprādzēti. 
"Automašīnā nepiesprādzēts bērns negadījumā cieš 
vissmagāk, jo avārijas brīdī pieaugušie instinktīvi vis-
pirms domā par sevi un tikai tad par bērnu. Piesprādzēti 
bērni gandrīz vienmēr izdzīvo," uzskata Pēteris Kļava. 
Amerikas mediķu pētījumi liecina, ka drošības sēdekļu un 
jostu lietošana zīdaiņiem samazina letālas ceļu satiksmes 
negadījumu sekas līdz pat 70%, bet viengadīgiem–
četrgadīgiem bērniem līdz 54%. Bērnu paliktņi, kas 
paredzēti no četru līdz deviņu gadu veciem bērniem, līdz 
pat 59% pasargā no dzīvībai bīstamām traumām ceļu 
satiksmes negadījumu brīdī. 
Maldīgs ir fakts, ka nepiesprādzēts cilvēks apdraud tikai 
pats savu dzīvību. Patiesībā viņš apdraud arī pārējos, kuri 
brauc šajā transportlīdzeklī, jo viņa "lidojuma" leņķis 
trieciena brīdī nav prognozējams. Rezultātā viņš var 
nopietni savainot arī citus pasažierus. 
Lai skolēni saprastu drošības jostu nozīmi, par to būtu 
jārunā arī vecākiem, jo tieši viņu piemērs būs pamudi-
nājums bērnam vienmēr lietot drošības jostas. Ieteikumi 
sarunai ar vecākiem: 
– iegādājieties drošības sēdekli kopā ar bērnu, lai viņš 

pats izvēlas tā krāsu un formu; 
– ierosiniet, lai bērns savam drošības krēslam dod 

vārdu – tas padara šo procesu personisku un īpašu; 
– ļoti mierīgi bērnam izskaidrojiet, kādēļ automobilī 

nepieciešams piesprādzēties; 
– ieviesiet piesprādzēšanās rituālu, jo bērniem patīk 

darbības, kas atkārtojas – tas rada drošības sajūtu. 
Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu un nepiesprādzētu 
pasažieru pārvadāšanu sods ir 20 lati, kā arī transport-
līdzekļa vadītājs saņem vienu soda punktu. Ja braucējs pie 
stūres ir piesprādzējies, bet nepiesprādzēti ir pasažieri, tad 
naudas sods ir nemainīgs, bet vadītājam nepiešķir soda 
punktus.  
Pasažieriem aizliegts veikt šādas darbības: 
– braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai 

novērst viņa uzmanību; 
– atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis; 
– atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud 

ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes 
dalībniekus. 

Jāuzsver, ka iekāpt auto var tikai no ietves puses. 
Pasažieriem sabiedriskajā pasažieru transportā jāievēro arī 
iekšējās kārtības noteikumi: 
– nedrīkst trokšņot un traucēt pārējos pasažierus; 
– nedrīkst piegružot transportlīdzekli; 
– jādod iespēja sēdvietas izmantot gados vecākiem 

pasažieriem; 
– iekāpšanai jāizmanto aizmugurējās durvis, bet 

izkāpšanai – priekšējās; 
– nedrīkst grūstīties un dauzīties, jo īpaši tas ir bīstami 

brīdī, kad notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana. 
 
CEĻA ZĪMES 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Sniegt zināšanas par ceļa zīmju izteiktajiem nosacījumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot priekšstatu par ceļa zīmju nozīmi.  
2. Iepazīstināt ar svarīgākajām ceļa zīmēm. 
 
Jēdzieni 
Aizlieguma zīmes, brīdinājuma zīmes, informācijas 
zīmes, norādījuma zīmes, papildzīmes, priekšrocības 
zīmes, rīkojuma grupas, servisa zīmes, virzienu rādītāji. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Daudzas un dažādas satiksmes noteikumu prasības ir 
izteiktas ceļa zīmju formā. Tās ir viegli saprotamas un ļoti 
uzskatāmi ar attēla palīdzību parāda dažādās valodās 
runājošiem cilvēkiem vienu un to pašu. Tām nav valodas 
barjeras. Ceļa zīmes pēc savas formas un krāsas iedalās 
astoņās grupās – brīdinājuma, priekšrocības, rīkojuma, 
aizlieguma, norādījuma, servisa, virzienu rādītāji un 
informācijas zīmes, papildzīmes. 
Aizlieguma zīmes nosaka vai atceļ noteiktus ceļu sa-

tiksmes ierobežojumus. Tām ir apaļa forma, sarkana 
maliņa un vidū melns attēls. Tās nedaudz atgādina 
luksofora sarkanā (aizliedzošā) signāla formu, kam 
iekšā ielikts attēls par to, kuram satiksmes dalībniekam 
izteikts aizliegums vai kāds tieši ir izteikts aizliegums. 

Brīdinājuma zīmes brīdina satiksmes dalībniekus par 
tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo 
posmu, transportlīdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši 
apstākļiem. Pārsvarā tām ir trīsstūra forma, sarkana 
maliņa un vidū melns attēls.  

Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes 
režīmu, piemēram, vienvirziena iela, gājēju pāreja, 
dzīvojamā zona. Tām ir taisnstūra vai kvadrāta forma 
un zils krāsojums ar baltas vai melnas krāsas attēlu. 

Papildzīmes tiek lietotas kopā ar citām zīmēm un precizē 
vai ierobežo attiecīgo zīmju darbību. Piemēram, norāda 
attālumu no zīmes līdz ceļa bīstamā posma sākumam 
vai attiecīgā ceļu satiksmes ierobežojuma ieviešanas 
vietai. 

Priekšrocības zīmes norāda braukšanas secību neregulēja-
mos krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai 
šauros ceļa posmos. Šīs grupas zīmēm ir unikālas for-
mas, kā arī krāsas tiek lietotas īpaši. Tikai 207. zīmei 
"Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" ir astoņstūra 
forma, bet 206. zīme "Dodiet ceļu" ir vienīgā trīsstūra 
formas zīme, kurai virsotne ir vērsta uz leju. 
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Rīkojuma grupas zīmes norāda, ka atļauts braukt tikai 
zīmē norādītajos virzienos, atļauts pārvietoties tikai 
zīmē norādītajiem satiksmes dalībniekiem, kāds ir 
minimālais pārvietošanās ātrums. Tām ir apaļa forma 
un zils krāsojums, kurā redzams balts attēls. 

Servisa zīmes informē par attiecīgo objektu atrašanās 
vietu. Tām ir kvadrāta forma ar zilu maliņu, melnas 
krāsas attēls izsaka objekta shematisko nozīmi, 
piemēram, kafejnīca, atpūtas vieta, telefons, slimnīca, 
tualete vai policija. 

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes norāda braukšanas 
virzienu uz apdzīvotām vietām un citiem objektiem. 
Tajās var būt attēloti simboli, piktogrammas un citas 
zīmes, kas informē par ceļu satiksmes īpatnībām. Zī-
mes apakšdaļā norādīts attālums no zīmes uzstādīšanas 
vietas līdz objektam. Tās norāda upes, kanāla, ezera vai 
tamlīdzīga ūdensšķēršļa nosaukumu, kuru šķērso ceļš. 

 
GĀJĒJU DISCIPLĪNA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un izkopt prasmes par gājēju 
disciplīnu uz ielām un ceļiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt izpratni par satiksmes noteikumiem 

gājējiem.  
2. Skaidrot gājējiem bīstamu situāciju veidošanās iemeslus. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Visa mācību gada garumā ir veiktas pārrunas par gājēju 
pienākumiem, tiesībām un drošības pasākumiem. Šajā 
mācību stundā var izmantot iepriekšējās tēmās dotos 
norādījumus, tos vēlreiz atkārtojot.  
Pavasaris un vasaras sākums ļauj mācību stundu veidot kā 
atraktīvu ārpusklases nodarbību, izmantojot ielas vai ceļa 

vērošanu, praktiskas pārbaudes uz ielas vai ceļa. Tas 
palīdz teorētiskās zināšanas īstenot ikdienas darbībās uz 
ielas. Šo mācību stundu var veidot arī tikai pie skolas, 
analizējot kļūdas, satiksmes noteikumu pārkāpumus, 
disciplīnas un skolas iekšējās kārtības neievērošanas 
gadījumus. 
 
NOTEIKUMI GĀJĒJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un veidot prasmes izmantot 
noteikumus, kas jāievēro gājējiem, piedaloties ceļu 
satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot noteikumus, kas jāievēro gājējiem. 
2. Rosināt skolēnus būt atbildīgiem un iegūtās zināšanas 

ievērot ikdienā.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 2. klases mācību 
stundas "Ielas un ceļi" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
Mācību stundu var veidot kā "satiksmes drošības 
ekspertu" diskusiju par satiksmes problēmām gājējiem. 
Piemēram, vispirms skolēni nosauc visus riskus gājējiem 
skolas vai savas mājas tuvumā. Tad seko analīze, kas 
sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:  
– Kāpēc tā notiek? 
– Kam tā notiek? 
– Kurš vainīgs?  
– Kāds pārkāpums tiek izdarīts?  
– Kā pareizi rīkoties?  
– Cik bīstamas var būt sekas? 
Pēc tam skolēni izveido priekšlikumus situācijas risināju-
mam (rakstiski, mutiski, zīmējuma vai kolāžas formā). 



IELAS UN CEĻI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Blakus katram zīmējumam uzraksti, kas tiek darīts 
nepareizi! Padomā un uzraksti, kāpēc tā nedrīkst darīt, kā būtu jārīkojas pareizi! 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

  
 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Gājējs ir cilvēks, kas iet kājām. 
 

  

2. Cilvēks, kas vada velosipēdu, ir transportlīdzekļa 
vadītājs. 

  

3. Bērns, kas stumj velosipēdu, ir gājējs.
 

  

4. Latvijā automašīnas brauc pa ceļa labo pusi.
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3. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju izpildi uzdevumā prasīto! 
1. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē ielu, kurā atrodas Tava skola vai māja! 

2. Ieraksti ielas nosaukumu! 

3. Iezīmē svarīgākos krustojumus! 

4. Iezīmē luksoforus un gājēju pārejas! 

5. Ja pa šo ielu brauc sabiedriskais pasažieru transports, iezīmē to! 

6. Ar bultiņām iezīmē vietas, kur droši drīkst šķērsot šo ielu! 
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IELU UN CEĻU SASTĀVDAĻAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apskati zīmējumu!  
Norādītajās vietās ieraksti pareizos nosaukumus! 

Ietve, brauktuve, ceļa nomale, gājējs, transportlīdzeklis. 

 
 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Jā Nē 

1. Ceļa daļu, kas domāta transportam, sauc par ietvi.
 

 

2. Sadalošās joslas atdala vairākas brauktuves.
 

 

3. Ceļa daļu, kas domāta gājējiem, sauc par brauktuvi.
 

 

4. Ceļam var būt tikai viena brauktuve.
 

 

5. Brauktuve ir bīstama zona gājējiem.
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3. uzdevums. Izpildi uzdevumā prasīto! 
1. Uz zīmēšanas papīra lapas shematiski uzzīmē brauktuvi (divas līnijas)! 

2. Līniju vienā galā uzraksti "Rīga", bet otrā – "Liepāja"! 

3. Uzzīmē ceļa sadalošās joslas! 

4. Uzzīmē divus automobiļus un vienu motociklu, kas brauc uz Liepāju! 

5. Uzzīmē skolnieku, kas soļo Rīgas virzienā! 

4. uzdevums. Aplūko attēlu! Uzraksti, ko satiksmes dalībnieki dara nepareizi!  
Kāpēc tā nedrīkst darīt? Kā būtu jārīkojas pareizi? 

 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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IELAS UN CEĻA ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Pieraksti, kurš no attēlotajiem ir neregulējams 
krustojums, kurš ir regulējams krustojums! Pamato savu atbildi! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

  
 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

2. uzdevums. Sakārto darbības, kā pareizi jāšķērso krustojums! 
__ Jāpaskatās pa labi. 

__ Jāpaskatās pa kreisi. 

__ Var uzsākt pāriet ielu. 

__ Vēl vienu reizi jāpārliecinās, ka uz brauktuves nav transporta. 
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3. uzdevums. Rūpīgi izlasi tekstu! Atbildi uz jautājumiem! 
Ieva steidzas uz skolu. Vēl tikai atlicis šķērsot krustojumu, bet luksoforā deg 
sarkanais signāls. Meitene tuvumā neredz automobiļus, tāpēc ātri skrien pāri 
brauktuvei. 

1. Vai Ieva pārkāpa satiksmes noteikumus?  
Ja pārkāpa, tad kādus noteikumus? 

2. Kas varēja notikt, ja pēkšņi būtu braucis automobilis? 

3. Kā Tu rīkotos Ievas vietā? 

4. Uzraksti, kā Ievai vajadzēja pareizi šķērsot ielu!  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 

4. uzdevums. Uzraksti, ko rāda šīs ceļa zīmes, un izkrāso tās pareizajās krāsās! 

 
 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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LUKSOFORI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Uzraksti trīs pamatojumus, kāpēc, Tavuprāt, ir nepieciešami luksofori! 
 
1.  ________________________________________________________________  

 

2.   ________________________________________________________________  
 

3.   ________________________________________________________________  

 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi teikumus! Iekrāso pareizo luksofora krāsu! 

 

1. Šis signāls deg tad, ja gājēji nedrīkst iet un automašīnas nedrīkst braukt. 

 

2. Šis signāls atļauj iet gājējiem un braukt transportam. 

 

3. Šī krāsa brīdina par to, ka drīz iedegsies citas krāsas signāls. 
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3. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Ja luksoforā deg sarkanais signāls, tad automobiļi 
drīkst braukt, bet gājēji nedrīkst iet.

 

2. Zaļais signāls atļauj iet gājējiem un braukt 
transportlīdzekļiem. 

 

3. Dzeltenais signāls atļauj pabeigt iesākto kustību un 
brīdina, ka luksoforā mainīsies krāsas.

 

4. uzdevums. Rūpīgi izlasi tekstu un atbildi uz jautājumu! 
Uldis šķērso ielu pie zaļās gaismas. Zēnam, atrodoties ielas vidū, zaļais signāls sāk 
mirgot, iedegas dzeltenā gaisma. 

Kā Tu ieteiktu Uldim rīkoties? 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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CEĻŠ UZ SKOLU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Pieraksti katram attēlam atbilstošo ciparu vai ciparus, kas raksturo 
transporta vai gājēju kustību! 
1. Intensīva transporta kustība. 3. Intensīva gājēju kustība. 

2. Reta gājēju kustība. 4. Reta transporta kustība. 

 
 

2. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē 
drošāko maršrutu uz skolu (no mājām vai pasažieru sabiedriskā transporta 
pieturas), ievērojot doto plānu! 
1. Uzzīmē savu māju vai pasažieru sabiedriskā transporta pieturu! 

2. Uzzīmē savu ceļu uz skolu! 

3. Uzzīmē brauktuves un ietves! 

4. Pieraksti ielu nosaukumus! 

5. Uzzīmē krustojumus, kurus Tu šķērso! 

6. Uzzīmē luksoforus un gājēju pārejas, kuras Tu ikdienā šķērso! 

7. Uzzīmē transportlīdzekļus un gājējus! 

8. Uzzīmē skolu! 

9. Padomā, vai satiksme uz šīs ielas ir intensīva! 

10. Padomā par to, cik drošs ir Tavs maršruts no skolas līdz mājām! 
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PASAŽIERU DROŠĪBA CEĻU SATIKSMĒ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Transports, ar kuru var braukt pa noteiktu maršrutu, 
ir sabiedriskais pasažieru transports.

 

2. Vietu, kur gaida sabiedrisko pasažieru transportu, 
sauc par pieturu. 

 

3. Gaidīt autobusu drīkst uz ietves un brauktuves.
 

 

4. Iekāpt tramvajā drīkst tikai tad, kad tas pilnībā 
apstājies. 

 

 

2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 
1. Kā pareizi jāšķērso iela pēc izkāpšanas no autobusa? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

2. Kā pareizi jāšķērso iela pēc izkāpšanas no tramvaja? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

3. uzdevums. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē sabiedrisko pasažieru transportu, 
kuru Tu visbiežāk izmanto! Padomā, kādi noteikumi Tev jāievēro, braucot tajā! 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus un sameklē kļūdas! Uzraksti, kā jārīkojas pareizi! 

     

           
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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CEĻA ZĪMES 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izkrāso ceļazīmes, ievērojot pareizās krāsas!  
Pieraksti, ko katra no tām nozīmē! 

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko zīmējumu un iezīmē tajā trūkstošās ceļa zīmes! 

 
 

3. uzdevums. Uzzīmē uz zīmēšanas papīra lapas divas iedomātas ceļa zīmes! 
Pastāsti, par ko tās informē! 
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GĀJĒJU DISCIPLĪNA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Izgriez un saliec puzli! Pieraksti, kādas kļūdas atradi attēlā!  
Padomā, kā būtu jārīkojas pareizi! 
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NOTEIKUMI GĀJĒJIEM 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Aplūko attēlus! Izvērtē, vai attēlos ir saskatāmi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi! 
Uzraksti vai uzzīmē, kā jārīkojas pareizi! 

 
 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
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 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 
 
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

  
 
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  
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УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Около каждого рисунка напиши, что здесь 
делается неправильно! Подумай и напиши, почему так делать нельзя! Как 
нужно было бы поступить правильно? 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

  
 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
 

2-задание. Прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно 

1. Прохожий – это человек, который идёт 
пешком. 

 

2. Человек, который управляет велосипедом, 
является водителем транспортного средства.

 

3. Ребёнок, толкающий велосипед, является 
прохожим. 

 

4. В Латвии автомашины ездят по правой 
стороне дороги. 
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3-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей выполни то, 
что требуется в задании! 
1. Нарисуй улицу, на которой находится Твоя школа или Твой дом! 

2. Напиши название улицы! 

3. Обозначь важные перекрёстки! 

4. Обозначь светофоры и пешеходные переходы! 

5. Если по этой улице ходит общественный пассажирский транспорт – 
нарисуй его! 

6. Стрелками обозначь те места, где можно безопасно перейти эту улицу! 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УЛИЦ И ДОРОГ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок! В указанных местах напиши правильные 
названия частей улицы и участников дорожного движения! 
Тротуар, проезжая часть, край дороги (обочина), пешеход, транспортное 
средство. 

 
 

2-е задание. Прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! 

Утверждение Да Нет 

1. Часть дороги, предусмотренную для транспорта, 
называют тротуаром. 

 

2. Разделительные полосы (линии) отделяют на дороге 
нескольно полос движения (рядов, проезжих частей).

 

3. Часть дороги, предназначенную для пешеходов, 
называют проезжей частью (мостовой).

 

4. На дороге может быть только одна полоса (ряд) для 
движения (т.е. одна проезжая часть).

 

5. Проезжая часть (мостовая) – зона, опасная для 
пешеходов. 
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3-е задание. Выполни то, что требуется в задании!! 
1. На листе нарисуй проезжую часть (две линии)! 

2. На одном конце линий напиши «Рига», а на другом – «Лиепая»! 

3. Нарисуй на дороге разделительные полосы (раздели дорогу на несколько 
полос, т.е. рядов)! 

4. На проезжей части нарисуй два автобуса и один мотоцикл, которые едут в 
Лиепаю! 

5. Нарисуй школьника, который идёт в направлении Риги! 

4-е задание. Рассмотри рисунок! Около рисунка напиши, чтό участники 
движения на рисунке делают неправильно! Почему так нельзя делать? Как 
нужно было бы действовать правильно? 

 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, где изображён перекрёсток 
нерегулируемый, а где – регулируемый! Обоснуй свой ответ! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

  
 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

2-е задание. Как правильно нужно переходить перекрёсток?  
Расположи действия в правильном порядке!  
__ Нужно посмотреть направо. 

__ Нужно посмотреть налево. 

__ Можно начать переходить улицу. 

__ Ещё раз нужно убедиться, что на проезжей части нет транспорта. 
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3-е задание. Внимательно прочитай текст! Ответь на вопросы! 
Иева спешит в школу. Ей осталось только перейти перекрёсток, но на свето-
форе горит красный сигнал. Девочка поблизости не видит автомобилей, 
поэтому быстро бежит через проезжую часть. 

1 Нарушила ли Иева правила дорожного движения? Если нарушила, то какие 
правила? 

2. Что могло случиться, если бы вдруг появился едущий автомобиль? 

3. Как бы Ты поступил/а на месте Иевы? 

4. Напиши, как Иеве нужно было правильно переходить улицу! 

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 

4-е задание. Напиши, что указывают эти дорожные знаки, и правильно 
раскрась их (используй правильные цвета)! 

 
 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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СВЕТОФОРЫ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Почему, по Твоему мнению, необходимы светофоры?  
Напиши три причины! 
1.  ________________________________________________________________  

 

2.   ________________________________________________________________  
 

3.   ________________________________________________________________  

 

2-е задание. Внимательно прочитай предложения!  
Раскрась правильный сигнал на светофоре! 

 

1. Этот сигнал горит, когда пешеходам нельзя идти и автомашинам 
нельзя ехать. 

 

2. Этот сигнал разрешает идти пешеходам и ехать транспорту. 

 

3. Этот сигнал предупреждает, что скоро загорится другой световой 
сигнал. 
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3-е задание. Внимательно прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь 
правильные ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно 

1. Если на светофоре горит красный сигнал, 
то автомобилям нельзя ехать, а 
пешеходам нельзя идти. 

 

2. Зелёный сигнал разрешает идти 
пешеходам и ехать транспортным 
средствам. 

 

3. Жёлтый сигнал разрешает закончить 
начатое движение и предупреждает, что 
на светофоре будет меняться цвет.

 

4-е задание. Внимательно прочитай текст и ответь на вопрос! 
Улдис переходит улицу на зелёный свет. Когда мальчик находится на середине 
улицы, зелёный сигнал начинает мигать и загорается жёлтый свет. 

Как бы Ты посоветовал/а Улдису действовать? 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ДОРОГА В ШКОЛУ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Напиши около каждого рисунка соответствующую цифру (или 
цифры), характеризующую движение транспорта или пешеходов на каждом 
конкретном рисунке! 
1. Интенсивное движение транспорта.  3. Интенсивное движение пешеходов. 
2. Редкое движение пешеходов.  4. Редкое движение транспорта. 

 

2-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй 
наиболее безопасный маршрут в школу (или из дома, или от остановки 
общественного транспорта), соблюдая данный план! 
1 Нарисуй свой дом или остановку! 

2. Нарисуй свою дорогу в школу! 

3. Нарисуй проезжую часть и тротуары!  

4. Впиши названия улиц!  

5. Нарисуй перекрёстки, которые Ты пересекаешь!  

6. Нарисуй светофоры и пешеходные переходы, по которым Ты каждый день 
ходишь! 

7. Нарисуй транспортные средства и пешеходов!  

8. Нарисуй школу! 

9. Подумай, интенсивное ли движение на этих улицах! 

10. Подумай о том, насколько безопасен Твой маршрут от школы до дома! 
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ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения!  
Крестиком (Х) отметь правильные ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно

1. Транспорт, на котором могут ехать по 
определённому маршруту все люди, – это 
общественный пассажирский транспорт.

 

2. Место, где люди ожидают общественный 
пассажирский транспорт, называется 
остановкой. 

 

3. Ждать автобус можно на тротуаре и на 
проезжей части (мостовой).

 

4. Входить в трамвай можно только тогда, когда 
он полностью остановился.

 

 

2-е задание. Напиши ответы на вопросы! 
1. Как нужно правильно переходить улицу после того, как выйдешь из 

автобуса? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

2. Как нужно правильно переходить улицу после того, как выйдешь из 
трамвая?  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

3-е задание. Нарисуй общественный пассажирский транспорт,  
которым Ты чаще всего пользуешься! Подумай, какие правила  
Тебе нужно соблюдать, когда Ты ездишь на нём! 
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4-е задание. Отыщи ошибки на картинках! Напиши, как действовать 
правильно! 

     

           
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Раскрась каждый дорожный знак, используя правильные цвета! 
Подпиши, что каждый из этих знаков означает! 

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунок и пририсуй недостающие дорожные знаки! 

 
 

3-е задание. Придумай сам/а и нарисуй два дорожных знака! Напиши, о чём 
они информируют! 
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ДИСЦИПЛИНА ПРОХОЖИХ 
(пример задания для школьников) 

Вырежи и сложи пазл! Напиши, какие ошибки Ты нашёл/нашла на картинке! 
Подумай, как нужно было бы поступить правильно! 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
(пример задания для школьников) 

Рассмотри рисунки! Определи, не видно ли на рисунках нарушений правил 
дорожного движения! Около рисунков напиши или нарисуй, как нужно 
поступать правильно! 

 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
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 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

  
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  
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3. klase 
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMU ATKĀRTOJUMS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un prasmes par noteikumiem, kas 
jāievēro, piedaloties satiksmē kā gājējam un pasažierim. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par ielu un ceļu sastāvdaļām. 
2. Mācīt paredzēt bīstamas situācijas uz ielas un ceļa un 

prast izvairīties no tām. 
 
Jēdziens 
Nosacītas neredzamības situācija. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. un 2. klases 
dažādu mācību stundu informācijas un jēdzienu skaidroju-
mā. Skolotājs var izvēlēties kādu no tēmām, kas ir 
visaktuālākā konkrētajiem skolēniem, un pārrunāt to. 
Sākumskolā katru gadu rūpīgi jāpārrunā, lai skolēni 
izvēlētos drošu ceļu uz skolu un ārpusstundas nodarbībām. 
Mācību stundā jāpārrunā satiksmes noteikumi ielas vai ceļa 
šķērsošanai. Mācību gada sākumā bērniem parasti ir grūtī-
bas ar disciplīnu un reglamentētu dienas ritmu, kas izpau-
žas arī ceļu satiksmē. 
Rūpīgi jāizskaidro par būtisku satiksmes drošības aspektu – 
nosacītas neredzamības situāciju. Tā ir situācija, kurā gājē-
jam ir iespēja ieraudzīt tuvojošos automobili, bet to 
nepamana. Šāda situācija īpaši raksturīga satiksmes negadī-
jumiem, kuros cieš bērni. 
Lai līdzīga situācija nebūtu jāpiedzīvo, skolēniem jāiemāca: 
– uzmanīgi aplūkot ielu, ceļu; 
– no redzētā un novērotā izdarīt noteiktus secinājumus; 
– paredzēt bīstamas situācijas; 
– uz ielas vai ceļa visu darīt lēnām un pārdomāti, neskriet 

pāri brauktuvei. 
 
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN GĀJĒJU KUSTĪBA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Iepazīstināt ar satiksmes organizācijas principiem Latvijā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Sniegt informāciju par transportlīdzekļu kustību uz ielām. 
2. Padziļināt zināšanas par ceļazīmēm un to nozīmi. 
 
Jēdzieni 
Braukšanas josla, brauktuve, vienvirziena iela. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību stun-
das "Ceļš uz skolu" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 

Tā kā pilsētās transportlīdzekļu plūsma kļūst aizvien 
intensīvāka un pārvietoties daudzās ielās divos virzienos 
ir apgrūtinoši, jo malās novietotie transportlīdzekļi rada 
nepieciešamību izdarīt apbraukšanas manevrus, tāpēc 
satiksmes drošības apsvērumi liek mainīt ierasto kārtību 
un veidot vienvirziena ielas. Tā nosakot, ka divas 
paralēlas ielas novirza satiksmes plūsmas katru savā 
virzienā. 
Vienvirziena iela. Ar 501. zīmi "Vienvirziena ceļš" tiek 

apzīmēts ceļš vai brauktuve, pa kuru visā platumā 
atļauts braukt transportlīdzekļiem vienā virzienā. Tas 
nenozīmē, ka gājējiem jārīkojas līdzīgi. Gājēju 
satiksmei netiek veidotas vienvirziena ietves. Bet 
gājējiem jāņem vērā, ka transportlīdzekļi šajās ielās pa 
visām braukšanas joslām brauks vienā virzienā. Pirms 
šādu ielu šķērsošanas, jāpārliecinās par satiksmes 
drošību, lūkojoties tikai pa labi vai tikai pa kreisi 
(ņemot vērā virzienu, kādā organizēta transportlīdzekļu 
plūsma). Vienvirziena ielas sākumā būs zīme 
"Vienvirziena ceļš", bet beigās 502. ceļa zīme 
"Vienvirziena ceļa beigas". Transportlīdzekļiem, kuri 
vēlēsies iebraukt vienvirziena ielā no pretējā virziena 
puses, būs izteikts aizliegums ar 301. zīmi "Iebraukt 
aizliegts". Šīs zīmes prasībām jāpakļaujas arī velosipē-
distiem. Lai transportlīdzekļu vadītāji nenokļūtu 
bīstamā situācijā (iebraukšana vienvirziena ielas 
pretējā virzienā), pirms krustojuma ar vienvirziena ielu 
ir uzstādīta 503. vai 504. zīme "Izbraukšana uz 
vienvirziena ceļa”, pa kuru atļauts braukt vienā (zīmē 
norādītajā) virzienā. 

Braukšanas josla – jebkura brauktuves garenvirziena josla 
(var būt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir 
pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt 
automobiļi. 

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras 
norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām. 

Transportlīdzekļu braukšanai paredzēto joslu skaitu 
norāda attiecīgie ceļa apzīmējumi vai ceļa zīmes, ja to 
nav, tad braukšanas joslu skaitu nosaka paši transport-
līdzekļu vadītāji, ņemot vērā brauktuves platumu, auto-
mobiļu gabarītus un nepieciešamos intervālus starp 
transportlīdzekļiem. Ārpus apdzīvotām vietām jābrauc 
iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Tas neizslēdz 
iespēju transportlīdzekļiem izmantot visas joslas, kas 
domātas braukšanai šajā virzienā. 
Uz brauktuves var būt ierīkots velosipēdu ceļš. Tas ir 
apzīmēts ar 413. ceļa zīmi un 941. ceļa apzīmējumu, kas 
no pārējās brauktuves atdalīts ar 920. ceļa apzīmējumu. 
Tas jāņem vērā gājējiem. Īpaši bīstamas situācijas var 
veidoties ielas šķērsošanas brīdī, kad gājējs orientējas 
uz mehānisko transportlīdzekļu esamības un brauktu-
ves novērtēšanu, izslēdzot no sava redzesloka velo-
braucējus. 
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IELU UN CEĻU KRUSTOJUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par ielu un ceļu krustojumu veidiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Sniegt informāciju par regulējamiem un neregu-

lējamiem krustojumiem. 
2. Iepazīstināt ar transporta plūsmu trīsvirzienu un četr-

virzienu krustojumos. 
 
Jēdzieni 
Trīsvirzienu krustojums, četrvirzienu krustojums. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 2. klases mācību 
stundas "Ielas un ceļa šķērsošanas noteikumi" informā-
cijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Ceļu satiksme ir attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa 
ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem. Krustojums ir 
vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā 
līmenī. Krustojums ir norobežots ar iedomātām līnijām, 
kas savieno brauktuves pretējo malu noapaļojuma 
sākumu. Regulējami krustojumi ir tie, kuros satiksmi 
regulē satiksmes regulētājs vai luksofors. Neregulējami 
krustojumi ir tie, kuros satiksmes plūsmu nenosaka 
luksofora signāli vai satiksmes regulētāja dotie žesti. 
Krustojumi, kuros transportlīdzekļu plūsmas sanāk kopā 
no trim virzieniem, ir trīsvirzienu krustojumi jeb tā 
saucamie T veida krustojumi. 
Krustojumi, kuros transportlīdzekļu plūsmas sanāk kopā 
no četriem virzieniem, ir četrvirzienu krustojumi. 
 
GĀJĒJU PĀREJAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt nepieciešamās zināšanas, lai droši šķērsotu ielu pa 
gājēju pāreju. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar vietām, kur ir atļauts šķērsot ielu. 
2. Apgūt jēdzienu "transportlīdzekļa apstāšanās ceļš". 
 
Jēdzieni 
Gājēju tunelis, gājēju tilts. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Jāatceras, ka gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju 
pārejām (pazemes vai virszemes), ja to nav tad 
krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. 
Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, 
brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret 
brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām 
pusēm. 
Visdrošākais veids ielas vai ceļa šķērsošanai ir speciālas 
izbūves – gājēju tunelis vai gājēju tilts. Tās ir vietas, kas 
paredzētas tikai un vienīgi gājēju satiksmei. Viens no 
satiksmes drošības pamatnosacījumiem – norobežot maz-
aizsargāto satiksmes dalībnieku plūsmu no mehānisko 
transportlīdzekļu satiksmes. 

Nākamās drošākās vietas ceļa šķērsošanai ir tās, kur ceļu 
satiksme tiek regulēta. Šādās vietās gājējiem jāievēro 
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli. Ja tādu 
nav, tad vērā jāņem transportlīdzekļu satiksmes regulē-
šanas luksofora signāli. Šajās vietās gājējiem un 
transportlīdzekļu vadītājiem, ievērojot satiksmes drošības 
prasības, jāveido veiksmīgs sadarbības modelis. 
Nogriežoties pa labi vai pa kreisi, transportlīdzekļa 
vadītājam jādod ceļš gājējiem, kas šķērso to brauktuvi, 
kurā viņš nogriežas, un velosipēdu vadītājiem, kuru ceļu 
viņš šķērso. 
Gājējam ļoti uzmanīgam jābūt neregulējamos krustoju-
mos un uz neregulējamām gājēju pārejām. Gājējam pirms 
ielas šķērsošanas jāpārliecinās par satiksmes drošību. Tas 
nozīmē, ka gājējiem jānovērtē attālums līdz transport-
līdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas 
ātrums un jāpārliecinās, ka uzsākt ielas šķērsošanu ir 
droši. Divvirzienu ielā gājējiem jānovērtē situācija uz 
brauktuves gan no kreisās, gan no labās puses, bet 
vienvirziena ielā tikai no tās puses, no kuras atļauta 
transportlīdzekļu braukšana. Toties transportlīdzekļa vadī-
tājam, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, jāsamazina 
braukšanas ātrums vai jāaptur transportlīdzeklis pirms 
gājēju pārejas, lai dotu ceļu gājējiem, kas šķērso brauktuvi 
pa gājēju pāreju vai iziet uz tās, ja tie varētu tikt traucēti 
vai apdraudēti. 
Gājējiem jāatceras, ka transportlīdzekļa apstāšanās ceļš ir 
tieši atkarīgs no transportlīdzekļa braukšanas ātruma un 
bremžu darbības, vadītāja reakcijas ātruma, ceļa seguma 
un laikapstākļiem. Visi šie aspekti vienmēr jāņem vērā, 
izlemjot, ka drīkst uzsākt ielas šķērsošanu. 
Transportlīdzeklim, kura braukšanas ātrums ir apmēram 
50 km/h, apstāšanās ceļa garums labos laikapstākļos būs 
apmēram 25 metri. Tas aprēķināms pēc šādas formulas – 
apstāšanās ceļš = (ātrums/10) × (ātrums/10). Apstāšanās 
ceļš veidojas no vadītāja reakcijas laikā nobrauktā ceļa 
posma un bremžu darbības laikā nobrauktā ceļa posma. 
Tā vienas sekundes laikā vadītājs ir pieņēmis savu 
lēmumu par bremzēšanu, bet automobilis, kurš brauc ar 
50 km/h, ir paspējis nobraukt apmēram 14 metrus. Tad 
transportlīdzekļa bremžu sistēma uzsāk darbību, līdz ar to 
auto brauc aizvien lēnāk un lēnāk, līdz pilnībā apstājas. 
 
LUKSOFORA UN SATIKSMES REGULĒTĀJA SIGNĀLI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par luksoforu un satiksmes regulētāju 
signālu nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar satiksmes regulētāju žestu nozīmi. 
2. Nostiprināt zināšanas par luksoforu veidiem un to 

signālu nozīmi. 
 
Jēdzieni 
Divsekciju luksofors, trīssekciju luksofors, satiksmes 
regulētājs. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 2. klases mācību 
stundas "Luksofori" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
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Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro 
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli. Ja tādu 
nav, tad gājējiem jāievēro transportlīdzekļu satiksmes 
regulēšanas luksofora signāli. Gājēju luksofori ir divsekciju 
luksofori, bet transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas 
luksofori ir trīssekciju luksofori. 
Ja krustojumā satiksmi regulē satiksmes regulētājs, tad gan 
gājējiem, gan vadītājiem jāpakļaujas viņa žestiem. Lai 
veiksmīgi piedalītos ceļu satiksmē, būtiski izprast 
satiksmes regulētāju signālu nozīmi. Ja satiksmes regulētāja 
rokas paceltas sānis vai nolaistas lejā, tad: 
– no kreisā un labā sāna puses tramvajiem atļauts braukt 

taisni, bezsliežu transportlīdzekļiem – taisni un pa labi, 
gājējiem atļauts šķērsot brauktuvi; 

– no priekšpuses un no mugurpuses visiem transport-
līdzekļiem braukt aizliegts, kā arī gājējiem brauktuvi 
šķērsot aizliegts. 

Ja satiksmes regulētāja labā roka iztaisnota priekšā, tad: 
– no kreisā sāna puses tramvajam atļauts braukt pa kreisi, 

bezsliežu transportlīdzekļiem – visos virzienos; 
– no priekšpuses visiem transportlīdzekļiem atļauts braukt 

tikai pa labi; 
– no labā sāna puses un no mugurpuses visiem trans-

portlīdzekļiem braukt aizliegts; 
– gājējiem atļauts šķērsot brauktuvi aiz satiksmes regulētā-

ja muguras. 
Ja satiksmes regulētāja roka pacelta augšā, tad transport-
līdzekļiem braukt un gājējiem brauktuvi šķērsot ir aizliegts. 
Satiksmes regulētājs var dot arī citus transportlīdzekļu 
vadītājiem un gājējiem saprotamus signālus. Lai būtu 
labāka redzamība, satiksmes regulētājs var lietot zizli 
(disku ar sarkanu gaismas atstarotāju). Lai pievērstu ceļu 
satiksmes dalībnieku uzmanību, satiksmes regulētājs var 
dot svilpes signālu. 
 
TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI 
UN OPERATĪVIE TRANSPORTLĪDZEKĻI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par transportlīdzekļu vadītāju brīdinājuma 
signāliem un operatīvajiem transportlīdzekļiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar transportlīdzekļu vadītāju brīdinājuma 

signāliem. 
2. Iepazīstināt ar automašīnu gaismas signāliem un to 

nozīmi ceļu satiksmē. 
3. Iepazīstināt ar operatīvo transportlīdzekļu uzdevumiem. 
4. Mācīt žestus, kurus ar roku palīdzību rāda velosipēdu, 

mopēdu un motociklu vadītāji. 
 
Jēdzieni 
Brīdinājuma signāls, operatīvais transportlīdzeklis. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pirms jebkura manevra, piemēram, braukšanas sākšanas, 
pārkārtošanās, nogriešanās, apgriešanās vai braukšanai 
pretējā virzienā, apdzīšanas, transportlīdzekļa apturēšanas, 
transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes 
drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes 
dalībnieki, kā arī jādod brīdinājuma signāls ar gaismas 
virzienrādītājiem. Ja gaismas virzienrādītāju nav vai tie 

nedarbojas, brīdinājuma signāls atbilstoši manevram jādod 
ar roku. Gājējiem krustojumos jāuzmanās no tiem 
transportlīdzekļiem, kas brīdina par labo vai par kreiso 
pagriezienu. Ja transportlīdzekļa virzienrādītāji ieslēgti 
labajā pusē, tad vadītājs nolēmis nogriezties pa labi, ja 
virzienrādītāji ieslēgti kreisajā pusē, tad transportlīdzeklis 
nogriezīsies pa kreisi vai apgriezīsies braukšanai pretējā 
virzienā. 
Izbraucot uz ceļa no blakusteritorijām (piemēram, 
pagalmiem, stāvvietām, degvielas uzpildes stacijām, 
uzņēmumiem), transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš 
gājējiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas virzās 
pa ceļu. Arī nobraucot no ceļa uz blakusteritoriju, 
transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem un citiem 
ceļu satiksmes dalībniekiem, kuru ceļu viņš šķērso. 
Transportlīdzekļiem reizēm mirgo visi virzienrādītāju 
signāli. Šādās situācijās transportlīdzeklis brīdina par: 
– piespiedu apstāšanos gadījumu vietās, kur apstāties vai 

stāvēt aizliegts, vai vietās, kur redzamības, meteoro-
loģisko apstākļu, citu transportlīdzekļu braukšanas 
ātruma, ceļa seguma stāvokļa vai tamlīdzīgu iemeslu dēļ 
apturētais transportlīdzeklis var radīt draudus satiksmes 
drošībai; 

– notikušu ceļu satiksmes negadījumu vai uz brauktuves 
izkritušu vai izlijušu kravu; 

– apstāšanu un stāvēšanu uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām 
diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības 
apstākļos, ja nedeg kāds no priekšējiem vai pakaļējiem 
gabarītlukturiem; 

– bojāta transportlīdzekļa vilkšanu. 
Skolēniem patiks apgūt žestus, kurus ar rokām rāda 
velosipēdu, mopēdu un motociklu vadītāji. Velosipēdi vēl 
nav aprīkoti ar virzienrādītājiem, tādēļ velosipēdistiem ar 
roku palīdzību jārāda atbilstošais signāls – labais vai 
kreisais pagrieziens un bremzēšana. Kreisā pagrieziena 
signālam atbilst plecu līmenī sānis pacelta un iztaisnota 
kreisā roka vai arī sānis pacelta un elkonī taisnā leņķī 
augšup saliekta labā roka. Labā pagrieziena signālam 
atbilst plecu līmenī sānis pacelta un iztaisnota labā roka vai 
arī sānis pacelta un elkonī taisnā leņķī augšup saliekta 
kreisā roka. Bremzēšanas signālam atbilst augšup pacelta 
kreisā vai labā roka. 
Operatīvais transportlīdzeklis ir mehāniskais transport-

līdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā 
transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē 
ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni 
un ieslēgtu speciālu skaņas signālu.  

Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem aizliegts 
iziet uz brauktuves, bet gājējiem, kuri atrodas uz brauktu-
ves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim. Operatīvie 
transportlīdzekļi ir policijas, neatliekamās medicīniskās 
palīdzības, ugunsdzēsēju transports, kas dodas steidzamā 
izsaukumā, jo kādam ļoti nepieciešama palīdzība vai 
jāpilda īpaši atbildīgs, valstiski svarīgs pienākums. 
 
CEĻA ZĪMES 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par ceļa zīmju nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par ceļa zīmju dažādām grupām. 
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2. Veidot izpratni par ceļa zīmju krāsu, formu un attēlu 
nozīmi ceļu satiksmē. 
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Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija atrodama 2. klases mācību stundas "Ceļa 
zīmes" informācijas un jēdzienu skaidrojumā.  
Ceļa zīmju skaidrojums būtu jāsāk ar ceļa zīmju formu. 
Ceļa zīmēm izmanto šādas ģeometrisku figūru formas – 
trīsstūris, kvadrāts, četrstūris, rombs, regulārs astoņstūris, 
riņķis. Turpinot sarunu, jānoskaidro krāsas, kas tiek iz-
mantotas ceļa zīmēm. Tās ir šādas: sarkana, dzeltena, zila, 
balta, melna. Savienojot formu ar krāsu, tiek izteikts 
brīdinājums, aizliegums, rīkojums, norādījums, informācija 
vai norādīts virziens. 
Viens attēls var tikt izmantots dažādu grupu ceļa zīmēs. 
Piemēram, bulta, kas vērsta uz augšu, tiek izmantota 
aizlieguma, rīkojuma un norādījuma grupas ceļa zīmēs. 
Velosipēda attēls var tikt izmantots brīdinājuma, 
aizlieguma un rīkojuma ceļa zīmēs. 
 
DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVE 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par dzelzceļa sliežu šķērsošanas 
nosacījumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar dzelzceļa pārbrauktuves signālu nozīmi. 
2. Sniegt zināšanas par situācijām, kurās gājējiem aizliegts 

šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Par tuvošanos dzelzceļa pārbrauktuvei satiksmes dalībnieki 
uzzina no šādām brīdinājuma grupas zīmēm:  
– 132. zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru"; 
– 133. zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras".  
Šīs ceļa zīmes pazīstamas pēc trijstūra formas ar sarkanu 
maliņu. Ceļa zīmes šajā grupā veido šādi: 
 

 + sarkana apmale + (simbols) = brīdinājuma ceļa zīme. 
Ja dzelzceļa pārbrauktuve ir bez barjeras, tad attēlā ir 
vilciens, bet dzelzceļa pārbrauktuvei ar barjeru – sētiņa. 
Ar ceļa zīmju palīdzību informē arī par to, cik plata ir pār-
brauktuve: 
– 134. zīme "Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelz-

ceļa pārbrauktuve ar vienu sliežu ceļu, kur nav ierīkota 
barjera; 

– 135. zīme "Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelz-
ceļa pārbrauktuve ar diviem vai vairākiem sliežu ceļiem, 
kur nav ierīkota barjera. 

Pirms dzelzceļa pārbrauktuves gājējam jāpārliecinās, vai 
netuvojas vilciens, un jāņem vērā barjeras stāvoklis, gais-
mas signalizācija, ceļa zīmes un ceļa apzīmējumi, kā arī 
pārbrauktuves dežuranta norādījumi un signāli. Aizliegts 
turpināt ceļu, ja pārbrauktuves dežurants, nostājoties ar 
krūtīm vai muguru pret gājēju, signalizē ar virs galvas 
paceltu zizli vai sānis paceltām rokām. 
Aizliegts šķērsot pārbrauktuvi, ja barjera ir aizvērta vai sāk 
aizvērties vai ja luksoforā deg aizlieguma signāls 
(neatkarīgi no barjeras stāvokļa, vai arī ja tās nav). Ja 
luksofors nedarbojas vai deg tikai balts mirgojošs signāls, 
bet barjera atvērta vai tās nav, gājēji drīkst doties pāri 

pārbrauktuvei tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka 
vilciens netuvojas. 
Gājējiem aizliegts veikt šādas darbības: 
– šķērsot dzelzceļa sliežu ceļus šim nolūkam neparedzētās 

vietās; 
– patvaļīgi atvērt barjeru vai apiet to. 
Ja transportlīdzekļu apstāšanās ceļš ir mērāms metros, tad 
vilcienam, lai to varētu pēkšņi apturēt, vajadzīgi kilometri. 
Ļoti bīstami ir šķērsot sliežu ceļus ārpus dzelzceļa 
pārbrauktuvēm vai speciālām vietām, kas tam paredzētas. 
Tāpat arī bīstami ir dauzīties uz perona, gaidot vilcienu. 
 
STĀVOŠI TRANSPORTLĪDZEKĻI UN SATIKSMES DROŠĪBA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas un izkopt prasmes par stāvošu 
transportlīdzekļu apiešanu un satiksmes drošību šādos 
gadījumos. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par brauktuves šķērsošanu pēc 

izkāpšanas no transportlīdzekļiem. 
2. Veidot prasmi saskatīt situāciju bīstamību un izvairīties 

no šādām situācijām. 
 
Jēdziens 
Abpusējas neredzamības situācija. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Abpusējas neredzamības situācija – situācija, kad vadītā-

jam un gājējam nav iespējams savlaicīgi vienam otru 
pamanīt, jo dažādi gan stāvoši, gan braucoši šķēršļi 
(piemēram, automobiļi, koki, mājas, žogi) traucē ielas 
pārredzamību. Šādās situācijās bērns izskrien uz brauk-
tuves no kāda šķēršļa aizsega, neredz braucošu trans-
portlīdzekli, kā arī tā vadītājs savlaicīgi nepamana 
bērnu. 

Visraksturīgākā situācija ir tramvaja apiešana no aizmugu-
res. Vadītājs neredz gājēju un arī pats noteikumu pārkāpējs 
neredz pretējā virzienā braucošo tramvaju. Bieži šādi un 
līdzīgi gadījumi gājējiem beidzas ar ļoti smagām traumām. 
 

CEĻU SATIKSME UN GĀJĒJS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Atkārtot zināšanas par ceļu satiksmes drošības 
jautājumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par dažādiem ceļu satiksmes 

drošības jautājumiem gājējiem. 
2. Padziļināt zināšanas par gājēju pienākumiem un 

tiesībām, piedaloties ceļu satiksmē. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Šī mācību stunda ir saistāma ar mācību gada noslēguma 
pārbaudes darbu. Visa mācību gada garumā ir veidotas 
pārrunas par dažādām satiksmes drošības tēmām, īpaši par 
gājēju pienākumiem un tiesībām. Pirms vasaras brīvlaika 
svarīgi vēlreiz atkārtot gājēju satiksmes drošības jautājumus. 



CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMU ATKĀRTOJUMS 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmējamā papīra lapas shematiski uzzīmē savu 
ceļu (vai kādu tā daļu) uz skolu, izmantojot doto plānu! 
1. Uzzīmē brauktuvi un ietves! 
2. Pieraksti ielu nosaukumus! 
3. Uzzīmē krustojumus, kurus Tu šķērso! 
4. Uzzīmē luksoforus un gājēju pārejas, kuras Tu ikdienā šķērso! 
5. Uzzīmē transportlīdzekļus un gājējus! 
6. Padomā un uzraksti, cik drošs ir Tavs ceļš! 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
7. Zīmējumā ar sarkaniem aplīšiem apzīmē, Tavuprāt, bīstamākās vietas! 
8. Uzraksti, kāpēc šīs vietas ir īpaši bīstamas! 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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TRANSPORTLĪDZEKĻU UN GĀJĒJU KUSTĪBA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kura ir vienvirziena, kura ir divvirzienu iela! 

 
 ______________________   ______________________ 

2. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju izpēti savas skolas vai mājas apkārtni! 
Tabulā ieraksti tuvumā esošo vienvirziena un divvirzienu ielu nosaukumus!  

Vienvirziena ielu nosaukumi Divvirzienu ielu nosaukumi 

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

3. uzdevums. Aplūko ceļa zīmes! Izkrāso tās! Pieraksti, ko nozīmē katra zīme!  
 

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 
 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

4. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 
1. Kāpēc dažās ielās tiek organizēta vienvirziena kustība? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Kuru ielu – vienvirziena vai divvirzienu – ir drošāk šķērsot? Kāpēc? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs, šķērsojot vienvirziena vai divvirzienu ielu? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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IELU UN CEĻU KRUSTOJUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Nosaki, kurš ir regulējams, kurš ir neregulējams 
krustojums! Uzraksti vai uzzīmē, kā pareizi jāšķērso katrs krustojums! 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlus un nosaki, kurš ir trīsvirzienu, kurš ir četrvirzienu 
krustojums! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

3. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju izpēti, kur Tavā rajonā ir trīsvirzienu 
vai četrvirzienu krustojums! Uzzīmē to uz zīmēšanas papīra lapas un pieraksti, kādas 
ielas tajā krustojas! 
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GĀJĒJU PĀREJAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi rīcības aprakstus! Aplūko attēlus! Atrodi katram attēlam 
atbilstošo aprakstu, bet tajos attēlos, kur gājēja rīcība nav attēlota, uzzīmē gājēju! 
1. Pirms gājēju pārejas apstājies! 
2. Paskaties pa kreisi! 
3. Paskaties pa labi! 
4. Ja nebrauc transportlīdzeklis,  

šķērso ielu! 
5. Brauktuves vidū vēlreiz paskaties  

pa labi! 
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2. uzdevums. Izkrāso ceļa zīmes pareizajās krāsās! Pieraksti to nozīmi! 

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

3. uzdevums. No dotajiem vārdiem izveido pareizus teikumus! 
1. tunelis, gājēju, pāreja, ir pazemes. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. ir virszemes, pāreja, gājēju, tilts. 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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LUKSOFORA UN SATIKSMES REGULĒTĀJA SIGNĀLI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus!  
Pieraksti, kurš ir divsekciju, kurš ir trīssekciju luksofors! 

 
 

2. uzdevums. Aplūko attēlus un pieraksti, kas abiem luksofora signāliem ir kopīgs, 
kas atšķirīgs! 

 
  
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Savieno satiksmes regulētāja žestu attēlus ar atbilstošajiem 
aprakstiem!  

      
 

 
 
 
 

Atbilst sarkanajam 
signālam. 

Transportlīdzekļiem un 
gājējiem aizliegts šķērsot 

brauktuvi. 

Gājējiem atļauts šķērsot 
brauktuvi aiz satiksmes 

regulētāja muguras. 
 

4. uzdevums. Uzraksti, kas luksoforam un satiksmes regulētājam ir kopīgs, kas 
atšķirīgs! 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI UN OPERATĪVIE 
TRANSPORTLĪDZEKĻI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Ar bultiņām uzzīmē, uz kuru pusi auto griezīsies! 

 
 

2. uzdevums. Uzraksti, kā rīkosies transportlīdzekļa vadītājs, ja viņš rāda šādus 
gaismas brīdinājuma signālus! 

 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

3. uzdevums. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē, kā velosipēdistam jāparāda 
signāls, ja viņš vēlas nogriezties pa labi un pa kreisi! 
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CEĻA ZĪMES 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izkrāso ceļa zīmes pareizajās krāsās! Pieraksti to nozīmi! 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

2. uzdevums. Apskati dažādas ceļa zīmes (uz ielas, grāmatās)!  
Pieraksti, kādu informāciju sniedz ceļa zīmju forma! 
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DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVE 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kas vilcienam un automašīnai ir kopīgs,  
kas atšķirīgs! 

 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

2. uzdevums. No dotajiem vārdiem izveido pareizus teikumus! 
 
1. vilciena sliedes, kad ir pacelta barjera, drīkst šķērsot pēc tam, vai nodzisis 

sarkanais signāls. 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

2. vilciens, automašīnai, jāpalaiž garām. 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Rūpīgi aplūko attēlus! Iezīmē trūkstošās ceļa zīmes! 
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4. uzdevums. Uzraksti, kas zīmējumos tiek darīts nepareizi! Padomā un uzraksti, 
kāpēc tā nedrīkst darīt! 

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  
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STĀVOŠI TRANSPORTLĪDZEKĻI UN SATIKSMES DROŠĪBA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Atbildi uz jautājumiem! Atbildi uzraksti vai uzzīmē! 
1. Kā jāpāriet ceļš pēc izkāpšanas no autobusa? 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

 
2. Kur jāpāriet brauktuve, ja auto stāv uz ceļa nomales? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
3. Kā jāpāriet iela pēc izkāpšanas no tramvaja? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
4. Kā jāpāriet iela pēc izkāpšanas no trolejbusa? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
5. Kādēļ ir bīstami pāriet brauktuvi starp ielas malā stāvošiem transportlīdzekļiem? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSME UN GĀJĒJS 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Pareizo atbildi apvelc ar aplīti (katrā piemērā ir tikai viena pareiza atbilde)! 
1. Ielas labo un kreiso pusi nosaka pēc 

A gājēju pārvietošanās virziena. 
B transporta braukšanas virziena. 
C kompasa. 

2. Regulējamā krustojumā satiksmi regulē 
A gājēji. 
B luksofors. 
C gājēju pārejas. 

3. Tuvojoties neregulējamam krustojumam, transportlīdzekļa vadītajam 
A jāpalielina ātrums. 
B jāturpina braukt iepriekšējā ātrumā. 
C jāsamazina ātrums vai jāapstājas. 

4. Latvijā satiksmi regulē 
A gājēji un luksofors. 
B automobiļu vadītāji un gājēji. 
C luksofors un satiksmes regulētājs. 

5. Ja satiksmes regulētājs pacēlis roku uz augšu, tad 
A gājēji drīkst šķērsot brauktuvi. 
B transportlīdzekļi drīkst šķērsot brauktuvi. 
C transportlīdzekļiem un gājējiem šķērsot brauktuvi aizliegts. 

6. Ja velosipēdists vēlas nogriezties pa kreisi, tad 
A jāpaceļ sānis kreisā roka. 
B jāpaceļ sānis labā roka. 
C jāpaceļ abas rokas. 

7. Transportlīdzekļi vilciena sliedes drīkst šķērsot pa 
A ietvi. 
B dzelzceļa pārbrauktuvi. 
C jebkurā vietā. 
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ПОВТОРЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(пример заданий для школьников) 

Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй свой путь в школу 
(или какую-нибудь его часть), используя данный план! 
1. Нарисуй проезжую часть и тротуары!  
2. Напиши названия улиц! 
3. Нарисуй перекрёстки, которые Ты пересекаешь!  
4. Нарисуй светофоры и пешеходные переходы, по которым Ты каждый день 

переходишь улицы!  
5. Нарисуй транспортные средства и пешеходов! 
6. Подумай и напиши, насколько безопасен Твой путь! 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
7. На рисунке красными кружками отметь самые опасные, на Твой взгляд, 

места! 
8. Напиши, почему эти места особенно опасны! 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, где улица с односторонним 
движением, а где – с двусторонним движением! 

 
 ______________________   ______________________ 

2-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей исследуй 
окрестности своей школы или своего дома! Впиши в таблицу названия 
ближайших улиц с односторонним и двусторонним движением! 

Названия улиц с односторонним движением Названия улиц с двусторонним движением 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

3-е задание. Рассмотри дорожные знаки! Раскрась их! Напиши, что он 
означает! 

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 
 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

4-е задание. Ответь на вопросы! 
1. Почему на некоторых улицах организовано одностороннее движение? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Какую улицу – с односторонним или двусторонним движением – легче 
перейти? Почему? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Чем похоже и чем отличается пересечение улиц с односторонним и 
двусторонним движением? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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ПЕРЕКРЁСТКИ УЛИЦ И ДОРОГ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Определи, какой перекрёсток регулируемый, 
а какой – нерегулируемый! Напиши или нарисуй, как правильно нужно 
переходить каждый из этих перекрёстков! 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунки и определи, какой перекрёсток 
трёхсторонний, а какой – четырёхсторонний! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

3-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей исследуй, где в 
Твоём районе трёхсторонний или четырёхсторонний перекрёсток! Нарисуй 
его и напиши, какие улицы там пересекаются! 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай описание действий! Рассмотри рисунки!  
Найди для каждого рисунка подходящее описание, а на тех рисунках, где 
действия пешеходов не изображены, нарисуй пешеходов! 
1. Перед пешеходным переходом  

остановись!  
2. Посмотри налево! 
3. Посмотри направо! 
4. Если не едет транспорт, переходи  

улицу! 
5. Посередине проезжей части ещё раз  

посмотри направо!  
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2-е задание. Раскрась дорожные знаки правильным цветом (красками)! 
Напиши, что они означают! 

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

3-е задание. Правильно составь из данных слов предложения! 
1. Туннель; пешеходный; переход; подземный; это. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Это; надземный; переход; пешеходный; мост. 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА И РЕГУЛИРОВЩИКА УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Подпиши под рисунками, какой светофор 
двухсекционный, а какой – трёхсекционный! 

 
 

2-е задание. Рассмотри рисунки и напиши, что общего у обоих сигналов 
светофора, а что отличается! 

 
  
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

99 



3-е задание. Соедини изображение жестов регулировщика уличного движения 
с соответствующими описаниями! 

      
 

 
 
Соответствует красному 

сигналу. 
Транспортным 

средствам и пешеходам 
запрещено пересекать 
проезжую часть во всех 

направлениях. 

Пешеходам разрешено 
пересекать проезжую 
часть только за спиной 

регулировщика 
дорожного движения. 

 

4-е задание. Напиши, что у светофора и регулировщика уличного движения 
общее, а что отличается! 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И ОПЕРАТИВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Стрелками укажи, в какую сторону будет 
поворачиваться автомобиль! 

 
 

2-е задание. Напиши, как собирается действовать водитель транспортного 
средства, если он показывает такие световые предупреждающие сигналы! 

 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

3-е задание. Нарисуй, как велосипедист должен сигнализировать, если он 
хочет повернуть направо и налево! 
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Правильно раскрась дорожные знаки! Напиши, что они означают! 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

2-е задание. Рассмотри разные дорожные знаки (на улицах, в книгах)! 
Напиши, какую информацию сообщает форма дорожного знака! 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки и напиши, что у поезда и автомашины общее, 
а что отличается! 

 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

2-е задание. Правильно составь из данных слов предложения! 
 
1. железнодорожные рельсы; когда поднят шлагбаум; можно переходить 

только тогда; или не горит (погас) красный сигнал. 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. поезд; автомашина; должна пропустить. 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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3-е задание. Внимательно рассмотри рисунки! Пририсуй недостающие 
дорожные знаки! 
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4-е задание. Напиши, что на картинках делается неправильно! Подумай и 
напиши, почему так делать нельзя! 

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

105 



СТОЯЩИЙ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(пример заданий для школьников) 

Ответь на вопросы! Ответы напиши или нарисуй! 
1. Как нужно переходить дорогу, выйдя из автобуса? 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

 
2. Где нужно переходить проезжую часть, если автомобиль стоит на краю 

дороги? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
3. Как нужно переходить дорогу, выйдя из трамвая? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
4. Как нужно переходить дорогу, выйдя из троллейбуса? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 
5. Почему опасно переходить проезжую часть между стоящими на краю 

дороги (на обочине) транспортными средствами? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПЕШЕХОДЫ 
(пример заданий для школьников) 

Правильные ответы обведи кружком (в каждом примере есть только один 
правильный ответ)! 
1. Правую и левую стороны улицы определяют 

A по направлению движения пешеходов. 
B по направлению движения транспорта. 
C по компасу. 

2. Движение на регулируемом перекрёстке регулируют 
A пешеходы. 
B светофоры. 
C пешеходные переходы. 

3. При приближении к нерегулируемому перекрёстку водителю 
транспортного средства 
A нужно увеличить скорость. 
B нужно продолжать ехать с прежней скоростью. 
C нужно снизить скорость или остановиться. 

4. В Латвии уличное движение регулируют 
A пешеходы и светофор. 
B водители автомобилей и пешеходы. 
C светофор и регулировщик уличного движения. 

5. Если регулировщик уличного движения поднял руку вверх, значит  
A пешеходы могут переходить улицу (пересекать проезжую часть). 
B транспортные средства могут проезжать через перекрёсток (пересекать 

перекрёсток). 
C транспортным средствам и пешеходам запрещено пересекать 

перекрёсток в любом направлении.  
6. Если велосипедист хочет повернуть налево, то он должен 

A вытянуть в сторону левую руку. 
B вытянуть в сторону правую руку. 
C поднять обе руки вверх. 

7. Транспортные средства могут пересекать железнодорожные пути  
A по тротуару. 
B по железнодорожному переезду. 
C в любом месте. 

 



4. klase 
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI 

(1 mācību stunda) 

 
Mācību mērķis 
Padziļināt un nostiprināt zināšanas, prasmes un iemaņas 
par ceļu satiksmes noteikumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Radīt priekšstatu par satiksmes intensitātes palielināša-

nos. 
2. Skaidrot situācijas, kuras var izveidoties, ja neievēro 

ceļu satiksmes noteikumus. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Mācību gada sākumā jāvelta uzmanība tam, lai skolēni, 
dodoties uz skolu vai ārpusstundu nodarbībām, izvēlētos 
drošu ceļu, tāpēc rūpīgi jāpārrunā satiksmes noteikumi ielas 
vai ceļa šķērsošanai. Mācību gada sākumā bērniem parasti 
ir grūtības ar disciplīnu un reglamentētu dienas ritmu, kas 
izpaužas arī ceļu satiksmē. Lai precīzāk saprastu situācijas, 
kas var veidoties, ja neievēro ceļu satiksmes noteikumus, 
jāizskaidro vienpusējas neredzamības situācija. Tā ir situā-
cija, kad transportlīdzekļa vadītājs var redzēt gājēju, bet 
gājējs neredz transportlīdzekli. 
Piemēram, pēc izkāpšanas no autobusa vai trolejbusa gājējs 
šķērso brauktuvi līdzās lielajam transportlīdzeklim, kas 
aizsedzis skatu uz ielu, un nav iespējams novērtēt, vai šajā 
vietā un šajā laikā šķērsot ielu būs droši. Tikai tad, kad 
transportlīdzeklis ir aizbraucis, jāpieņem lēmums par ielas 
šķērsošanu, jo brauktuve uz abām pusēm ir labi 
pārskatāma. 
Šādās situācijās gājēji pieļauj daudz kļūdu. Trūkstot 
pieredzei, bērns nepamana attālākos braucošos transport-
līdzekļus, it īpaši vieglos auto un motociklus, jo viņš savu 
uzmanību ir koncentrējis uz pirmo braucošo transport-
līdzekli. Gājējs neprot savlaicīgi pamanīt transport-
līdzekļus, kas tuvojas no aizmugures vai izdara krustojumā 
pagriezienu. 
Bērnam pirms brauktuves šķērsošanas jāmāca noteikt laiku, 
kas automobilim nepieciešams attāluma pārvarēšanai, nevis 
attālumu līdz braucošajam transportlīdzeklim. Turklāt 
jāizskaidro, kāpēc vieglajam automobilim nepieciešams 
mazāk laika nekā kravas automobilim, bet motocikla 
vadītājs atbrauc reizēm pavisam nemanāms. Skolēnam 
jāizprot jēdzieni "tuvu" un "tālu", "ātri" un "lēni", kā arī 
jāprot noteikt laiku, kas nepieciešams ielas šķērsošanai. 
Lai novērstu bīstamās situācijas, 4. klases skolēnam uz 
ielas patstāvīgi jāprot: 
– uzmanīgi aplūkot brauktuvi; 
– savlaicīgi pamanīt transportlīdzekli (kā to panākt, ja 

traucē šķēršļi, kas jāņem vērā, ja šķēršļi netraucē 
redzamību);  

– pareizi novērtēt attālumu un braukšanas ātrumu (te 
noteicošā nozīme nav metriem, bet sekundēm, kas 

nepieciešamas, lai automobilis pārvarētu attālumu līdz 
bērnam);  

– neiziet uz brauktuves, ja tās pārskatāmību traucē 
šķēršļi (bērns parasti nav spējīgs momentā reaģēt un 
izvairīties no bīstamām situācijām); 

– paredzēt iespējamās briesmas, ja nepieciešams iziet uz 
brauktuves no kāda šķēršļa aizsega (piemēram, pie 
gājēju pārejas bojāts auto). 

 
 
APZĪMĒJUMI UZ BRAUKTUVES 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par ceļa apzīmējumiem un veidot 
priekšstatu par to nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar horizontālajiem ceļa apzīmējumiem. 
2. Nostiprināt zināšanas un prasmes par ceļa daļām un to 

izmantošanas iespējām. 
 
Jēdziens 
Horizontālie apzīmējumi. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Horizontālie apzīmējumi (līnijas, bultas, simboli un citas 

norādes uz ceļa) nosaka noteiktus satiksmes režīmus un 
kārtību. Horizontālie apzīmējumi pārsvarā ir baltā 
krāsā, izņēmumi ir tie apzīmējumi, kas norāda posmus, 
kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. 

Horizontālie apzīmējumi, kas svarīgi gan gājējam, gan 
velosipēda vadītājam, ir šādi: 
– 929. ceļa apzīmējums – plata nepārtraukta šķērslīnija 

(stoplīnija) norāda vietu, pirms kuras vadītājam jāaptur 
transportlīdzeklis, ja uzstādīta 207. zīme vai braukšanu 
aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls; 

– 930. ceļa apzīmējums – plata pārtraukta šķērslīnija, 
kam svītru garums divreiz pārsniedz atstarpes starp 
tām, – norāda vietu, kur vadītājam, ja tas nepieciešams, 
jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu transport-
līdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu; 

– 934., 935. un 936. ceļa apzīmējums apzīmē virzienu 
saliņas transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sa-
kļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības 
saliņu sākumu un beigas; 

– 941. ceļa apzīmējums apzīmē velosipēdu ceļu; 
– 946. ceļa apzīmējums apzīmē pasažieru sabiedrisko 

transportlīdzekļu pieturas vai taksometru stāvvietas 
zonu; 

– 931. ceļa apzīmējums – vairākas viena no otras atdalī-
tas platas paralēlas garenlīnijas – apzīmē gājēju pāreju; 

– 932. ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas 
platas pārtrauktas šķērslīnijas – apzīmē vietu, kur 
brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš. 
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LUKSOFORU VEIDI UN SATIKSMES REGULĒTĀJU ŽESTU 
NOZĪME 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Atkārtot zināšanas un nostiprināt prasmes par luksoforu 
veidiem, to gaismas signālu nozīmi un satiksmes 
regulētāja žestu nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas un prasmes par regulējamu 

krustojumu šķērsošanas nosacījumiem. 
2. Mācīt, kā pareizi pāriet krustojumu, kurā satiksmes 

plūsmu regulē satiksmes regulētājs. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 3. klases mācību 
stundas "Luksofora un satiksmes regulētāja signāli" 
informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
 
CEĻA ZĪMES UN TO GRUPAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas un prasmes par ceļa zīmju grupām un 
veidot priekšstatu par to nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar svarīgākajām ceļa zīmju grupām. 
2. Nostiprināt zināšanas par ceļa zīmju grupām.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 2. un 3. klases 
mācību stundu "Ceļa zīmes" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
Ceļa zīmes, kas svarīgas gan gājējiem, gan velosipēda 
vadītājiem: 
– 102. zīme "Krustojums, kur brauc pa loku"; 
– 103. un 104. zīme "Bīstams pagrieziens". Ceļa 

pagrieziens (103. zīme – pa labi; 104. zīme – pa kreisi) 
ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību 
ierobežo, piemēram, ēkas, apstādījumi; 

– 105. un 106. zīme "Bīstami pagriezieni". Ceļa posms ar 
bīstamiem pagriezieniem (105. zīme – pirmais pagrie-
ziens pa labi; 106. zīme – pirmais pagrieziens pa kreisi); 

– 118. zīme "Uz ceļa strādā". Ceļa posms, kur uz ceļa, 
blakus tam vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas 
aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus; 

– 120. zīme "Gājēju pāreja". Tuvošanās ar 530. un 531. zīmi 
apzīmētai gājēju pārejai, kur jādod ceļš gājējiem; 

– 121. zīme "Bērni". Ceļa posms bērnu iestādes tuvumā, 
kur uz brauktuves pēkšņi var uziet bērni; 

– 130. zīme "Krustojums ar velosipēdu ceļu". Vieta, kur 
ceļu šķērso velosipēdu ceļš, velosipēdiem paredzēta 
josla vai uz ceļa bieži izbrauc velosipēdi; 

– 132. zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru"; 
– 133. zīme "Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras"; 
– 134. zīme "Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelz-

ceļa pārbrauktuve ar vienu sliežu ceļu, kur nav ierīkota 
barjera; 

– 135. zīme "Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve". 
Dzelzceļa pārbrauktuve ar diviem vai vairākiem sliežu 
ceļiem, kur nav ierīkota barjera; 

– 201. zīme "Galvenais ceļš". Ceļš, pa kuru braucot ir 
priekšroka šķērsot neregulējamus krustojumus; 

– 202. zīme "Galvenā ceļa beigas"; 
– 203., 204. un 205. zīme "Krustojums ar mazāk svarīgu 

ceļu" (203. zīme – no abām pusēm; 204. zīme – no labās 
puses; 205. zīme – no kreisās puses); 

– 206. zīme "Dodiet ceļu". Transportlīdzekļa vadītājam jādod 
ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo ceļu; 

– 207. zīme "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts". 
Aizliegts braukt tālāk, neapturot transportlīdzekli tieši 
pirms stoplīnijas (929. apzīmējums), ja tās nav – tieši 
pirms šķērsojamās brauktuves malas; 

– 302. zīme "Braukt aizliegts". Aizliegts braukt jebkādiem 
transportlīdzekļiem; 

– 305. zīme "Velosipēdiem braukt aizliegts". Aizliegts 
braukt velosipēdiem un mopēdiem; 

– 309. zīme "Gājējiem iet aizliegts"; 
– 315. zīme "Nogriezties pa labi aizliegts"; 
– 325. zīme "Skaņas signālu lietot aizliegts"; 
– 412. zīme "Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi"; 
– 413. zīme "Velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar 

velosipēdiem un mopēdiem; 
– 413. A zīme "Velosipēdu ceļa beigas"; 
– 414. zīme "Gājēju ceļš". Atļauts pārvietoties tikai 

gājējiem; 
– 414. A zīme "Gājēju ceļa beigas"; 
– 415. zīme "Gājēju un velosipēdu ceļš". Atļauts braukt 

tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem; 
– 415. A zīme "Gājēju un velosipēdu ceļa beigas"; 
– 416. un 417. zīme "Gājēju un velosipēdu ceļš". Pa ceļa 

vienu pusi atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, bet pa 
otru pusi pārvietoties gājējiem (atbilstoši zīmē norādī-
tajam); 

– 501. zīme "Vienvirziena ceļš". Ceļš vai brauktuve, pa 
kuru visā platumā atļauts braukt transportlīdzekļiem 
vienā virzienā; 

– 502. zīme "Vienvirziena ceļa beigas"; 
– 503. un 504. zīme "Izbraukšana uz vienvirziena ceļa". 

Izbraukšana uz ceļa vai brauktuves, pa kuru atļauts 
braukt vienā – zīmē norādītajā – virzienā; 

– 520. zīme "Apdzīvotas vietas sākums". Nosaukums un 
sākums apdzīvotai vietai, kurā nav spēkā šo noteikumu 
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās 
vietās; 

– 521. zīme "Apdzīvotas vietas beigas". Ar 520. zīmi 
apzīmētas apdzīvotas vietas beigas; 

– 528. zīme "Dzīvojamā zona". Vieta, no kuras sākot ir 
spēkā prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību 
dzīvojamās zonās; 

– 529. zīme "Dzīvojamās zonas beigas"; 
– 530. un 531. zīme "Gājēju pāreja"; 
– 534. zīme "Autobusa un trolejbusa pietura"; 
– 535. zīme "Tramvaja pietura"; 
– 536. zīme "Vieglo taksometru stāvvieta"; 
– 537. zīme "Kravas taksometru stāvvieta"; 
– 538. zīme "Maršruta taksometru stāvvieta". Apzīmē 

maršruta taksometru stāvvietu to galapunktos; 
– 601. zīme "Medicīniskās palīdzības punkts"; 
– 607. zīme "Telefons"; 
– 608. zīme "Restorāns"; 
– 609. zīme "Kafejnīca"; 
– 611. zīme "Jauniešu tūristu mītne"; 
– 616. zīme "Gājēju maršruta sākums"; 
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– 617. zīme "Tualete"; 
– 620. zīme "Policija"; 
– 625. zīme "Autoosta"; 
– 626. zīme "Dzelzceļa stacija"; 
– 701. un 702. zīme "Iepriekšējs virzienu rādītājs". Uz 

zīmes norādīti braukšanas virzieni uz apdzīvotām vietām 
un citiem objektiem; 

– 707. zīme "Attālumu rādītājs". Attālumi (kilometri) līdz 
maršrutā esošo apdzīvoto vietu centriem; 

– 728. zīme "Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja"; 
– 738. zīme "Ceļa numurs". zīme ar sarkanu fonu un 

numurs, kas piešķirts attiecīgajam Latvijas galvenajam 
valsts autoceļam; 

– 801. papildzīme "Attālums līdz objektam". Norāda attālu-
mu no zīmes līdz ceļa bīstamā posma sākumam vai at-
tiecīgā ceļu satiksmes ierobežojuma ieviešanas vietai; 

– 819. papildzīme "Transportlīdzekļa veids" attiecas uz 
velosipēdiem un mopēdiem; 

– 836. papildzīme "Neredzīgi gājēji". Norāda, ka gājēju 
pāreju izmanto arī neredzīgi gājēji. 

 
AUTOMOBIĻU APSTĀŠANĀS IESPĒJAS ŠĶĒRŠĻU PRIEKŠĀ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par automobiļu apstāšanās iespējām 
šķēršļu priekšā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot priekšstatu par transportlīdzekļu bremzēšanas un 

apstāšanās ceļu. 
2. Veidot izpratni par to, kādēļ ir bīstami uziet uz 

brauktuves tuvu braucoša transportlīdzekļa priekšā. 
 
Jēdzieni 
Apstāšanās ceļš, bremzēšanas ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Skolēniem jāatceras, ka transportlīdzekļa apstāšanās ceļš ir 
atkarīgs no transportlīdzekļa braukšanas ātruma un bremžu 
darbības, vadītāja reakcijas ātruma, ceļa seguma un laik-
apstākļiem. Vienmēr jāņem vērā visi šie aspekti, pirms 
izlemt uzsākt ielas šķērsošanu. 
Transportlīdzeklim, kura braukšanas ātrums ir apmēram 
50 km/h apstāšanās ceļa garums labos laika apstākļos būs 
apmēram 25 metri. Tas aprēķināms pēc šādas formulas: 
apstāšanās ceļš = (ātrums/10) × (ātrums/10). Apstāšanās 
ceļš veidojas no vadītāja reakcijas laikā nobrauktā ceļa 
posma un bremžu darbības laikā nobrauktā ceļa posma. Tā 
vienas sekundes laikā vadītājs ir pieņēmis savu lēmumu par 
bremzēšanu, bet automobilis, kurš brauc ar 50 km/h, ir 
paspējis nobraukt apmēram 14 metrus. 
Lai noskaidrotu skolēnu reakcija ātrumu var veikt 
eksperimentu. Priekšā tur garu, tievu priekšmetu (piemē-
ram, zīmuli, lineālu). Pēkšņi skolotājs to atlaiž, bet skolē-
nam jācenšas satvert. Tā var pārliecināties, ka cilvēkam 
vajadzīgs kāds laiks, lai noreaģētu uz pēkšņu objektu 
līdzās. Līdzīgi tas notiek arī ceļu satiksmē – vadītājs 
vispirms ierauga, tad pieņem lēmumu, kam seko darbība, 
kas saistīta ar mehānisma izmantošanu (bremžu darbības 
laiks visiem transportlīdzekļiem nav vienāds). 
Lai nebūtu strauji jābremzē pēkšņa šķēršļa priekšā, 
autovadītāji izvēlas apbraukšanas manevru (apbrauc pa 

labo vai pa kreiso pusi). Lai veiksmīgi varētu izdarīt 
apbraukšanas manevru, šķērslis nedrīkst kustēties, jo tad 
nav prognozējama apbraukšanai nepieciešamā trajektorija, 
manevrs kļūst bīstams arī pašam transportlīdzekļa 
vadītājam. 
 
TRANSPORTLĪDZEKĻU VEIDI. PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAS 
NOTEIKUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par transportlīdzekļu veidiem un 
pasažieru pārvadāšanas noteikumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar transportlīdzekļu veidiem un to 

izmantošanu. 
2. Veidot prasmi pareizi šķērsot brauktuvi pēc izkāpšanas 

no transportlīdzekļa. 
3. Padziļināt priekšstatu par ceļu satiksmi kā vienotu gājēju 

un transportlīdzekļu pārvietošanās vidi. 
 
Jēdzieni 
Mehāniskais transportlīdzeklis, mopēds, motocikls, pasa-
žieris, tramvajs, transportlīdzeklis, trolejbuss, velosipēds. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Mehāniskais transportlīdzeklis – pašgājējs transport-

līdzeklis, traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu 
enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus, 
kā arī trolejbuss. 

Mopēds – divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transport-
līdzeklis, kura motora darba tilpums ir ne lielāks par 
50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa moto-
riem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka par 4 kW 
(elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa moto-
riem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums 
nepārsniedz 45 km/h. 

Motocikls – divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar 
blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega 
motocikliem. 

Pasažieris – persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā 
(izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas 
iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no 
transportlīdzekļa vai nokāpj no tā. 

Tramvajs – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa 
sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves 
avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem. 

Transportlīdzeklis – ierīce, kas pēc savas konstrukcijas 
paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai 
bez motora. 

Trolejbuss – mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts 
braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas 
padeves avotu. 

Velosipēds – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, 
izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot 
invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar 
elektromotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW. 

Transportlīdzeklī nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, 
nekā norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā vai 
norādījis (paredzējis) transportlīdzekļa izgatavotājs. Pasa-
žieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu transportlīdzekļa vadī-
tāju un neierobežotu viņa redzamību. Pasažierus vieglajos 
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automobiļos un kravas automobiļos atļauts pārvadāt tikai 
šim nolūkam paredzētajās sēdvietās, bet autobusos – arī 
šim nolūkam paredzētajās stāvvietās. 
Pārvadājot bērnu grupas, kas dodas, piemēram, ekskursijās 
vai uz sporta pasākumiem, autobusā jāatrodas vismaz vie-
nam pieaugušajam pavadonim. Šādam transportlīdzeklim 
priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas 
zīmei atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 257. punktā 
minētajām prasībām. Ja autobuss ar šo pazīšanas zīmi 
apstājies stāvvietā vai ceļa malā, tad pārējo transport-
līdzekļu vadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo autobusā atrodas 
bērni, kuri pēkšņi var skriet pāri ceļam. Pārvadājot bērnu 
grupas, apstāšanās vietas ir jāplāno un tās nedrīkst atrasties 
tuvu brauktuvei. 
Ja transportlīdzekļos, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības 
jostām, ved bērnus, kuru augums nepārsniedz 150 centi-
metrus, jālieto viens no šādiem drošības līdzekļiem: 
– bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram atbilstošā 

bērnu sēdeklītī, kas ar drošības jostu piesprādzēts pie 
pasažieru sēdekļa; 

– bērnam jāsēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša 
paliktņa un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. 

Aizliegts pārvadāt pasažierus kravas automobilī ārpus tā 
kabīnes, izņemot speciāliem darbiem paredzētus kravas 
automobiļus, kuru furgona veida kravas telpās ir ierīkotas 
pasažieru sēdvietas un kuri ir noteiktā kārtībā reģistrēti. 
Aizliegts pārvadāt pasažierus: 
– ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un 

motocikla kravas nodalījumā; 
– jaunākus par 14 gadiem – vieglā automobiļa priekšējā 

sēdeklī, ja tā konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, 
kā arī uz motocikla sēdekļa. 

 
NEREGULĒJAMU KRUSTOJUMU ŠĶĒRSOŠANA. GĀJĒJU 
PĀREJAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas un prasmes par neregulējamu 
krustojumu šķērsošanu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par gājēju pārejām un uzvedības 

nosacījumiem uz tām. 
2. Atkārtot ielu un ceļu šķērsošanas noteikumus. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 2. klases mācību 
stundas "Ielas un ceļa šķērsošanas noteikumi" un 3. klases 
mācību stundas "Gājēju pārejas" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
 
BĒRNU TRAUMATISMA CĒLOŅI CEĻU SATIKSMĒ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Izpētīt un analizēt tipiskākās bīstamās situācijas, kas rodas 
uz ielas vai ceļa. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par gājēju noteikumiem. 
2. Analizēt bērnu traumatisma cēloņus uz ceļiem. 
 

Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Tipiskākās bīstamās situācijas, kas rodas uz ielas vai ceļa, 
ir šādas: 
– bērns izskrien uz brauktuves no šķēršļa aizsega, kas 

neļauj pārskatīt ielu; 
– šķērsojot ielu, bērns ir fiksējis skatu uz kādu objektu, kā 

rezultātā transportlīdzeklis, kurš tuvojas no sāniem, 
paliek nepamanīts; 

– inerces ietekmē bērns no drošas zonas izskrien nedrošā; 
– pārvietojoties grupā, bērni paļaujas uz priekšā esošajiem 

bērniem un nepievērš vajadzīgo uzmanību tam, kas 
notiek uz ielas; 

– trūkstot nepieciešamajām iemaņām, bērns šķērso ielu 
nepārliecinājies, vai pa to brauc transportlīdzekļi vai 
nebrauc; 

– trūkstot pieredzei, bērns nepamana attālākos braucošos 
transportlīdzekļus, it īpaši vieglos auto un motociklus; 

– bērns neprot savlaicīgi pamanīt transportlīdzekļus, kas 
tuvojas no aizmugures vai izdara pagriezienu; 

– bērns neprot pareizi noteikt transportlīdzekļa braukšanas 
ātrumu, galvenokārt tamdēļ, ka nepareizi izprot 
jēdzienus "tuvu" un "tālu", "ātri" un "lēni"; 

– bērnam nav izprotama situācija, ka transportlīdzekļu 
vadītāji var kaut ko uz ceļa neredzēt ("aklie punkti" vai 
"aklā zona"); 

– bērns pārvērtē savas spējas un izvēlas šķērsot brauktuvi 
tuvi esoša transportlīdzekļa priekšā; 

– nelieto atstarojošos elementus savā apģērbā, ejot pa ceļu 
diennakts tumšajā laikā; 

– bērni nelieto drošības jostas, braucot vieglajos trans-
portlīdzekļos; 

– šķērsojot brauktuvi pa gājēju pāreju, nenovērtē 
satiksmes drošību; 

– bērni pārvietojoties tumšajā diennakts laikā nelieto 
ārējās apgaismes ierīces velosipēdiem,; 

– ārpus apdzīvotām vietām pārvietojas transportlīdzekļu 
braukšanas virzienā; 

– velobraucējs vai gājējs pārvietojas transportlīdzekļa 
vadītājam neredzamajā zonā. 

 
NOTEIKUMI VELOSIPĒDISTIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Iepazīstināt ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu 
vadītājiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar svarīgākajiem ceļu satiksmes noteikumu 

terminiem velosipēdistiem. 
2. Padziļināt zināšanas par velosipēda vadītāju roku žestu 

nozīmi. 
 
Jēdzieni 
Gājēju un velosipēdu ceļš, ietve, velosipēds, velosipēdu ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 415., 416. 

vai 417. ceļa zīmi un paredzēts gājējiem un braukšanai 
ar velosipēdu. 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 
brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 
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Velosipēds – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, 
izmantojot uz tā esošā cilvēka (cilvēku) muskuļu spēku. 
Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda 
ir ne lielāka par 0,25 kW. 

Velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velo-
sipēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar 413. ceļa 
zīmi vai 932. vai 941. ceļa apzīmējumu). 

Braukt ar velosipēdu bez pilngadīgas personas pavadības, 
vadīt pajūgu, jāt vai dzīt ganāmpulku pa ceļu atļauts no 
12 gadu vecuma. Šajā gadījumā velosipēdu vadītājiem 
jābūt klāt velosipēda vadītāja apliecībai vai jebkurai 
mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai.  
Lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, jākārto 
teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos. 
Eksamināciju velosipēdu vadītājiem veic Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas speciālisti gan nodaļās, gan izbraukuma 
eksāmenos skolās. 
Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas 
personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par 
septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto 

aizsprādzēta aizsargķivere. Dzīvojamās zonās un 
daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no viņu 
vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi. 
Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas signālu 
un gaismas atstarotājiem: priekšpusē – baltu, aizmugurē – 
sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) un pedāļos (priekšpusē 
un aizmugurē) – diviem oranžiem (dzelteniem). Braucot pa 
brauktuvi vai nomali diennakts tumšajā laikā vai 
nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam, 
priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet 
aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. 
Velosipēda vadītāju roku žesti norāda par plānoto manevru. 
Kreisā pagrieziena signālam atbilst plecu līmenī sānis 
pacelta iztaisnota kreisā roka vai arī sānis pacelta un elkonī 
taisnā leņķī augšup saliekta labā roka. 
Labā pagrieziena signālam atbilst plecu līmenī sānis pacelta 
iztaisnota labā roka vai arī sānis pacelta un elkonī taisnā 
leņķī augšup saliekta kreisā roka. 
Bremzēšanas signālam atbilst augšup pacelta kreisā vai 
labā roka. 



CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Atbildi uz jautājumiem! 

 
 
1. Kas un kāpēc var izmantot attēlā redzamos transportlīdzekļus? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Kādu marku automobiļi un motocikli, Tavuprāt, Latvijā ir sastopami visbiežāk? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

2. uzdevums. Aplūko skolā pieejamo Latvijas karti un izpildi prasīto! 
1. Parādi kartē pilsētu/ciematu, kurā Tu dzīvo! 
2. Parādi pilsētas, kurās Tu kādreiz esi bijis! 
3. Kā Tu nokļuvi šajās pilsētās? Pastāsti par to saviem klasesbiedriem! 
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3. uzdevums. Izlasi situācijas! Atbildi uz jautājumiem! Atbildes pārrunā ar 
klasesbiedriem un skolotāju! 
1. Jānis izkāpj no autobusa un gatavojas šķērsot brauktuvi gar autobusa priekšpusi. 

Vai Jānis pārkāpj satiksmes noteikumus? Kādus? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 Kādā bīstamā situācijā varēja nokļūt Jānis? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 Kā Tu rīkotos Jāņa vietā? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Aija iziet uz brauktuves starp malā stāvošiem transportlīdzekļiem. 
Vai Aija pārkāpj satiksmes noteikumus? Kādus? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 Kādā bīstamā situācijā varēja nokļūt Aija? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 Kā Tu rīkotos Aijas vietā? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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APZĪMĒJUMI UZ BRAUKTUVES 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apskati zīmējumu un uz bultiņām pieraksti pareizos nosaukumus! 
Ietve, brauktuve, ceļa nomale, stoplīnija, bulta, kas norāda braukšanas virzienu no 
katras brauktuves joslas, gājēju pāreja. 

 
 
 

2. uzdevums. Kopā ar skolotāju vai vecākiem dodies pastaigā līdz tuvākajam 
ielu/ceļu krustojumam! Atbildi uz dotajiem jautājumiem! 
1. Cik tālu atrodas krustojums? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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2. Vai, ejot uz skolu, Tu šķērso šo krustojumu? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Kādas ielas šeit krustojas? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

4. Vai krustojumā Tu redzēji luksoforus un gājēju pārejas? Kam tie ir domāti? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

5. Kādus ceļa apzīmējumus un ceļa zīmes redzēji? Kāda ir to nozīme? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

6. Kādus transportlīdzekļus Tu redzēji braucam šajā krustojumā?  
Vai satiksme krustojumā bija intensīva? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

7. Uzzīmē šo krustojumu uz zīmēšanas papīra lapas! Iezīmē pamanītos luksoforus, 
gājēju pārejas, transportlīdzekļus, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumus! Iezīmē ar 
bultiņām to vietu, kurā Tu visdrošāk varētu šķērsot krustojumu! 
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LUKSOFORU VEIDI UN SATIKSMES REGULĒTĀJU ŽESTU NOZĪME 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Pastāsti, kāda satiksmes situācija tajos ir redzama! Vai 
visi satiksmes dalībnieki rīkojas pareizi? 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Ar bultiņām iezīmē transporta un gājēju kustību! 
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3. uzdevums. Aplūko attēlus! Ar  bultiņām iezīmē transporta un gājēju kustību! 
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CEĻA ZĪMES UN TO GRUPAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Savieno ceļa zīmes ar atbilstošiem jēdzieniem!  

 
 
 
 

Brīdinājuma 
zīme. 

Aizlieguma 
zīme. 

Rīkojuma 
zīme. 

Norādījuma 
zīme. 

 

2. uzdevums. Turpini iesāktos teikumus! 
 
Priekšrocības zīmes norāda  _____________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Norādījuma zīmes informē par  __________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Virziena rādītāji ir nepieciešami, lai  ______________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Papildzīmes izmanto, lai  _______________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Brīdinājuma zīmēm ir ________________________________ forma un parasti tās ir  

_____________________________ krāsā. 

 

3. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju izpēti ceļa zīmes māju/skolas tuvumā! 
Uzzīmē tās uz zīmēšanas papīra lapas un sagrupē! Pieraksti, par ko šīs zīmes 
informē ceļu satiksmes dalībniekus! 
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4. uzdevums. Konstruē četras ceļa zīmes! Atrodi ceļa zīmju kontūrai atbilstošo 
zīmējumu no otrā stabiņa! Nosaki izveidotās ceļa zīmes nosaukumu! 
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AUTOMOBIĻU APSTĀŠANĀS IESPĒJAS ŠĶĒRŠĻU PRIEKŠĀ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Pārrunā ar klasesbiedriem un skolotāju, kāds 
varētu būt doto automobiļu bremzēšanas un apstāšanās ceļš? Kas jāņem vērā 
gājējiem, šķērsojot ielas un ceļus šādās situācijās? 
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2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 
1. Kas ir automobiļa apstāšanās ceļš? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Vai visām automašīnām apstāšanās ceļa garums ir vienāds? Kādi apstākļi to 
ietekmē? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Kādas bīstamas situācijas var izveidoties, ja autovadītājs ziemas laikā uz 
apledojuša ceļa vai ielas nav izvēlējies piemērotu braukšanas ātrumu? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. uzdevums. Izlasi situāciju aprakstus un atbildi uz jautājumiem (atbildes sasaisti ar 
savām zināšanām par transportlīdzekļu bremzēšanas ceļu)! 
1. Juris ar draugiem spēlē futbolu, pēkšņi bumba izripo uz brauktuves, tāpēc zēns 

skrien tai pakaļ. 
Vai Juris pārkāpj satiksmes noteikumus? Kādus? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Kādā bīstamā situācijā varēja nokļūt Juris? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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Kā Tu rīkotos Jura vietā? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Starpbrīdī bariņš skolnieku skrien uz tuvējo veikalu, kurš atrodas pāri ielai. 
Šķērsojot brauktuvi, neviens nepārliecinās par satiksmes drošību... 
Vai skolnieki pārkāpj satiksmes noteikumus? Kādus? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Kādā bīstamā situācijā viņi varēja nokļūt? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Kā Tu rīkotos šo skolnieku vietā? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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TRANSPORTLĪDZEKĻU VEIDI. PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Atzīmē, kuri ir mehāniskie transportlīdzekļi! 

 

2. uzdevums. Padomā, ko pārvadā katrs transportlīdzeklis! Pasvītro ar brūnu krāsu 
transportlīdzekļus, kas pārvadā kravu! Pasvītro ar zaļu krāsu tos transportlīdzekļus, 
kas pārvadā pasažierus! Pasvītro ar sarkanu krāsu tos, kas pārvadā gan kravu, gan 
pasažierus! 

Vilciens, lidmašīna, kuģis, mopēds, pajūgs, kravas automobilis,  

vieglais automobilis, velosipēds, autobuss, motocikls, traktors. 

3. uzdevums. Paskaidro pasažieriem pārvadāšanas noteikumus  
katrā no transportlīdzekļiem! 
Autobuss –  __________________________________________________________  

Kravas automobilis –  __________________________________________________  

Kuģis –  _____________________________________________________________  

Mopēds –  ___________________________________________________________  

Motocikls –  _________________________________________________________  

Pajūgs –  ____________________________________________________________  

Velosipēds –  _________________________________________________________  

Vieglais automobilis –  _________________________________________________  

Vilciens –  ___________________________________________________________  
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NEREGULĒJAMU KRUSTOJUMU ŠĶĒRSOŠANA. GĀJĒJU PĀREJAS 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Aplūko attēlus! Nosaki katra krustojuma veidu! Pieraksti, kas attēlotajiem 
krustojumiem ir kopīgs un kas ir atšķirīgs! Pastāsti, kā Tu šķērsotu katru 
krustojumu! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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BĒRNU TRAUMATISMA CĒLOŅI CEĻU SATIKSMĒ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu un pārrunā ar saviem klasesbiedriem un skolotāju par to, 
kas ir "aklā zona"! Kāpēc, piedaloties ceļu satiksmē, nepieciešamas zināšanas par 
šādu zonu? 

 
 

2. uzdevums. Pastāsti saviem klasesbiedriem par Tev zināmajām situācijām, kad esi 
redzējis, ka cilvēki uz ielas rīkojas neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem! 
Analizējiet situācijas, pārrunājot, kādas negatīvas sekas tās varēja izraisīt!  
Kā vajadzēja rīkoties pareizi? 
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NOTEIKUMI VELOSIPĒDISTIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izpildi prasīto! 
1. Uzzīmē uz zīmēšanas papīra lapas savu velosipēdu  

(ja Tev tāda nav, tad uzzīmē, kādu Tu vēlētos)! 
2. Uzraksti, kur Tu parasti brauc ar velosipēdu! 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Pastāsti, kādus drošības pasākumus Tu ievēro, braucot ar velosipēdu! 
 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Norādi ar bultiņām, uz kuru pusi velosipēdists nogriezīsies! 

 
 

3. uzdevums. Rūpīgi izlasi situācijas! Atbildi uz jautājumiem! 
1. Velosipēdists nepareizi izdara bedres apbraukšanas manevru, nebrīdinot 

aizmugurē braucošos transportlīdzekļus. 
Kādā bīstamā situācijā varēja nokļūt velosipēdists un transportlīdzekļu vadītājs? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Kā Tu rīkotos velosipēdista vietā? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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2. Zēns brauc pa ietvi, nenotur velosipēda stūri un nobrauc no ietves, gandrīz 
pakļūstot zem garām braucošās mašīnas. 
Vai zēns pārkāpa satiksmes noteikumus? Kādus? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Kā Tu rīkotos zēna vietā? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. uzdevums. Pareizo atbildi apvelc ar aplīti (katrā piemērā ir tikai viena pareiza 
atbilde)! 
1. Gājējiem šķērsot ielu atļauts tikai tad, kad 

A iedegas zaļais pamatsignāls. 
B iedegas papildsekcijā bulta ar zaļo gaismu. 
C iedegas dzeltenais signāls. 

2. Norādījuma zīmes  
A informē par ceļu posmu izbraukšanas secību. 
B ievieš vai atceļ noteiktu satiksmes režīmu. 
C norāda virzienu. 

3. Pilsētās un apdzīvotās vietās braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 
A 20 km/h. 
B 50 km/h. 
C 90 km/h. 

4. Jo ātrāk automobilis brauc, jo 
A īsāks bremzēšanas ceļš. 
B garāks bremzēšanas ceļš. 
C mazāk ietekmē bremzēšanas ceļu. 

5. Mehāniskais transportlīdzeklis nav 
A velosipēds. 
B motocikls. 
C mopēds. 

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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6. Braucot vieglajā automobilī, ir 
A obligāti jāpiesprādzējas. 
B jāpiesprādzējas tikai vadītājam. 
C jāpiesprādzējas, ja brauc pa lauku ceļiem. 

7. Velosipēda vadītāja eksāmenu  
A drīkst kārtot bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem. 
B drīkst kārtot bērni, kuri vecāki par 12 gadiem. 
C nevajag kārtot, jo ar velosipēdu drīkst braukt jebkurā vecumā. 

8. Ja velosipēdists vēlas veikt labo pagriezienu, tad viņam 
A jāpaceļ sānis kreisā roka. 
B jāpaceļ sānis labā roka. 
C nav jārāda signāls. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Ответь на вопросы! 

 
 
1. Кто и почему может использовать изображённые транспортные средства? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Автомобили и мотоциклы каких марок, по Твоему мнению, встречаются в 
Латвии чаще всего? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2-е задание. Рассмотри карту Латвии доступную в школе и выполни задания! 
1. Отметь на карте город/посёлок, где Ты живёшь!  
2. Отметь города, в которых Ты когда-нибудь бывал/а!  
3. Как Ты попал/а в эти города? Расскажи об этом своим одноклассникам!  
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3-е задание. Прочитай описание ситуаций! Ответь на вопросы! Ответы 
обсуди с одноклассниками и учителем/учительницей! 
1. Янис выходит из автобуса и собирается пересечь проезжую часть перед 

автобусом.  
Нарушает ли Янис правила дорожного движения? Какие? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 В какой опасной ситуации мог оказаться Янис? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 Как поступил/а бы Ты на месте Яниса? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Айя выходит на проезжую часть между стоящими на краю дороги 
транспортными средствами. 
Нарушает ли Айя правила дорожного движения? Какие? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 В какой опасной ситуации могла оказаться Айя? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 Как Ты поступил/а бы на месте Айи? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА (ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ) 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок и на стрелках напиши правильные названия! 
Тротуар; проезжая часть; край дороги (обочина); стоп-линия; стрелка, 
указывающая направление движения с каждой полосы движения; пешеходный 
переход. 

 
 

2-е задание. Вместе с учителем/учительницей или родителями сходи на 
прогулку до ближайшего перекрёстка улиц/дорог! Ответь на заданные 
вопросы! 
1. Как далеко находится перекрёсток? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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2. Ты переходишь этот перекрёсток, когда идёшь из школы? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Напиши, какие улицы здесь пересекаются! 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

4. Ты видел/а на перекрёстке светофор и пешеходный переход?  
Для кого, для чего они предназначены? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

5. Какие разметки на дороге и дорожные знаки Ты видел/а! Что они означают? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

6. Какие транспортные средства, проезжающие этот перекрёсток, Ты видел/а? 
Дорожное движение здесь было интенсивное? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

7. Нарисуй этот перекрёсток! Пририсуй замеченные светофоры, пешеходные 
переходы, транспортные средства, дорожные знаки, дорожную разметку! 
Отметь стрелками то место, в котором Ты безопаснее всего мог/ла бы 
перейти этот перекрёсток! 
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ВИДЫ СВЕТОФОРОВ И ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТОВ РЕГУЛИРОВЩИКА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Расскажи, какие ситуации в дорожном  
движении на них изображены! Все ли участники дорожного движения 
действовали правильно? 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Стрелками обозначь движение транспорта 
и прохожих! 
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3-е задание. Рассмотри рисунки! Стрелками укажи движение транспорта и 
прохожих! 
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ИХ ГРУППЫ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Соедини изображение дорожных знаков с соответствующими 
понятиями! 

 
 
 

Предупреждающий 
знак. 

Запрещающий 
знак. 

Предписывающий 
знак. 

Знак особого 
предписания. 

 

2-е задание. Продолжи начатые предложения! 
 
Знаки приоритета показывают  _________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Предписывающие знаки указывают  ____________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Указатели поворота необходимы для того, чтобы  _________________________  

 ___________________________________________________________________  

Знаки дополнительной информации используются, чтобы  _________________  

 ___________________________________________________________________  

Предупреждающие знаки имеют форму _________________________________ 

и обычно они _____________________________ цвета. 

 

3-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей изучи 
дорожные знаки вблизи дома/школы! Нарисуй и сгруппируй их! Рядом напиши, 
о чём эти дорожные знаки информируют участников дорожного движения! 
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4-е задание. Сконструируй четыре дорожных знака: найди для контура 
дорожного знака из первого столбика соответствующий рисунок из второго 
столбика! Определи название получившегося дорожного знака! 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЕМ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Обсуди с одноклассниками и 
учителем/учительницей: каким может быть тормозной путь и остановочный 
путь у изображённого автомобиля? Что нужно принимать во внимание 
пешеходам, переходящим улицы и дороги в такой ситуации? 
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2-е задание. Ответь на вопросы! 
1. Что такое остановочный путь автомобиля? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. У всех ли автомашин остановочный путь одинаков по длине? Какие 
обстоятельства влияют на него? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Какие опасные ситуации могут возникнуть, если автоводитель в зимнее 
время на обледенелой дороге не выбрал подходящую скорость движения? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3-е задание. Прочитай описания ситуаций и ответь на вопросы! (Отвечая, 
опирайся на свои знания о тормозном пути транспортных средств.) 
1. Юрис с друзьями играет в футбол. Неожиданно мяч выкатывается на 

проезжую часть, и мальчик бежит за ним.  
 Нарушил ли Юрис правила уличного движения? Какие? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

В какую опасную ситуацию мог попасть Юрис? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 

141 



Как бы Ты действовал/а на месте Юриса? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. Во время переменки стайка школьников бежит в ближайший магазин, 
который находится на другой стороне улицы. Пересекая проезжую часть, 
никто из них не убедился в безопасности на дороге… 

 Нарушили ли школьники правила дорожного движения? Какие? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

В какую опасную ситуацию они могли попасть? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Как бы Ты действовал/а на месте этих школьников? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.  
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Отметь, что из изображённого – 
механические транспортные средства! 

 

2-е задание. Обдумай, что/кого перевозит каждое транспортное средство! 
Подчеркни коричневой чертой названия тех транспортных средств, которые 
перевозят грузы! Подчеркни зелёной чертой названия тех транспортных 
средств, которые перевозят пассажиров! Подчеркни красной чертой 
названия тех транспортных средств, которые перевозят и грузы, и 
пассажиров! 

Поезд, самолёт, корабль, мопед, подвода, грузовой автомобиль (грузовик), 

легковой автомобиль, велосипед, автобус, мотоцикл, трактор. 

3-е задание. Поясни правила перевозки пассажиров в каждом из 
транспортных средств! 
Автобус –  _________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

Грузовик –  ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

Корабль –  _________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

Мопед –  ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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Мотоцикл –  ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Подвода –  __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Велосипед –  ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Легковой автомобиль –  _______________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Поезд –  ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ПЕРЕКРЁСТКА.  
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
(пример заданий для школьников) 

Рассмотри изображения! Определи вид каждого перекрёстка! Напиши, что у 
изображённых перекрёстков общее, а что отличается! Расскажи, как бы Ты 
переходил/а каждый перекрёсток! 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА НА ДОРОГАХ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Обсуди с одноклассниками и учителем/учительницей, что такое 
«слепая зона»! Почему, участвуя в дорожном движении, необходимо знать об 
этой зоне? 

 

СЛЕПАЯ ЗОНА 

 

2-е задание. Расскажи своим одноклассникам об известных Тебе ситуациях, 
когда Ты видел/а, как люди на улице действовали не в соответствии с 
правилами дорожного движения! Проанализируйте ситуацию, обсудите, 
какие негативные последствия это могло вызвать! Как нужно было 
действовать правильно? 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Выполни требуемое! 
1. Нарисуй свой велосипед! (Если у Тебя нет велосипеда, нарисуй такой, 

какой Тебе хотелось бы иметь!) 
2. Напиши, где Ты обычно ездишь на велосипеде!  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. Расскажи, какие меры безопасности Ты соблюдаешь, когда ездишь на 
велосипеде! 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Укажи стрелками, в какую сторону 
велосипедист повернёт! 

 

3-е задание. Внимательно прочитай описание ситуаций! Ответь на вопросы! 
1. Велосипедист неправильно сделал манёвр обезда ямы, не предупредив 

едущие позади транспортные средства. 
В какую опасную ситуацию могут попасть велосипедист и водитель 
транспортного средства? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Как бы Ты действовал/а на месте велосипедиста? 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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2. Мальчик едет по тротуару; не удержав руль, съезжает с тротуара и едва не 
попадает под проезжающую мимо машину.  
Нарушил ли мальчик правила дорожного движения? Какие? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Как бы Ты действовал/а на его месте? 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

4-е задание. Правильные ответы обведи кружком! (В каждом примере только 
один правильный ответ!) 
1. Пешеходам разрешено переходить улицу только тогда, когда 

A загорается основной зелёный сигнал. 
B на дополнительной секции светофора загорается зелёная стрелка. 
C загорается жёлтый сигнал. 

2. Предписывающие знаки 
A информируют о порядке (последовательности) выезда на какой-то 

участок дороги.  
B вводят или отменяют определённый режим дорожного движения.  
C указывают возможное направление и одновременно запрещают 

непредписанное направление. 
3. Скорость движения в городах и других населённых пунктах не должна 

превышать 
A 20 км/час. 
B 50 kм/час. 
C 90 kм/час. 

4. Чем быстрее автобус едет, тем  
A короче тормозной путь. 
B длиннее тормозной путь.  
C нет, на тормозной путь это не влияет.  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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5. Механическое транспортное средство – это  
A велосипед. 
B мотоцикл. 
C мопед. 

6. При поездке в легковом автомобиле 
A обязательно нужно пристёгиваться ремнём безопасности. 
B нужно пристёгиваться только водителю. 
C нужно пристёгиваться только тогда, когда едешь по сельским дорогам. 

7. Экзамен для водителей велосипеда можно здавать  
A младше 12 лет. 
B старше 12 лет.  
C любого возраста. 

8. Если велосипедист хочет сделать правый поворот, он должен 
A вытянуть в сторону прямую левую руку.  
B вытянуть в сторону прямую правую руку.  
C нет, он не должен подавать какой-либо сигнал. 

 



5. klase 
CEĻU SATIKSMES VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI UN TERMINI, 
KAS ATTIECAS UZ GĀJĒJIEM UN VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt svarīgākos ceļu satiksmes noteikumu terminus, kas 
attiecas uz gājējiem un velosipēdu vadītājiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Izprast ceļu satiksmes noteikumos lietoto terminu 

nozīmi, to skaidrojumu un lietojumu ceļu satiksmē. 
2. Nostiprināt zināšanas par ceļa zīmju nozīmi. 
3. Nostiprināt zināšanas par ceļu un ielu daļām, to izmanto-

šanas nosacījumiem. 
 
Jēdzieni 
Brauktuve, ceļa nomale, ceļš, dot ceļu, dzelzceļa pār-
brauktuve, dzīvojamā zona, gājēju ceļš, gājēju pāreja, 
galvenais ceļš, ietve, krustojums, mopēds, priekšroka, 
sadalošā josla, satiksmes regulētājs, transportlīdzeklis, 
velosipēds, velosipēdu ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 

braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kas no-
robežotas ar sadalošām joslām vai barjerām. 

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, 
prospekts, šķērsiela vai tamlīdzīgas teritorijas visā platu-
mā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas 
un saliņas). 

Dot ceļu – prasība, kas nosaka, ka ceļu satiksmes 
dalībnieks nedrīkst sākt braukt (iet), turpināt braukt (iet) 
vai izdarīt jebkādu manevru, ja tādējādi citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem tiek radīti traucējumi braukšanai 
(iešanai) vai viņi ir spiesti mainīt braukšanas (iešanas) 
virzienu vai ātrumu. 

Dzelzceļa pārbrauktuve – ceļa krustošanās ar dzelzceļa sliežu 
ceļa klātni vienā līmenī. Dzelzceļa pārbrauktuves robeža 
ir iedomāta līnija, kas perpendikulāri ceļa asij šķērso 
brauktuvi, sākot no dzelzceļa pārbrauktuves barjeras, ja 
šādas barjeras nav, tad no 134. vai 135. ceļa zīmes. 

Dzīvojamā zona – apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, 
atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar 
528. ceļa zīmi, bet izbraukšana ar 529. ceļa zīmi. 

Gājēju ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem (var būt apzīmēts 
ar 414. ceļa zīmi). 

Gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530. un 
531. ceļa zīmi un (vai) 931. ceļa apzīmējumu un domāta 
ceļa (ielas) šķērsošanai. 

Galvenais ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 201., 203., 204. vai 
205. ceļa zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas priekš-
rocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura uzstādīta 
206. vai 207. ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, asfaltbetona, 

bruģa un tamlīdzīgu segumu attiecībā pret ceļu ar grants 
vai šķembu segumu, vai ceļš ar jebkādu segumu attiecī-
bā pret ceļu bez seguma, vai jebkurš ceļš attiecībā pret 
vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (piemē-
ram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, 
uzņēmuma). 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem, tā piekļaujas 
brauktuvei vai var būt arī atdalīta no tās ar zaļo zonu, 
norobežojumiem. 

Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 
ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar iedomā-
tām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu 
noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz vietu, 
kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (piemē-
ram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, 
uzņēmuma). 

Mopēds – divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transport-
līdzeklis, kura motora darba tilpums ir ne lielāks par 
50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa mo-
toriem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka par 4 kW 
(elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) 
un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepār-
sniedz 45 km/h. 

Priekšroka – tiesības braukt (iet) iecerētajā virzienā pirma-
jam attiecībā pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. 

Sadalošā josla – ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktuves 
vienu no otras un nav paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai vai apturēšanai. 

Satiksmes regulētājs – persona, kas regulē ceļu satiksmi un 
ir pilnvarota to darīt. 

Transportlīdzeklis – ierīce, kas pēc savas konstrukcijas 
paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai 
bez motora. 

Velosipēds – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, 
izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot 
invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar elektro-
motoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW. 

Velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosi-
pēdiem un mopēdiem. 

 
GĀJĒJU UN PASAŽIERU PIENĀKUMI 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Apgūt svarīgākos gājēju un pasažieru pienākumus. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar gājēju pienākumiem, pārvietojoties un 

šķērsojot ceļu. 
2. Iepazīstināt ar pasažieru pienākumiem, gaidot, iekāpjot 

un braucot sabiedriskajā pasažieru transportlīdzeklī. 
3. Radīt izpratni par gājēju un pasažieru atbildību ceļu 

satiksmē.  
4. Apzināties satiksmes dalībnieku pienākumus īpašos 

gadījumos.  

150 



Jēdzieni 
Gājējs, pasažieris, operatīvais transportlīdzeklis, "drošības 
saliņa". 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu ir atrodama 2. klases mācību 
stundu "Pasažieru pienākumi" un "Noteikumi gājējiem" 
informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Pasažieris – persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā 

(izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas 
iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no 
transportlīdzekļa vai nokāpj no tā. 

Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis – autobuss, 
trolejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. 
Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem. 

 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt velosipēdu vadītāju pienākumus. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar velosipēdu vadītāju noteikumiem. 
2. Iepazīstināt ar drošības prasībām velosipēdiem un to 

vadītājiem. 
 
Jēdzieni 
Ietve, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēds, velosipēdu 
ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu atrodama 4. klases mācību 
stundas "Noteikumi velosipēdistiem" informācijas un 
jēdzienu skaidrojumā.  
Velosipēdu vadītājiem aizliegts: 
– braukt, neturot stūri; 
– braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa; 
– pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus 

ceļu satiksmes dalībniekus; 
– nepilngadīgam velosipēdistam vest pasažierus; 
– vest ar velosipēdu pasažierus vecumā līdz septiņiem 

gadiem, ja nav iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi 
kāju atbalstam; 

– braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš; 
– vilkt velosipēdus, kā arī citus transportlīdzekļus, izņemot 

piekabes, kas izgatavotas speciāli šim nolūkam. 
Braucot ar velosipēdu, ieteicams lietot speciālu velosipēdu 
vadītājiem paredzētu aizsargķiveri. Bērniem līdz 12 gadiem, 
braucot ar velosipēdu, obligāti ir jālieto aizsprādzēta 
aizsargķivere. 
Nepieciešams atcerēties, ka, braucot ar velosipēdu, jāuz-
velk spilgtas krāsas apģērbs ar gaismas atstarotājiem, tas 
ļauj citu transportlīdzekļu vadītājiem velosipēdistu sav-
laicīgi pamanīt. 
 
CEĻU SATIKSME DZĪVOJAMĀS ZONĀS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt ceļu satiksmes nosacījumus dzīvojamās zonās. 
 

Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par terminiem "dzīvojamā zona" 

un "priekšroka ". 
2. Iepazīstināt ar atļautajām un aizliegtajām darbībām 

dzīvojamā zonā. 
 
Jēdzieni 
Dzīvojamā zona, priekšroka. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Jēdzienu skaidrojums ir atrodams 5. klases mācību stundas 
"Ceļu satiksmes vispārīgie jautājumi un termini, kas 
attiecas uz gājējiem un velosipēdu vadītājiem" informācijas 
un jēdzienu skaidrojumā. 
Daudzdzīvokļu namu pagalmi ir uzskatāmi par dzīvojamo 
zonu. Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem 
atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās 
platumā. Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu 
vadītājiem ir priekšroka.  
Gājējiem un velosipēda vadītājiem dzīvojamā zonā 
aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu 
braukšanu.  
Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai 
speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja 
tās ir aizņemtas, tad transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai 
vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu 
transportlīdzekļu braukšanu. 
Dzīvojamā zonā aizliegts: 
– veikt transportlīdzekļu vadītāju apmācību; 
– stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk 

par piecām minūtēm; 
– iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa 

pārsniedz piecas tonnas, kā arī traktortehnikai, izņemot 
gadījumus, kad tas nepieciešams kravas iekraušanai, iz-
kraušanai vai darbu veikšanai, autobusiem, kuru garums 
pārsniedz sešus metrus, izņemot gadījumus, kad tas 
nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā. 

Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam 
jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. 
Maksimālais atļautais braukšanas ātrums dzīvojamā zonā ir 
20 km/h. Šī prasība jāievēro arī velosipēdu vadītājiem.  
Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos 
bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu 
atļauts patstāvīgi. Arī tie, kuri vēl nav nokārtojuši velo-
sipēda vadītāja eksāmenu un nav ieguvuši tiesības braukt ar 
velosipēdu, šajā zonā var pārvietoties likumīgi un gata-
voties braukšanai pa ielām un ceļiem.  
Velosipēdu vadītāji nedrīkst aizmirst, ka gājējiem šajā zonā 
arī ir tiesības justies drošiem un neapdraudētiem. Tādēļ 
velomīļiem jārespektē gājēju vēlme – brīvi un netraucēti 
pārvietoties visā dzīvojamās zonas teritorijā. 
 
VELOSIPĒDU BRAUKŠANAS DROŠĪBAS NOSACĪJUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt izpratni par satiksmes drošību, braucot ar 
velosipēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iemācīt pareizas braukšanas pozīcijas izvēli. 
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2. Apgūt velosipēdu vadītāju pienākumus, piedaloties ceļu 
satiksmē. 

 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pareiza braukšanas pozīcija ir obligāts drošības nosacījums, 
jo tā ļauj: 
– nodrošināt pareizu līdzsvaru; 
– ātri un precīzi veikt vadīšanas darbības  

(ar stūri, bremzēm, skaņas signālu); 
– mazināt noguruma iespaidu (krampji, muguras sāpes). 
Iegādājoties velosipēdu, svarīgi izvēlēties pareizo rāmja 
augstumu. Tas būtu jādara šādi: 
– jāuzsēžas uz velosipēda un jānovieto abas kājas uz 

zemes; 
– jāpārliecinās, ka attālums no ķermeņa līdz horizontā-

lajam stienim ir apmēram divi centimetri,  
Ja velosipēdam ir jaukta tipa rāmis, nepieciešams iztēloties 
horizontālo stieni. 
Sēdekļa noregulējumi jāpārbauda šādi: 
– augstums – nepieciešams apsēsties uz sēdekļa, novietot 

kājas uz pedāļiem, kājai jābūt nostieptai, kad pedālis 
atrodas lejas pozīcijā; 

– slīpums – sēdeklim jāatrodas paralēli zemei; 
– stūre –ir vienādā augstumā ar sēdekli vai mazliet zemā-

ka, ķermenim un rokai uz stūres jāveido 90 grādu leņķis. 
Velosipēdu vadītājiem: 
– aizliegts braukt pa brauktuvi, ja tai blakus atrodas velo-

sipēdu ceļš; 
– pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk 

brauktuves labajai malai; 
– atļauts braukt pa ceļa nomali vai arī pa ietvi, netraucējot 

gājēju kustību. 
 
CEĻA ZĪMES UN APZĪMĒJUMI 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt izpratni par ceļa zīmēm un apzīmējumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt un mācīt saprast ceļa zīmju valodu.  
2. Radīt izpratni, ka ceļa apzīmējumi palīdz orientēties 

braukšanas kārtībā. 
 
Jēdzieni 
Brīdinājuma zīmes, priekšrocības zīmes, rīkojuma zīmes, 
aizlieguma zīmes, norādījuma zīmes, virzienu rādītāji un 
informācijas zīmes, papildzīmes, horizontālie un vertikālie 
apzīmējumi. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu atrodama 2. un 3. klases 
mācību stundu "Ceļa zīmes" un 4. klases mācību stundu 
"Ceļa zīmes un to grupas" un "Apzīmējumi uz brauktuves" 
informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Mācību stundās rūpīgi jāizskaidro par priekšrocības grupas 
ceļa zīmēm, jo tās norāda braukšanas secību neregulējamos 
krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai šauros ceļa 
posmos (piemēram, ceļa remonts, ceļa sašaurinājums). 
Priekšrocības zīmes ir šādas: 
– 201. zīme "Galvenais ceļš". Ceļš, pa kuru braucot ir 

priekšroka šķērsot neregulējamus krustojumus; 
– 202. zīme "Galvenā ceļa beigas"; 

– 203., 204. un 205. zīme "Krustojums ar mazāk svarīgu 
ceļu" (203. zīme – no abām pusēm; 204. zīme – no labās 
puses; 205. zīme – no kreisās puses). Uz vienas zīmes 
var būt attēloti divi savstarpēji tuvu esoši krustojumi, un 
attālumu starp tiem nenorāda. Šīs zīmes uzstāda ārpus 
apdzīvotām vietām 150–200 metru attālumā no 
krustojuma; 

– 206. zīme "Dodiet ceļu". Transportlīdzekļa vadītājam 
jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo 
ceļu. Ja papildus uzstādīta 840. zīme, tad jādod ceļš 
transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu, kā arī 
transportlīdzekļiem, kas tuvojas pa vienādas nozīmes 
ceļu no labās puses, izņemot tramvaju vadītājus, kuriem 
saskaņā ar "Ceļu satiksmes noteikumu" 148. punktu 
(vienādas nozīmes ceļu krustojumā tramvaja vadītājam 
neatkarīgi no tā braukšanas virziena ir priekšroka 
attiecībā pret bezsliežu transportlīdzekļu vadītājiem) šajā 
gadījumā ir priekšroka; 

– 207. zīme "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts". 
Aizliegts braukt tālāk, neapturot transportlīdzekli tieši 
pirms stoplīnijas (929. apzīmējums). Ja tās nav, tad 
aizliegts braukt tieši pirms šķērsojamās brauktuves 
malas. 207. zīmi var uzstādīt arī pirms neapsargājamas 
dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī speciāla karantīnas 
posteņa, robežas šķērsošanas vietas un citām vietām, kur 
ceļu satiksmi apstādina ar barjeru vai citādi. Šajā 
gadījumā transportlīdzekļa vadītājam jāaptur 
transportlīdzeklis tieši pirms stoplīnijas (929. apzī-
mējums), ja tās nav, tad tieši pirms zīmes; 

– 208. zīme "Priekšroka pretim braucošajiem". Aizliegts 
iebraukt ceļa sašaurinātajā posmā, ja tas var apgrūtināt 
pretim braukšanu. Transportlīdzekļa vadītājam jādod 
ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kuri 
atrodas ceļa sašaurinātajā posmā vai šā posma pretējā 
galā; 

– 209. zīme "Priekšroka attiecībā pret pretim brauco-
šajiem". Šaurs ceļa posms, pa kuru braucot transport-
līdzekļa vadītājam ir priekšroka attiecībā pret pretim 
braucošajiem transportlīdzekļiem. Šī ceļa zīme tiek 
lietota kopā ar ceļa 930. ceļu apzīmējumu – plata pār-
traukta šķērslīnija. Tā norāda vietu, kur vadītājam, ja tas 
nepieciešams, jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu 
transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu. 

 
CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt izpratni par ceļu satiksmes regulēšanu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Apgūt ceļa zīmes un to nozīmi.  
2. Mācīt tulkot satiksmes regulētāja žestus, izprast to 

nozīmi. 
3. Atkārtot luksofora signālu nozīmi. 
 
Jēdzieni 
Luksofors, satiksmes regulētājs. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu ir atrodama 3. klases mācību 
stundas "Luksofora un satiksmes regulētāja signāli" 
informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
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Rūpīgi jāizskaidro luksofora signālu nozīme: 
– zaļas bultas (bultu) signāls uz melna fona atļauj braukt 

norādītajā virzienā (virzienos). Tāda pati nozīme ir zaļai 
bultai luksofora papildsekcijā, turklāt bulta, kas atļauj 
nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai 
pretējā virzienā. Ja zaļās bultas signāls luksofora 
papildsekcijā ir izslēgts, transportlīdzekļu braukšana 
attiecīgajā virzienā ir aizliegta; 

– melna bulta (bultas) uz sarkana un dzeltena signāla fona 
nemaina šo signālu nozīmi. Tās informē par atļautajiem 
braukšanas virzieniem, kad iedegsies zaļas bultas (bultu) 
signāls uz melna fona; 

– melna bulta (bultas) uz zaļa signāla fona norāda, ka 
luksoforam ir papildsekcija, kā arī atļauj braukt bultas 
(bultu) norādītajos virzienos. 

Papildsekcijas parasti ir luksoforiem, kas novietoti 
sarežģītos krustojumos. Ja deg papildsekcija, kas atļauj 
pagriezienu vajadzīgajā virzienā, jāatceras, ka velosipēda 
vadītājam jādod ceļš citiem transportlīdzekļiem, kuriem arī 
deg zaļā gaisma, bet kuri iebrauc krustojumā no cita 
pievedceļa. Būtiski saprast policista (satiksmes regulētāja) 
žestu nozīmi. 
Ja satiksmes regulētājs pret vadītāju (gājēju) ir ar plecu, 
viņa rokas paceltas sānis vai nolaistas lejā, tas nozīmē, ka 
vadītājs drīkst braukt taisni vai nogriezties pa labi, bet 
gājējs drīkst šķērsot brauktuvi.  
Ja stāv ar krūtīm vai arī ar muguru pret vadītāju (gājēju), 
tas nozīmē, ka vadītājs (gājējs) braukt (iet) nedrīkst, bet ir 
jāstāv un jāgaida.  
Satiksmes regulētāja labā roka iztaisnota priekšā:  
– ja pret vadītāju (gājēju) vērsts satiksmes regulētāja 

kreisais plecs, tad vadītājs drīkst braukt visos virzienos – 
gan taisni, gan pa labi, gan kreisi, gan apgriezties 

braukšanai pretējā virzienā, kā arī gājējs drīkst šķērsot 
brauktuvi;  

– ja pret vadītāju (gājēju) stāv ar krūtīm, vadītājs drīkst 
braukt vienīgi, lai nogrieztos pa labi, bet gājēji iet 
nedrīkst;  

– ja pret vadītāju (gājēju) vērsts satiksmes regulētāja 
labais plecs un ceļu šķērso izstieptā roka vai priekšā ir 
viņa mugura, tas nozīmē, ka vadītājs (gājējs) braukt (iet) 
nedrīkst, bet ir jāstāv un jāgaida.  

Ja satiksmes regulētājs stāv ielas vidū pacēlis zizli taisni 
augšā, tas nozīmē, ka jāstāv un jāgaida visiem krustojumā 
esošajiem satiksmes dalībniekiem. 
 
SATIKSMES DROŠĪBA GĀJĒJIEM UN VELOSIPĒDU 
VADĪTĀJIEM 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par satiksmes drošību gājējiem un 
velosipēdu vadītājiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Prast novērtēt riska situācijas, kas apdraud veselību un 

drošību ceļu satiksmē. 
2. Sniegt zināšanas par to, kur meklēt palīdzību nelaimes 

gadījumos uz ceļa. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Šajās mācību stundās ir paredzēts atkārtot satiksmes 
noteikumu prasības gājējiem un velosipēdu vadītājiem, jo 
tieši pirms vasaras brīvlaika svarīgi vēlreiz pārrunāt gājēju 
un velosipēdu vadītāju pienākumus, piedaloties ceļu 
satiksmē. 



CEĻU SATIKSMES VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI UN TERMINI,  
KAS ATTIECAS UZ GĀJĒJIEM UN VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Rūpīgi apskati zīmējumu!  
Zīmējumā ieraksti to vietu nosaukumus, kurus Tu zini! 

 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Autobuss, trolejbuss un maršruta taksometrs ir sabiedriskie 
pasažieru transportlīdzekļi. 
 

  

2. Satiksmes regulētājs nav persona, kas regulē ceļu satiksmi. 
 
 

  

3. Priekšroka ir tiesības braukt iecerētajā virzienā pirmajam.  
 
 

  

4. Priekšroka ir tiesības iet iecerētajā virzienā pirmajam. 
 
 

  

5. Ceļa daļa, kas nav paredzēta automašīnu braukšanai, ir 
nomale. 
 

  

6. Velosipēdu ceļš ir paredzēts braukšanai ar velosipēdiem un 
automašīnām. 
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3. uzdevums. Aplūko attēlotās ceļa zīmes! Uzraksti, par ko tās informē! 

 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 

4. uzdevums. Uzraksti doto jēdzienu skaidrojumu! 

1. Brauktuve –  _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Dzīvojamā zona –  ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Sadalošā josla –  ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Galvenais ceļš –  ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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5. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

Jautājums Atbilde 

1. Kāpēc vienmēr jāiet 
pa ielas vai ceļa daļu, 
kas domāta gājējiem? 
 
 
 

  

2. Kāpēc uz ceļiem 
nepieciešama 
sadalošā josla? 
 
 
 

 

3. Kādos gadījumos 
satiksmes 
dalībniekam jādod 
ceļš? 
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GĀJĒJU UN PASAŽIERU PIENĀKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apvelc ar aplīti pareizo atbildes burtu (katrā piemērā ir tikai viena pareiza atbilde)! 

1. Gājēji drīkst pārvietoties pa 

A brauktuvi. 

B ietvi un velosipēdu ceļu. 

C gājēju ceļu, ietvi, ceļa nomali. 

2. Gājējiem, kas tumšā laikā pārvietojas pa brauktuvi ārpus apdzīvotām vietām, ir 

A jātur rokās sarkani karodziņi. 

B jābūt apģērbam ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

C jābūt gaišā apģērbā. 

3. Izmantojot skrituļslidas un skrituļdēļus, ir atļauts pārvietoties, ja 

A tas netraucē velosipēdistiem un gājējiem. 

B tas netraucē pārējos gājējus. 

C to atļauj satiksmes regulētājs. 

4. Gaismu atstarojošie elementi apģērbā ir jālieto, lai 

A citi gājēji redzētu. 

B būtu moderns. 

C transportlīdzekļa vadītājs laikus pamanītu. 

5. Organizēta cilvēku grupa pa ceļu  

A drīkst iet tikai pa brauktuves kreiso pusi. 

B drīkst iet tikai pa brauktuves labo pusi transportlīdzekļu braukšanas virzienā. 

C nedrīkst pārvietoties vispār. 

6. Gājējs drīkst šķērsot brauktuvi 

A ja luksoforā deg sarkanais signāls. 

B ja redzamības zonā ir transportlīdzekļi. 

C pa gājēju pārejām. 

7. Gaidīt pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli atļauts tikai 

A uz ietves un brauktuves. 

B uz iekāpšanas laukumiem, ja to nav, tad uz ietves vai ceļa nomales. 

C ceļa nomalēs. 

8. Pasažieriem atļauts iekāpt un izkāpt no transportlīdzekļa 

A jebkurā laikā. 

B tikai pēc tam, kad tas pilnībā apstājies. 

C kad tā braukšanas ātrums ir mazāks par 5 km/h. 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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9. Pasažieriem braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem ar drošības jostu, lai 

A nebūtu jāmaksā soda nauda. 

B aizsargātu sevi. 

D varētu ātrāk braukt. 

10. Pasažieriem aizliegts  

A braukšanas laikā sarunāties. 

B mainīt sēdvietu. 

C atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis. 

 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Katrā zīmējumā atrodi situācijas, kurās tiek pārkāpti ceļu satiksmes 
noteikumi! Uzraksti tos un paskaidro, kā būtu jārīkojas pareizi!  

 

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________
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3. uzdevums. Atzīmē pareizo atbildi, to apvelkot! Pamato atbildes izvēli! 

1. Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotajām vietām gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi, 
jātur iedegts lukturis, 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2. Uz brauktuves drīkst iziet no transportlīdzekļa aizsega, pirms tam pārliecinoties par drošību, 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem ātri jāšķērso brauktuve,  

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

4. Pasažieri braukšanas laikā nedrīkst traucēt vadītāju,  

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

4. uzdevums. Papildini teikumus! 

1. Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, _________________________________________, ja to nav,  

tad pa ____________________________ . 

2. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas 

_____________________________________________ braukšanas virzienam. 

3. Gājējiem brauktuve jāšķērso pa _________________________________________. 

5. uzdevums. Uzraksti, kā Tu rīkotos šajās situācijās! Pamato atbildi! 

1. Braucot trolejbusā, redzi, ka divi zēni cenšas atvērt tā durvis. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Draugs piedāvā aizvest mājās ar savu motociklu, bet viņam ir tikai viena aizsargķivere. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Brīdī, kad vēlies šķērsot brauktuvi, tuvojas operatīvais transportlīdzeklis.  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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4. Tu vēlies šķērsot brauktuvi, bet tuvumā neredzi gājēju pāreju.  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Tu dodies pāri ielai, bet nepagūsti laikā šķērsot brauktuvi. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

6. Vecāki ir uzdāvinājuši jaunas skrituļslidas. Tu tās vēlies izmēģināt, bet uz ietves ir daudz 
gājēju. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

7. Vakarā pa slikti apgaismotu ceļu Tev ir jādodas uz treniņu. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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VELOSIPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko zīmējumu! Pieraksti velosipēda svarīgākās detaļas! 

 
 

Bremzes, skaņas signāls, gaismas atstarotāji, rāmis, sēdeklis, spieķi,  
riteņi, ķēde, ātruma pārslēgs, stūre. 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumu un nosaki, vai tas ir pareizs! Ja tas ir nepareizs, tad uzraksti 
pareizu apgalvojumu! 

1. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi atļauts personām no 14 gadiem. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Dzīvojamās zonās bērni neatkarīgi no to vecuma nedrīkst braukt ar velosipēdu patstāvīgi.  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm un gaismas atstarotājiem. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Velosipēdu vadītājiem nav atļauts braukt pa ietvi. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Velosipēda vadītājs drīkst braukt, neturot stūri.  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti pamanītās kļūdas!  
Uzraksti, kā katrā situācijā jārīkojas pareizi! 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 

4. uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

Vecāki Gatim uzdāvināja jaunu velosipēdu! Beidzoties mācību stundām, viņš nolemj izmēģināt 
jauno velosipēdu. Braucot pa ietvi, viņš pēkšņi nenovalda stūri un uzbrauc garām ejošajai sievietei, 
traumējot viņu. 

1. Vai, Tavuprāt, Gatis pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus? Atbildi pamato! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā varēja novērst šo nelaimes gadījumu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kā būtu jārīkojas Gatim? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kā Tu būtu rīkojies Gata vietā? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Turpini stāstu! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSME DZĪVOJAMĀS ZONĀS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apvelc ar aplīti pareizo atbildes burtu (katrā piemērā ir tikai viena pareiza atbilde)! 

1. Dzīvojamā zonā gājējiem atļauts pārvietoties pa 

A ietvi un brauktuvi. 

B ietvi. 

C ietvi un ceļa nomali. 

 

2. Dzīvojamā zonā priekšroka ir 

A automašīnām. 

B gājējiem un pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. 

C gājējiem un velosipēdu vadītājiem. 

 

3. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta 

A uz ietvēm. 

B uz brauktuves. 

C stāvlaukumos vai vietās, kur tas netraucē gājējus vai citus transportlīdzekļus. 

 

4. Dzīvojamā zonā aizliegts 

A iebraukt vieglajiem transportlīdzekļiem. 

B stāvēt transportlīdzekļiem. 

C mācīt vadīt transportlīdzekli. 

 

5. Izbraucot no daudzdzīvokļu nama pagalma, vadītājam 

A ir priekšroka. 

B jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. 

C jābrīdina gājēji. 
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2. uzdevums. Apskati attēlu! Izveido nelielu stāstu par ceļu satiksmes drošību dzīvojamā zonā! 
Izdomā stāsta nosaukumu! 

 
 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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VELOSIPĒDU BRAUKŠANAS DROŠĪBAS NOSACĪJUMI 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Aplūko attēlus un izveido stāstu par satiksmes drošību, braucot ar velosipēdu! Uzraksti to!  
Izdomā stāsta nosaukumu! 

 
(Attēls: Jalgrattaraamat. Tallinn, 2000. Maanteeamet Liiklusohutuse osakond. 24., 25. lpp.) 

 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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CEĻA ZĪMES UN APZĪMĒJUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aizpildi tabulu! Ar X atzīmē, kurai grupai ceļa zīme atbilst! 

Nr. 
p.k. 

Zīmes Brīdinājuma Priekšrocības Aizlieguma Rīkojuma Norādījuma Virzienu un 
informācijas 

zīmes 

Papildzīmes 

1. 

 

       

2. 

 

       

3. 

 

       

4. 

 

       

5. 

 

       

6. 

 

       

7. 

 

       

8. 

 

       

9. 

 

       

10. 

 

       

  

2. uzdevums. Veic projekta darbu "Mēs ievērojam ceļa zīmes un apzīmējumus"!  

1. Izpēti ceļa zīmes un ceļa apzīmējumus skolas un mājas tuvumā! 

2. Kādas ceļa zīmes ievēroji? Uzraksti, ko tās nozīmē! 

3. Sagatavo foto vai zīmējumu izstādi par ceļa zīmēm un apzīmējumiem! 
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3. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Vadītājus par tuvošanos bīstamam ceļa posmam brīdina 
aizlieguma zīmes. 

  

2. Ceļu apzīmējumi dalās horizontālajos un  
vertikālajos. 

  

3. Zīmes, kuras ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu, sauc 
par norādījuma zīmēm. 

  

4. Braukšanas virzienu un attālumu norāda  
papildzīmes. 

  

5. Zīme "Velosipēdistiem braukt aizliegts"  
nav aizlieguma zīme. 
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CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Uzraksti, kas luksoforam un satiksmes regulētājam ir kopīgs, kas atšķirīgs! 

 
 

Kopīgais Atšķirīgais 
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2. uzdevums. Aplūko luksofora attēlus! Pieraksti, ko nozīmē katrs luksofora signāls! 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

  _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

  _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

   

3. uzdevums. Aplūko satiksmes regulētāja signālus!  
Pieraksti katram attēlam atbilstošo skaidrojuma ciparu!  

1. No kreisā un labā sāna puses gājējiem atļauts šķērsot brauktuvi. 

2. Gājējiem atļauts šķērsot brauktuvi aiz satiksmes regulētāja muguras. 

3. Gājējiem brauktuvi šķērsot aizliegts. 

 

170 



4. uzdevums. Izlasi teikumus un pasvītro atrastās kļūdas!  

1. Latvijā satiksmi regulē luksofori, satiksmes regulētāji un gājēji.  

2. Zaļš luksofora signāls aizliedz kustību, bet dzeltens to atļauj.  

3. Signāls ar cilvēka siluetu attiecas gan uz gājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem.  

4. Ceļu satiksmes regulētājs nedrīkst dot svilpes signālu, jo tas var traucēt gājējus.  

5. Transportlīdzeklim pirms gājēju pārejas nav jāapstājas. 

6. Vadītājiem un gājējiem nav jāpakļaujas satiksmes regulētāja signāliem. 

5. uzdevums. Pārdomā un uzzīmē vai uzraksti, kas ir nepieciešams tuvākajā apkārtnē, lai varētu 
ērti un droši pārvietoties gan gājēji, gan transportlīdzekļa vadītāji! 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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SATIKSMES DROŠĪBA GĀJĒJIEM UN VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aizpildi tabulu! Uzraksti, kādās bīstamās situācijās, piedaloties ceļu satiksmē, 
Tavuprāt, var nokļūt velosipēda vadītājs! Pamato, kā no tām var izvairīties! 

Bīstamas situācijas apraksts Pamatojums 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Ielas šķērsošana pa gājēju pāreju, nepārliecinoties par satiksmes 
drošību, ir bīstama. 

  

2. Izkāpjot no sabiedriskā pasažieru transportlīdzekļa, uzreiz drīkst 
uzsākt ielas šķērsošanu. 

  

3. Ielas šķērsošana vietā, kur malā novietoti transportlīdzekļi, nav 
bīstama. 

  

4. Ielu nedrīkst šķērsot skriešus. 
 

  

5. Krustojumu drīkst šķērsot, ja luksoforā deg dzeltenais signāls.  
 

  

 
 

172 



3. uzdevums. Aplūko attēlus!  
Pieraksti katram attēlam atbilstošo skaidrojuma ciparu! 

1. Abpusējas neredzamības situācija. 
2. Vienpusējas neredzamības situācija. 
3. Nosacītas neredzamības situācija. 
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4. uzdevums. Izlasi tekstu! Izvērtē Gunta rīcību! Atbildes pamato! 

1. Guntis izskrien uz brauktuves no šķēršļa aizsega, kas neļauj pārskatīt ielu. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. Šķērsojot ielu, Guntis ir aizskatījies uz kādu objektu, līdz ar to transportlīdzeklis, kas tuvojas 
no sāniem, paliek nepamanīts. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Guntis šķērso ielu, nepārliecinoties, vai pa to brauc vai nebrauc transportlīdzekļi. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Guntis pamana attālāk braucošos transportlīdzekļus, tāpēc ielu nešķērso. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

Pieturā Jana izkāpa no autobusa. Viņa vēlējās pāriet ceļu gar autobusa priekšpusi, bet nepamanīja, 
ka garām autobusam brauca vieglā automašīna. Jana pakļuva zem mašīnas. 

1. Vai Jana pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus? Atbildi pamato! 

2. Vai vieglās automašīnas vadītājs pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus?  
Atbildi pamato! 

3. Kā, Tavuprāt, šo nelaimes gadījumu varēja novērst? 

4. Kā Tu rīkotos, ja būtu bijis notikuma vietā? 

5. Kā Tu būtu rīkojies Janas vietā? Kāpēc? 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОХОЖИМ И ВЕЛОСИПЕДИСТАМ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Внимательно рассмотри рисунок!  
Впиши в рисунок известные Тебе названия мест! 

 

2-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильный ответ! 

Утверждение Правильно Неправильно 

1. Автобус, троллейбус и маршрутное такси – общественные 
пассажирские транспортные средства. 

  

2. Регулировщик дорожного движения – это не человек, 
который регулирует дорожное движение. 

  

3. Приоритет в дорожном движении – это право ехать 
первым в выбранном направлении. 

  

4. Приоритет в дорожном движении – это право идти 
первым в выбранном направлении. 

  

5. Часть дороги, не предназначенная для проезда  
автомашин, – это край дороги (обочина). 

  

6. Велосипедная дорожка – это дорога, предназначенная для 
велосипедистов и автомашин. 
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3-е задание. Рассмотри изображённые дорожные знаки! Напиши, о чём они сообщают! 

 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 

4-е задание. Напиши пояснение к данным понятиям! 

1. Проезжая часть –  ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Жилая зона –  ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Разделительная полоса –  ______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Главная дорога –  _____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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5-е задание. Ответь на вопросы! 

Вопрос Ответ 

1. Почему всегда нужно 
ходить по той части 
улицы или дороги, 
которая 
предназначена для 
пешеходов? 

 

2. Почему на дорогах 
необходима 
разделительная 
полоса?  
 
 

 

3. Поясни, в каких 
случаях участники 
дорожного движения 
должны уступать 
дорогу? 
 

 

 
 

177 



ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ И ПАССАЖИРОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Обведи кружком букву около правильного ответа (в каждом примере только 
один правильный ответ)! 

1. Пешеходы могут передвигаться  
A по проезжей части. 
B по тротуару и велосипедной дорожке. 
C по пешеходной дорожке, тротуару, обочине дороги. 

2. Пешеходы, которые в тёмное время суток вне населённых пунктов передвигаются по 
проезжей части, должны 
A держать в руках красные флажки. 
B быть в одежде с элеменами из светоотражающих («световозвращающих») 

материалов. 
C быть в светлой одежде. 

3. Передвигаться на роликовых коньках и роликовой доске (скейтборде) разрешено, если 
A это не мешает велосипедистам и пешеходам. 
B это не мешает остальным пешеходам. 
C это разрешает регулировщик дорожного движения. 

4. Светоотражающие («световозвращающие») элементы на одежде нужно использовать 
для того, чтобы 
A другие пешеходы тебя заметили.  
B быть модным. 
C водители транспортных средств вовремя тебя заметили. 

5. Организованная группа/колонна людей по дороге 
A может идти только по левой стороне проезжей части. 
B может идти только по правой стороне проезжей части – по направлению движения 

транспорта.  
C не может передвигаться вообще. 

6. Пешеход может пересекать проезжую часть, 
A если на светофоре горит красный сигнал. 
B если в зоне видимости находятся транспортные средства. 
C по пешеходному переходу. 

7. Ждать пассажирский общественный транспорт разрешается только 
A на тротуаре и проезжей части. 
B на посадочной площадке, а если её нет, то на тротуаре или краю дороги (обочине).  
C на краю дороги (обочине). 

8. Пассажирам разрешается входить в транспортное средство и выходить из него 
A в любое время. 
B только после того, как транспортное средство полностью остановится. 
C когда скорость движения транспорта менее 5 км/час.  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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9. Пассажиры во время поездки должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, чтобы 
A не пришлось платить штраф. 
B защитить себя. 
D можно было ехать быстрее. 

10. Пассажирам запрещается 
A во время поездки разговаривать. 
B менять сидячее место. 
C открывать дверь движущегося транспортного средства. 

2-е задание. Рассмотри фотографии и рисунок! На них изображены ситуации, когда 
нарушаются правила дорожного движения! Напиши об этих нарушениях и поясни, как 
нужно было бы действовать правильно! 

 

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________
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3-е задание. Обведи кружком правильный ответ! Обоснуй выбор ответа! 

1. В тёмное время суток вне населённых пунктов пешеходы, идущие по проезжей части, 
должны держать зажжённый фонарь… 

Да/Нет 

так как ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2. На проезжую часть можно выходить из заслоняющего обзор транспортного средства, 
если перед этим убедился в безопасности… 

Да / Нет 

так как ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3. Если приближается оперативное транспортное средство, пешеходам нужно быстро 
пересечь проезжую часть… 

Да /Нет 

так как ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

4. Пассажиры не должны во время движения транспортного средства беспокоить 
водителя…  

Да/ Нет 

так как ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

4-е задание. Дополни предложения! 

1. Пешеходы должны передвигаться по тротуару,_____________________________, а если 
тротуара нет, то по ____________________________ . 

2. Вне населённых пунктов пешеходы, которые идут по краю проезжей части или по 
обочине, должны передвигаться __________________ движению транспортных средств. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по ________________________________. 

5-е задание. Напиши, как бы Ты действовал/а в такой ситуации! Свой ответ обоснуй! 

1. Во время поездки в троллейбусе Ты видишь, как два мальчика пытаются открыть его 
двери 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Друг предлагает отвезти Тебя домой на своём мотоцикле, но у него есть только один 
защитный шлем 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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3. В тот момент, когда Ты собираешься пересечь проезжую часть, Ты замечаешь, что 
приближается оперативное транспортное средство. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Ты хочешь пересечь проезжую часть, но поблизости не видишь пешеходного перехода 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Ты направляешься через улицу, но не успеваешь вовремя пересечь проезжую часть. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Родители подарили Тебе новые роликовые коньки. Тебе хочется скорее их опробовать, 
но на тротуарах много прохожих. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

7. Вечером по плохо освещённой дороге Тебе нужно идти на тренировку. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ОБЯЗАННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Впиши названия важнейших деталей велосипеда! 

 
Тормоз, звуковой сигнал, светоотражатель, рама, сидение,  

спицы, колёса, цепь, переключатель скоростей, руль. 

2-е задание. Прочитай данные утверждения и определи, правильны ли они! Если 
утверждение неправильное, напиши правильное! 

1. Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается лицам с 14 лет. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. В жилых зонах детям независимо от их возраста нельзя ездить на велосипеде 
самостоятельно. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Велосипед должен быть оборудован тормозом и светоотражателем. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Велосипедистам не разрешается ездить по тротуару. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Велосипедист может ехать, не держась за руль. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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3-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши о замеченных ошибках!  
Напиши, как нужно было бы действовать правильно в каждой из этих ситуаций! 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 

4-е задание. Прочитай текст и ответь на вопросы! 

Родители подарили Гатису новый велосипед! После уроков он решил опробовать новый 
велосипед. Когда он ехал по тротуару, он вдруг не удержал руль и наехал на идущую мимо 
женщину, травмировав её. 

1. Нарушил ли Гатис правила дорожного движения, как Ты считаешь? Ответ обоснуй! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Как можно было избежать этого несчастного случая? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Как нужно было действовать Гатису? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Как бы Ты действовал/а на месте Гатиса? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Продолжи рассказ! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Обведи кружком букву около правильного ответа (в каждом примере есть 
только один правильный ответ)! 

1. В жилой зоне пешеходам разрешается передвигаться по 

A тротуару и проезжей части. 

B тротуару. 

C тротуару и краю дороги (обочине). 

 

2. В жилой зоне приоритет имеют 

A автомашины. 

B пешеходы и общественный пассажирский транспорт.  

C пешеходы и велосипедисты. 

 

3. В жилой зоне транспортным средствам разрешается стоять 

A на тротуарах. 

B на проезжей части. 

C на площадках для стоянки или в местах, где они не мешают пешеходам и другим 
транспортным средствам.  

 

4. В жилой(ую) зоне(у) запрещено 

A въезжать легковым транспортным средствам.  

B стоять транспортным средствам. 

C обучать водить транспортное средство. 

 

5. При выезде из двора многоквартирного дома водитель 

A имеет приоритет. 

B обязан уступить дорогу другим участникам дорожного движения.  

C должен предупреждать пешеходов. 
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2-е задание. Рассмотри рисунок! Составь небольшой рассказ о безопасности дорожного 
движения в жилых зонах! Придумай название для своего рассказа! 

 
 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
(пример задания для школьников) 

Рассмотри рисунки и составь рассказик о безопасности дорожного движения при езде на 
велосипеде! Запиши его! Придумай заглавие для своего рассказа! 

 
(Рисунок: Jalgrattaraamat. Tallinn, 2000. Maanteeamet Liiklusohutuse osakond. 24., 25. стр.) 

 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА (ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДОРОГЕ) 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Заполни таблицу! Отметь крестиком (X), к какой группе относится 
дорожный знак! 

Nr. 
п/п 

Знаки Предупреж-
дающие 

Приоритета Запре-
щающие 

Предпи-
сывающие 

Особых 
предпи-
саний 

Направления 
и инфор-
мационно-

указательные 

Дополни-
тельной 

информации 

1. 

 

       

2. 

 

       

3. 

 

       

4. 

 

       

5. 

 

       

6. 

 

       

7. 

 

       

8. 

 

       

9. 

 

       

10. 

 

       

2-е задание. Выполни проектную работу «Мы замечаем/учитываем дорожные знаки и 
дорожную разметку»! 

1. Вместе с родителями изучи дорожные знаки и дорожную разметку вблизи школы и дома! 
2. Нарисуй дорожные знаки, которые вы заметили! Рядом напиши, что они означают! 
3. Подготовь выставку фотографий или рисунков! 
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3-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильный ответ! 

Утверждение Правильно Непра-
вильно 

1. Водителей о приближающейся опасности на отрезке дороги 
предупреждают запрещающие знаки. 

  

2. Разметка дороги подразделяется на горизонтальную и 
вертикальную.  

  

3. Знаки, которые вводят или отменяют определённые 
ограничения в режиме дорожного движения, называются 
предписывающими знаками. 

  

4. Направление движения и расстояние указывают знаки 
дополнительной информации.  

  

5. Знак «Движение на велосипедах запрещено» не является 
запрещающим знаком. 
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Напиши, что у светофора и регулировщика дорожного движения общее, 
одинаковое, а что различается! 

 
 

Общее Различное 
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2-е задание. Рассмотри изображения светофоров! Рядом с изображениями напиши, что 
означает каждый сигнал светофора! 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

   

3-е задание. Рассмотри сигналы регулировщика дорожного движения!  
Припиши к каждой фотографии номер подходящего пояснения! 

1. Пешеходам слева и справа разрешено переходить проезжую часть. 

2. Пешеходам разрешено пересекать проезжую часть за спиной регулировщика дорожного 
движения. 

3. Путь пешеходам закрыт. 
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4-е задание. Прочитай предложения и подчеркни замеченные ошибки! 

1. В Латвии дорожное движение регулируют светофоры, регулировщики дорожного 
движения и пешеходы.  

2. Зелёный сигнал светофора запрещает движение, а жёлтый разрешает.  

3. Сигнал с силуэтом человека относится и к пешеходам, и к водителям транспорта. 

4. Регулировщик дорожного движения не может подавать сигнал свистком, так как это 
может вызвать беспокойство у пешеходов. 

5. Транспортному средству перед пешеходным переходом не нужно останавливаться. 

6. Водителям и пешеходам не нужно подчиняться сигналам регулировщика дорожного 
движения. 

5-е задание. Обдумай и нарисуй или напиши, что необходимо в ближайшей окрестности, 
чтобы можно было удобно и безопасно передвигаться и пешеходам, и водителям 
транспортных средств! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Заполни таблицу! Напиши, в какие опасные ситуации, по Твоему мнению, 
может попасть на дороге велосипедист! Поясни, как можно этого избежать! 

Описание опасной ситуации Пояснение 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

 

2-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно

1. Пересекать улицу по пешеходному переходу, не 
убедившись в безопасности движения, опасно. 

  

2. Выйдя из общественного пассажирского транспорта, можно 
сразу начинать переходить улицу. 

  

3. Переходить улицу в том месте, где на краю дороги стоят 
транспортные средства, неопасно. 

  

4. Улицу нельзя пересекать бегом.  
 

  

5. Перекрёсток можно переходить, если на светофоре горит 
жёлтый сигнал.  
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3-е задание. Рассмотри рисунки!  
Припиши к каждому рисунку цифру подходящего пояснения! 

1. Ситуация взаимной невидимости. 
2. Ситуация односторонней невидимости. 
3. Ситуация относительной невидимости.  
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4-е задание. Прочитай текст! Оцени действия Гунтиса! Ответы обоснуй! 

1. Гунтис выбежал на проезжую часть из-за перекрёстка, который не позволял видеть 
улицу. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Пересекая улицу, Гунтис засмотрелся на что-то и из-за этого не заметил транспортное 
средство, приближавшееся сбоку. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Гунтис переходил улицу, не убедившись, едет или не едет по ней транспорт. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4. Гунтис заметил едущее вдалеке транспортное средство, поэтому не стал переходить 
улицу. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5-е задание. Прочитай текст и ответь на вопросы! 

На остановке Яна вышла из автобуса. Она хотела перейти дорогу перед автобусом, но не 
заметила, что мимо автобуса едет легковая машина. Яна попала под машину. 

1. Нарушила ли Яна правила дорожного движения? Ответ обоснуй!  

2. Нарушил ли правила дорожного движения водитель легковой автомашины?  
Ответ обоснуй!  

3. Как, на Твой взгляд, этот несчастный случай можно было предотвратить?  

4. Как бы Ты действовал/а, если бы оказался/лась на месте происшествия?  

5. Как бы Ты действовал/а на месте Яны? Почему? 

 
 



6. klase 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJU UN TRANSPORTLĪDZEKĻU 
VADĪTĀJU PIENĀKUMI ĪPAŠOS GADĪJUMOS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par velosipēdu vadītāju un transport-
līdzekļu vadītāju pienākumiem īpašos gadījumos. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar velosipēdu vadītāju pienākumiem. 
2. Iepazīstināt ar transportlīdzekļu vadītāju pienākumiem 

īpašos gadījumos. 
3. Iepazīstināt ar operatīvajiem transportlīdzekļiem. 
 
Jēdziens 
Operatīvais transportlīdzeklis. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu atrodama 5. klases mācību 
stundas "Velosipēdu vadītāju pienākumi" informācijas un 
jēdzienu skaidrojumā. 
Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgo-
jošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, 
citiem ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš. Ja 
tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu 
zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas 
signālu, citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu 
vadītājiem un pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem 
(ja nav konstruktīvi izveidota ceļa elementa, kas atdala 
brauktuvi, piemēram, barjeras, sadalošās joslas) jādod tam 
ceļš, apturot transportlīdzekli pie ietves vai uz nomales, ja 
tā aizņemta, tad iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. 
Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri tuvojas krustojumam 
(ceļam) no cita virziena ceļiem, jāaptur transportlīdzeklis 
pirms šķērsojamās brauktuves. Uzsākt (turpināt) braukt 
drīkst tikai pēc tam, kad garām ir pabraucis transport-
līdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz 
pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas). 
Operatīvā transportlīdzekļa uzdevumi, piedaloties ceļu 
satiksmē, ir šādi: 
– glābt cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērst 

personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu 
videi; 

– novērst draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī 
braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 

– sekot bēgošai personai; 
– pārvadāt materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros; 
– pavadīt citus transportlīdzekļus (kolonnas). 
Šādu uzdevumu veikšanas laikā operatīvo transportlīdzekļu 
vadītāji drīkst neievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības, 
kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. 
Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespēja-
mais, lai tiktu nodrošināta ceļu satiksmes drošība. Minētās 
tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu 

vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie 
transportlīdzekļi. 
Pirms pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) braucošajam 
operatīvajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu 
mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu 
skaņas signālu. Aiz pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) 
braucošajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu 
mirgojošu zilu bākuguni.  
Iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla 
skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme. To var izmantot, 
brīdinot par nelaimes gadījumu (piemēram, ceļu satiksmes 
negadījumu), kā arī pavadot transportlīdzekli (kolonnu). 
Iedegta mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns nedod 
priekšroku. To lieto, lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalīb-
nieku uzmanību un brīdinātu tos par iespējamām briesmām. 
Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni iededz transport-
līdzekļu vadītāji, kas veic šādus uzdevumus: 
– pavada transportlīdzekļus, kas pārvadā sevišķi smagas 

vai lielgabarīta kravas; 
– pavada tādu transportlīdzekļu kolonnas, kuri pārvadā 

sprāgstvielas, radioaktīvas vielas vai spēcīgas iedarbības 
indīgas vielas; 

– uz ceļa veic ceļa uzturēšanas, kā arī citus remonta vai 
avārijas seku likvidēšanas darbus. 

Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni ceļu satiksmē atļauts 
iedegt arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada 
transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēti 
specifiskiem uzdevumiem (piemēram, lielgabarīta 
automobiļi, traktortehnika), transportlīdzekļus, kas tiek 
izmantoti specifiskiem uzdevumiem (piemēram, tehniskās 
palīdzības, ceļu uzraudzības automobiļi), kā arī komunālo 
dienestu (piemēram, elektroapgādes, siltumapgādes) 
transportlīdzekļus, ja šādu transportlīdzekļu atrašanās uz 
ceļa var radīt traucējumus vai bīstamību citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem. 
Zvanot uz tālruņa numuru 112, var ziņot par dažādiem 
negadījumiem un bīstamām situācijām (piemēram, ceļu 
satiksmes negadījums, bīstama situācija kādai personai, 
nodarīts kaitējums dabai vai videi). Zvanītājam ir jānosauc 
savs vārds un uzvārds, sīki jāapraksta situācija (kur noticis, 
kas noticis, cik cietušo). Tikai tad, kad operators ir visu 
noskaidrojis, var pabeigt sarunu. Zvani, kas saņemti uz 
tālruni 112, tiek fiksēti, tāpēc viltus zvana gadījumā 
zvanītājam draud sods. 
 
KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS NOSACĪJUMI 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par krustojumu veidiem un to šķērsošanas 
nosacījumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar krustojumu pārbraukšanas nosacījumiem. 
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2. Iepazīstināt ar neregulējamo krustojumu šķērsošanas 
noteikumiem. 

 
Jēdzieni 
Krustojums, regulējams krustojums, neregulējams krusto-
jums, nevienādas un vienādas nozīmes ceļi, galvenais ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu atrodama 5. klases mācību 
stundu "Ceļu satiksmes regulēšana" un "Ceļa zīmes un 
apzīmējumi" informācijas un jēdzienu skaidrojumā.  
Krustojums ir vieta, kur satiekas pa dažādiem ceļiem 
braucoši satiksmes dalībnieki. Ja priekšā redzams ne-
regulējams ceļu krustojums, jābūt īpaši piesardzīgam un 
jārīkojas šādi:  
– jāsamazina ātrums, lai nepieciešamības gadījumā varētu 

apstāties; 
– jāpārliecinās par ceļa zīmēm, kuras nosaka šķērsošanas 

nosacījumus; 
– uzmanīgi jāvēro citu satiksmes dalībnieku rīcība; 
– jācenšas paredzēt krustojuma šķērsošanas situācija. 
Mācību stundās nepieciešams rūpīgi izskaidrot par 
priekšrocības grupas ceļa zīmēm, jo tās norāda braukšanas 
secību neregulējamos krustojumos. Reizēm galvenais ceļš 
maina krustojumā virzienu pa labi vai pa kreisi. Par 
galvenā ceļa maiņu norāda 840. papildzīme "Galvenā ceļa 
virziens". Priekšroka ir tiem, kuru ceļš apzīmēts kā 
galvenais.  
Galvenais ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 201., 203., 204. vai 
205. ceļa zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas 
priekšrocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura 
uzstādīta 206. vai 207. ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, 
asfaltbetona, bruģa vai tamlīdzīgu segumu attiecībā pret 
ceļu ar grants vai šķembu segumu, vai ceļš ar jebkādu 
segumu attiecībā pret ceļu bez seguma, vai jebkurš ceļš 
attiecībā pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakus teritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, 
uzņēmuma). Šī termina izpratnē mazāk svarīga ceļa posma 
segums tieši pirms krustojuma nenozīmē, ka attiecīgais ceļš 
ir vienādas nozīmes ar krustojamo ceļu. 
Ja galvenais ceļš ved taisni, tad krustojumā jāievēro šāda 
transportlīdzekļu šķērsošanas secība: 
– pirmie brauc tie, kas izvēlējušies braukt taisni vai pa 

labi; 
– otrie – tie, kas no galvenā ceļa veic kreisos pagriezienus;  
– trešie – tie, kas brauc taisni vai pa labi pa mazākas 

nozīmes ceļu; 
– ceturtie – tie, kas veic pagriezienus pa kreisi no šāda 

ceļa. 
Ja galvenais ceļš maina virzienu, tad tiem, kas brauc pa 
galveno ceļu, savstarpēji jāievēro tā dēvētais labās rokas 
princips. Tas nozīmē, ka braukšanas priekšroka ir tiem 
transportlīdzekļiem, kam pa labi nav transportlīdzekļu, vai 
tiem transportlīdzekļiem, kas atrodas labajā pusē. Šo 
apgalvojumu var izteikt arī šādi – turpināt ceļu drīkst tikai 
tad, ja labajā pusē nav kustībā esošu transportlīdzekļu. 
Kad aizbraukuši galvenā ceļa braucēji, arī mazāk svarīgā 
ceļa braucēji savā starpā mainās pēc labās rokas principa, ja 
viņu braukšanas trajektorijas krustojas. 
Braukšana pa loku, tāpat kā braukšana parastā krustojumā, 
ļauj izbraukt doto ielu krustojumu taisnā virzienā, 
nogriezties šķērsojamajā ielā gan pa labi, gan pa kreisi. 
Lokveida kustības priekšrocības ir šādas: 

– labāka ceļa pārredzamība; 
– mazāk sastrēgumu; 
– braukšana pa loku ir vienkāršāka; 
– gaidīšana un kavēšanās krustojumos, kur brauc pa loku, 

ir mazāk iespējama; 
– dod iespēju vienmērīgi braukt vajadzīgajā virzienā; 
– krustojuma uzturēšana ir lētāka nekā luksoforu darbības 

nodrošināšana. 
Velosipēdistam, iebraucot lokā, jāturas ceļa labajā malā. 
Braucot pa loku, velosipēdistam jāturas pēc iespējas tuvāk 
labajai malai. Braucot lokā, velosipēda vadītājam jāuzma-
nās no līdzās braucošajiem kravas automobiļiem, jo pastāv 
iespēja nokļūt to aklajā zonā. Kravas automobiļa vadītājs 
velosipēdistu varēs saskatīt tikai sānos esošajos 
atpakaļskata spoguļos. 
Jāiegaumē, ka vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu 
ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, 
velosipēdu un mopēdu vadītājiem jādod ceļš transport-
līdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu. 
 
CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR SATIKSMES 
REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par satiksmes regulētāja žestu 
nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Skaidrot satiksmes regulētāja žestus, izprotot to nozīmi. 
2. Atkārtot luksofora signālu nozīmi, saistot ar satiksmes 

regulētāja žestu nozīmi. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu atrodama 5. klases mācību 
stundas "Ceļu satiksmes regulēšana" informācijas un 
jēdzienu skaidrojumā. 

 
(Attēls: H. Dorn, M. Hinkelman, N. Schwarzwalder.  

Verkehrserziehung (3./4. schuljahr). Puchheim, 2002., 30. lpp.) 
 
DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumus. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar kārtību, kādā transportlīdzekļa vadītāji 

drīkst šķērsot pārbrauktuvi. 
2. Iepazīstināt ar dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas 

aizliegumiem. 
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3. Izskaidrot rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz 
dzelzceļa pārbrauktuves. 

 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, transportlīdzekļa 
vadītājam jādod ceļš vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas 
tuvojas. Pirms pārbrauktuves transportlīdzekļa vadītājam 
jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens, un jāņem vērā barjeras 
stāvoklis, gaismas signalizācija, ceļa zīmes un ceļa 
apzīmējumi, kā arī pārbrauktuves dežuranta norādījumi un 
signāli. Aizliegts braukt, ja pārbrauktuves dežurants, 
nostājoties ar krūtīm vai muguru pret vadītāju, signalizē ar 
virs galvas paceltu zizli vai sānis paceltām rokām. 
Aizliegts uzbraukt uz pārbrauktuves, ja barjera ir aizvērta 
vai sāk aizvērties vai ja luksoforā deg aizlieguma signāls 
(neatkarīgi no barjeras stāvokļa, kā arī ja tās nav). Ja 
luksofors nedarbojas vai deg tikai balts mirgojošs signāls, 
bet barjera atvērta vai tās nav, transportlīdzekļa vadītājs 
drīkst braukt pāri pārbrauktuvei tikai pēc tam, kad ir 
pārliecinājies, vai netuvojas vilciens. 
Lai palaistu garām tuvojošos vilcienu, kā arī citos 
gadījumos, kad pārbrauktuvi šķērsot aizliegts, transport-
līdzekļa vadītājam jāaptur transportlīdzeklis pirms 
stoplīnijas (929. ceļa apzīmējums), ja tās nav, tad pirms 
541. vai 207. ceļa zīmes; ja to nav, tad ne tuvāk par pieciem 
metriem no barjeras; ja tās nav, tad ne tuvāk par 
10 metriem no dzelzceļa tuvākās sliedes. Ja dzelzceļa 
pārbrauktuve aprīkota tikai ar luksoforu, tad transport-
līdzeklis jāaptur pirms luksofora. Sākot braukt pēc 
transportlīdzekļa apturēšanas, transportlīdzekļa vadītājam 
vēlreiz jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens. 
Uz pārbrauktuves aizliegts uzbraukt šādās situācijās: 
– aiz tās izveidojies sastrēgums, kas var piespiest 

transportlīdzekļa vadītāju apturēt transportlīdzekli uz 
pārbrauktuves; 

– uz tās atrodas transportlīdzeklis.  
Ja uz pārbrauktuves atrodas avarējis transportlīdzeklis, 
pārējiem vadītājiem jādara viss iespējamais, lai atbrīvotu 
pārbrauktuvi no tā. 
Piespiedu apstāšanās gadījumā uz pārbrauktuves 
transportlīdzekļa vadītājam jāizsēdina pasažieri un jādara 
viss iespējamais, lai atbrīvotu pārbrauktuvi. Ja 
transportlīdzekli no pārbrauktuves nobraukt neizdodas, 
vadītājam, ja iespējams, jāinformē glābšanas dienests un 
jārīkojas šādi: 
– jānosūta cilvēki virzienā gar sliežu ceļu uz abām pusēm 

(katrs 1000 metru attālumā no pārbrauktuves), ja ir tikai 
viens cilvēks, tad tajā virzienā, kur sliežu ceļš sliktāk 
pārredzams, un jāpaskaidro, kā vilciena mašīnistam 
jārāda apstāšanās signāls, lai apturētu tuvojošos vilcienu; 

– jāpaliek transportlīdzekļa tuvumā un jādod vispārējās 
trauksmes signāls, kas sastāv no viena gara un trijiem 
īsiem signāliem; 

– kad parādās vilciens, jāskrien tam pretī, rādot apstāšanās 
signālu. To rāda ar rokas apļošanu, dienā – turot rokā 
spilgtas krāsas drānu vai citu labi saskatāmu priekšmetu, 
naktī – iedegtu lāpu vai lukturi. 

Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts: 
– šķērsot dzelzceļa sliežu ceļus šim nolūkam neparedzētās 

vietās; 
– apbraukt transportlīdzekļus, kuri apturēti pirms 

pārbrauktuves, ja kustība pāri dzelzceļa pārbrauktuvei 

aizliegta un apbraukšana saistīta ar iebraukšanu tajā ceļa 
pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā; 

– patvaļīgi atvērt barjeru vai apbraukt to. 
 
GĀJĒJU PĀREJAS UN SABIEDRISKO PASAŽIERU 
TRANSPORTLĪDZEKĻU PIETURAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par satiksmes dalībnieku rīcību pie 
gājēju pārejām un sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu 
pieturām. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar gājēju pāreju šķērsošanas noteikumiem, 

kas attiecas uz velosipēdu vadītājiem. 
2. Radīt izpratni par vadītāju rīcību pasažieru transport-

līdzekļu pieturu tuvumā. 
 
Jēdzieni 
Neregulējama gājēju pāreja, regulējama gājēju pāreja. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Transportlīdzekļa vadītājam, tuvojoties neregulējamai 
gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums vai jāaptur 
transportlīdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu 
gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz 
tās, ja tie varētu tikt traucēti vai apdraudēti. Jebkurā 
gadījumā (arī ārpus gājēju pārejām) transportlīdzekļa 
vadītājam jāpalaiž garām neredzīgi gājēji, kas rāda signālu 
ar baltu spieķi. 
Arī velosipēda vadītājiem jādod ceļš gājējiem, kuri vēlas 
ielu šķērsot pa gājēju pāreju. Velosipēdistiem jāatceras, ka 
viņiem gājēju pāreju šķērsot braukšus ir aizliegts, ja tas nav 
atļauts transportlīdzekļiem. Tas rada bīstamas situācijas gan 
gājējiem, kuri šķērso ielu, gan citiem transportlīdzekļu 
vadītājiem, kuri tuvojas gājēju pārejai. 
Uz regulējamas gājēju pārejas un krustojumos, kad ir 
iedegts atļaujošais luksofora signāls vai tiek parādīts 
satiksmes regulētāja atļaujošais signāls, transportlīdzekļa 
vadītājam jādod iespēja gājējiem pabeigt brauktuves 
šķērsošanu. 
Aizliegts uzbraukt uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies 
sastrēgums, kas var piespiest transportlīdzekļa vadītāju uz 
tās apturēt transportlīdzekli un traucēt gājēju pārvietošanos. 
Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, kuri 
pieturā iet uz tajā pašā braukšanas virzienā apturētu 
tramvaju vai nāk no tā. 
Tuvojoties apturētam transportlīdzeklim, kuram uzstādīta 
bērnu grupas pārvadāšanas pazīšanas zīme, transport-
līdzekļa vadītājam jābrauc ar tādu ātrumu, lai, ja 
nepieciešams, varētu apturēt transportlīdzekli un palaist 
garām bērnus, kas šķērso brauktuvi. 
Apdzīvotās vietās vadītājam jādod ceļš trolejbusiem un 
autobusiem, kuri uzsāk kustību no apzīmētas pieturas. Ja 
autobusa vai trolejbusa vadītājs ieslēdz kreisās puses 
virzienrādītājus un signalizē par braukšanas uzsākšanu, 
apbraukt transportlīdzekli nedrīkst, tam jādod ceļš. 
Apbraucot pieturā stāvošu autobusu vai trolejbusu, jābūt 
ļoti uzmanīgiem, jo transportlīdzeklis var atkal uzsākt 
braukšanu vai pasažieri, kuri tikko izkāpuši, var pēkšņi gar 
autobusa priekšpusi doties pāri ceļam. 
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VELOSIPĒDA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par velosipēdu apgaismes ierīcēm un 
to lietošanas nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar velosipēda obligāto aprīkojumu. 
2. Nostiprināt zināšanas par drošības jautājumiem, braucot 

ar velosipēdu. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas signālu 
un gaismas atstarotājiem: priekšpusē – baltu, aizmugurē – 
sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) un pedāļos (priekšpusē 
un aizmugurē) – diviem oranžiem (dzelteniem).  
Braucot pa brauktuvi vai nomali diennakts tumšajā laikā 
vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam 
priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet 
aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Velosipēda priekšējo 
lukturi jānoregulē tā, lai tas izgaismotu apmēram 20 metrus 
garu ceļa posmu un velosipēda vadītājam būtu iespējams 
laicīgi novērtēt braukšanas apstākļus uz ielas. 
Velosipēda piekabes aizmugurē jābūt sarkanam gaismas 
atstarotājam. 
Velosipēda aizmugurē sarkanas gaismas lukturis var būt arī 
mirgojošs. Citiem satiksmes dalībniekiem vieglāk pamanīt 
velosipēdu, kuram aizmugurē lukturis izstaro mirgojošu 
staru kūli. 
Velosipēda vadītājam noderēs visi elementi, kas radīs vai 
atstaros gaismu (piemēram, atstarojošs krāsojums riepām, 
atstarotāji riteņa aplocē). 
 

PASAŽIERU UN KRAVAS PĀRVADĀŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par pasažieru un kravas pārvadāšanas 
ar velosipēdu noteikumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par pasažieru pārvadāšanas no-

teikumiem ar velosipēdu. 
2. Nostiprināt zināšanas par kravu pārvadāšanas ar velo-

sipēdu noteikumiem. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Ar velosipēdu atļauts vest pasažierus vecumā līdz 
septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un droši 
kāpšļi kāju atbalstam. Pasažierus ar velosipēdu atļauts 
pārvadāt tikai pilngadīgām personām.  
Ar velosipēdu atļauts pārvadāt kravu, kas netraucē 
vadīšanu un neapdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus. 
Ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzīta krava 
diennakts gaišajā laikā jāapzīmē ar karodziņiem, bet 
diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības 
apstākļos – ar iedegtiem lukturiem: priekšpusē – baltiem, 
aizmugurē – sarkaniem, sānos – oranžiem (dzelteniem). 
Kravas pārvadāšanai velosipēdisti var izmantot tikai 
speciālas piekabes. 
Mācību stundā rūpīgi jāpārrunā par velosipēdu vadītāju 
pārkāpumiem, kas tiek izdarīti, ja nepareizi pārvadā kravu 

vai pasažierus, piemēram, pasažieri sēž uz rāmja, krava 
traucē velosipēda vadāmību. 
 
KREISĀ PAGRIEZIENA MANEVRS VELOSIPĒDU 
VADĪTĀJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par velosipēdu vadītāju rīcību, veicot 
kreiso pagriezienu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīties kreisā pagrieziena veikšanas nosacījumus 

regulējamā krustojumā. 
2. Mācīties kreisā pagrieziena veikšanas nosacījumus 

vienādas nozīmes krustojumos. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pats sarežģītākais manevrs velosipēdistam ir kreisais 
pagrieziens. Nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties 
braukšanai pretējā virzienā krustojumos apdzīvotās vietās, 
kur nav iekārtoti velosipēdu ceļi, velosipēdu vadītājiem 
brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuvju labo 
malu, iepriekš pārliecinoties par satiksmes drošību un 
dodot ceļu tajā pašā virzienā braucošajiem transport-
līdzekļiem un tiem satiksmes dalībniekiem, kam saskaņā ar 
braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka. 
Nogriešanās pa kreisi regulējamos krustojumos jāveic šādi: 
– pārbraukt krustojumu taisni pa iedomāto brauktuves 

turpinājumu līdz brauktuves pretējai malai, sagriezt stūri 
un apstāties; 

– uzmanīgi aplūkot ielu un pārliecināties par satiksmes 
drošību; 

– pabeigt manevru, kad to darīt atļauj luksofora signāls 
(skatīt 1. attēlu).  

 
1. attēls 

Nogriešanās pa kreisi vienādas nozīmes krustojumos jāveic 
šādi: 
– ievērojot labās rokas likumu, pārbraukt krustojumu 

taisni pa iedomāto brauktuves turpinājumu līdz 
brauktuves pretējai malai, sagriezt stūri un apstāties; 

– uzmanīgi aplūkot ielu un pārliecināties par satiksmes 
drošību; 

– turpināt kustību, ievērojot labās rokas likumu (skatīt 
2. attēlu). 

Ja braukšanai pa kreisi apdzīvotā vietā iekārtota atsevišķa 
josla, nogriezties atļauts no šīs joslas labās malas. 
Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā 
virzienā ārpus krustojumiem atļauts tikai no brauktuves 
labās malas. 
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3. attēls 2. attēls 

(Attēls: Jalgrattaraamat. Tallinn, 2000.  
Maanteeamet Liiklusohutuse osakond. 21. lpp.) Ja rodas kaut mazākās šaubas vai ir nedrošība izdarīt kreiso 

pagriezienu braukšus, tad jāatceras, ka vienmēr pastāv 
iespēja velosipēdistam kļūt par gājēju un šķērsot krustojumu 
pa gājēju pārēju, stumjot velosipēdu (skatīt 3. attēlu). 

Velosipēdistam ir atļauts mainīt braukšanas joslu šādos 
gadījumos: 
– grib krustojumā nogriezties pa kreisi; 
– cits transportlīdzeklis ir apstājies un aizņēmis viņa joslu;  
– viņš brauc ātrāk nekā citi satiksmes dalībnieki. SATIKSMES DROŠĪBA VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM 
Mācību stundā būtu jāatkārto ceļu satiksmes noteikumu 
prasības velosipēdu vadītājiem.  (1 mācību stunda) 

Satiksmes negadījumi notiek galvenokārt tādēļ, ka kāds no 
satiksmes dalībniekiem nav ievērojis ceļu satiksmes 
noteikumus. Daudzos negadījumos cieš nevainīgi cilvēki. 
Satiksmes negadījumus var iedalīt pēc dažādiem kritē-
rijiem, arī pēc cēloņiem, kas tos izraisījuši. Apkopojot 
statistikas datus, redzams, ka galvenie satiksmes negadī-
jumu cēloņi visās vecuma grupās ir šādi: 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par bīstamām situācijām, braucot ar 
velosipēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Analizēt ceļu satiksmes drošības apdraudējumus 

velosipēdu vadītājiem. 
– neievēro priekšroku, brauc agresīvi; 2. Nostiprināt satiksmes noteikumu prasības velosipēdu 

vadītājiem – neievēro transportlīdzekļus un nevar noteikt to 
braukšanas ātrumu;  

– neuzmanīgi veic pagriezienu; Informācija un jēdzienu skaidrojums 
– neuzmanība vai reakcijas trūkums; Noteikumi, kas, piedaloties ceļu satiksmē, vienmēr jāņem 

vērā, ir šādi: – brauc dzērumā, narkotisko vielu iespaidā. 
Galvenie satiksmes negadījumu cēloņi bērniem un 
skolēniem: 

– katram ceļu satiksmes dalībniekam ir jārīkojas tā, lai viņa 
rīcība netraucētu un neapdraudētu pārējos satiksmes 
dalībniekus; – nepārredzamā vietā šķērso ielu; 

– neievēro citus velosipēdistus; – īpaši uzmanīgiem un izpalīdzīgiem jābūt tad, ja līdzās ir 
bērni, cilvēki ar īpašām vajadzībām vai veci ļaudis. Vēl 
uzmanīgākiem jābūt gadījumos, kad kāds no satiksmes 
dalībniekiem tīši pārkāpj noteikumus. 

– neievēro priekšroku; 
– pagriezienos iebrauc pretējā joslā; 
– neuzmanīgi nogriežas;  
– nepārredzamā vietā šķērso braukšanas joslas; Velosipēdistiem jābrauc citam aiz cita un pēc iespējas 

tuvāk brauktuves labajai malai.  – brauc pārdroši. 
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VELOSIPĒDU VADĪTĀJU UN TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU PIENĀKUMI 
ĪPAŠOS GADĪJUMOS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atzīmē pareizo atbildi, to apvelkot! Pamato šīs atbildes izvēli! 

1. Velosipēdu vai mopēdu vadītājiem aizliegts braukt, neturot stūri. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Velosipēdu vadītāji drīkst braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Velosipēdu vai mopēdu vadītājiem aizliegts pārvadāt kravu, kas traucē transportlīdzekļa 
vadīšanu. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Velosipēdu vadītāji drīkst braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. uzdevums. Uzraksti operatīvā transportlīdzekļa dienesta pienākumus!  
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KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS NOSACĪJUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apskati attēlus un atbildi uz jautājumiem! 

1. Kurš no krustojumiem ir regulējams, kurš neregulējams?  ______________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kas nosaka šo atšķirību?  _______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Izmantojot bultas un ciparus, norādi, kādā secībā katrs satiksmes dalībnieks šķērsos 

krustojumu!  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Izmantojot doto aprakstu, individuāli vai grupās izveido plakātu par krustojumiem! 
Ar skolotāja vai vecāku palīdzību atrodi ielu vai ceļu krustojumu (ieteicams skolas vai māju 
tuvumā)! Prezentējot izstrādāto darbu, savā stāstījumā iekļauj atbildes uz dotajiem jautājumiem! 
Pamato plakātā attēloto domu un ilustrācijas! 

1. Uzzīmē izvēlētā krustojuma plānu! 

2. Ieraksti ielu nosaukumus, kuras krustojas! 

3. Nosaki, vai krustojas nevienādas vai vienādas nozīmes ceļi! 

5. Iezīmē ceļa zīmes, kas atrodas krustojumā, un uzraksti, par ko tās informē! 

6. Izpēti, kāds pasažieru sabiedriskais transports pārvietojas pa šo krustojumu! 

7. Izpēti, cik aktīva satiksme ir krustojumā! 

8. Vai šis krustojums ir viegli vai sarežģīti šķērsojams gājējiem un velosipēdu vadītājiem?  
Atbildi pamato! 

9. Izskaidro, kādas bīstamas situācijas var rasties, ja gājēji šo krustojumu šķērso nepareizi!  

10. Iesaki uzlabojumus, lai paaugstinātu satiksmes drošību krustojumā! 

3. uzdevums. Atzīmē kvadrātiņos, ievelkot X, ja apdzīšanas manevrs ir atļauts! 

 
(Attēls: H. Dorn, M. Hinkelman, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljahr). Puchheim, 2002.) 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus! Atzīmē ar X, ja ir atļauts izdarīt apdzīšanu! Pamato atbildi! 

 
(Attēls: Strasse and Verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991., 45. lpp.) 

5. uzdevums. Tukšajās zīmēs iezīmē piktogrammas tā, lai krustojumi būtu izbraucami! 
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CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR SATIKSMES  
REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Katram apgalvojumam ir viena nepareiza atbilde. Nosvītro to! 

1. Latvijā satiksmi regulē 

A ar luksoforiem. 

B prokuratūra. 

C satiksmes regulētāji. 

2. Lai pievērstu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību, satiksmes regulētājs var 

A izmantot zizli. 

B dot svilpes signālu. 

C vicināt sarkanus karodziņus. 

3. Ja satiksmes regulētāja rokas paceltas sānis vai nolaistas, tad no kreisā un labā sāna puses 

A gājējiem atļauts šķērsot brauktuvi. 

B tramvaji drīkst braukt taisni. 

C automašīnas drīkst braukt pa kreisi. 

4. Ja satiksmes regulētāja roka pacelta uz augšu, tad  

A gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi. 

B transportlīdzekļiem braukt aizliegts. 

C atļauts braukt tikai tramvajiem. 

5. Ja satiksmes regulētājs braukt aizliedz, vadītājam jāaptur transportlīdzeklis 

A pirms stoplīnijas. 

B vietā, lai netiktu traucēta citu transportlīdzekļu kustība. 

C aiz stoplīnijas. 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Pievelc braukšanas (iešanas) virziena bultiņas tiem satiksmes 
dalībniekiem, kuriem regulētāja žests atļauj kustību! Atceries, ka dažiem vadītājiem atļauts braukt 
vairāk nekā vienā virzienā! Pieraksti satiksmes regulētāja signālu nozīmi! 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  
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DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi!  
Pamato izvēli!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi Pamatojums 

1. Šķērsojot dzelzceļa 
pārbrauktuvi, vadītājam nav 
jādod ceļš vilcienam, kas 
tuvojas. 

   

2. Aizliegts braukt uz 
pārbrauktuves, ja barjera sāk 
aizvērties. 
 

   

3. Ja uz pārbrauktuves atrodas 
avarējis auto, pārējiem 
vadītājiem jāpalīdz atbrīvot 
brauktuvi no tā. 

   

4. Dzelzceļa sliežu ceļus drīkst 
šķērsot jebkurā vietā. 
 
 

   

5. Īpašos gadījumos vadītājs 
drīkst atvērt barjeru vai to 
apbraukt. 
 

   

 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Atrodi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus!  
Uzraksti tos un paskaidro, kā būtu jārīkojas pareizi! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē!  
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 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

3. uzdevums. Izveido nelielu stāstu par ceļu satiksmes drošības nozīmi, šķērsojot dzelzceļa 
pārbrauktuves! Izdomā stāsta nosaukumu!  
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GĀJĒJU PĀREJAS UN SABIEDRISKO PASAŽIERU  
TRANSPORTLĪDZEKĻU PIETURAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aizpildi tabulu! 

Jautājumi Atbildes 

1. Kā jārīkojas vadītājam, tuvojoties 
neregulējamai gājēju pārejai? 

 

2. Kam ir priekšroka uz neregulējamas gājēju 
pārejas? 

 

3. Kādos gadījumos vadītājam jādod iespēja 
gājējiem pabeigt brauktuves šķērsošanu? 

 

4. Kādos gadījumos aizliegts uzbraukt uz 
gājēju pārejas? 

 

5. Kā jārīkojas vadītājam, tuvojoties tramvaja 
pieturai? 

 

 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Atrodi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus! Uzraksti tos un 
paskaidro, kā būtu jārīkojas pareizi! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē!  
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 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

3. uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

Aija vakarā atgriezās no darba, līdz mājām bija netālu – vēl tikai jāšķērso gājēju pāreja. Pirms 
pārejas Aija apstājās un rūpīgi pārliecinājās, vai netuvojas transportlīdzekļi, jo luksofora nebija. 
Automobili tuvumā nemanīja, tāpēc sieviete droši šķērsoja pāreju. Pēkšņi garām aiztraucās 
motocikls, Aija tik tikko paguva no tā izvairīties. 

1. Vai šajā situācijā tika pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi? Atbildi pamato! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kurš pārkāpa noteikumus?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kā Tu būtu rīkojies Aijas vietā?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kā Tu būtu rīkojies motocikla vadītāja vietā?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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5. Kas būtu jādara, lai izvairītos no šādām situācijām?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4. uzdevums. Izpildi uzdevumā prasīto! 

Paskaidro dotās ceļa zīmes! 

 

 

Es tuvojos gājēju pārejai un rīkojos šādi: 
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5. uzdevums. Velosipēda vadītājs vēlas apbraukt šķērsli. Zīmējuma kreisajā pusē apraksti 
velosipēdista rīcību, izskaidrojot katru viņa darbību! Atbildi uz jautājumiem zīmējuma labajā pusē! 
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VELOSIPĒDA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu! Paskaidro, kāpēc nepieciešami norādītie atstarotāji! 

 

2. uzdevums. Apvelc ar aplīti pareizo atbildes burtu (katrā piemērā ir tikai viena pareiza atbilde)! 

1. Gaismas atstarotājiem velosipēda priekšpusē ir jābūt 

A baltiem un sarkaniem. 

B tikai baltiem. 

C sarkaniem un dzelteniem. 

2. Gaismas atstarotājiem velosipēda aizmugurē ir jābūt 

A sarkaniem un dzelteniem. 

B sarkaniem. 

C jebkurā krāsā. 

3. Gaismas atstarotājiem velosipēda sānos 

A ir jābūt oranžiem vai dzelteniem. 

B ir jābūt jebkurā krāsā. 

C nav jābūt. 

4. Gaismas atstarotājiem velosipēda pedāļos ir jābūt 

A vienam oranžam, bet otram sarkanam. 

B jebkurā krāsā. 

C oranžiem vai dzelteniem. 

5. Gaismas atstarotājam velosipēda piekabes aizmugurē ir jābūt 

A sarkanam. 

B baltam. 

C sarkanam un baltam. 

3. uzdevums. Uzraksti stāstu "Kā velosipēdu apgaismojums var mani aizsargāt"!  
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PASAŽIERU UN KRAVAS PĀRVADĀŠANA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato izvēli! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi Pamatojums 

1. Ar velosipēdu nedrīkst 
pārvadāt kravu. 
 
 
 

   

2. Par velosipēda pasažieri 
var būt bērns vecumā 
līdz sešiem gadiem. 
 
 

   

3. Pārvadāt pasažierus 
atļauts tikai pilngadīgām 
personām. 
 
 

   

4. Vest ar velosipēdu 
pasažierus atļauts tikai 
tad, ja ir iekārtoti papildu 
sēdekļi un droši kāpšļi 
kāju atbalstam. 

   

5. Lai pārvadātu kravu, tai 
jābūt nostiprinātai uz 
bagāžnieka vai arī labi 
piestiprinātai pie rāmja. 
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2. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Uzraksti, kādus noteikumus pārkāpj velosipēdisti!  

 
(Attēls: Strasse und verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991., 42., 43. lpp.) 
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KREISĀ PAGRIEZIENA MANEVRS VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

 
1. Kā jārīkojas velosipēda vadītājam, lai varētu nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai 

pretējā virzienā ārpus krustojuma? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. Kā velosipēda vadītājam jāšķērso brauktuvju krustošanās vieta, nogriežoties pa kreisi? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Vai velosipēdists drīkst šķērsot krustojumu pa gājēju pārēju? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Kāpēc, braucot ar velosipēdu, jāģērbj spilgtas krāsas apģērbs ar gaismas atstarotājiem? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. Vai velosipēda vadītājs drīkst braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Atrodi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus!  
Uzraksti tos un paskaidro, kā būtu jārīkojas pareizi! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
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SATIKSMES DROŠĪBA VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu! Kādā bīstamā situācijā ir nokļuvis velosipēdists? Uzzīmē vai uzraksti 
vēl piecas bīstamas situācijas, kurās var nokļūt velosipēda vadītājs!  

 
(Attēls: Velosiped i daroga. 2004., 10. lpp.) 

1.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

2.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

3.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

4.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

5.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

 

2. uzdevums. Izpēti attēlus! Atbildes ciparu ieraksti tabulā pretī atbilstošajam raksturojumam! 

Raksturojums Cipars 

Vairāku malā stāvošu šķēršļu apbraukšana ir īpaši bīstama. 
 
 

 

Svarīgi, lai velosipēda vadītājs nebrauktu blakus lielam transportlīdzeklim, bet 
gan nedaudz aiz tā. Vadītājs var nepamanīt blakus esošo velosipēdistu. 
 

 

Apreibinošo vielu iedarbībā zūd attāluma izjūta un reakcijas spējas. 
 
 

 

Velosipēdu vadītājiem jāpārvietojas pa velosipēdu ceļu. 
 
 

 

Velosipēdam jābūt aprīkotam ar atstarotājiem un sarkanas gaismas lukturi. 
 
 

 

 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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(Attēli: CODE Cyclo. L’attestation scolaire de securite routiere. Rousseau diffusion, 84. lpp.; Jalgrattaraamat. Tallinn, 

2000. Maanteeamet Liiklusohutuse osakond.; Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland, 1996.) 

3. uzdevums. Uzraksti piecus argumentus par braukšanu ar velosipēdu un piecus argumentus pret 
braukšanu ar velosipēdu! 

Par Pret 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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4. uzdevums. Uzmanīgi aplūko diagrammas un atbildi uz jautājumiem! 

 
2005. GADĀ CIETUŠO VELOSIPĒDISTU UN TO PASAŽIERU SADALĪJUMS  

(pēc vecuma) 

 
(CSDD dati) 

 
CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMOS CIETUŠO SKAITS  

(pēc apgaismojuma) 

 
(CSDD dati) 

 
1. Kurā vecuma grupā ir vislielākais cietušo velosipēdistu skaits? Kā Tu to skaidrotu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kurā vecuma grupā ir vismazākais cietušo velosipēdistu skaits? Kā Tu to skaidrotu?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kurā diennakts laikā ir visbīstamāk pārvietoties ar velosipēdu? Kāpēc?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kas, Tavuprāt, jādara, lai izvairītos no negadījumiem, braucot ar velosipēdu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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5. uzdevums. Aplūko zīmējumus un sameklē kļūdas! Uzraksti, kā Tu rīkotos! 

 
(Attēls: Strasse und verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991.) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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6. uzdevums. Katrā attēlā apvelc to satiksmes dalībnieku, kuram ir priekšroka!  
Salīdzini savas atbildes ar klasesbiedru rezultātiem! 

 
(Attēls: Strasse und verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991.) 
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ОБЯЗАННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И ОБЯЗАННОСТИ В ОСОБЫХ 
СЛУЧАЯХ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Обведи кружком правильный ответ! Обоснуй выбор этого ответа! 

1. Велосипедисту и мопедисту запрещено ехать, не держась за руль. 

 Да / Нет 

Обоснование:  _______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Велосипедисту можно ехать, держась за другое транспортное средство. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Велосипедистам или водителям мопедов запрещено перевозить груз, который мешает 
управлять транспортным средством. 

 Да /Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Велосипедисты могут ехать по дороге (по проезжей части), даже если около неё 
находится велосипедная дорожка. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2-е задание. Напиши обязанности транспортных средств оперативных служб! 
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ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки и ответь на вопросы! 

1. Какой из перекрёстков регулируемый, какой – нерегулируемый? ____________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. От чего зависит это различие? __________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. С помощью стрелок и цифр укажи, в какой последовательности каждый участник 

дорожного движения будет пересекать перекрёсток! _______________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2-е задание. Используя данное описание, индивидуально или в группе сделай плакат, 
посвящённый перекрёсткам! С помощью родителей или учителя/учительницы найди какой-
нибудь перекресток улиц или дорог (желательно вблизи школы или дома)! Во время 
презентации выполненной работы включи в свой рассказ ответы на данные вопросы! 
Поясни отражённую в плакате мысль и иллюстрации! 

1. Нарисуй план выбранного перекрёстка!  

2. Напиши названия пересекающихся здесь улиц!  

3. Определи, равнозначные или неравнозначные дороги здесь пересекаются! 

5. Пририсуй дорожные знаки, которые находятся на перекрёстке, и напиши, о чём они 
информируют! 

6. Изучи, какой пассажирский общественный транспорт пересекает этот перекрёсток! 

7. Изучи, насколько интенсивно дорожное движение на перекрёстке!  

8. Легко или сложно пересекать этот перекрёсток пешеходам и велосипедистам? Свой 
ответ обоснуй! 

9.  Объясни, какие опасные ситуации могут возникнуть, если пешеходы будут неправильно 
переходить этот перекрёсток! 

10. Предложи улучшения, чтобы повысить безопасность дорожного движения на 
перекрёстке! 

 

3-е задание. В квадратиках поставь крестик (Х), если маневр по обгону разрешён! 

 
(Рисунок: H. Dorn, M. Hinkelman, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljahr). Puchheim, 2002.) 
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4-е задание. Рассмотри рисунки! Отметь X, если разрешен обгон! Обоснуй ответ! 

 

    Нет.   Да. 
Почему нет? Почему? 

    Нет.   Да. 
Почему нет? Почему? 

(Фото: Strasse and Verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991., 45. стр.) 

5-е задание. В двух пустых дорожных знаках нарисуй пиктограммы так, чтобы изменился 
порядок проезда перекрёстка! 
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ РЕГУЛИРОВЩИКА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Каждое утверждение имеет один неправильный ответ. Зачеркни его! 

1. В Латвии дорожное движение регулируется 

A светофорами. 

B прокуратурой. 

C регулировщиками дорожного движения. 

2. Чтобы привлечь внимание участников дорожного движения, регулировщик дорожного 
движения может 

A использовать жезл. 

B свистеть в свисток. 

C махать красными флажками. 

3. Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то со стороны его левого и 
правого бока 

A пешеходам разрешено переходить проезжую часть.  

B трамваи могут ехать прямо. 

C автомашины могут ехать слева от него. 

4. Если рука регулировщика поднята вверх 

A переходам запрещено переходить проезжую часть. 

B запрещено ехать транспортным средствам. 

C разрешено ехать только трамваям. 

5. Если регулировщик запрещает ехать, водитель должен остановить транспортное 
средство 

A перед стоп-линией. 

B в таком месте, чтобы не мешать движению других транспортных средств. 

C за стоп-линией. 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Нарисуй стрелки направления движения, в котором 
можно ехать (идти), для тех участников движения, которым жест регулировщика 
разрешает движение. Не забудь, что некоторым водителям разрешается ехать не только 
в одном направлении! 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Внимательно прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! Обоснуй выбор! 

Утверждение Правильно Неправильно Обоснование 

1. При пересечении железнодо-
рожного переезда водитель 
не обязан уступать дорогу 
приближающемуся поезду. 

   

2. Запрещено выезжать на 
переезд, если шлагбаум 
начинает закрываться. 
 

   

3. Если на переезде находится 
попавший в аварию авто-
мобиль, другие водители 
должны помочь освободить 
от него проезжую часть. 

   

4. Железнодорожную колею 
(рельсы) можно пересекать в 
любом месте.  
 

   

5. В особых случаях водитель 
может открыть шлагбаум 
или объехать его. 
 

   

 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Найди нарушения правил дорожного движения!  
Запиши их и поясни, как нужно было бы действовать правильно! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице!  
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 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

3-е задание. Составь небольшой рассказ о значении безопасности дорожного движения при 
пересечении железнодорожного переезда! Придумай название для рассказа! 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОСТАНОВКИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Заполни таблицу! 

Вопросы Ответы 

1. Как должен действовать водитель, 
приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу? 

 

2. Кто имеет приоритет на 
нерегулируемом пешеходном переходе? 

 

3. В каких случаях водитель должен дать 
пешеходам возможность закончить 
пересечение проезжей части? 

 

4. В каких случаях запрещено наезжать на 
пешеходный переход? 

 

5. Как должен действовать водитель, 
приближаясь к трамвайной остановке? 

 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Найди нарушения правил дорожного движения! Запиши их 
и поясни, как нужно было бы действовать правильно! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице!  
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 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

3-е задание. Прочитай текст и ответь на вопросы! 

Айя вечером возвращалась с работы. До дома было недалеко – оставалось только пересечь 
пешеходный переход. Перед пешеходным переходом Айя остановилась и, так как светофора 
на переходе не было, внимательно осмотрелась, чтобы убедиться, что вблизи нет 
приближающихся транспортных средств. Автомобилей поблизости не было видно, поэтому 
женщина смело пошла по пешеходному переходу. Вдруг мимо пронёсся мотоцикл – Айя 
едва-едва успела увернуться от него. 

1. Были ли в этом случае нарушены правила дорожного движения? Ответ обоснуй! 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

2. Кто нарушил правила? 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

3. Как бы Ты действовал/а на месте Айи? 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

4. Как бы Ты действовал/а на месте водителя мотоцикла? 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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5. Что нужно было бы сделать, чтобы избежать таких ситуаций? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4-е задание. Выполни то, что требуется в задании! 

Поясни данные дорожные знаки! 

 

 

Я приближаюсь к пешеходному переходу и действую таким образом: 
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5-е задание. Велосипедист хочет объехать препятствие. Опиши действия велосипедиста, 
поясняя каждое из них! Ответь на вопросы и запиши их справа от рисунка! 

 

Тебе надо быть внимательным/ой: 

Дорожный знак предписывает велосипедисту: 

 приоритет проезда для тебя. 
 приоритет проезда для едущего тебе  
навстречу. 

 
Если светофор включён, велосипедист должен:
 

 подчиняться сигналам светофора. 
 

 действовать согласно указаниям дорожных 
знаков. 

Дорожные знаки указывают: 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок! Поясни, почему необходимы указанные 
световозвращатели! 

 

Белый  
световозвращатель 

Белый фонарь 

Красный световозвращатель

Красный фонарь

Красный 
световозвращатель 

Оранжевый световозвращатель 

2-е задание. Обведи кружком букву около правильного ответа! (В каждом примере только 
один правильный ответ!) 

1. Световозвращатели у велосипеда спереди должны быть 
A белые и красные. 
B только белые. 
C красные и жёлтые. 

2. Световозвращатели у велосипеда сзади должны быть 
A красные и жёлтые. 
B красные. 
C любого цвета. 

3. Световозвращатели у велосипеда по бокам должны быть 
A оранжевые и жёлтые. 
B любого цвета. 
C световозвращателей быть не должно. 

4. Световозвращатели на педалях велосипеда должны быть 
A один оранжевый, а другой красный. 
B любого цвета. 
C оранжевые или жёлтые. 

5. Световозвращатель у велосипедного прицепа сзади должен быть 
A красный. 
B белый. 
C красный и белый. 

3-е задание. Напиши рассказ "Как освещение на велосипеде может меня защитить"! 

235 



ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Внимательно прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! Свой выбор обоснуй! 

Утверждение Правильно Неправильно Обоснование 

1. На велосипеде нельзя 
перевозить грузы.  
 
 
 
 
 

   

2. Пассажиром на 
велосипеде может быть 
ребёнок в возрасте до 
шести лет.  
 
 
 

   

3. Перевозить пассажиров 
разрешено только 
совершеннолетним 
лицам.  
 
 
 

   

4. Везти на велосипеде 
пассажиров разрешено 
только тогда, когда 
оборудованы 
дополнительные 
сиденья с надёжными 
подножками для опоры 
ног. 

   

5. Чтобы перевозить груз, 
его следует закрепить 
на багажнике или 
хорошо прикрепить к 
раме. 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила нарушили велосипедисты! 

 
(Рисунок: Strasse und verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991., 42., 43 стр.) 
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МАНЕВР ЛЕВОГО ПОВОРОТА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Ответь на вопросы! 

 
1. Как нужно действовать велосипедисту, чтобы можно было повернуть налево или 

развернуться для езды в противоположном направлении вне перекрёстка? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. Как велосипедисту проехать место пересечения проезжих частей, поворачивая налево? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Можно ли велосипедисту пересекать перекрёсток по пешеходному переходу? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Почему, когда едешь на велосипеде, нужно быть в одежде ярких цветов и со 
световозвращателями? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. Можно ли велосипедисту ехать по дороге, если рядом с ней находится велосипедная 
дорожка? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Найди нарушения правил дорожного движения! Запиши их 
и поясни, как нужно было бы действовать правильно! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок! В какую опасную ситуацию попала велосипедистка? 
Нарисуй или опиши ещё пять опасных ситуаций, в которые может попасть велосипедист! 

 
(Рисунок: Velosiped i daroga. 2004., 10. стр.) 

1.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

2.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

3.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

4.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

5.  _____________________________________ 

 _____________________________________  

 

2-е задание. Изучи рисунки и фотографии! Цифры около них впиши в таблицу напротив 
соответствующих утверждений! 

Утверждение Цифра 

Объезд нескольких стоящих на краю дороги препятствий особенно опасен. 
 
 

 

Важно, чтобы велосипедист ехал не около большого транспортного 
средства, а немного позади: водитель может не заметить едущего около 
него велосипедиста. 

 

Под влиянием опьяняющих, одурманивающих средств пропадает ощущение 
расстояния /чувство дистанции/ и способность быстро реагировать – 
снижается реакция. 
 

 

Велосипедисты должны передвигаться по велосипедным дорожкам.  
 
 

 

Велосипеды должны быть оборудованы световозвращателями.  
 
 

 

 
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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(Pисунок, фото: CODE Cyclo. L’attestation scolaire de securite routiere. Rousseau diffusion, 84. стр.; Jalgrattaraamat. 

Tallinn, 2000. Maanteeamet Liiklusohutuse osakond.; Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland, 1996.) 

3-е задание. Напиши пять аргументов за езду на велосипеде и пять аргументов против 
езды на велосипеде! 

За Против 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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4-е задание. Внимательно рассмотри диаграммы и ответь на вопросы! 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ ПОСТРАДАВШИХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ  

И ИХ ПАССАЖИРОВ В 2005 ГОДУ 

 
 

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ  
В НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ДОРОГАХ  

(в зависимости от освещённости дорог) 

 
 

в темноте,  
в сумерках 

27,4% 

(Данные CSDD – Дирекции безопасности дорожного движения) 
 
1. В какой возрастной группе самое большое число пострадавших велосипедистов?  

Как бы Ты это объяснил/а? 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. В какой возрастной группе наименьшее число пострадавших велосипедистов?  
Как бы Ты это объяснил/а? 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. В какое время суток опаснее всего передвигаться на велосипеде? Почему? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Что, по Твоему мнению, нужно делать, чтобы избежать несчастных случаев при езде на 
велосипеде? 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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5-е задание. Рассмотри рисунки и найди ошибки – нарушение правил дорожного движения! 
Напиши, как бы действовал/а Ты! 

 
(Pисунок: Strasse und verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991.) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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6-е задание. Обведи на каждом рисунке того участника дорожного движения, которому 
принадлежит приоритет в движении! Сравни свои ответы с ответами одноклассников! 

 
(Pисунок: Strasse und verkehr 2. Staatlicher Lehrmittelverlag Bern, 1991.) 
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7. klase 
CEĻU SATIKSMES VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI UN TERMINI, 
KAS ATTIECAS UZ TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par ceļu satiksmes drošības 
vispārīgajiem jautājumiem un terminiem, kas attiecas uz 
transportlīdzekļu vadītājiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar svarīgākajiem ceļu satiksmes terminiem, 

kas attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem. 
2. Veidot izpratni par ceļu satiksmes noteikumos lietoto 

terminu nozīmi, to skaidrojumu un lietojumu ceļu satiksmē. 
 
Jēdzieni 
Apbraukšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, apstāšanās, 
apsteigšana, bīstama krava, braukšanas josla, brauktuve, 
dot ceļu, dzelzceļa pārbrauktuve, dzīvojamā zona, faktiskā 
masa, galvenais ceļš, gājēju ceļš, gājēju pāreja, gājēju un 
velosipēdu ceļš, ietve, krustojums, nomale, piespiedu 
apstāšanās, priekšroka, pasažieru sabiedriskais transport-
līdzeklis, sadalošā josla, satiksmes regulētājs, stāvēšana, 
velosipēdu ceļš. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Apbraukšana – braukšana garām vienam vai vairākiem 

pilnīgi vai daļēji uz brauktuves apturētiem transport-
līdzekļiem, kā arī citiem šķēršļiem (kavēkļiem), kas 
saistīta ar braukšanas virziena maiņu. 

Apdzīšana – braukšana garām vienam vai vairākiem 
braucošiem transportlīdzekļiem, iebraucot pretējā 
braukšanas joslā (brauktuves pusē) un atgriežoties 
iepriekšējā braukšanas joslā (brauktuves pusē). 

Apdzīvota vieta – apbūvēta teritorija, kurā iebraukšana 
apzīmēta ar 518. vai 520. ceļa zīmi, bet izbraukšana – ar 
519. vai 521. ceļa zīmi. 

Apstāšanās – transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas 
nepārsniedz piecas minūtes, ja tā ir nepieciešama 
pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no 
tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai 
no tā. 

Apsteigšana – braukšana garām vienam vai vairākiem 
braucošiem transportlīdzekļiem, neiebraucot pretējā 
braukšanas joslā (brauktuves pusē). 

Bīstama krava – krava, kas pārvadāšanas vai uzglabāšanas 
procesā savu īpašību dēļ var izraisīt sprādzienu, 
ugunsgrēku vai citus postījumus, kā arī apdraudēt 
cilvēku dzīvību vai veselību. 

Braukšanas josla – jebkura brauktuves garenvirziena josla 
(var būt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir pietieka-
mi plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt automobiļi. 

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras 
norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām. 

Dot ceļu – prasība, kas nosaka, ka ceļu satiksmes 
dalībnieks nedrīkst sākt braukt (iet), turpināt braukt (iet) 
vai izdarīt jebkādu manevru, ja tādējādi citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem tiek radīti traucējumi braukšanai 
(iešanai) vai viņi ir spiesti mainīt braukšanas (iešanas) 
virzienu vai ātrumu. 

Dzelzceļa pārbrauktuve – ceļa krustošanās ar dzelzceļa 
sliežu ceļa klātni vienā līmenī. Dzelzceļa pārbrauktuves 
robeža ir iedomāta līnija, kas perpendikulāri ceļa asij 
šķērso brauktuvi, sākot no dzelzceļa pārbrauktuves 
barjeras. Ja šādas barjeras nav, tad no 134. vai 135. ceļa 
zīmes. 

Dzīvojamā zona – apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, 
atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar 
528. ceļa zīmi, bet izbraukšana ar 529. ceļa zīmi. 

Faktiskā masa – transportlīdzekļa masa kopā ar trans-
portlīdzekļa vadītāju, pasažieriem un kravu. 

Gājēju ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem (var būt apzīmēts 
ar 414. ceļa zīmi). 

Gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530. un 
531. ceļa zīmi un (vai) 931. ceļa apzīmējumu un 
paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauktuvei. 

Gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 415., 416. 
vai 417. ceļa zīmi un paredzēts gājējiem un braukšanai 
ar velosipēdu. 

Galvenais ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 201., 203., 204. vai 
205. ceļa zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas 
priekšrocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura 
uzstādīta 206. vai 207. ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, 
asfaltbetona, bruģa vai tamlīdzīgu segumu attiecībā pret 
ceļu ar grants vai šķembu segumu, vai ceļš ar jebkādu 
segumu attiecībā pret ceļu bez seguma, vai jebkurš ceļš 
attiecībā pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no 
blakusteritorijas (piemēram, pagalma, stāvvietas, 
degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma). Šī termina 
izpratnē mazāk svarīga ceļa posma segums tieši pirms 
krustojuma nenozīmē, ka attiecīgais ceļš ir vienādas 
nozīmes ar krustojamo ceļu. 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 
brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 

Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 
ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar iedomā-
tām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu 
noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz vietu, 
kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas, uzņēmuma). 

Nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis – autobuss, tro-
lejbuss vai tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu. Šis 
termins attiecas arī uz maršruta taksometriem. 

Piespiedu apstāšanās – transportlīdzekļa apturēšana teh-
niska bojājuma vai bīstamības dēļ, ko rada transport-
līdzekļa vadītāja vai pasažiera veselības stāvoklis, 
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vedamā krava vai ceļu satiksmei bīstams šķērslis uz 
ceļa. 

Priekšroka – tiesības braukt (iet) iecerētajā virzienā pirma-
jam attiecībā pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. 

Sadalošā josla – ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktuves 
vienu no otras un nav paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai vai apturēšanai. 

Satiksmes regulētājs – persona, kas regulē ceļu satiksmi un 
ir pilnvarota to darīt. 

Stāvēšana – transportlīdzekļa apturēšana, ja tā nav saistīta 
ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu 
no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu 
no tā, kā arī transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas 
pārsniedz piecas minūtes, ja tā ir saistīta ar pasažieru 
iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas 
iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā. 

Velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar 
velosipēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar 
413. ceļa zīmi vai 932. vai 941. ceļa apzīmējumu). 

Pamatnosacījumi transportlīdzekļu vadītājiem ir šādi: 
– braukšana Latvijā ir noteikta pa ceļa labo pusi; 
– ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda ceļu satiksmes 

noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka 
ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; 

– jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, 
kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro 
luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu 
prasības; 

– katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, 
ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs 
noteiktās prasības; 

– katra ceļu satiksmes dalībnieka pienākums ir darīt visu 
iespējamo, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes 
negadījumā cietušajiem; 

– transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa 
vadītā transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu, kā arī tās 
amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to 
apstādinājusi; 

– ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīko-
jas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi 
traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus. 

Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts: 
– bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes, lukso-

forus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos 
līdzekļus; 

– bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu. 
Ja tomēr gadījies, ka ceļu satiksmes dalībnieks piesārņojis 
vai piegružojis brauktuvi (piemēram, izkritusi krava, 
izlijusi eļļa), viņam tā nekavējoties jānotīra. Ja tas nav 
iespējams, tad par to jābrīdina citi ceļu satiksmes dalībnieki 
un jāpaziņo policijai. 
 
GĀJĒJU PIENĀKUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un prasmes par gājēju pienākumiem 
ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīt pareizu gājēju uzvedību uz ielas un ceļa. 
2. Nodrošināt zināšanas un izpratni par atstarotāju lietoša-

nas nepieciešamību.  

Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Jāpārrunā ceļu satiksmes noteikumu jautājumi gājējiem, 
kas svarīgi skolēniem ikdienā. Gājēju pienākumi ceļu 
satiksmē atrodami mācību stundās no 1. līdz 5. klasei. 
Pamatskolas skolēnu uzvedība uz ielas vai ceļa parasti ir 
aktīva, reizēm izaicinoša un provokatīva. Gājēju pārejas 
šķērsošanas brīdī jaunieši ne vienmēr novērtē satiksmes 
drošību, kā arī braucošā transportlīdzekļa iespējamību 
apstāties pirms gājēju pārejas. Tas daudziem satiksmes 
dalībniekiem rada bīstamas situācijas. 
Skolēni vēlas izrādīties vienaudžu priekšā, demonstrē 
pārprastu drosmi, piemēram, tuvu braucoša transport-
līdzekļa priekšā skrien pāri ielai. 
Sākumskolas skolēni atstarotājus savā apģērbā lieto labprāt, 
bet pamatskolas vecumā atstarotāju lietotāju kļūst daudz 
mazāk. Jāizskaidro, ka diennakts tumšajā laikā uz ceļa 
pamanāmi tikai gaismu izstarojoši vai gaismu atstarojoši 
objekti. Gājējs, kurš nelieto atstarotāju, transportlīdzekļa 
vadītājam ir atpazīstams tikai apmēram 20 metru attālumā, 
ja transportlīdzeklim ieslēgtas tuvās gaismas. Ja gājējs lieto 
atstarotāju, viņš vadītājam pamanāms jau apmēram 
120 metru (tuvās gaismas) un apmēram 400 metru (tālās 
gaismas) attālumā. Izmantojot fizikas likumu (ceļš = 
ātrums × laiks), var aprēķināt, cik metrus vienas sekundes 
laikā nobrauc automašīna pilsētā (maksimālais atļautais 
ātrums 50 km/h) vai ārpus pilsētas (maksimālais atļautais 
ātrums 90 km/h). Iegūtie rezultāti pārliecinoši parāda, ka 
vadītājs nevar paspēt izvairīties no gājēja, kas atpazīts 
krietni vien par vēlu. 
 
MOPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Sniegt zināšanas un prasmes par mopēdu vadītāju 
pienākumiem ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar transportlīdzekļu vadītāju vispārīgajiem 

pienākumiem. 
2. Izprast mopēdu vadītāju pienākumus. 
 
Jēdzieni 
Vadītāja apliecība, mopēda aprīkojums, ķivere. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Braukt ar mopēdu pa brauktuvi vai ceļa nomali atļauts 
personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šādā gadījumā 
mopēda vadītājam jābūt klāt mopēda vadītāja vai jebkura 
mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai. Mopēdam, 
ar kuru piedalās ceļu satiksmē, ir jābūt tehniskā kārtībā. 
Tam ir jābūt uzstādītām izgatavotāja paredzētajām iekār-
tām, mehānismiem un ierīcēm, kas darbojas visos paredzē-
tajos režīmos. Jaunieši vēlas savam mopēdam veikt 
uzlabojumus, pievienot sev raksturīgā stila elementus, noņemt 
it kā liekos trokšņu slāpētājus, kas savukārt palielina motora 
darba jaudu. Jāatgādina, ka tās ir aizliegtas manipulācijas. 
Mopēda aprīkojums ir šāds: 
– divas savstarpēji nesaistītas bremzes; 
– priekšā – baltas gaismas lukturis; 
– aizmugurē – sarkanas gaismas lukturis un sarkanas 

gaismas atstarotājs; 
– skaņas signāls; 
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– stāvbalsts;  
– trokšņu slāpētājs.  
Mopēds, kas izgatavots pēc 2001. gada 1. janvāra, papildus 
jāaprīko ar šādām ierīcēm: 
– pakaļējo bremžu signāllukturi; 
– gaismas virzienrādītājiem; 
– numura apgaismojuma lukturi; 
– atpakaļskata spoguļiem; 
– ātruma mērīšanas ierīci (spidometru). 
Mopēda vadītājam galvā jābūt aizsprādzētai ķiverei. 
Vienlaidu ķivere ir vislabākais variants, bet tā ir dārgāka 
par citām. Vienlaidu ķiveres nolaižamais aizsargstikls 
pasargā galvu, seju, kaklu un zodu. Jāatceras, ka tonētie 
stikli aizliegti izmantošanai naktī. 
Aptverošajai ķiverei (t. s. "jet") ir sejsegs, kas pasargā 
galvu un pakausi. 
Ķivere jāmaina (jāaizstāj ar citu) šādos gadījumos: 
– pēc trieciena, pat tad, ja tā izskatās neskarta, tās 

amortizējošais slānis var būt sakrities, līdz ar to tā 
nevarēs veikt savu funkciju; 

– vismaz ik pēc pieciem gadiem, pat tad, ja ķivere nav 
saņēmusi triecienus, jo tā zaudē savas aizsargspējas. 

Ķivere jāmazgā ar ūdeni un ziepēm. To nedrīkst glabāt 
tiešos saules staros un pārkrāsot. 
Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē 
jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – 
sarkanas gaismas lukturim. Mopēdu vadītājiem pa ceļu 
atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves 
(braukšanas joslas) labajai malai.  
Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt tikai tamdēļ, lai 
apbrauktu, apsteigtu, apdzītu vai nogrieztos pa kreisi vai 
apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, ja braukšanai 
attiecīgajā virzienā ir iekārtota atsevišķa braukšanas josla.  
Netraucējot gājējus, atļauts braukt pa ceļa nomali. 
Ja mopēda vadītājs brauc pa velosipēdu ceļu, tad vietās, kur 
ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un 
ceļu satiksme netiek regulēta, mopēdu vadītājiem jādod 
ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu. 
Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā 
virzienā ārpus apdzīvotām vietām mopēdu vadītājiem 
atļauts tikai no brauktuves labās malas (labās nomales), 
dodot ceļu tajā pašā virzienā un pretim braucošajiem 
transportlīdzekļiem. 
Mopēdu vadītājiem aizliegts: 
– braukt, neturot stūri; 
– braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa; 
– pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus 

ceļu satiksmes dalībniekus; 
– vest ar mopēdu pasažierus, ja tas nav paredzēts 

pasažieru pārvadāšanai; 
– braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš; 
– vilkt velosipēdus vai mopēdus, kā arī citus 

transportlīdzekļus, izņemot piekabes, kas izgatavotas 
speciāli šim nolūkam; 

– braukt ar mopēdu bez aizsargķiveres vai ar neaiz-
sprādzētu galvā uzliktās aizsargķiveres siksnu, kā arī 
vest ar mopēdu pasažierus, kas nav uzlikuši galvā 
aizsargķiveri vai nav aizsprādzējuši galvā uzliktās 
aizsargķiveres siksnu. Bērnus vecumā līdz septiņiem 
gadiem atļauts pārvadāt tikai pilngadīgām personām; 

– braukt pa ātrgaitas ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi. 
 

CEĻU SATIKSME DZĪVOJAMĀS ZONĀS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas un prasmes par ceļu satiksmi 
dzīvojamā zonā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot terminu "dzīvojamā zona" un "priekšroka" 

nozīmi. 
2. Nostiprināt zināšanas par aizliegtajām darbībām dzī-

vojamā zonā. 
 
Jēdzieni 
Dzīvojamā zona, priekšroka. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts 
pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā, bet 
šī priekšrocība neattiecas uz motorizētajiem transport-
līdzekļiem, tai skaitā mopēdiem. Arī daudzdzīvokļu namu 
pagalmi uzskatāmi par dzīvojamo zonu un šajā teritorijā 
darbojas īpaši nosacījumi.  
Dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu 
teritorijā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, 
taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu 
transportlīdzekļu braukšanu. 
Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai 
speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja 
tās ir aizņemtas, tad transportlīdzekļu stāvēšana atļauta 
vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu 
transportlīdzekļu braukšanu. 
Dzīvojamā zonā aizliegts: 
– mācīt vadīt transportlīdzekli; 
– stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk 

par piecām minūtēm; 
– iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa 

pārsniedz piecas tonnas, kā arī traktortehnikai, izņemot 
gadījumus, kad tas nepieciešams kravas iekraušanai, 
izkraušanai vai darbu veikšanai, autobusiem, kuru 
garums pārsniedz sešus metrus, izņemot gadījumus, 
kad tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpša-
nai no tā. 

Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam 
jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. 
 
MOPĒDU BRAUKŠANAS, MANEVRĒŠANAS UN 
STĀVĒŠANAS KĀRTĪBA 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Iepazīstināt ar mopēdu braukšanas, manevrēšanas un 
stāvēšanas kārtību. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar termina "trajektorija" nozīmi. 
2. Mācīt izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu. 
 
Jēdzieni 
Apstāšanās ceļš, bremzēšanas ceļš, trajektorija, distance, 
intervāls. 
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Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Apstāšanās ceļš – tas ir attālums, kurš tiek nobraukts no 

vadītāja reaģēšanas mirkļa, summējot ar bremzēšanas 
ceļu.  

Bremzēšanas ceļš – tas ir nobrauktais attālums no vietas, 
kur vadītājs sāk bremzēt, līdz vietai, kurā transport-
līdzeklis apstājas. 

Trajektorija – nepārtraukta līnija, pa kuru atskaites sistēmā 
pārvietojas objekts.  

Transportlīdzekļa vadītājam, ņemot vērā braukšanas 
ātrumu, jāizvēlas tāda distance, lai brīdī, kad priekšā 
braucošais transportlīdzeklis bremzē, būtu iespējams 
izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas 
nodrošina ceļu satiksmes drošību. Lai būtu pietiekams laika 
sprīdis noreaģēt, ja priekšā braucošais transportlīdzeklis 
strauji nobremzē, attālumam jābūt vismaz līdzvērtīgam 
divām sekundēm neatkarīgi no ātruma, ar kuru brauc 
mopēda vadītājs: 
– pirmā sekunde atbilst vadītāja reakcijas laikam; 
– otrā sekunde atbilst atšķirībām starp transportlīdzekļu 

bremžu iespējām, vadītājiem un transportlīdzekļu 
ātrumiem. 

Neatkarīgi no tā, vai braukšanu uzsāk no ietves, stāvvietas 
vai pagalma, pirms braukšanas uzsākšanas transporta 
lietotājiem: 
– jāpalaiž vispirms gājēji, kas iet pa ietvi vai ceļa malu; 
– jāpārliecinās, ka mopēda vadītāju ir pamanījuši citi 

satiksmes dalībnieki; 
– jāpārliecinās, ka mopēda vadītājam ir pietiekami daudz 

laika, lai, uzsākot braukšanu pa ielu vai ceļu, netiktu 
traucēti citi satiksmes dalībnieki uz brauktuves.  

Pirms jebkura manevra, piemēram, braukšanas sākšanas, 
pārkārtošanās, nogriešanās un apgriešanās braukšanai 
pretējā virzienā, apdzīšanas, transportlīdzekļa apturēšanas, 
transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes 
drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes 
dalībnieki, jādod brīdinājuma signāls ar gaismas 
virzienrādītājiem. Ja gaismas virzienrādītāju nav vai tie 
nedarbojas, brīdinājuma signāls jādod ar roku atbilstoši 
manevram ("Ceļu satiksmes noteikumi", 70. punkts). 
Mopēda vadītājiem jāpārvietojas pa ceļu pēc iespējas tuvāk 
malai, apmēram 70 centimetrus no ietves apmales vai ceļa 
malas, vai arī viena metra attālumā no malā stāvošiem 
transportlīdzekļiem. Tas ļaus netraucēti turpināt kustību, ja 
tiek nejauši atvērtas automobiļa durvis, kā arī izvairīties no 
riepu sabojāšanas ar akmeņiem vai atkritumiem ceļa malā.  
Ja blakus ceļam ir speciāls veloceliņš, tad jābrauc tikai un 
vienīgi pa to.  
Jāatceras, ka automobiļi, strauji samazinot ātrumu, 
nobremzē ātrāk nekā mopēdi. Braucot aiz automobiļa, 
mopēda vadītājam jāievēro distance, kas garantē drošību. 
Signāla lietošana nedod transportlīdzekļa vadītājam 
priekšroku un neatbrīvo viņu no pienākuma piesardzības 
ievērošanas. 
Izbraucot uz ceļa no blakusteritorijām (piemēram, 
pagalmiem, stāvvietām, degvielas uzpildes stacijām, 
uzņēmumiem), transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš 
gājējiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas virzās 
pa ceļu. Nobraucot no ceļa uz blakusteritoriju, 
transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem un citiem 
ceļu satiksmes dalībniekiem, kuru ceļu viņš šķērso. 
Apdzīvotās vietās mopēda vadītājam jādod ceļš trolej-
busiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas 

pieturas. Trolejbusu un autobusu vadītāji drīkst sākt braukt 
no pieturas tikai tad, kad ir pārliecinājušies, ka viņiem tiek 
dots ceļš. 
Pārkārtojoties mopēda vadītājam jādod ceļš transport-
līdzekļiem, kas, nemainot braukšanas virzienu, brauc 
blakus. Ja vienā virzienā braucoši transportlīdzekļi pār-
kārtojas vienlaicīgi, tad ceļš jādod transportlīdzeklim, kas 
atrodas pa labi. 
Ārpus krustojumiem, kur tramvaja sliežu ceļa klātne šķērso 
bezsliežu transportlīdzekļu brauktuvi, tramvajam ir 
priekšroka. 
Pirms nogriešanās pa labi, pa kreisi vai apgriešanās 
braukšanai pretējā virzienā mopēda vadītājam uz bezsliežu 
transportlīdzekļiem paredzētās brauktuves laikus jāieņem 
malējais stāvoklis, kas paredzēts braukšanai attiecīgajā 
virzienā, izņemot gadījumus, kad jānogriežas, lai iebrauktu 
krustojumā, kurā jābrauc pa loku (409. ceļa zīme). 
Jānogriežas tā, lai, izbraucot no brauktuvju krustošanās 
vietas, mopēds neatrastos pretējā braukšanas virziena pusē. 
Nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā 
virzienā ārpus krustojuma, mopēda vadītājam jādod ceļš 
pretim braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem 
transportlīdzekļiem, kas brauc tajā pašā virzienā. 
Ja transportlīdzekļu braukšanas trajektorijas krustojas, bet 
braukšanas secība šajos noteikumos nav reglamentēta, ceļu 
dod transportlīdzekļa vadītājs, kuram transportlīdzeklis 
tuvojas no labās puses (t. s. labās rokas likums). 
Ja izbraukšanai uz ceļa iekārtota ieskrējiena josla, mopēda 
vadītājam jābrauc pa to un jāiekļaujas transportlīdzekļu 
plūsmā, dodot ceļu transportlīdzekļiem, kas brauc pa šo 
ceļu. 
Ja uzsākta apdzīšana, tad apdzenamā transportlīdzekļa 
vadītājs nedrīkst traucēt apdzīšanu (piemēram, palielināt 
braukšanas ātrumu, izdarīt pēkšņus manevrus), jo tad 
veidojas bīstama situācija. 
Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts: 
– uz gājēju pārejām; 
– uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem; 
– uz dzelzceļa pārbrauktuvēm; 
– vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka 

par 100 metriem. 
Mopēda vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz 
noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes 
intensitāti, transportlīdzekļa un kravas īpatnības un 
stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši 
redzamību braukšanas virzienā), bet nedrīkst aizmirst, ka 
maksimālais atļautais ātrums mopēdiem ir 45 km/h. 
Mopēdus atļauts apstādināt un novietot stāvēšanai divās 
rindās paralēli brauktuves malai. Uz ietves atļauts stāvēt 
velosipēdiem, mopēdiem un motocikliem bez blakusvāģa, 
ja tas netraucē gājēju pārvietošanos. Ilgstoši atstāt 
transportlīdzekli uz ceļa ir aizliegts. Tāpat arī aizliegts 
apstāties un stāvēt uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi 
šķērso velosipēdu ceļš un tuvāk par pieciem metriem no 
tām. 
Aizliegts apstāties un stāvēt: 
– uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja 

tas traucē tramvaja braukšanai; 
– uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un tuneļos; 
– uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem. 
Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts: 
– pārsniegt transportlīdzekļa izgatavotāja noteikto 

maksimālo braukšanas ātrumu (maksimālais atļautais 
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ātrums mopēda vadītājiem ir 45 km/h gan Latvijā, gan 
Eiropā); 

– pārsniegt braukšanas ātrumu, kāds noteikts saskaņā ar 
aizlieguma vai rīkojuma grupas zīmēm;  

– traucēt ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk 
mazu ātrumu; 

– strauji bremzēt, ja tas nav nepieciešams ceļu satiksmes 
drošībai. 

Pirms apdzīšanas sākuma mopēda vadītājam jāpārliecinās 
par šādām situācijām: 
– neviens no aizmugurē braucošo transportlīdzekļu 

vadītājiem, kuram varētu traucēt, nav sācis apdzīšanu; 
– pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa 

vadītājs nerāda kreisā pagrieziena signālu; 
– apdzīšanas laikā netiks traucēti pretim braucošie 

transportlīdzekļi; 
– pēc apdzīšanas varēs atgriezties iepriekšējā braukšanas 

joslā (brauktuves pusē), netraucējot apdzenamo 
transportlīdzekli. 

 
CEĻA ZĪMES UN APZĪMĒJUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par ceļa zīmju un apzīmējumu 
nozīmi. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot ceļa zīmju grupas un to nozīmi. 
2. Iepazīties ar ceļa zīmju veidošanas principiem. 
 
Jēdzieni 
Brīdinājuma zīmes, priekšrocības zīmes, aizlieguma zīmes, 
rīkojuma zīmes, norādījuma zīmes, papildzīmes, virzienu 
rādītāji un informācijas zīmes. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pamatinformācija par tematu ir atrodama 2. un 3. klases 
mācību stundu "Ceļa zīmes", 4. klases mācību stundas 
"Ceļa zīmes un to grupas" un 5. klases mācību stundas 
"Ceļa zīmes un apzīmējumi" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā, kā arī papildinformācija par ceļa apzīmēju-
miem atrodama 4. klases mācību stundas "Apzīmējumi uz 
brauktuves" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Mācību stundā vēlreiz ir jāizskaidro par priekšrocības 
grupas ceļa zīmēm, jo tās norāda braukšanas secību neregu-
lējamos krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai šauros 
ceļa posmos (piemēram, ceļa remonts, ceļa sašaurinājums). 
Ceļa zīmes, kas norāda braukšanas secību neregulējamos 
krustojumos, ir skatāmas attēlā (to plašāku skaidrojumu, ja 
tas ir nepieciešams, skatīt Ministru kabineta 2004. gada 
29. jūnija noteikumos Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi"). 
 
CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR LUKSOFORU 
PALĪDZĪBU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas un prasmes par luksoforu signālu 
nozīmi un to lietošanas nepieciešamību. 
 
Mācību uzdevums 
Atkārtot luksoforu signālu nozīmi. 

Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu ir atrodama 3. klases mācību 
stundas "Luksofora un satiksmes regulētāja signāli" un 
5. klases mācību stundas "Ceļu satiksmes regulēšana" 
informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
 
REGULĒJAMU UN NEREGULĒJAMU KRUSTOJUMU 
PĀRBRAUKŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas un prasmes par regulējamu un 
neregulējamu krustojumu pārbraukšanu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Radīt izpratni par labās rokas likumu. 
2. Atkārtot zināšanas par krustojumu šķērsošanas secību. 
 
Jēdzieni 
T veida krustojums, labās rokas likums, nevienādas 
nozīmes ceļi, vienādas nozīmes ceļi. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Labās rokas likums nosaka, ka priekšroka jādod tiem, kas 
brauc no labās puses.  
T veida krustojums ir trīsvirzienu krustojums. 
Prasības regulējamos krustojumos 
Nogriežoties pa kreisi krustojumos apdzīvotās vietās 
(pilsētās), transportlīdzekļu vadītājiem ir savlaicīgi jāieņem 
kreisais malējais stāvoklis uz braukšanas joslas tā, lai 
kreisajā pusē vairs nevarētu ievietoties neviens 
transportlīdzeklis.  
Pirms nogriešanās pa kreisi ir jāpārliecinās, vai tiks dots 
ceļš pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī 
gājējiem, kuri šķērso brauktuvi, kurā plānots nogriezties. 
Par to ir svarīgi pārliecināties pirms tiek iebraukts pretējā 
braukšanas joslā. Atrodoties ārpus apdzīvotas vietas, 
mopēdu vadītājiem jānogriežas pa kreisi no brauktuves 
labās malas, dodot ceļu gan tiem transportlīdzekļiem, kas 
brauc tajā pašā virzienā, gan tiem, kas brauc pretējā 
virzienā.  
Ja satiksmes regulētāja vai luksofora signāli atļauj braukt 
vienlaikus tramvajam un bezsliežu transportlīdzekļiem, 
priekšroka ir tramvajam neatkarīgi no tā braukšanas 
virziena. 
Braucot bultas norādītajā virzienā, kas iedegta 
papildsekcijā kopā ar luksofora sarkano vai dzelteno 
signālu, transportlīdzekļa vadītājam (arī tramvaja 
vadītājam) jādod ceļš no citiem virzieniem braucošo 
transportlīdzekļu vadītājiem. 
Transportlīdzekļa vadītājam, kas iebraucis krustojumā, kad 
to atļāva luksofora signāls, no krustojuma iecerētajā 
virzienā jāizbrauc neatkarīgi no tā luksofora signāla, kas 
uzstādīts pirms izbraukšanas no krustojuma. Ja krustojumā 
pirms luksoforiem, kas atrodas transportlīdzekļa vadītāja 
braukšanas ceļā, ir 541. ceļa zīme "Apstāšanās vieta", 
transportlīdzekļa vadītājam jāņem vērā katra luksofora 
signāli. 
Kad luksoforā iedegas atļaujošais signāls, transportlīdzekļa 
vadītājam jādod ceļš to transportlīdzekļu vadītājiem, kas 
iebraukuši krustojumā, kad viņiem to atļāva luksofora 
signāls, kā arī gājējiem, kas nav paguvuši šķērsot 
brauktuvi. 
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Ja luksofors izslēgts vai darbojas mirgojošas dzeltenās 
gaismas režīmā, transportlīdzekļa vadītājam jāievēro 
neregulējamu krustojumu šķērsošanas noteikumi un pirms 
krustojuma uzstādīto priekšrocības ceļa zīmju prasības. 
Prasības neregulējamos krustojumos 
Vienādas nozīmes ceļu krustojumā mopēda vadītājam 
jādod ceļš tā transportlīdzekļa vadītājam, kas tuvojas no 
labās puses. Vienādas nozīmes ceļu krustojumā tramvaja 
vadītājam neatkarīgi no tā braukšanas virziena ir priekšroka 
attiecībā pret bezsliežu transportlīdzekļu vadītājiem. 
Nevienādas nozīmes ceļu krustojumā mopēda vadītājam, 
kurš brauc pa mazāk svarīgu ceļu, jādod ceļš to transport-
līdzekļu vadītājiem, kas krustojumam tuvojas pa galveno 
ceļu. Ja galvenais ceļš krustojumā maina virzienu, mopēda 
vadītājiem, kas brauc pa galveno ceļu, savstarpēji jāievēro 
vienādas nozīmes ceļu krustojuma pārbraukšanas noteiku-
mi. Šie noteikumi savstarpēji jāievēro arī transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas brauc pa mazāk svarīgu ceļu. 
Mopēda vadītājiem, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties 
braukšanai pretējā virzienā, jādod ceļš to transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas brauc pa vienādas nozīmes ceļu pretējā 
virzienā taisni vai nogriežas pa labi.  
Ja pirms krustojuma nav uzstādītas priekšrocības ceļa 
zīmes vai arī ja uz šķērsojamā ceļa pirms krustojuma nav 
uzstādīta 206. vai 207. ceļa zīme, tāpēc vadītājs nevar 
noteikt, vai ceļam ir segums (piemēram, diennakts tumšajā 
laikā vai ja ceļu klāj dubļi, sniegs), transportlīdzekļa 
vadītājam jāuzskata, ka viņš atrodas uz mazāk svarīga ceļa. 
 
SATIKSMES DROŠĪBA MOPĒDU VADĪTĀJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt satiksmes drošības noteikumus, braucot ar mopēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīt novērtēt riska situācijas, kas var rasties mopēdu 

vadītājiem. 
2. Radīt izpratni par citu transportlīdzekļu apdzīšanas secību. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Lai izvairītos no riska situācijām, jāņem vērā pareiza 
mopēda vadīšanas pozīcija: 

– pēdu apakšējai (platākajai) daļai jābalstās uz pedāļiem 
vai uz balsta kāju atpūtināšanai; 

– ceļiem jābūt piespiestiem degvielas tvertnei; 
– mugura jātur taisni, mazliet saliecoties uz priekšu; 
– rokām jābūt nedaudz ielocītām, bet ne sasprindzinātām; 
– pleciem atbrīvotiem; 
– līkumos galvai jāpaliek mugurkaula ass turpinājuma 

pozīcijā. 
Apģērbam jāpasargā no šādām situācijām: 
– sliktiem laika apstākļiem, īpaši ziemā, jo aukstums 

nogurdina locekļus un neļauj tiem pareizi un ātri veikt 
vadīšanas darbības; 

– krišanas, jo ķermeņa saskare ar šoseju var izraisīt 
apdegumus un smagus ievainojumus. 

Divriteņu transportlīdzekļu vadītājiem īpaši jāuzmanās no: 
– gaisa plūsmām, kuras rada, piemēram, kravas 

automobiļi, autobusi; 
– grants, dubļiem un ūdens. 
Jāturas pēc iespējas labajā pusē, jāpalēnina ātrums un cieši 
jātur stūre, lai izvairītos no svārstīšanās. 
Tā kā mopēdiem ir mazs braukšanas ātrums, tos biežāk 
apdzen, nekā viņi apdzen. Tomēr reizēm viņi apdzen lēni 
braucošos transportlīdzekļus.  
Apdzīšana vienmēr notiek pa kreiso pusi, izņemot 
situācijas, ja kāds transportlīdzeklis parāda, ka viņš vēlas 
pagriezties pa kreisi.  
Pirms apdzīšanas jārīkojas šādi: 
– pārliecināties, ka pietiek laika un vietas to veikt; 
– informēt par savu nodomu (ar izstieptu roku vai 

mirgojošu gaismas signālu); 
– pārliecināties par drošu intervālu starp apdzenamo 

transportlīdzekli (tas ir obligāti, ja apdzen gājējus, 
dzīvniekus, citus divriteņu transportus); 

– ieņemt no jauna izejas joslu, kad ir pārliecība, ka 
netraucē apdzīto satiksmes dalībnieku (pamest skatu 
atpakaļ pa labi). 

Ja apdzen autobusu vai trolejbusu, kas stāv pieturā vai 
lēnām tai tuvojas, tad rīcība ir šāda: 
– pārliecināties, ka autobuss nesāks braukt prom no 

pieturas; 
– uzmanīgi braukt garām un būt gatavam samazināt 

ātrumu, jo var pēkšņi parādīties gājēji, kas tikko izkāpuši 
no autobusa. 
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CEĻU SATIKSMES VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI UN TERMINI,  
KAS ATTIECAS UZ TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Rūpīgi apskati zīmējumu!  
Zīmējumā ar cipariem atzīmē tās vietas, kuras dotas tabulā! 

 
 
Nr. p. k.  Nr. p. k. Vietas 

1. Braukšanas josla 6. Ietve 

2. Apdzīvota vieta 7. Krustojums 

3. Apdzīšana 8. Gājēju un velosipēdu ceļš 

4. Bīstama krava 9. Ceļa apzīmējuma līnija 

5. Galvenais ceļš 10. Nomale 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Apsteigšana ir braukšana garām transportlīdzekļiem, iebraucot pretējā braukšanas joslā.   

2. Apstāšanās ir transportlīdzekļa apturēšana tehniska bojājuma vai bīstamības dēļ.   

3. Priekšroka ir tiesības braukt iecerētajā virzienā pirmajam.   

4. Nomale ir ceļa daļa, kas nav paredzēta automašīnu braukšanai.   

5. Apdzīšana ir braukšana garām transportlīdzekļiem, neiebraucot pretējā braukšanas joslā.   



252 

3. uzdevums. Aplūko attēlotās ceļa zīmes! Uzraksti, par ko tās ziņo! 

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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4. uzdevums. Uzraksti doto jēdzienu skaidrojumu! 

1. Bīstama krava –   ____________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

2. Braukšanas josla –   ____________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

3. Sadalošā josla –   ____________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

4. Galvenais ceļš –   ____________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

5. Faktiskā masa –   ____________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

 

5. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

Jautājums Atbilde 

1. Kāpēc uz ceļiem nepieciešama 
sadalošā josla? 

 

2. Kādos gadījumos satiksmes 
dalībniekam jādod ceļš? 

 

3. Kādos gadījumos transportam 
jāveic piespiedu apstāšanās? 

 

4. Kas tiek uzskatīta par bīstamu 
kravu? 
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GĀJĒJU PIENĀKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apvelc pareizo atbild! Pamato izvēli! 

1. Gājēji drīkst pārvietoties pa ietvi un gājēju ceļu, ja to nav, tad pa brauktuvi. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem jāpārvietojas transportlīdzekļu braukšanas virzienā. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Diennakts tumšajā laikā gājējam, kas pārvietojas pa brauktuvi, ir jābūt apģērbam ar gaismu 
atstarojoša materiāla elementiem.  

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Gājēji drīkst šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir četras vai vairāk nekā četras 
braukšanas joslas.  

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlu un veic uzdevumā prasīto! 

 
 
1. Iezīmē uz ietves un brauktuves iespējamos satiksmes dalībniekus – gājējus, transportlīdzekļus, 

pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, velosipēdistu, cilvēku grupu! 

2. Ar bultām norādi gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanās vietu un virzienu uz ielas (ceļa)! 

3. Kā organizēta cilvēku grupa drīkst pārvietoties pa ceļu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kā sauc brauktuves malu, pa kuru drīkst iet gājējs, ja nav ietves? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Kāpēc tumšajā diennakts laikā gājēji pamana automobiļus jau no liela attāluma, bet automobiļu 
vadītāji gājējus tikai tad, kad piebraukuši ļoti tuvu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Izlasi tekstu! Uzraksti, kā Tu ieteiktu Intai rīkoties! 

1. Intai jāšķērso brauktuve, bet tuvumā nav ne gājēju pārejas, ne krustojumu. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
2. Intai nav atstarotāja, bet vakarā jādodas pie draudzenes, kura dzīvo ārpus pilsētas. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
3. Ejot pāri ielai, luksoforā parādās sarkanais signāls, bet Inta vēl nav paguvusi šķērsot brauktuvi. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
4. Inta iet pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
5. Inta šķērso brauktuvi ārpus gājēju pārejas, kurai ir četras braukšanas joslas. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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MOPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Katram apgalvojumam  ir vismaz viena pareiza atbilde. Nosvītro to (tās), kas neiederas! 

1. Piedaloties ceļu satiksmē, mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt 

A vadītāja apliecībai. 

B transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai. 

C vadītāja pasei. 

2. Autovadītāja pienākums ir 

A ceļā uzraudzīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli. 

B piesprādzēt drošības jostu. 

C uzlikt galvā ķiveri. 

3. Jaunajam vadītājam aizliegts vadīt mehānisko transportlīdzekli, ja  

A alus pagaršots pirms divām dienām. 

B  ir velosipēda vadītāja tiesības. 

C nav atbilstošas kategorijas vadīšanas tiesību. 

4. Ja tuvojas operatīvais transports ar iedegtu mirgojošu zilu, sarkanu bākuguni un ieslēgtu skaņas 
signālu, tad 

A citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu vadītājiem jādod tam ceļš. 

B citiem pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem jādod tam ceļš. 

C  citiem transportlīdzekļiem nav jādod ceļš. 

5. Pavadot transportlīdzekļu kolonnu, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt maksimālo atļauto 
braukšanas ātrumu vairāk par 

A 10 km/h apdzīvotās vietās.  

B 20 km/h ārpus apdzīvotām vietām.  

C 30 km/h apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām. 
 

2. uzdevums. Izlasi tekstu! Sameklē kļūdas un uzraksti, kā, Tavuprāt, būtu jārīkojas katrā situācijā! 

1. Draugs Aigaram piedāvā izbraukt ar viņa mopēdu, bet Aigaram vēl nav vadītāja apliecības. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Jānis vada auto pa lauku ceļu, tuvumā citu mašīnu nav, tāpēc viņš nolemj nepiesprādzēt 
drošības jostu. 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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3. Mārtiņš brauc ar mopēdu, bet pirms braukšanas uzsākšanas ir aizmirsis uzlikt galvā ķiveri. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Andris, ciemojoties pie drauga, pēc divu alus pudeļu izdzeršanas nolemj braukt mājās ar mopēdu. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

5. Jānis izlemj mācīt savu 13 gadus veco dēlu vadīt automašīnu. 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSME DZĪVOJAMĀS ZONĀS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kam dzīvojamā zonā ir priekšroka? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kur ir atļauta transportlīdzekļa stāvēšana dzīvojamā zonā?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kāpēc dzīvojamā zonā nedrīkst mācīt vadīt transportlīdzekli?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kā jārīkojas transportlīdzekļa vadītājam, izbraucot no dzīvojamās zonas?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Kāpēc dzīvojamā zonā aizliegts iebraukt ar kravas auto, kura masa pārsniedz piecas tonnas?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlu! Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi dzīvojamā zonā tiek pārkāpti, 
kā katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi!  

 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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MOPĒDU BRAUKŠANAS, MANEVRĒŠANAS UN STĀVĒŠANAS KĀRTĪBA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atrodi atbildi, kas atbilst dotajam skaidrojumam! Savieno ar to! 

Skaidrojums  Atbilde 

1. Apdzīvotās vietās transporta braukšanas ātrums 
nedrīkst pārsniegt 
 

 apstāšanās ceļš. 

2. Nobrauktais attālums no vietas, kur šoferis sāk 
bremzēt, līdz vietai, kurā transporta līdzeklis 
apstājas, ir 

 50 km/h. 

3. Apdzīvotās vietās mopēda braukšanas ātrums 
nedrīkst pārsniegt 
 

 drošības distance. 

4. Attālums, kurš tiek nobraukts no šofera 
reaģēšanas mirkļa, summējot ar bremzēšanas 
ceļu, ir 

 45 km/h. 

5. Attālums, lai būtu iespējams izvairīties no 
sadursmes, ja priekšā braucošais 
transportlīdzeklis bremzē, ir 

 bremzēšanas ceļš. 

 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato savu izvēli! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Ārpus apdzīvotām vietām braukšanas ātrums 
vieglajiem auto nedrīkst pārsniegt 100 km/h. 

   

2. Vadītājiem aizliegts strauji bremzēt, ja tas 
nav nepieciešams satiksmes drošībai. 

   

3. Transportlīdzekļa vadītājam vienmēr jāietur 
droša distance. 

   

4. Vadītājam pirms apdzīšanas nav jāpārlieci-
nās, vai netiks traucēti citi transportlīdzekļi. 

   

5.  Apdzenamā transportlīdzekļa vadītājs 
nedrīkst traucēt apdzīšanu. 

   

6. Transportlīdzekļa apstāšanās ir atļauta ceļa 
labajā pusē uz ceļa nomales. 

   

7. Transportlīdzeklis drīkst apstāties uz tiltiem 
un tuneļos.  

   

 



262 

3. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Pastāsti, kā katram 
satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē!  
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 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

4. uzdevums. Pabeidz teikumus! Papildini tos ar piemēriem! 

1. Transportlīdzekļa vadītāja izvēlētais nepiemērotais ātrums bieži rada avārijas un nelaimes 
gadījumus, piemēram,  _________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, jo  ________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Mopēdam atļauts stāvēt uz ietves, ja  ______________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4. Mopēdam aizliegts stāvēt bīstamu pagriezienu tuvumā, jo  _____________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5. Apdzīšana uz gājēju pārejas un dzelzceļa pārbrauktuves ir aizliegta, jo  ___________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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CEĻA ZĪMES UN APZĪMĒJUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! Uz papīra lapas uzzīmē ceļa zīmes! 

1. Kādu informāciju sniedz brīdinājuma zīmes? Uzzīmē divas brīdinājuma zīmes! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. Kādu informāciju sniedz priekšrocības zīmes? Uzzīmē divas priekšrocības zīmes! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Kādu informāciju sniedz aizlieguma zīmes? Uzzīmē divas aizlieguma zīmes! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Kādu informāciju sniedz rīkojuma zīmes? Uzzīmē divas rīkojuma zīmes! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. Kādu informāciju sniedz norādījuma zīmes? Uzzīmē divas norādījuma zīmes! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Dotās ceļa zīmes ir īpaši svarīgas mopēda vadītājam.  
Pieraksti katrai ceļa zīmei atbilstošo grupu un uzraksti, par ko tā informē! 

 

1.  ___________________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________________________  

4.  ___________________________________________________________________________  

5.  ___________________________________________________________________________  

6.  ___________________________________________________________________________  

7.  ___________________________________________________________________________  

8.  ___________________________________________________________________________  

9.  ___________________________________________________________________________  

10.  ___________________________________________________________________________  

11.  ___________________________________________________________________________  

12.  ___________________________________________________________________________  

 

3. uzdevums. Uzdevumā dotās ceļa zīmes ir vizuāli ļoti līdzīgas, bet atšķirīga ir to nozīme. 
Uzraksti, par ko tās informē! 

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR LUKSOFORU PALĪDZĪBU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Ar bultām norādi, 
kā katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi! 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Pieraksti luksofora signālu nozīmes!  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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REGULĒJAMU UN NEREGULĒJAMU KRUSTOJUMU PĀRBRAUKŠANA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Pieraksti katra krustojuma veidu! Pamato izvēli! 
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2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato izvēli! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi Pamatojums 

1. T veida krustojumos jārīkojas 
saskaņā ar labās rokas likumu, ja 
ar ceļa zīmēm nav norādīts, kurš ir 
galvenais ceļš. 
 
 

   

2. Vietās, kur ārpus krustojumiem 
velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi 
un ceļu satiksme netiek regulēta, 
mopēdu vadītājiem nav jādod ceļš 
transportlīdzekļiem, kas brauc pa 
šķērsojamo ceļu. 

   

3. Tramvaja vadītājam neatkarīgi no 
tā braukšanas virziena ir 
priekšroka attiecībā pret bezsliežu 
transportlīdzekļu vadītājiem. 
 
 

   

4. Nevienādas nozīmes ceļu 
krustojumā vadītājam, kurš brauc 
pa mazāk svarīgu ceļu, nav jādod 
ceļš to transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas krustojumam 
tuvojas pa galveno ceļu. 

   

5. Nogriežoties pa labi vai pa kreisi, 
vadītājam jādod ceļš gājējiem un 
velosipēdu vadītājiem, kas šķērso 
to brauktuvi, kurā viņš nogriežas. 
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3. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Pastāsti, kā katram 
satiksmes dalībniekam būtu pareizi jārīkojas! 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  
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SATIKSMES DROŠĪBA MOPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Papildini mopēda vadītājam bīstamu situāciju aprakstu! 

1. Uz ceļa starp brauktuves malā stāvošiem auto negaidīti var iznākt gājējs, nepamanot tuvojošos 
mopēdu. 

2. Nebraukt blakus kravas transportlīdzekļiem un autobusiem, jo, visticamāk, šo transportlīdzekļu 
vadītāji Tevi nepamanīs. 

3.  ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

4.   ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

5.   ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

6.   ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

7.   ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

2. uzdevums. Izpēti datus un atbildi uz jautājumiem! 

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS RAKSTURLIELUMI 2004.– 2007. GADĀ LATVIJĀ 
  2004. g. 2005. g. 2006. g. 2007. g. d07-04 (%) d07-06 (%) 
Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi  48912 47353 52102 61383 25.5% 17.8% 
Reģistrētie smagie ceļu satiksmes negadījumi  5081 4466 4302 4781 –5.9% 11.1% 
Kopējais bojā gājušo skaits (30 dienas) 516 442 407 419 –18.8% 2.9% 
Kopējais  ievainoto skaits  6416 5600 5404 6088 –5.1% 12.7% 
Bojā gājušo gājēju skaits 197 173 152 158 –19.8% 3.9% 
Ievainoto gājēju skaits 1622 1446 1360 1405 –13.4% 3.3% 
Bojā gājušo velosipēdistu skaits 30 31 33 18 –40.0% –45.5% 
Ievainoto velosipēdistu skaits 344 321 278 268 –22.1% -3.6% 
Bojā gājušo mopēdistu skaits 3 5 7 4 … … 
Ievainoto mopēdistu skaits 99 94 109 127 28.3% 16.5% 
Bojā gājušo kvadraciklistu skaits … … … 1 … … 
Ievainoto kvadraciklistu skaits … … … 13 … … 
Bojā gājušo motociklistu skaits 19 8 10 9 –52.6% … 
Ievainoto motociklistu skaits 157 164 141 212 35.0% 50.4% 
Bojā gājušo transportlīdzekļu vadītāju skaits 139 125 127 144 3.6% 13.4% 
Ievainoto transportlīdzekļu vadītāju skaits 1811 1608 1594 1816 0.3% 13.9% 
Bojā gājušo pasažieru skaits 128 100 78 85 –33.6% 9.0% 
Ievainoto pasažieru skaits 2383 1967 1922 2247 –5.7% 16.9% 
Bojā gājušo bērnu skaits 6 12 12 11 … … 
Ievainoto bērnu skaits 649 576 559 548 –15.6% –2.0% 

(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
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CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU SKAITA DINAMIKA LATVIJĀ 
  Ceļu satiksmes negadījumi Bojā gājuši (30 dienas) Ievainoti Bojā gājuši 
gads CSNg CSNgsm  (%) skaits  (%) uz 1000000 skaits  (%) uz 100 

  skaits skaits 1985 = 100%   1985 = 100% iedzīvotājiem   1985 = 100% CSNgsm 
1970 ... 4669 ... 698 120 293 4271 104 ... 
1975 ... 4717 ... 723 124 295 4304 105 ... 
1980 ... 4601 ... 705 121 278 3842 94 ... 
1985 ... 3767 100 582 100 227 4121 100 15.5 
1986 ... 3740 99 509 87 198 4050 98 13.6 
1987 ... 3655 97 553 95 212 3967 96 15.1 
1988 ... 4036 107 623 107 235 4532 110 15.4 
1989 ... 4600 122 866 149 325 4923 119 18.8 
1990 ... 4325 115 947 163 354 4646 113 21.9 
1991 ... 4271 113 997 171 374 4469 108 23.3 
1992 ... 3474 92 787 135 296 3708 90 22.7 
1993 11182 3389 90 724 124 275 3667 89 21.4 
1994 13490 3814 101 774 133 302 4323 105 20.3 
1995 14276 4056 108 660 113 261 4854 118 16.3 
1996 13656 3711 99 594 102 237 4280 104 16.0 
1997 17328 3925 104 567 97 229 4632 112 14.4 
1998 25665 4540 121 677 116 289 5364 130 14.9 
1999 30614 4442 118 652 112 264 5196 126 14.7 
2000 30454 4482 119 635 109 265 5402 131 14.2 
2001 36468 4766 127 558 96 236 5811 141 11.7 
2002 39593 5083 135 559 96 240 6259 152 11.0 
2003 45555 5379 143 532 91 230 6600 160 9.9 
2004 48912 5081 135 516 89 223 6416 156 10.2 
2005 47353 4466 119 442 76 193 5600 136 9.9 
2006 52102 4302 114 407 70 178 5404 131 9.5 
2007 61383 4781 127 419 72 185 6088 148 8.8 

(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
 
1. Kā mainījies reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits no 2004. gada līdz 

2007. gadam? Kādi ir šo izmaiņu iemesli? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kurā ceļu satiksmes dalībnieku grupā ir vislielākais bojā gājušo skaits 2007. gadā? Kāpēc? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Izpēti datus par bojā gājušo un ievainoto bērnu skaitu no 2004. gada līdz 
2007. gadam! Kādas tendences ir vērojamas? Ko Tu ieteiktu darīt, lai situāciju uzlabotu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kāpēc ceļu satiksmes negadījumos procentuāli ir liels ievainoto mopēdistu un velosipēdistu 
skaits? Kā to novērst? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Izpēti datus un atbildi uz jautājumiem! 

 
Vadītājs Velosipēdists vai 

mopēdists Gājējs Pasažieris Kopā 
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K
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BOJĀ GĀJUŠIE 
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 6 7 16 4 8 9 21 
1998 0 0 1 1 0 0 3 3 3 5 10 18 3 2 6 11 6 7 20 33 
1999 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 1 10 1 1 4 6 4 8 6 18 
2000 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4 8 3 0 3 6 4 4 8 16 
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 10 4 2 0 6 5 7 5 17 
2002 0 0 0 0 0 0 3 3 8 2 3 13 4 1 1 6 12 3 7 22 
2003 0 0 0 0 0 0 5 5 1 3 0 4 3 0 4 7 4 3 9 16 
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 1 2 3 6 
2005 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 2 4 8 2 3 7 12 
2006 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 2 4 1 2 1 4 2 3 7 12 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 0 3 7 4 1 6 11 

IEVAINOTIE 
1997 0 1 7 8 3 7 32 42 47 161 128 336 40 47 97 184 90 216 264 570 
1998 0 0 7 7 3 11 42 56 42 168 162 372 53 58 92 203 98 237 303 638 
1999 0 1 6 7 0 9 47 56 36 156 143 335 40 54 76 170 76 220 272 568 
2000 0 2 7 9 3 17 43 63 28 139 155 322 48 65 78 191 79 223 283 585 
2001 0 1 5 6 2 23 44 69 33 123 155 311 60 52 87 199 95 199 298 592 
2002 0 0 5 5 6 14 55 75 42 145 182 369 63 60 127 250 111 219 369 699 
2003 0 0 16 16 4 17 67 88 46 134 199 379 72 68 120 260 122 219 402 743 
2004 0 0 5 5 2 14 65 81 28 98 177 303 91 52 117 260 121 164 364 649 
2005 0 1 3 4 3 10 64 77 32 91 135 258 76 56 105 237 111 158 307 576 
2006 0 0 5 5 1 19 49 69 26 84 145 255 80 61 89 230 107 164 288 559 
2007 0 0 3 3 2 13 40 55 47 103 111 261 87 66 76 229 136 182 230 548 

(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
 

CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU AR CIETUŠAJIEM  
SKAITA SADALĪJUMS PĒC NOTIKUMA VIETAS 2007. GADĀ 
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(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
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BOJĀ GĀJUŠO SKAITS UZ 100 CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMIEM  
AR CIETUŠAJIEM 2007. GADĀ 

Valsts  autoceļi
31,9%

Rīga
40,5%

Apdzīvota vieta
3,1%

Cita vieta
5,3%

Pārējās  pilsētas
19,2%

 
(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 

 
1. Kurā vecuma grupā ir vislielākais ievainoto velosipēdistu un motociklistu skaits? Kāpēc?  

Ko Tu ieteiktu darīt, lai novērstu šos negadījumus? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā ir mainījies kopējais bojā gājušo bērnu skaits no 1997. gada līdz 2007. gadam?  
Kādi ir šo izmaiņu iemesli? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kāpēc Rīgā ir vislielākais ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem skaits?  
Iesaki pasākumus, kas varētu uzlabot šo situāciju! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Внимательно рассмотри рисунок! На рисунке цифрами отметь те места, 
объекты, маневры, которые перечислены в таблице! 

 
N. п/п Места, объекты, маневры N. п/п Места, объекты, маневры 

1. Полоса движения 6. Тротуар 

2. Населённый пункт 7. Перекрёсток 

3. Обгон 8. Пешеходная и велосипедная дорожки  

4. Опасный груз 9. Линия разметки дороги 

5. Главная дорога 10. Край дороги, обочина 

2-е задание. Внимательно прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! 

Утверждение Да Нет

1. Опережение – это проезд мимо транспортных средств – с выездом на полосу 
встречного движения. 

  

2. Остановка – это прекращение движения транспортного средства из-за технического 
повреждения или ввиду грозящей опасности.  

  

3. Приоритет, преимущество – это право ехать первым в намеченном направлении.    

4. Край дороги, обочина – это часть дороги, не предназначенная для проезда 
автомашин.  

  

5. Обгон – это проезд мимо транспортных средств, – без выезда на полосу встречного 
движения.  
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3-е задание. Рассмотри изображённые дорожные знаки! Напиши, о чём они сообщают! 

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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4-е задание. Напиши пояснения к данным понятиям! 

1.  Опасный груз –  ______________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

2.  Полоса движения –  ___________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

3.  Разделительная полоса –  ______________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

4.  Главная дорога –  _____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

5.  Фактическая масса –  _________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

 

5-е задание. Ответь на вопросы! 

Вопрос Ответ 

1. Почему на дорогах 
необходима разделительная 
полоса?  

 

2. В каких случаях участник 
дорожного движения 
должен уступать дорогу?  

 

3. В каких случаях транспорту 
приходится делать 
вынужденную остановку?  

 

4. Что считается опасным 
грузом?  
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ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Отметь, правильны или нет приведённые утверждения! Своё мнение обоснуй! 

1. Пешеходы могут передвигаться по тротуару и по пешеходной дорожке, а если их нет, то 
по проезжей части.  

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Вне населённых пунктов пешеходы должны идти в направлении движения транспорта.  

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. В тёмное время суток пешеходы, идущие по проезжей части, должны быть в одежде с 
элементами из световозвращающих материалов.  

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Пешеходы могут пересекать проезжую часть вне пешеходного перехода, если дорога 
имеет четыре или больше полос движения.  

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунок и выполни то, что требуется в задании! 

 
 
1. Нарисуй на тротуаре, на проезжей части и на обочине дороги возможных участников 

дорожного движения – пешеходов, транспортные средства, пассажирские общественные 
транспортные средства, велосипедистов, группу людей! 

2. Укажи стрелками место и направление передвижения пешеходов и транспортных 
средств по улице (по дороге)! 

4. Как называется край проезжей части, по которому можно идти пешеходу, если нет 
тротуара? ___________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Как называется край проезжей части, по которому можно идти пешеходу, если нет 
тротуара?  ___________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Почему в тёмное время суток пешеходы замечают автобус уже с большого расстояния 
(издалека), а водитель автобуса замечает пешеходов только тогда, когда подъезжает к 
ним очень близко (только вблизи)? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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3-е задание. Прочитай текст! Напиши, как бы Ты рекомендовал/а Инте действовать! 

1. Инте нужно перейти проезжую часть, но вблизи нет ни пешеходного перехода, ни 
перекрёстка! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
2. Вечером Инте нужно идти к подруге, которая живёт за городом, но у Инты нет 

световозвращателя. 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
3. Когда Инта переходила улицу, на светофоре загорелся красный сигнал, а она ещё не 

закончила пересекать проезжую часть. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
4. Инта идёт по краю дороги в направлении движения транспортных средств. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
5. Инта вне пешеходного перехода пересекает проезжую часть, имеющую четыре полосы 

движения. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Каждое утверждение имеет по меньшей мере один правильный ответ. 
Зачеркни те варианты, которые не подходят! 

1. Водитель механического транспортного средства, участвуя в дорожном движении, 
должен иметь при себе 
A водительское удостоверение. 
B регистрационное удостоверение на транспортное средство. 
C паспорт водителя. 

2. В обязанности автоводителя входит 
A в пути следить за техническим состоянием транспортного средства.  
B пристегнуться ремнём безопасности. 
C надеть на голову мотошлем. 

3. Водителю запрещается управлять транспортным средством, если он 
A попробовaл пиво два дня назад.  
B имеет права велосипедиста. 
C не имеет водительских прав на управление транспортными средствами 

соответствующей категории.  
4. Если приближается оперативный транспорт с включённым проблесковым маячком 

синего, красного цвета и включённым специальным звуковым сигналом, то 
A водители других транспортных средств, едущих в том же направлениии, должны 

уступить ему дорогу.  
B водители других транспортных средств, едущих в противоположном направлении, 

должны уступить ему дорогу.  
C другие транспортные средства не обязаны уступать ему дорогу.  

5. При сопровождении колонны транспортных средств скорость движения не должна 
превышать максимально разрешённую скорость более чем на 
A 10 км/час в населённых пунктах.  
B 20 км/час вне населённых пунктов.  
C 30 км/час в населённых пунктах и вне населённых пунктов. 

2-е задание. Прочитай текст! Найди ошибки и напиши, как, по Твоему мнению, нужно 
было бы действовать в каждой ситуации! 

1. Друг предлагает Айгару поехать на его мопеде, но у Айгара пока ещё нет водительского 
удостоверения. 

  ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Янис ведёт автомашину по сельской дороге, других машин поблизости нет, поэтому он 
решает не пристёгиваться ремнём безопасности. 
 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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3. Мартыньш едет на мопеде, но перед началом поездки он забыл надеть на голову 
мотошлем. 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Андрис в гостях у друга выпил две бутылки пива, после чего решил ехать домой на 
мопеде. 

  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

5. Янис решает учить своего 13-летнего сына водить автомашину. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Ответь на вопросы! 

1. Кто имеет приоритет, преимущество при движении в жилой зоне? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Где в жилой зоне разрешена стоянка транспортного средства? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Почему в жилой зоне нельзя обучать вождению транспортного средства – заниматься 
учебным вождением? 

  ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Как должен действовать водитель транспортного средства, выезжая из жилой зоны? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Почему запрещёно въезжать в жилую зону на грузовике, масса которого превышает пять 
тонн? 

  ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунок! Напиши, какие правила дорожного движения в жилой 
зоне нарушаются и как каждому участнику дорожного движения следовало бы 
действовать правильно? 

 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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ПОРЯДОК ЕЗДЫ, МАНЕВРИРОВАНИЯ НА МОПЕДЕ И СТОЯНКИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Найди правильное окончание разъяснений! Соедини! 

Разъяснение  Ответ 

1. В населённых пунктах скорость движения 
транспорта не должна превышать 

 остановочный путь. 

2. Расстояние от того места, где сработала тормозная 
система транспортного средства, до полной его 
остановки – это 

 50 м/час. 

3. В населённых пунктах скорость движения мопеда не 
должна превышать 

 безопасная дистанция. 

4. Расстояние, пройденное транспортным средством с 
момента, когда шофёр заметил опасность и 
отреагировал, до полной остановки транспортного 
средства (то есть включающее и тормозной путь), – 
это  

 45 км/час. 

5. Расстояние, позволяющее избежать столкновения с 
тормозящим впереди транспортным средством, – это 

 тормозной путь. 

2-е задание. Прочитай утверждения и отметь крестиком (Х) правильные ответы! 
Обоснуй выбор! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. Вне населённых пунктов скорость движения 
легковых автомобилей не должна превышать 100 
км/час.  

   

2. Водителям запрещено резко тормозить, если 
только это не вызвано необходимостью 
соблюдать безопасность дорожного движения.  

   

3. Водитель транспортного средства всегда должен 
соблюдать безопасную дистанцию.  

   

4. Водителю перед началом обгона нет 
необходимости убедиться, не возникнут ли при 
этом помехи для других транспортных средств.  

   

5. Водитель обгоняемого транспортного средства 
должен не создавать помехи обгоняющему.  

   

6. Остановка транспортного средства разрешена на 
правой стороне дороги, на обочине.  

   

7. Траспортное средство может останавливаться на 
мостах и в туннелях.  
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3-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения нарушаются! 
Расскажи, как каждому участнику дорожного движения следовало бы действовать правильно! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Продолжай выполнять задание на следующей странице!  
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 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

4-е задание. Закончи предложения! Дополни их примерами! 

1. Неправильно выбранная водителем транспортного средства скорость часто становится 
причиной аварий и несчастных случаев, например  ________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. Водитель должен ехать со скоростью, не превышающей установленные ограничения, так 
как  ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Мопед разрешено ставить на тротуаре, если  ______________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Мопеду запрещено стоять вблизи опасного поворота, так как   ______________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. Обгон на пешеходном переходе и железнодорожном переезде запрещён, так как  ______  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Ответь на вопросы! Нарисуй дорожные знаки! 

1. Какую информацию сообщают предупреждающие дорожные знаки? Нарисуй два 
предупреждающих знака! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Какую информацию сообщают знаки приоритета? Нарисуй два знака приоритета! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Какую информацию сообщают запрещающие дорожные знаки? Нарисуй два 
запрещающих знака! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4. Какую информацию сообщают предписывающие дорожные знаки? Нарисуй два 
предписывающих знака! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5. Какую информацию сообщают указательные знаки? Нарисуй два указательных знака! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2-е задание. Изображённые дорожные знаки особенно важны для водителя мопеда. 
Напиши, к какой группе относится каждый из этих дорожных знаков и о чём он 
информирует! 

 

1.  ____________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________________________  

5.  ____________________________________________________________________________  

6.  ____________________________________________________________________________  

7.  ____________________________________________________________________________  

8.  ____________________________________________________________________________  

9.  ____________________________________________________________________________  

10.  ____________________________________________________________________________  

11.  ____________________________________________________________________________  

12.  ____________________________________________________________________________  

3-е задание. Приведённые в задании дорожные знаки визуально очень похожи, но их 
значение различно. Напиши, о чём они информируют! 

 
 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОФОРА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения 
нарушаются! Укажи стрелками, как каждый участник дорожного движения должен был 
бы действовать правильно! 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, что означают эти сигналы светофора! 

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ПРОЕЗД РЕГУЛИРУЕМЫХ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЁСТКОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какого вида перекрёсток изображён!  
Обоснуй свой выбор! 
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2-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй выбор! 

Утверждение Правильно Неправильно Обоснование 

1. На T-образных перекрёстках 
нужно действовать сообразно 
с «правилом правой руки», 
если дорожные знаки не 
указывают, какая из дорог – 
главная.  

    

2. В тех местах вне 
перекрёстков, где 
велосипедная дорожка 
пересекает проезжую часть и 
дорожное движение не 
регулируется, велосипедисты 
не обязаны уступать дорогу 
транспортным средствам, 
которые едут по поперечной 
дороге.  

   

3. Водитель трамвая 
независимо от направления 
движения имеет приоритет 
(преимущество), то есть 
право на первоочередное 
движение – по отношению к 
водителям безрельсового 
транспорта.  

   

4. На перекрёстке 
неравнозначных дорог 
водитель, едущий по 
второстепенной дороге, не 
обязан уступать путь тем 
водителям транспортных 
средств, которые 
приближаются к перекрёстку 
по главной дороге.  

   

5. При повороте направо или 
налево водитель должен 
уступить дорогу пешеходам 
и велосипедистам, 
пересекающим ту проезжую 
часть, на которую он 
поворачивает.  
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3-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения нарушаются! 
Расскажи, как каждый участник дорожного движения должен был бы действовать правильно! 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ МОПЕДИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Дополни данные ситуации описанием других ситуаций, опасных для мопедистов! 

1. Между стоящими с краю проезжей части автомашинами на дорогу может неожиданно 
выйти пешеход, не заметив приближающегося мопеда. 

2. Нельзя ехать рядом с грузовым транспортным средством и автобусом, так как велика 
вероятность, что водители этих транспортных средств не заметят мопед. 

3.  ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

4.   ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

5.   ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

6.   ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

7.   ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

2-е задание. Изучи данные и ответь на вопросы! В таблицах из сборника CSDD сохранён 
язык оригинала. 

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS RAKSTURLIELUMI 2004.– 2007. GADĀ LATVIJĀ 
  2004. g. 2005. g. 2006. g. 2007. g. d07-04 (%) d07-06 (%) 
Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi  48912 47353 52102 61383 25.5% 17.8% 
Reģistrētie smagie ceļu satiksmes negadījumi  5081 4466 4302 4781 –5.9% 11.1% 
Kopējais bojā gājušo skaits (30 dienas) 516 442 407 419 –18.8% 2.9% 
Kopējais  ievainoto skaits  6416 5600 5404 6088 –5.1% 12.7% 
Bojā gājušo gājēju skaits 197 173 152 158 –19.8% 3.9% 
Ievainoto gājēju skaits 1622 1446 1360 1405 –13.4% 3.3% 
Bojā gājušo velosipēdistu skaits 30 31 33 18 –40.0% –45.5% 
Ievainoto velosipēdistu skaits 344 321 278 268 –22.1% -3.6% 
Bojā gājušo mopēdistu skaits 3 5 7 4 … … 
Ievainoto mopēdistu skaits 99 94 109 127 28.3% 16.5% 
Bojā gājušo kvadraciklistu skaits … … … 1 … … 
Ievainoto kvadraciklistu skaits … … … 13 … … 
Bojā gājušo motociklistu skaits 19 8 10 9 –52.6% … 
Ievainoto motociklistu skaits 157 164 141 212 35.0% 50.4% 
Bojā gājušo transportlīdzekļu vadītāju skaits 139 125 127 144 3.6% 13.4% 
Ievainoto transportlīdzekļu vadītāju skaits 1811 1608 1594 1816 0.3% 13.9% 
Bojā gājušo pasažieru skaits 128 100 78 85 –33.6% 9.0% 
Ievainoto pasažieru skaits 2383 1967 1922 2247 –5.7% 16.9% 
Bojā gājušo bērnu skaits 6 12 12 11 … … 
Ievainoto bērnu skaits 649 576 559 548 –15.6% –2.0% 

(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
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CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU SKAITA DINAMIKA LATVIJĀ 
  Ceļu satiksmes negadījumi Bojā gājuši (30 dienas) Ievainoti Bojā gājuši 

gads CSNg CSNgsm  (%) skaits  (%) uz 1000000 skaits  (%) uz 100 
  skaits skaits 1985 = 100%   1985 = 100% iedzīvot.   1985 = 100% CSNgsm 
1970 ... 4669 ... 698 120 293 4271 104 ... 
1975 ... 4717 ... 723 124 295 4304 105 ... 
1980 ... 4601 ... 705 121 278 3842 94 ... 
1985 ... 3767 100 582 100 227 4121 100 15.5 
1986 ... 3740 99 509 87 198 4050 98 13.6 
1987 ... 3655 97 553 95 212 3967 96 15.1 
1988 ... 4036 107 623 107 235 4532 110 15.4 
1989 ... 4600 122 866 149 325 4923 119 18.8 
1990 ... 4325 115 947 163 354 4646 113 21.9 
1991 ... 4271 113 997 171 374 4469 108 23.3 
1992 ... 3474 92 787 135 296 3708 90 22.7 
1993 11182 3389 90 724 124 275 3667 89 21.4 
1994 13490 3814 101 774 133 302 4323 105 20.3 
1995 14276 4056 108 660 113 261 4854 118 16.3 
1996 13656 3711 99 594 102 237 4280 104 16.0 
1997 17328 3925 104 567 97 229 4632 112 14.4 
1998 25665 4540 121 677 116 289 5364 130 14.9 
1999 30614 4442 118 652 112 264 5196 126 14.7 
2000 30454 4482 119 635 109 265 5402 131 14.2 
2001 36468 4766 127 558 96 236 5811 141 11.7 
2002 39593 5083 135 559 96 240 6259 152 11.0 
2003 45555 5379 143 532 91 230 6600 160 9.9 
2004 48912 5081 135 516 89 223 6416 156 10.2 
2005 47353 4466 119 442 76 193 5600 136 9.9 
2006 52102 4302 114 407 70 178 5404 131 9.5 
2007 61383 4781 127 419 72 185 6088 148 8.8 

(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
 
1. Как менялось число зарегистрированных несчастных случаев с 2004 по 2007 год? 

Каковы причины этих изменений? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. В какой группе участников дорожного движения число погибших в 2007 году было 
самым большим? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Изучи данные о числе погибших и раненых детей с 2004 по 2007 год! Какая наблюдается 
тенденция? Что Ты посоветовал/а бы сделать, чтобы улучшить ситуацию? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Почему процентуально велико число раненых мопедистов и велосипедистов, 
пострадавших в ДТП? Как предотвратить эти несчастные случаи? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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3-е задание. Изучи данные и ответь на вопросы! В таблицах и диаграммах из сборника 
CSDD сохранён язык оригинала. 
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BOJĀ GĀJUŠIE 
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 6 7 16 4 8 9 21 
1998 0 0 1 1 0 0 3 3 3 5 10 18 3 2 6 11 6 7 20 33 
1999 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 1 10 1 1 4 6 4 8 6 18 
2000 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4 8 3 0 3 6 4 4 8 16 
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 10 4 2 0 6 5 7 5 17 
2002 0 0 0 0 0 0 3 3 8 2 3 13 4 1 1 6 12 3 7 22 
2003 0 0 0 0 0 0 5 5 1 3 0 4 3 0 4 7 4 3 9 16 
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 1 2 3 6 
2005 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 2 4 8 2 3 7 12 
2006 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 2 4 1 2 1 4 2 3 7 12 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 0 3 7 4 1 6 11 

IEVAINOTIE 
1997 0 1 7 8 3 7 32 42 47 161 128 336 40 47 97 184 90 216 264 570 
1998 0 0 7 7 3 11 42 56 42 168 162 372 53 58 92 203 98 237 303 638 
1999 0 1 6 7 0 9 47 56 36 156 143 335 40 54 76 170 76 220 272 568 
2000 0 2 7 9 3 17 43 63 28 139 155 322 48 65 78 191 79 223 283 585 
2001 0 1 5 6 2 23 44 69 33 123 155 311 60 52 87 199 95 199 298 592 
2002 0 0 5 5 6 14 55 75 42 145 182 369 63 60 127 250 111 219 369 699 
2003 0 0 16 16 4 17 67 88 46 134 199 379 72 68 120 260 122 219 402 743 
2004 0 0 5 5 2 14 65 81 28 98 177 303 91 52 117 260 121 164 364 649 
2005 0 1 3 4 3 10 64 77 32 91 135 258 76 56 105 237 111 158 307 576 
2006 0 0 5 5 1 19 49 69 26 84 145 255 80 61 89 230 107 164 288 559 
2007 0 0 3 3 2 13 40 55 47 103 111 261 87 66 76 229 136 182 230 548 

(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
 

CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU AR CIETUŠAJIEM  
SKAITA SADALĪJUMS PĒC NOTIKUMA VIETAS 2007. GADĀ 
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(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 
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BOJĀ GĀJUŠO SKAITS UZ 100 CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMIEM  
AR CIETUŠAJIEM 2007. GADĀ 

Valsts  autoceļi
31,9%

Rīga
40,5%

Apdzīvota vieta
3,1%

Cita vieta
5,3%

Pārējās  pilsētas
19,2%

 
(CSDD statistikas 2008. gada krājums) 

 
1. В какой возрастной группе самое большое число раненых велосипедистов и 

мотоциклистов? Почему? Что Ты посоветовал/а бы сделать, чтобы предотвратить такие 
несчастные случаи? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2 Как меняется общее число погибших детей с 1997 по 2007 год? Каковы причины этих 
изменений? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Почему в Риге самое большое количество ДТП с пострадавшими? Какие меры Ты 
посоветовал/а бы принять, чтобы улучшить эту ситуацию? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 



8. klase 
MOPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI UN PIENĀKUMI ĪPAŠOS 
GADĪJUMOS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas un veidot prasmes par mopēda vadītāja 
pienākumiem ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Sniegt zināšanas par mopēda aprīkojumu un nepiecie-

šamo ekipējumu. 
2. Atkārtot zināšanas par operatīvajiem transportlīdzekļiem, 

to dalību ceļu satiksmē. 
3. Mācīt pareizu rīcību satiksmes negadījumos. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 7. klases mācību 
stundas "Mopēdu vadītāju pienākumi" informācijas un 
jēdzienu skaidrojumā. 
Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu 
mirgojošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signā-
lu, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš. Ja 
tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu 
zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas 
signālu, citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu 
vadītājiem un pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem 
(ja nav konstruktīvi izveidota ceļa elementa, kas atdala 
brauktuvi, piemēram, barjeras, sadalošās joslas) jādod tam 
ceļš, apturot transportlīdzekli pie ietves vai uz nomales. Ja 
ietve vai nomale ir aizņemta, tad transportlīdzeklis jāaptur 
iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas tuvojas krustojumam (ceļam) no cita 
virziena ceļiem, jāaptur transportlīdzeklis pirms šķērsoja-
mās brauktuves. Uzsākt (turpināt) braukt drīkst tikai pēc 
tam, kad ir pabraucis garām transportlīdzeklis ar iedegtu 
mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz pavadāmā 
transportlīdzekļa (kolonnas). 
Operatīvo transportlīdzekļu uzdevumi, piedaloties ceļu 
satiksmē, ir šādi: 
– glābt cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērst 

personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu 
videi; 

– novērst draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī 
braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 

– sekot bēgošai personai; 
– pārvadāt materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros; 
– pavadīt citus transportlīdzekļus (kolonnas). 
Šādu uzdevumu veikšanas laikā operatīvo transportlīdzekļu 
vadītāji drīkst neievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības, 
kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. 
Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespē-
jamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Minētās 
tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu 
vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie 
transportlīdzekļi. 

Pirms pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) braucošajam 
operatīvajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu 
mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu 
skaņas signālu. Aiz pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) 
braucošajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu mirgojo-
šu zilu bākuguni.  
Iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla 
skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme. To var izmantot, 
brīdinot par nelaimes gadījumu (piemēram, ceļu satiksmes 
negadījumu), kā arī pavadot transportlīdzekli (kolonnu).  
Iedegta mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns nedod 
priekšroku. To lieto, lai pievērstu citu ceļu satiksmes 
dalībnieku uzmanību un brīdinātu tos par iespējamām 
briesmām. Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni iededz 
transportlīdzekļu vadītāji, kas veic šādus uzdevumus: 
– pavada transportlīdzekļus, kas pārvadā sevišķi smagas 

vai lielgabarīta kravas; 
– pavada tādu transportlīdzekļu kolonnas, kuri pārvadā 

sprāgstvielas, radioaktīvas vielas vai spēcīgas iedarbības 
indīgas vielas; 

– uz ceļa veic ceļa uzturēšanas, kā arī citus remonta vai 
avārijas seku likvidēšanas darbus. 

Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni ceļu satiksmē atļauts 
iedegt arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada 
transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēti 
specifiskiem uzdevumiem (piemēram, lielgabarīta auto-
mobiļi, traktortehnika), transportlīdzekļus, kas tiek 
izmantoti specifiskiem uzdevumiem (piemēram, tehniskās 
palīdzības, ceļu uzraudzības automobiļi), kā arī komunālo 
dienestu (piemēram, elektroapgādes, siltumapgādes) 
transportlīdzekļus, ja šādu transportlīdzekļu atrašanās uz 
ceļa var radīt traucējumus vai bīstamību citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem. 
Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens 
transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti 
bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs 
drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai. 
 
KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS  
NOSACĪJUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par krustojumu veidiem un to 
šķērsošanas nosacījumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par krustojumu veidiem. 
2. Iepazīstināt ar mopēdu vadītāju pienākumiem, šķērsojot 

krustojumus. 
3. Apgūt kreisā pagrieziena realizēšanas secību. 
 
Jēdziens 
L tehnika. 
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Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Temata izklāsts atrodams 7. klases mācību stundā 
"Regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšana".  
Kreisais pagrieziens mopēda vadītājam ir sarežģīts ma-
nevrs, kas prasa īpašu vērību. Krustojumos nogriežoties pa 
kreisi, mopēdu vadītājiem tas jādara no brauktuves labās 
malas, dodot ceļu gan tiem transportlīdzekļiem, kas brauc 
tajā pašā virzienā, gan tiem, kas brauc pretējā virzienā. 
Nogriešanās pa kreisi regulējamos krustojumos jāveic šādi: 
– pārbraukt krustojumu taisni pa iedomāto brauktuves 

turpinājumu līdz brauktuves pretējai malai, sagriezt stūri 
un apstāties; 

– uzmanīgi aplūkot ielu un pārliecināties par satiksmes 
drošību; 

– pabeigt manevru, to darīt ja atļauj luksofora signāls; 
– ievērojot labās rokas likumu, pārbraukt krustojumu 

taisni pa iedomāto brauktuves turpinājumu līdz 
brauktuves pretējai malai, sagriezt stūri un apstāties; 

– uzmanīgi aplūkot ielu un pārliecināties par satiksmes 
drošību; 

– ievērojot labās rokas likumu, turpināt kustību. 
Kreisā pagrieziena manevru nepieciešams izdarīts arī no 
vienvirziena ielas (skatīt 1. attēlu). 
Nogriežoties pa kreisi krustojumos apdzīvotās vietās 
(pilsētās), mopēdu vadītājiem atļauts to izdarīt no joslas, 
kas paredzēta kreisā pagrieziena veikšanai. Tad savlaicīgi 
jāieņem labais malējais stāvoklis uz kreisā pagrieziena 
braukšanas joslas tā, lai labajā pusē, ja tas ir iespējams, 
varētu ievietoties viens transportlīdzeklis. Pirms 
nogriešanās pa kreisi ir jāpārliecinās, vai tiks dots ceļš 
pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī gājējiem, 
kuri šķērso brauktuvi, kurā mopēda vadītājs plāno 
nogriezties. Par to ir svarīgi pārliecināties pirms tiek 
iebraukts pretējā braukšanas joslā (skatīt 2. attēlu). 
Izdarot labo pagriezienu, mopēda vadītājam jāieņem ielas 
(ceļa) labējā josla. Uz brauktuves pagrieziena josla var tikt 
iezīmēta ar 925. ceļa apzīmējumu – pārtrauktu līniju, kurai 
svītru garums ir vienāds ar atstarpēm starp tām un kas 
apzīmē braukšanas joslas krustojuma robežās. Ja apzīmēju-
ma nav, tad jāiedomājas tās atrašanās vieta (skatīt 2. attēlu). 
Uz ceļiem ar intensīvu satiksmi reizēm krustojuma 
izbraukšanai ir drošāk izmantot tā saukto L tehniku (skatīt 
3. attēlu – nepārtrauktā līnija). 
Tādējādi var izvairīties no nekustīgas atrašanās krustojuma 
centrā starp diviem braukšanas virzieniem. Mopēda 
vadītājs paliek labējā joslā. Viņš šķērso krustojumu un 
novietojas perpendikulārā ceļa labējā joslā. Tad viņš no 
jauna šķērso krustojumu, līdz nonāk tajā virzienā, kuru 
izvēlējies. Izmantojot L tehnikas soļus, mopēda vadītājs 

 
2. attēls 

 
3.attēls 

pārliecinās par satiksmes drošību,. Šo tehniku var izmantot 
neregulējamos krustojumos, bet ārpus apdzīvotām vietām 
tā ir obligāta prasība (skatīt 3. attēlu). 
Apļveida krustojumā notiek lokveida kustība jeb braukšana 
pa loku. Kustība notiek vienā virzienā, turklāt jebkura 
nogriešanās no tā tiek veikta pa labo pusi. Tā kā mopēdiem 
ir mazs braukšanas ātrums, tiem būtu jāpaliek labajā pusē, 
neskatoties uz nobrauktuvi, kuru viņi izvēlējušies. Katrā 
krustojumā jāievēro īpaša piesardzība, jo transportlīdzekļi, 
kas nogriežas no loka, var aizšķērsot ceļu. 
 
CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR SATIKSMES 
REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par ceļu satiksmes regulēšanu ar 
satiksmes regulētāja žestu palīdzību. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot ceļu satiksmes regulētāja žestu nozīmi. 
2. Padziļināt izpratni par pareizu rīcību, ja satiksmi regulē 

satiksmes regulētājs ar žestiem. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 6. klases mācību 
stundas "Ceļu satiksmes regulēšana ar satiksmes regulētāja 
žestu palīdzību" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Satiksmes regulētājs var dot arī citus transportlīdzekļu 
vadītājiem un gājējiem saprotamus signālus. Lai būtu 
labāka redzamība, satiksmes regulētājs var lietot zizli 
(disku ar sarkanu gaismas atstarotāju). Lai pievērstu ceļu 
satiksmes dalībnieku uzmanību, satiksmes regulētājs var 
dot svilpes signālu. 
Transportlīdzekļu vadītājiem un gājējiem jāpakļaujas 
satiksmes regulētāja signāliem un norādījumiem arī tad, ja 
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tie ir pretrunā ar luksofora signālu, ceļa zīmju vai ceļa 
apzīmējumu prasībām. 
 
DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA. RĪCĪBA CEĻU 
SATIKSMES NEGADĪJUMA BRĪDĪ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas noteikumus un 
pareizu rīcību negadījumos tās tuvumā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas un prasmes par pareizu dzelzceļa 

pārbrauktuvju šķērsošanu. 
2. Mācīt satiksmes dalībnieku rīcību satiksmes negadījuma 

brīdī un pēc tā. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 6. klases mācību 
stundas "Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana" informācijas 
un jēdzienu skaidrojumā. 
Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, tajā ir cietuši cilvēki 
vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai (par trešās 
personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes negadījumā 
iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav trans-
portlīdzekļa vadītājs), kā arī tad, ja transportlīdzekļiem 
radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts 
braukt, transportlīdzekļa vadītājam ir šādi pienākumi: 
– nekavējoties apstāties un palikt negadījuma vietā, iedegt 

avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi, 
ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdināt pārējos ceļu 
satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu; 

– darīt visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo 
palīdzību, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai 
glābšanas dienestu, ja tas nav iespējams, tad ar savu vai 
citu garām braucošu transportlīdzekli nogādāt cietušo 
tuvākajā ārstniecības iestādē un pašam atgriezties 
negadījuma vietā; 

– darīt visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu 
notikuma pēdas, pierakstīt aculiecinieku vārdus, 
uzvārdus un adreses; 

– par ceļu satiksmes negadījumu paziņot policijai un, ja 
nepieciešams, glābšanas dienestam, tālāk rīkojoties pēc 
to norādījumiem. 

Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav 
nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī 
transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie 
nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītāja 
pienākumi ir šādi: 
– nekavējoties apstāties un paliek negadījuma vietā, iedegt 

avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi. 
Ja tas nav iespējams, tad nepieciešams citādā veidā 
brīdināt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu 
satiksmes negadījumu; 

– vienoties ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā 
transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadī-
juma apstākļiem, aizpildīt saskaņoto paziņojumu un, ne-
ziņojot policijai par negadījumu, atstāt negadījuma vietu. 

Ja negadījumā nav cietuši cilvēki, bet tajā ir iesaistīti vairāk 
nekā divi transportlīdzekļi vai ja transportlīdzekļu vadītāji 
nespēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma 
apstākļiem un aizpildīt saskaņoto paziņojumu, 
transportlīdzekļu vadītāju pienākums ir šāds: 

– nekavējoties apstāties un palikt negadījuma vietā, iedegt 
avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi. 
Ja tas nav iespējams, tad citādā veidā brīdināt pārējos 
ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadī-
jumu; 

– par ceļu satiksmes negadījumu paziņot policijai un, ja 
nepieciešams, glābšanas dienestam, tālāk rīkoties pēc to 
norādījumiem. 

Ja ceļu satiksmes negadījums noticis uz dzelzceļa 
pārbrauktuves un negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi 
neļauj vai traucē citiem transportlīdzekļiem pabraukt garām 
ceļu satiksmes negadījuma vietai, kā arī tas nav pretrunā ar 
policijas norādījumiem, transportlīdzekļu vadītāji atbrīvo 
brauktuvi, pirms tam fiksējot ceļu satiksmes negadījumā 
iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stāvokli. 
 
GĀJĒJU PĀREJAS UN PASAŽIERU SABIEDRISKO 
TRANSPORTLĪDZEKĻU PIETURAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par satiksmes dalībnieku 
pienākumiem gājēju pārejās un sabiedrisko pasažieru 
transportlīdzekļu pieturās. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par pareizu satiksmes dalībnieku 

rīcību uz gājēju pārejas. 
2. Atkārtot pareizu satiksmes dalībnieku rīcību pasažieru 

sabiedrisko transportlīdzekļu pieturās. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 6. klases mācību 
stundas "Gājēju pārejas un sabiedrisko pasažieru 
transportlīdzekļu pieturas" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
 
MOPĒDA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES UN BRAUKŠANA 
DAŽĀDOS LAIKAPSTĀKĻOS UN PA DAŽĀDIEM CEĻA 
SEGUMIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt pareizu mopēda ārējās apgaismes ierīču lietošanu un 
mopēda vadīšanas drošību, braucot dažādos laikapstākļos. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par pareizu mopēdu ārējās 

apgaismes ierīču lietošanu. 
2. Iepazīstināt ar mopēda vadīšanu dažādos laikapstākļos. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē 
jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – 
sarkanas gaismas lukturim. 
Daži apstākļi, kas saistīti ar vidi un laikapstākļiem, padara 
braukšanu īpaši grūtu. Piesardzība ļauj šos riskus ierobežot. 
Diennakts tumšajā laikā nepieciešams veikt šādus drošības 
pasākumus: 
– pārbaudīt apgaismošanas sistēmu, virsdrēbēm jābūt 

gaišām ar atstarojošiem elementiem, jānotīra 
aizsargbrilles vai ķiveres sejas sargs (uz tiem nedrīkst 
būt švīkas); 
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– samazināt braukšanas ātrumu, jo ar priekšējo baltas 
gaismas lukturi apgaismotā ceļa daļa ir ierobežota – tā 
staru kūlis ir šaurs. Turklāt līkumā nevar redzēt tā iekš-
malu: tās precīza forma un tas, vai tur nav šķēršļu, ir 
grūti izvērtējams; 

– patstāvīgi jābūt pārliecinātam, ka mopēdists ir pamanīts, 
jo pilsētā ar intensīvu satiksmi divriteņu transportlīdzekļi 
izskatās kā spīdīgi punkti, citu vidū tos grūti ievērot; 

– tuvojoties krustojumam, citu transportlīdzekļu gaismas 
ļauj nojaust, ka tie tuvojas krustojumam. Tomēr var 
gadīties, ka dažiem satiksmes dalībniekiem gaismu nav 
(sabojājušās, aizmirstas ieslēgt). Pilsētā dažbrīd ir grūti 
atšķirt lampu gaismas no transportlīdzekļu gaismām: ja 
neredz gaismas, tas nenozīmē, ka tur neviena nav; 

– ja apžilbinājis pretim braucošais transportlīdzeklis, tad 
jāsamazina ātrums un nedrīkst skatīties uz pretim 
braucošā transportlīdzekļa gaismām. 

Ja ir slikti laikapstākļi, tad redzamības un saķeres trūkums 
ar ceļu liek vadītājam samazināt ātrumu. Tāpat kā citos 
gadījumos, nepieciešams izvēlēties atbilstošu braukšanas 
ātrumu tā, lai apstāšanās ceļš (distance) vienmēr ir mazāks 
par redzamības attālumu. Ja nepieciešams, ir jāapstājas, lai 
noslaucītu ūdens lāses vai dubļus no brillēm vai ķiveres 
sejas sarga, jo tie traucē redzamību. 
Divriteņu transporta vadītājs vēju izjūt tieši, līdz ar to tas 
padara braukšanu ļoti nogurdinošu. Vēja ietekme pieaug 
līdz ar braukšanas ātrumu. 
Ja pūš stiprs vējš, tad jārīkojas šādi: 
– nebraukt pārāk tuvu ceļa malai (uzmanīties no citu 

garām braucošu transportlīdzekļu radītām gaisa 
plūsmām); 

– atstāt lielāku sānu intervālu, īpaši, ja apdzen citu 
transportlīdzekli; 

– vēl vairāk samazināt ātrumu, ja iebrauc no aizsargātas 
zonas neaizsargātā zonā (parasti ir tendence rīkoties 
pretēji, jo ir vēlēšanās ātrāk aizmukt no nepatīkamās 
vietas); 

– uzmanīties (īpaši līkumos) no priekšmetiem, kurus vējš 
varētu nest pa gaisu. 

Lietus laikā nepieciešams: 
– izvairīties no peļķēm un horizontālajiem apzīmējumiem 

uz ceļa (tie var būt slideni); 
– palielināt drošības distanci; 
– bremzēt savlaicīgāk un ne tik strauji. 
Ja ir sniegs vai atkala, tad ieteicams lietot citu 
transportlīdzekli. Ja mopēdists nav paredzējis šādus laik-
apstākļus un par spīti visam vēlas turpināt ceļu, jābrauc 
īpaši lēni. 
Divriteņu transportlīdzekļiem ir jāuzmanās no grants, 
bedrēm, režģiem un noteku vākiem. Ja tas iespējams, 
jāapbrauc tie. Lai izvairītos no bedres atsitiena un 
mīkstinātu triecienu, jānostājas jātnieka vai krosa pozā. Ja 
brauc pāri sliežu ceļam, ieteicams darīt līdzīgi, cenšoties 
šķērsot sliedes pēc iespējas perpendikulārāk (90 grādu 
leņķī), lai izvairītos no slīdēšanas. 
 
KRAVAS UN PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR MOPĒDU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par pareizu kravas un pasažieru 
pārvadāšanu ar mopēdu. 
 

Mācību uzdevums 
Apgūt prasības, kas jāievēro, lai pārvadātu pasažierus vai 
kravu. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Krava izmaina bremzēšanu un uzvedību uz ceļa. Vispirms 
jāpārliecinās, kādu maksimālo kravu noteicis transport-
līdzekļa ražotājs. 
Pārvadājot bagāžu, jāievēro šādi drošības noteikumi: 
– smagus priekšmetus jānovieto pēc iespējas zemāk; 
– pārvadājamo kravu labi jāpiesien vai jānovieto speciālā 

somā vai bagāžas nodalījumā. 
Pārvadājot pasažierus, jāievēro šādi drošības noteikumi: 
– transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar sēdekli, ar pēdu 

balstu un rokturi, kur pieturēties; 
– mopēda pasažierim obligāti jālieto ķivere. 
Pirms došanās ceļā jārīkojas šādi: 
– pārbaudīt, vai pasažiera ķivere ir aiztaisīta, kā arī kājas 

un apģērbs nevar traucēt vadīt mopēdu un neapdraud 
satiksmes drošību; 

– jāpaskaidro pasažierim, kā iekārtoties, kā turēties līdzi 
vadītāja ķermeņa kustībām līkumos. 

Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem atļauts pārvadāt tikai 
pilngadīgām personām. 
 
DROŠĪBAS PASĀKUMI UN SATIKSMES DROŠĪBA MOPĒDU 
VADĪTĀJIEM 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas, prasmes un attieksmes par drošības 
pasākumiem, vadot mopēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot noteikumus, kas jāievēro, izvēloties pareizu 

braukšanas ātrumu. 
2. Apgūt noteikumus, kas jāievēro, iebraucot vai izbraucot 

no ceļu līkuma. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Mopēda vadītājam ir jāizvēlas pareizs braukšanas ātrums. 
Tas nozīmē, ka vadītājs visu laiku ir pārliecināts par 
braukšanas apstākļu kopumu, lai varētu apstāties, ja tas ir 
nepieciešams, vai arī apbraukt šķērsli, bedri vai grambu. 
Ja braukšanas ātrums palielinās, attiecīgi visu ir grūtāk 
izdarīt. 
Mirklī, kad mopēdu apdzen, tam jāturas pēc iespējas tuvāk 
labajai malai, turot stingi stūri un izvairoties no 
"zigzagiem" (jo īpaši tas svarīgi, ja mopēdu apdzen liels 
kravas transports, kurš rada stipras gaisa plūsmas). 
Atkarībā no ātruma (to aizvien palielinot) samazinās laiks 
saskatīšanai, pamanīšanai, izdomāšanai un rīcībai, kā arī 
saķerei un manevrēšanas iespējām. toties strauji palielinās 
bremzēšanas ceļš, centrbēdzes spēks un nelaimes gadījuma 
smaguma pakāpe. 
Jo vadītājs brauc ātrāk, jo mazāk viņš var izmainīt savu 
braukšanas trajektoriju. 
Problēmas līkumos saistītas ar centrbēdzes spēka ietekmi, 
un dažreiz ar redzamības trūkumu. 
Centrbēdzes spēks cenšas virzīt transportlīdzekli uz līkuma 
ārmalu. Tas mopēda vadītājam draud ar: 
– nobraukšanu no ceļa; 
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– nokļūšanu ceļa kreisajā malā, braucot pa līkumu, kas 
pagriežas pa labi (tātad ir iespēja atrasties pretējā 
virziena braukšanas joslā); 

– iespēju tikt sanestam vai pat nokrist. 
Šis spēks ir lielāks, ja līkums ir ass, ja uz mopēda ir krava 
vai pasažieris, kā arī ja braukšanas ātrums ir liels. 
Centrbēdzes spēks mainās līdzīgi ātruma kvadrātam: ar 
35 km/h centrbēdzes spēks ir divas reizes lielāks nekā tad, 
ja brauc ar 25 km/h, bet, braucot ar 45 km/h, trīs reizes 
lielāks nekā tad, ja brauc 25 km/h. 
Atrodoties automobilī, centrbēdzes spēku var labi sajust, jo 
vadītājs tiek spiests pret durvīm vai uz pasažiera pusi. Par 
laimi, drošības josta vadītāju notur sēdeklī. Braucot ar 
divriteņu transportlīdzekli, izjūtas ir atšķirīgas, jo, piemē-
ram, lai kompensētu spēku, divriteņa transportlīdzeklis tiek 
noliekts uz vienu pusi, tomēr, neņemot to vērā, riepas var 
izslīdēt un vadītājs krist. Lai droši izbrauktu līkumu, 
jāizvērtē un jāizvēlas pareiza trajektorija un attiecīgs 
braukšanas ātrums, lai varētu apbraukt šķērsli vai arī reaģēt, 
piemēram, uz bedri, akmeņiem, eļļas traipu.  
Bremzēšana līkumā ar divriteņu transportlīdzekli ir ļoti 
smalks manevrs, jo vadītājs riskē nokrist. 

Skolēniem, kuriem ir pilni 14 gadi, ir iespējams kārtot 
eksāmenu mopēda vadītāja apliecības iegūšanai. Eksāme-
nam nav speciāli jāapmeklē mācības autoskolās, to var 
veikt pašmācības ceļā. 
Eksāmenam var pieteikties Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas nodaļās: 
 
Ventspilī – Ganību ielā 154 a, tālrunis 63607174; 
Talsos – Laidzes ielā 9, tālrunis 63224427; 
Liepājā – Brīvības ielā 148, tālrunis 63489184; 
Jelgavā – Satiksmes ielā 2 a, tālrunis 63021396; 
Rīgā – Bauskas ielā 86, tālrunis 67025791; 
Valmierā – Rīgas ielā 101, tālrunis 64229686; 
Jēkabpilī – Ā. Elksnes ielā 2, tālrunis 65231730; 
Daugavpilī – Kraujas ielā 3, tālrunis 65428871; 
Gulbenē – Parka ielā 2, tālrunis 64473857; 
Rēzeknē – Jupatovkas ielā 1 a, tālrunis 64622358. 
 
Izmantojot ceļu satiksmes noteikumu testu, kas pieejams 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas (www.csdd.lv) 
sadaļā "Iesakām apmeklēt", savas zināšanas var pārbaudīt 
pirms eksāmena. 

 



MOPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI UN PIENĀKUMI ĪPAŠOS GADĪJUMOS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izpēti attēlu! Pieraksti ciparus atbilstoši norādītajām vietām! 

 
1. Divas savstarpēji nesaistītas bremzes. 
2. Balts priekšējās gaismas lukturis. 
3. Sarkans aizmugurējās gaismas lukturis. 
4. Sarkans gaismas atstarotājs mopēda 

aizmugurē. 

5. Skaņas signāls. 
6. Stāvbalsts. 
7. Numura apgaismojuma lukturi. 
8. Atpakaļskata spoguļi. 
9. Spidometrs. 

 

2. uzdevums. Atzīmē pareizo apgalvojumu ar aplīti un pamato savu izvēli! 

1. Mopēdistam pat karstā laikā obligāti ir jālieto ķivere. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

2. Reizi gadā aizsargķivere ir jāaizvieto ar citu, jo tā zaudē savas aizsargspējas. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

3. Mopēdista apģērbam jāpasargā no sliktiem laikapstākļiem un kritieniem. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

4. Mopēdistam obligāti jālieto apģērbs ar gaismas atstarojošiem elementiem. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

5. Braucot ar mopēdu, obligāti jālieto ķivere. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

306 



3. uzdevums. Apvelc ar aplīti pareizo atbildes burtu (katrā piemērā ir tikai viena pareiza atbilde)! 

1. Piedalīties ceļu satiksmē ar mopēdu drīkst personas no 

A 12 gadiem. 

B 14 gadiem. 

C 18 gadiem. 

2. Mopēdam jābūt aprīkotam ar 

A divām savstarpēji saistītām bremzēm. 

B atstarotājiem. 

C visas atbildes pareizas. 

3. Braucot ar mopēdu, 

A gaismas lukturiem jābūt ieslēgtiem tikai tumšajā diennakts laikā. 

B gaismas lukturiem jābūt ieslēgtiem jebkurā diennakts laikā. 

C gaismas lukturus vadītājs var ieslēgt pēc nepieciešamības. 

4. Mopēdu vadītājiem atļauts braukt  

A pa ceļa nomali un ietvi. 

B pa visu brauktuvi. 

C pa brauktuves labo malu un ceļa nomali. 

5. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un 
ieslēgtu speciālu skaņas signālu, tad mopēda vadītājam 

A jādod tam ceļš. 

B jāapstājas un jāuzrāda dokumenti. 

C nav jāpievērš uzmanība. 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi tiek pārkāpti!  
Ar bultām uzzīmē, kā katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi! 
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KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS NOSACĪJUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Katrā apgalvojumā viena atbilde ir lieka. Nosvītro to! 

1. Ja redzama ceļu krustošanās, tad mopēda vadītājam 

A jāsamazina ātrums, lai nepieciešamības gadījumā varētu apstāties. 

B jāpārliecinās par ceļa zīmēm, kuras nosaka šķērsošanas nosacījumus. 

C jāturpina iesāktais ceļš, nesamazinot ātrumu. 

D uzmanīgi jāvēro citu satiksmes dalībnieku kustība. 

2. Mopēda vadītājam obligāti jāapstājas pirms krustojuma, ja 

A luksoforā deg sarkanais signāls. 

B satiksmes regulētājs atrodas ar seju pret vadītāju. 

C ir zīme "Stop". 

D brauc pa galveno ceļu. 

3. Ja izbrauc no zemes ceļa vai stāvvietas, tad mopēda vadītājam  

A jādod ceļš braucējiem no labās puses. 

B jādod ceļš braucējiem no kreisās puses. 

C ceļš nav jādod. 

D jādod ceļš gājējiem uz ietves. 

4. Ja neregulējamā vienādas nozīmes krustojumā mopēdists vēlas veikt pagriezienu pa labi, tad 

A jāpārliecinās, vai tas nav aizliegts. 

B jāieslēdz labā pagrieziena rādītājs. 

C jāpaceļ kreisā roka. 

D jāpārliecinās, ka satiksmes dalībnieki, kas brauc no kreisās puses, palaidīs. 

5. Ja mopēdists apdzīvotā vietā vēlas veikt pagriezienu pa kreisi, tad 

A jāieņem kreisā pagrieziena joslas labais malējais stāvoklis. 

B jāparāda manevrs ar izstieptu labo roku. 

C jāpārliecinās, ka mopēdistu neviens neapdzen. 

D jādod ceļš automašīnām, kuras brauc pretī. 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi ceļu satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Uzraksti, kā 
katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi! 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  
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3. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi Pamatojums 

1. Ja nav luksofora vai satiksmes 
regulētāja, priekšroka vienmēr ir 
gājējiem vietās, kur viņiem atļauts 
šķērsot ceļu. 
 

   

2. Ja ir josla, kas paredzēta labajam 
pagriezienam, vispirms jāpaskatās 
pa kreisi un aiz sevis, tad var dot 
signālu par veicamo manevru. 
 

   

3. Ja satiksme ir intensīva, tad 
kreisajam pagriezienam izmanto L 
tehniku. 
 
 

   

4. Apļveida krustojumā kustība notiek 
vienā virzienā, tāpēc jebkura 
nogriešanās no tā tiek veikta pa 
kreiso pusi. 
 

   

5. Vienādas nozīmes ceļu krustojumā 
mopēda vadītājam jādod ceļš tā 
transportlīdzekļa vadītājam, kas 
tuvojas no kreisās puses. 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus un pieraksti, kādai jābūt izbraukšanas kārtībai! 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

(Attēli: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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5. uzdevums. Uzraksti, kā pareizi veicams manevrs! 

1. ____________________________________ 

____________________________________  

2. ____________________________________ 

____________________________________  

3. ____________________________________ 

____________________________________  

4. ____________________________________ 

____________________________________  

5. ____________________________________ 

____________________________________  

6. ____________________________________ 

____________________________________  

7. ____________________________________ 

____________________________________  

 

 

Uzraksti, kā mopēdistam rīkoties, ja iela ir sadalīta joslās un ir kreisā pagrieziena josla! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR SATIKSMES  
REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus un ar bultām uzzīmē, kā katrā situācijā satiksmes dalībniekam pareizi 
jāreaģē uz satiksmes regulētāja signālu! 
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2. uzdevums. Apvelc tā satiksmes dalībnieka ciparu, kuram ir braukšanas priekšroka!  

 
(Attēli: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA.  
RĪCĪBA CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMA BRĪDĪ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Šķērsojot dzelzceļa 
pārbrauktuvi, vadītājiem tikai 
īpašos gadījumos jādod ceļš 
vilcienam. 
 

   

2. Balts, mirgojošs signāls 
luksoforā signalizē, ka uz 
pārbrauktuves aizliegts 
uzbraukt. 
 

   

3. Ja barjera tikai sāk aizvērties, 
mopēdisti vēl drīkst šķērsot 
pārbrauktuvi. 
 
 

   

4. Vilcienam ir garāks 
bremzēšanas ceļš nekā 
automašīnai. 
 
 

   

5. Līdzko iedegas sarkans 
luksofora signāls, kā arī atskan 
skaņas signāls, ir jāapstājas. 
 
 

   

 

2. uzdevums. Sagrupē pareizā secībā dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas darbības! 

___ Jāpalaiž garām tuvojošos vilcienu. 

___ Var atsākt braukt. 

___ Sagaidīt, kad nodziest sarkanā gaisma, kā arī paceļas barjeras. 

___ Vēlreiz jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens. 

___ Iedegas sarkans luksofora signāls, kā arī atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka vadītājam 
jāapstājas. 
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3. uzdevums. Atzīmē ar X pretī katram raksturojumam atbilstošo transporta veidu! Raksturojums 
var atbilst arī vairākiem transporta veidiem. 

Raksturojums Vilciens Mopēds Automašīna 

1. Šī transporta ceļu drīkst šķērsot tikai pa 
pārbrauktuvēm. 

   

2. Transporta kustību regulē luksofori un satiksmes 
regulētāji. 

   

3. Transports var brīvi mainīt virzienu.  
 

   

4. Ceļu satiksmē drīkst piedalīties no 14 gadiem. 
 

   

5. Šim transportam vienmēr ir priekšroka. 
 

   

6. Transportlīdzekļa vadītājam jākārto attiecīgās 
kategorijas eksāmeni un vajadzīga vadītāja apliecība. 

   

 

4. uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

Jānis ar ģimeni dodas uz laukiem. Šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, mašīna noslāpst un to nav 
iespējams iedarbināt. Pēkšņi luksoforā sāk mirgot sarkanais signāls. 

1. Kas piespiedu apstāšanās gadījumā Jānim ir jādara vispirms? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā Jānis un viņa ģimene var brīdināt vilcienu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kā jārīkojas pārējiem tuvumā esošajiem transporta vadītājiem? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Pabeidz stāstu! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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5. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kā jārīkojas transportlīdzekļa vadītājam, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā ir cietuši 
cilvēki, kā arī transportlīdzeklim radušies bojājumi? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kā jārīkojas transportlīdzekļa vadītājam, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā nav cietuši 
cilvēki un transportlīdzeklim nav radušies nopietni bojājumi? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kas ir saskaņotais paziņojums? Kādos gadījumos to aizpilda? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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GĀJĒJU PĀREJAS UN PASAŽIERU SABIEDRISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU 
PIETURAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu un atbildi uz jautājumiem! 

 
(Attēls: Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland, 1996.) 

 

1. Nosauc attēlā redzamos satiksmes dalībniekus! 

2. Nosauc attēlā redzamās ceļa daļas! 

3. Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi ir jāievēro Undīnei! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi ir jāievēro Glorijai! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Pastāsti, kāda bīstama situācija varētu izveidoties, ja meitenes neievērotu ceļu satiksmes 
noteikumus? 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi ceļu satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Pastāsti, kā 
katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi!   

     
 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

3. uzdevums. Aplūko attēlu un apraksti šķēršļa apbraukšanas soļus!  

6.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

5.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

4.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

3.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

2.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

1.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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MOPĒDA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES UN BRAUKŠANA DAŽĀDOS 
LAIKAPSTĀKĻOS UN PA DAŽĀDIEM CEĻA SEGUMIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kurās diennakts stundās mopēdam jābūt ieslēgtām apgaismes ierīcēm? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Ar kādas krāsas lukturiem jābūt aprīkotam mopēdam? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Ar kādām apgaismes ierīcēm jābūt aprīkotām piekabēm? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. uzdevums. Papildini teikumus vai uzraksti piemērus! 

1. Naktī braukšanu ar mopēdu īpaši sarežģītu padara  ___________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Sliktos laikapstākļos uz ceļiem pasliktinās redzamība, tāpēc mopēdu vadītājiem  ___________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Ja pūš spēcīgs vējš, mopēda vadītājam nevajadzētu braukt pārāk tuvu ceļa malai, jo  ________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Lietus laikā mopēdistam jāpalielina drošības distance, jo  ______________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Vadot mopēdu tumšajā diennakts laikā, ir jāievēro šādi drošības pasākumi –  ______________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to!! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Braucot naktī, jāsamazina 
braukšanas ātrums.  
 

   

2. Lai braucot vadītājs netiktu 
apžilbināts, jāskatās uz pretī 
braucošā transporta gaismām. 

   

3. Braucot stipra vēja laikā, jāatstāj 
lielāks sānu intervāls. 
 

   

4. Lietus laikā ieteicams bremzēt 
lēnāk.  
 

   

5. Sniega laikā nav ieteicams izmantot 
mopēdu. 
 

   

6. Braucot ar mopēdu pāri sliežu 
ceļiem, tie jāšķērso pēc iespējas 
perpendikulārāk. 

   

7. Divriteņu transportlīdzekļiem nav 
īpaši jāuzmanās no grants un 
bedrēm. 
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KRAVAS UN PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR MOPĒDU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atzīmē pareizo apgalvojumu ar aplīti un pamato savu izvēli! 

1. Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem ar mopēdu atļauts pārvadāt tikai pilngadīgām personām. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Pārvadājot ar mopēdu smagus priekšmetus, tie jānovieto pēc iespējas zemāk. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Mopēda pasažierim obligāti ir jālieto ķivere. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4. Pirms došanās ceļā mopēda vadītājs izskaidro, kā pasažierim jāizturas līkumos. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5. Krava izmaina bremzēšanas laikā veikto ceļu un ietekmē transportlīdzekļa vadītāja uzvedību uz 
ceļa. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumi tiek 
pārkāpti! Pieraksti, kā būtu jārīkojas pareizi!  

 
 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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DROŠĪBAS PASĀKUMI UN SATIKSMES DROŠĪBA MOPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Braucot ar mopēdu, jebkurā 
diennakts laikā priekšpusē un 
aizmugurē jābūt iedegtam 
sarkanas gaismas lukturim. 

   

2. Mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts 
braukt vienā rindā pēc iespējas 
tuvāk brauktuves labajai malai. 

   

3. Nogriezties pa kreisi mopēdu 
vadītājiem atļauts tikai no 
brauktuves kreisās malas. 
 

   

4. Mopēdisti, netraucējot gājējus, 
drīkst pārvietoties pa nomali. 
 

   

5. Krustojums ir vieta, kur satiekas 
no dažādiem ceļiem braucošie 
satiksmes dalībnieki. 

   

6. Mopēdu vadītājiem atļauts braukt 
pa ietvi, ja uz brauktuves ir 
intensīva satiksme. 

   

2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kā krustojumā jārīkojas mopēda vadītājam, kurš vēlas dot priekšroku?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā krustojumā jārīkojas mopēda vadītājam, kuram dod priekšroku? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kā jārīkojas mopēda vadītājam, kurš vēlas mainīt virzienu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kā mopēda vadītājam ir pareizi jāveic apdzīšanas manevrs?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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5. Kāda nozīme ir piemērota ātruma izvēlei, braucot ar mopēdu?  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

6. Kā centrbēdzes spēks var ietekmēt mopēda vadīšanu?  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

7. Apraksti, kā mopēda vadītājam pareizi jāizbrauc ceļa līkumi!  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. uzdevums. Uzraksti pārspriedumu par tēmu "Par savu drošību uz ceļa atbildīgs(-a) esmu es 
pats(-i)"! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ И ОБЯЗАННОСТИ В ОСОБЫХ 
СЛУЧАЯХ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Изучи рисунок! Припиши цифры, соответствующие указанным местам! 

 
1. Два не связанных между собой тормоза. 
2. Белый фонарь переднего света. 
3. Красный фонарь заднего света. 
4. Красный световозвращатель позади 

мопеда. 

5. Звуковой сигнал. 
6. Опора (опорная стойка, подножка). 
7. Фонари освещения номера. 
8. Зеркало заднего вида. 
9. Спидометр. 

2-е задание. Обведи кружком правильный ответ и обоснуй выбор своего ответа! 

1. Мопедист даже в жаркую погоду обязан надевать шлем. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
2. Один раз в год защитный шлем нужно заменять, так как он теряет свои защитные 

свойства. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
3. Одежда мопедиста должна защищать от плохих погодных условий и падений. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
4. Одежда мопедиста обязательно должна иметь световозвращающие элементы. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
5. При езде на мопеде обязательно нужно надевать шлем. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
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3-е задание. Обведи кружком букву около правильного ответа (в каждом примере есть 
только один правильный ответ.)! 

1. Участвовать в дорожном движении на мопеде можно только с 

A 12-ти лет. 

B 14-ти лет. 

C 18-ти лет. 

2. Мопед должен быть оборудован 

A двумя связанными между собой тормозами. 

B световозвращателями. 

C все ответы правильные. 

3. При езде на мопеде 

A фонари должны быть включены только в тёмное время суток. 

B фонари должны быть включены в любое время суток. 

C фонари водитель может включать по необходимости. 

4. Мопедисту разрешается ехать 

A по краю дороги (обочине) и тротуару. 

B в любом месте проезжей части. 

C по правому краю проезжей части и по обочине. 

5. При приближении оперативного транспортного средства с работающим проблесковым 
маячком синего и красного цвета и включённым звуковым сигналом мопедист 

A должен уступить ему дорогу. 

B должен остановиться и показать документы. 

C может не обращать на это внимания. 
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4-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения  
нарушены! Укажи стрелками, как каждый участник дорожного движения должен  
был бы действовать! 
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ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. В каждом утверждении один ответ неправильный. Зачеркни его! 

1. При виде перекрёстка мопедисту 

A следует снизить скорость, чтобы в случае необходимости можно было остановиться. 

B нужно обратить внимание на дорожные знаки, указывающие условия пересечения 
перекрёстка. 

C нужно продолжать движение, не снижая скорости. 

D нужно внимательно следить за действиями других участников дорожного движения. 

2. Мопедист обязан остановиться перед перекрёстком, если 

A на светофоре горит красный сигнал. 

B регулировщик дорожного движения стоит лицом к водителю. 

C есть знак "Стоп". 

D он едет по главной дороге. 

3. Выезжая с грунтовой дороги или стоянки, мопедист должен уступить дорогу 

A едущим справа. 

B едущим слева. 

C нет, он не должен уступать дорогу. 

D едущим справа и слева. 

4. Если на нерегулируемом перекрёстке мопедист хочет совершить поворот направо, он 
должен 

A убедиться, что это не запрещено. 

B включить указатель правого поворота. 

C поднять левую руку. 

D убедиться, что участники дорожного движения, едущие слева от него, его пропустят. 

5. Если мопедист в населённом пункте хочет совершить поворот налево, то ему нужно 

A занять на полосе поворота налево крайнее правое положение. 

B указать маневр вытянутой правой рукой. 

C убедиться, что мопед никто не обгоняет. 

D уступить дорогу автомашинам, едущим навстречу. 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения 
нарушаются! Напиши также, как каждому участнику дорожного движения нужно было 
бы действовать правильно! 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  
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3-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильный ответ!  
Обоснуй его! 

Утверждение Правильно Неправильно Обоснование 

1. Если нет светофора или 
регулировщика дорожного 
движения, приоритет всегда 
имеют пешеходы – в местах, 
где им разрешено пересекать 
дорогу.  

   

2. Если есть полоса, 
предусмотренная для правого 
поворота, то нужно посмотреть 
налево и позади себя, затем 
можно дать сигнал о 
производимом маневре. 

 

   

3. На дорогах с интенсивным 
движением для левого поворота 
надёжнее использовать L- 
технику. 

   

4. На перекрёстке с круговым 
движением движение 
происходит в одну сторону, 
поэтому любой поворот с 
перекрёстка производится по 
левой стороне.  

   

5. На перекрёстке равнозначных 
дорог водитель должен 
уступить дорогу тому 
транспортному средству, 
которое приближается с левой 
стороны.  
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4-е задание. Рассмотри рисунки и напиши, каким должен быть порядок проезда! 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 
 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

(Pисунок: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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5-е задание. Напиши, как правильно производить маневр! 

1.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

2.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

3.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

4.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

5.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

6.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

7.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

 

Напиши, как действовать мопедистам, если улица разделена на полосы и есть полоса 
левого поворота! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ РЕГУЛИРОВЩИКА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки и стрелками укажи, как участникам дорожного движения 
нужно правильно реагировать на сигналы регулировщика дорожного движения! 
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2-е задание. Обведи кружком номер того участника дорожного движения, который имеет 
приоритет при движении! 

 
(Рисунок: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА.  
ПОВЕДЕНИЕ В МОМЕНТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ДОРОГЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй свой выбор! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. При пересечении 
железнодорожного переезда 
водители только в особых 
случаях должны уступать 
дорогу поезду.  

   

2. Белый мигающий сигнал 
светофора сообщает, что на 
переезд выезжать 
запрещено.  

   

3. Если шлагбаум только-
только начал закрываться, 
мопедистам ещё можно 
пересекать 
железнодорожный переезд.  

   

4. У поезда более длинный 
тормозной путь, чем у 
автомашины.  

   

5. Как только зажёгся красный 
сигнал светофора и 
прозвучал звуковой сигнал, 
нужно сразу остановиться.  

   

 

2-е задание. Пронумеруй в правильной последовательности стадии пересечения 
железнодорожного переезда! 

__ Нужно пропустить приближающийся поезд. 

__ Можно продолжить движение. 

__ Нужно подождать, пока красный сигнал погаснет и шлагбаум полностью откроется. 

__ Ещё раз убедиться, что нет приближающегося поезда. 

__ Зажёгся красный сигнал светофора и прозвучал звуковой сигнал, водитель должен 
остановиться. 
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3-е задание. Отметь крестиком (Х) вид транспортного средства, соответствующий 
данной характеристике! Характеристика может подходить и для нескольких 
транспортных средств. 

Характеристика Поезда Мопеды Автомашины

1. Путь этого вида транспорта можно пересекать 
только в местах специальных переездов.  

   

2. Движение этого вида транспорта регулируют 
светофоры и регулировщики дорожного 
движения.  

   

3. Этот вид транспорта может свободно менять 
направление.  

   

4. В дорожном движении можно участвовать с  
14-ти лет.  

   

5. Этот вид транспорта всегда имеет приоритет.     

6. Водителю этого транспортного средства нужно 
сдавать экзамен на права определённой 
категории и иметь водительское удостоверение. 

   

 

4-е задание. Прочитай текст, ответь на вопросы и выполни задание! 

Янис семьёй отправился в деревню. Пересекая железнодорожный переезд, машина заглохла, 
и её никак не удавалось завести. Вдруг на светофоре начал мигать красный сигнал. 

1. Что в случае вынужденной остановки Янису нужно сделать прежде всего? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Как Янис и его семья могут предупредить машиниста приближающегося поезд? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Как нужно действовать в возникшей ситуации водителям других находящихся 
поблизости транспортных средств? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4.  Закончи рассказ! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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5-е задание. Ответь на вопросы! 

1. Как должен действовать водитель транспортного средства, если произошёл несчастный 
случай на дороге, в котором пострадали люди, а транспортное средство получило 
повреждения? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Как должен действовать водитель транспортного средства, если произошёл несчастный 
случай на дороге, в котором люди не пострадали и транспортное средство не получило 
серьёзных повреждений? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Что такое согласованное сообщение? В каких случаях его заполняют? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОСТАНОВКИ  
ПАССАЖИРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри фотографию и ответь на вопросы! 

 
(Фото: Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland, 1996.) 

 

1. Назови видных на фотографии участников дорожного движения! 

2. Назови видные на фотографии части дороги! 

3. Напиши, какие правила дорожного движения нужно соблюдать Ундине! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Напиши, какие правила дорожного движения нужно соблюдать Глории! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Расскажи, какая опасная ситуация могла бы возникнуть, если бы девочки не соблюдали 
правила дорожного движения! 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения 
нарушаются! Расскажи, как каждому участнику дорожного движения нужно было бы 
действовать правильно! 

     
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3-е задание. Рассмотри рисунок и опиши этапы объезда препятствия! 

6.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

5.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

4.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

3.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

2.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

1.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МОПЕДА И ЕЗДА  
В РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПО РАЗНЫМ ДОРОЖНЫМ 
ПОКРЫТИЯМ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Ответь на вопросы! 

1. В какие часы суток у мопеда должно быть включено осветительное оборудование? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Какого цвета фонарями (фарами) должен быть оборудован мопед? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Какое осветительное оборудование должно быть на прицепе? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2-е задание. Дополни предложения или напиши примеры! 

1. В ночное время езду на мопеде особенно сложной делает ___________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. В плохих погодных условиях на дорогах ухудшается видимость, поэтому мопедисты/ам   

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Если дует сильный ветер, мопедисту не следует ехать слишком близко к краю дороги, 
так как  _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. В дождливое время мопедисту следует увеличить безопасную дистанцию, так как  _____  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. При езде на мопеде в тёмное время суток следует соблюдать такие меры безопасности –   

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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3-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй их! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. При езде ночью нужно снижать 
скорость движения.  
 
 

   

2. Чтобы при езде водитель не был 
ослеплён, нужно смотреть на свет 
едущего навстречу транспорта.  
 

   

3. При езде во время сильного ветра 
нужно оставлять бόльший 
боковой интервал.  
 

   

4. Во время дождя (в сырую погоду) 
рекомендуется тормозить 
медленнее.  
 

   

5. В снежную погоду использовать 
мопед не рекомендуется.  
 
 

   

6. Переезжая на мопеде через 
рельсовые пути, пересекать их 
нужно по возможности 
перпендикулярно рельсам.  

   

7. Двухколёсным транспортным 
средствам нет необходимости 
особо остерегаться гравия и ям. 
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ НА МОПЕДЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Отметь правильный ответ на утверждение и обоснуй свой выбор! 

1. Детей до семилетнего возраста разрешено перевозить на мопеде только 
совершеннолетним лицам. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. При перевозке на мопеде тяжёлых предметов их нужно поместить как можно ниже. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Мопедист обязательно должен быть в шлеме. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Перед тем как водитель мопеда отправится в путь, он должен выяснить, как по правилам 
должен вести себя его пассажир. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. Груз изменяет путь, проходимый мопедом во время торможения, и влияет на поведение 
водителя транспортного средства на дороге. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила перевозки грузов и пассажиров 
нарушаются! Напиши, как следовало бы поступить правильно! 

 
 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй их! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. При езде на мопеде в любое 
время суток впереди него и 
позади должен гореть фонарь 
красного цвета. 

   

2. Мопедистам разрешено ехать по 
дороге в один ряд, по 
возможности ближе к правому 
краю проезжей части.  

   

3. Выполнять поворот налево 
мопедистам разрешено только с 
левой стороны проезжей части. 
  

   

4. Мопедистам можно 
передвигаться по обочине, если 
они при этом не мешают 
прохожим.  

   

5. Перекрёсток – это место, где 
встречаются едущие по разным 
дорогам участники дорожного 
движения. 

   

6. Мопедистам разрешено ехать по 
тротуару, если на проезжей 
части интенсивное движение. 
 

   

2-е задание. Ответь на вопросы! 

1. Как нужно действовать на перекрёстке водителю мопеда, который хочет уступить кому-
то приоритет в движении? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Как на перекрёстке должен действовать водитель мопеда, которому предоставляют 
приоритет в движении? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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3. Как должен действовать мопедист, который хочет изменить направление движения? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Как мопедист должен правильно выполнять маневр по обгону? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Какое значение имеет выбор соответствующей скорости при езде на мопеде? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Как центробежная сила может повлиять на управление мопедом? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

7. Опиши, как мопедист должен правильно проезжать повороты на дороге, её изгибы! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3-е задание. Напиши размышления на тему «За свою безопасность на дороге несу 
ответственность я сам/ я сама»!  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  



9. klase 
MOTOCIKLA VADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt motociklu vadītāju pienākumus un atbildību. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar motociklu vadītāju pienākumiem. 
2. Iepazīstināt ar sodu sistēmu, ja tiek pārkāpti satiksmes 

noteikumi. 
 
Jēdzieni 
Kvadricikls, motocikls, operatīvais transportlīdzeklis, tricikls. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Motocikls – divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar 

blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega 
motocikliem. 

Operatīvais transportlīdzeklis – mehāniskais transport-
līdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā 
transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē 
ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni 
un ieslēgtu speciālu skaņas signālu.  

Tricikls un kvadricikls – attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu 
mehāniskais transportlīdzeklis, kura konstrukcijā pa-
redzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 km/h vai 
kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai 
lielāku darba tilpumu (kvadricikla pašmasa nepārsniedz 
400 kilogramus (550 kilogramus, ja tas paredzēts kravu 
pārvadāšanai) un jauda – 15 kilovatus). Šis termins 
attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar pašmasu virs 
350 kilogramiem, bet neattiecas uz motocikliem ar 
blakusvāģi. 

Lai garantētu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku 
dzīvību, veselību un mantu, par ceļu satiksmes drošību 
reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu personas 
saucamas pie administratīvās atbildības. Motocikla vadītāja 
pienākums ir nodrošināt, lai vienmēr klāt ir šādi dokumenti: 
– vadītāja apliecība; 
– transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti; 
– transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas polise; 
– dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai 

tehnisko kontroli uz ceļiem. 
Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu 
vecumā, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas 
fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu. 
Transportlīdzekļu reģistrēšanai Ceļu satiksmes drošības 
direkcijā iesniedzami šādi dokumenti: 
– reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder 

vairākiem īpašniekiem, visas attiecībā uz transport-
līdzekli veicamās darbības, kuras skar pārējo līdzīpaš-
nieku īpašuma tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā visu līdzīpašnieku klātbūtnē 

vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku 
rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs;  

– dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites 
tehniskos datus (iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim – 
reģistrācijas apliecība; iepriekš nereģistrētam transport-
līdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā 
pārstāvja izdots dokuments un citi dokumenti, kas 
apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai 
pārdošanas faktu); 

– izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzi-
nāšanu; 

– īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. 
Ja transportlīdzeklis ievests Latvijā no ārvalstīm, tad papil-
dus īpašuma tiesības apliecinošam dokumentam Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā jāiesniedz dokuments par to, 
ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā 
kārtībā. 
Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) ir 
šādi pienākumi: 
– darīt visu nepieciešamo, lai ceļu satiksmē netiktu 

izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, 
kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz 
kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē; 

– nedrīkst dot atļauju vadīt transportlīdzekli personai, kura 
ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai 
citu apreibinošo vielu iespaidā; 

– nedrīkst dot atļauju vadīt transportlīdzekli personai, 
kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu 
vadītāja apliecības, izņemot gadījumus, kad ceļu 
satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā notiek 
transportlīdzekļa vadīšanas apmācība vai vadīšanas 
iemaņu pārbaude; 

– ir jāveic mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja 
un turētāja civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana likumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā; 

– pēc Valsts policijas pieprasījuma sniegt ziņas par 
personu, kura vadīja vai bija tiesīga lietot 
transportlīdzekli, ja pārkāpuma konstatēšanas brīdī 
transportlīdzekļa vadītājs nav noskaidrots. 

Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja tiesības, 
ir jābūt šādā vecumā: 
– 16 gadi – A1 (motocikli bez blakusvāģa, kuru motora 

darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un 
jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 zirgspēkus)), 
B1 (tricikli un kvadricikli) un riteņtraktoru ar motora 
jaudu līdz 150 zirgspēkiem un kāpurķēžu traktoru 
vadītāja apliecības iegūšanai); 

– 17 gadi – visu veidu traktortehnikas vadītāja apliecības 
iegūšanai; 

– 18 gadi – B (mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot 
A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 
3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja 
vietu, nepārsniedz astoņas vietas).  
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Veselības pārbaudē konstatēto transportlīdzekļa vadītāja 
vai personas, kura vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja 
kvalifikāciju, veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās 
kategorijas transportlīdzekļa vadīšanai apliecina medicī-
niskā uzziņa vai atzinums par medicīniskajām pretindikā-
cijām transportlīdzekļa vadīšanai. 
Transportlīdzekļa vadītāja veselības kārtējo pārbaudi veic 
M, A1, B1, B kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, 
traktortehnikas un citu pašgājēju mašīnu vadītājiem ik pēc 
10 gadiem, kā arī lai iegūtu transportlīdzekļa vadītāja 
tiesības un braukšanas mācību atļauju. 
Transportlīdzekli aizliegts vadīt šādos gadījumos: 
– transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transport-

līdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, ja 
alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles;  

– transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko 
transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem 
gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem, ja 
alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;  

– atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu ap-
reibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību 
samazinošu medikamentu iespaidā; 

– esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var 
ietekmēt vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību; 

– ja vadītājam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību; 

– ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību 
izmantošanas aizliegums. 

Personai, kura mācās braukt ar motociklu, jābūt klāt 
braukšanas mācību atļaujai vai dokumentam par tiesībām 
vadīt mehāniskos transportlīdzekļus. 
Apmācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā 
divus gadus pirms attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu 
vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas. 
Aizliegts mācīties vadīt transportlīdzekli šādos gadījumos: 
– ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles; 
– atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu 

apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību 
samazinošu medikamentu iespaidā; 

– esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var 
ietekmēt darbspējas un ceļu satiksmes drošību. 

Motocikla vadītājam aizliegts: 
– pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus 

ceļu satiksmes dalībniekus; 
– braukt ar motociklu bez aizsargķiveres vai ar neaiz-

sprādzētu galvā uzliktās aizsargķiveres siksnu; 
– vest ar motociklu pasažierus, kas nav uzlikuši galvā 

aizsargķiveri vai nav aizsprādzējuši galvā uzliktās 
aizsargķiveres siksnu; 

– braukt pa gājēju vai velosipēdu ceļu; 
– vilkt motociklu bez blakusvāģa; 
– vilkt piekabi, kuras masa pārsniedz vilcēja izgatavotāja 

noteikto vilkšanai paredzētās piekabes masu. 
 
KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS NOSACĪJUMI 
AR MOTOCIKLU. CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR 
SATIKSMES REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par krustojumu šķērsošanas 
nosacījumiem ar motociklu un satiksmes regulēšanas 
iespējām (luksofors vai satiksmes regulētājs). 

Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot svarīgākos ceļu satiksmes terminus. 
2. Nostiprināt zināšanas par regulējamiem un 
neregulējamiem krustojumiem. 
3. Atkārtot satiksmes regulētāja žestu un luksofora signālu 
nozīmi. 
4. Apgūt noteikumus krustojumu šķērsošanai ar motociklu. 
 
Jēdzieni 
Labās rokas likums, braukšanas josla, brauktuve, dot ceļu, 
galvenais ceļš, ietve, krustojums, regulējams krustojums, 
neregulējams krustojums, nomale, priekšroka. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Labās rokas likums – noteikums nosaka, ka jādod priekš-

roka tiem, kas brauc no labās puses. 
Braukšanas josla – jebkura brauktuves garenvirziena josla 

(var būt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir 
pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt 
automobiļi. 

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras 
norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām. 

Dot ceļu – prasība, kas nosaka, ka ceļu satiksmes 
dalībnieks nedrīkst sākt braukt (iet), turpināt braukt (iet) 
vai izdarīt jebkādu manevru, ja tādējādi citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem tiek radīti traucējumi braukšanai 
(iešanai) vai viņi ir spiesti mainīt braukšanas (iešanas) 
virzienu vai ātrumu. 

Galvenais ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 201., 203., 204. vai 
205. ceļa zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas priekš-
rocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura uzstādīta 
206. vai 207. ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, asfaltbetona, 
bruģa vai tamlīdzīgu segumu attiecībā pret ceļu ar grants 
vai šķembu segumu, vai ceļš ar jebkādu segumu 
attiecībā pret ceļu bez seguma, vai jebkurš ceļš attiecībā 
pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas, uzņēmuma).  

 Šī termina izpratnē mazāk svarīga ceļa posma segums 
tieši pirms krustojuma nenozīmē, ka attiecīgais ceļš ir 
vienādas nozīmes ar krustojamo ceļu. 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 
brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 

Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 
ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar 
iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu 
noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz vietu, 
kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas, uzņēmuma). 

Nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Priekšroka – tiesības braukt (iet) iecerētajā virzienā pirma-
jam attiecībā pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. 

Krustojumā, nogriežoties pa labi vai pa kreisi, 
transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, kas šķērso 
to brauktuvi, kurā viņš nogriežas, un velosipēdu vadītājiem, 
kuru ceļu viņš šķērso. Aizliegts iebraukt krustojumā vai 
brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas 
transportlīdzekļa vadītāju var piespiest apturēt transport-
līdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un 
traucēt braukt citiem transportlīdzekļiem. 
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Regulējami krustojumi 
Nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā 
virzienā, kad to atļauj luksofora signāls, transportlīdzekļa 
vadītājam jādod ceļš to transportlīdzekļu vadītājiem, kas 
brauc no pretējā virziena taisni vai nogriežas pa labi. 
Krustojumos nogriežoties pa kreisi, motociklu vadītājiem ir 
savlaicīgi jāieņem kreisais malējais stāvoklis uz braukšanas 
joslas tā, lai kreisajā pusē vairs nevarētu ievietoties neviens 
transportlīdzeklis (skatīt 1. attēlu), pirms nogriešanās pa 
kreisi ir jāpārliecinās, vai tiks dots ceļš pretim braucošajiem 
transportlīdzekļiem, kā arī gājējiem, kuri šķērso brauktuvi, 
kurā plānots nogriezties, par to ir svarīgi pārliecināties 
pirms tiek iebraukts pretējā braukšanas joslā.  

 
1. attēls 

Pirms kreisā pagrieziena manevra veikšanas jāveic šādi 
drošības pasākumi: 
– caur kreiso plecu jāpaskatās aiz sevis vai sānu spogulī, ja 

tāds ir, lai pārliecinātos, ka šobrīd neviens neapdzen; 
– parādīt manevru, izstiepjot roku vai ar kreiso rādītāju, 

tad, ievērojot satiksmes drošību, pārbraukt pāri ielai; 
– ja iela ir divvirzienu, iedomāties tās vidusdaļu (ja tā nav 

atzīmēta), tad ieņemt izvēlēto virzienu. Ja iela ir 
vienvirziena, tad uzreiz ieņemt kreiso pusi; 

– tad, kad jau ieņemta pagriešanās manevra izejas 
pozīcija, palaist pa priekšu automašīnas, kuras brauc 
pretī vai nogriežas pa labi, un pēc tam var veikt 
manevru, dodot priekšroku gājējiem, kuri šķērso ceļu. 

Biežāk krustojumos to šķērsošana notiek pēc "indonēziešu 
modes", t. i., automobiļi griežas viens pret otru, braucot 
garām viens otram ar kreisajiem sāniem. 
Kad persona atrodas ceļa vidū, priekšējo riteni jātur taisni, 
gadījumā, ja notiek sadursme ar satiksmes dalībnieku, kas 
brauc aiz motocikla. Tādā veidā motociklam būs iespēja 
izvairīties no pasviešanas zem pretī braucoša transport-
līdzekļa riteņiem. 
Ja satiksmes regulētāja vai luksofora signāli atļauj braukt 
vienlaikus tramvajam un bezsliežu transportlīdzekļiem, 
priekšroka ir tramvajam neatkarīgi no tā braukšanas 
virziena. 
Braucot bultas norādītajā virzienā, kas iedegta 
papildsekcijā kopā ar luksofora sarkano vai dzelteno 
signālu, transportlīdzekļa vadītājam (arī tramvaja 
vadītājam) jādod ceļš no citiem virzieniem braucošo 
transportlīdzekļu vadītājiem. 
Transportlīdzekļa vadītājam, kas iebraucis krustojumā, kad 
to atļāva luksofora signāls, no krustojuma iecerētajā 
virzienā jāizbrauc neatkarīgi no tā luksofora signāla, kas 
uzstādīts pirms izbraukšanas no krustojuma. Ja krustojumā 

pirms luksoforiem, kas atrodas transportlīdzekļa vadītāja 
braukšanas ceļā, ir 541. ceļa zīme "Apstāšanās vieta", 
transportlīdzekļa vadītājam jāņem vērā katra luksofora 
signāli. 
Kad luksoforā iedegas atļaujošais signāls, transportlīdzekļa 
vadītājam jādod ceļš to transportlīdzekļu vadītājiem, kas 
iebraukuši krustojumā, kad viņiem to atļāva luksofora 
signāls, kā arī gājējiem, kas nav paguvuši šķērsot 
brauktuvi. 
Ja luksofors izslēgts vai darbojas mirgojošas dzeltenās 
gaismas režīmā, transportlīdzekļa vadītājam jāievēro 
neregulējamu krustojumu šķērsošanas noteikumi un pirms 
krustojuma uzstādīto priekšrocības ceļa zīmju prasības. 
Neregulējami krustojumi 
Vienādas nozīmes ceļu krustojumā motocikla vadītājam 
jādod ceļš tā transportlīdzekļa vadītājam, kas tuvojas no 
labās puses. Vienādas nozīmes ceļu krustojumā tramvaja 
vadītājam neatkarīgi no tā braukšanas virziena ir priekšroka 
attiecībā pret bezsliežu transportlīdzekļu vadītājiem.  
Nevienādas nozīmes ceļu krustojumā motocikla vadītājam, 
kurš brauc pa mazāk svarīgu ceļu, jādod ceļš to 
transportlīdzekļu vadītājiem, kas krustojumam tuvojas pa 
galveno ceļu. 
Motocikla vadītājam, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties 
braukšanai pretējā virzienā, jādod ceļš to transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas brauc pa vienādas nozīmes ceļu pretējā 
virzienā taisni vai nogriežas pa labi.  
Nevienādas nozīmes krustojumā, ja galvenais ceļš maina 
virzienu, motocikla vadītājam, kas brauc pa galveno ceļu, 
savstarpēji jāievēro vienādas nozīmes ceļu krustojuma 
pārbraukšanas noteikumi. Šie noteikumi savstarpēji 
jāievēro arī transportlīdzekļu vadītājiem, kas brauc pa 
mazāk svarīgu ceļu. 
Transportlīdzekļa vadītājam, kas uz galvenā ceļa nogriežas 
pa kreisi vai apgriežas braukšanai pretējā virzienā, jādod 
ceļš transportlīdzekļu vadītājiem, kas uzsākuši apdzīšanu. 
Ja pirms krustojuma nav uzstādītas priekšrocības ceļa 
zīmes un uz šķērsojamā ceļa pirms krustojuma nav 
uzstādīta 206. vai 207. ceļa zīme, tāpēc vadītājs nevar 
noteikt, vai ceļam ir segums (piemēram, diennakts tumšajā 
laikā vai ja ceļu klāj dubļi, sniegs), transportlīdzekļa 
vadītājam jāuzskata, ka viņš atrodas uz mazāk svarīga ceļa. 
Satiksmes regulētājs 
Ja satiksmes regulētājs pret vadītāju (gājēju) ir ar plecu, 
viņa rokas paceltas sānis, vai nolaistas lejā, tas nozīmē, ka 
vadītājs drīkst braukt taisni vai nogriezties pa labi, bet 
gājējs drīkst šķērsot brauktuvi.  
Ja satiksmes regulētājs stāv ar krūtīm vai arī ar muguru pret 
vadītāju (gājēju), tas nozīmē, ka vadītājs (gājējs) braukt 
(iet) nedrīkst.  
Satiksmes regulētāja labā roka iztaisnota priekšā:  
– ja pret vadītāju (gājēju) vērsts satiksmes regulētāja 

kreisais plecs, vadītājs drīkst braukt visos virzienos – 
gan taisni, gan pa labi, gan kreisi, gan apgriezties 
braukšanai pretējā virzienā, bet gājējs drīkst šķērsot 
brauktuvi.  

– ja pret vadītāju (gājēju) satiksmes regulētājs stāv ar 
krūtīm, vadītājs drīkst braukt vienīgi, lai nogrieztos pa 
labi, gājēji iet nedrīkst; 

– ja pret vadītāju (gājēju) vērsts satiksmes regulētāja 
labais plecs un ceļu šķērso satiksmes regulētāja iztieptā 
roka vai priekšā ir viņa mugura, tas nozīmē, ka vadītājs 
(gājējs) braukt (iet) nedrīkst. 
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Ja satiksmes regulētājs stāv ielas vidū ar paceltu zizli taisni 
augšā, tas nozīmē, ka jāstāv un jāgaida visiem krustojumā 
esošajiem satiksmes dalībniekiem. 
 
TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU SAVSTARPĒJĀ 
SAPRATNE CEĻU SATIKSMĒ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Veidot izpratni par transportlīdzekļu vadītāju pieklājību uz 
ceļa. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar satiksmes drošības problēmām konkrētās 

vecuma grupās. 
2. Veidot priekšstatu, ka visi satiksmes dalībnieki ir 

līdzatbildīgi par situācijas iznākumu, atrodoties uz ielas 
vai ceļa. 

3. Veidot priekšstatu par savstarpēju cieņu ceļu satiksmē. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Patlaban Eiropas Savienībā arvien lielāku uzmanību 
pievērš bērnu satiksmes drošībai, jo viņi ir nākamie 
transportlīdzekļu vadītāji, situācijas uz ceļa veidotāji un, 
protams, arī lietotāji, kuriem nepieciešama vēl kvalitatīvāka 
izglītība satiksmes drošībā nekā pašreizējai paaudzei, jo 
zinātnes un tehnikas progress ik mirkli piedāvā jaunas 
iespējas (piemēram, palielinās ātrums un bīstamība, aug 
jauda). 
Galvenās satiksmes drošības problēmas attiecīgā vecumā: 
– no 0 līdz 6 gadiem (pirmskola) bērns gandrīz vienmēr 

atrodas pieaugušo pavadībā – 69% no cietušajiem ir 
vieglo automobiļu pasažieri, 28,3% – gājēji un 2,7% – 
velosipēdisti; 

– no 7 līdz 11 gadiem (sākumskola) bērns pamazām sāk 
patstāvīgi pārvietoties pa ielām – 57,2% no cietušajiem 
ir gājēji, 36% – vieglo automobiļu pasažieri, 6,8% – 
vadītāji (velosipēda, mopēda vai motocikla); 

– no 12 līdz 16 gadiem (pamatskola) bērns un jaunietis sāk 
patstāvīgi pārvietoties ne tikai ejot kājām, bet arī braucot 
ar velosipēdu, mopēdu vai motociklu – 43,3% no 
cietušajiem ir gājēji, 34,7% – vieglo automobiļu 
pasažieri, 11% – velosipēdisti un 22% – vadītāji 
(velosipēda, mopēda vai motocikla). 

Jāatzīst, ka šodien apstākļi uz ielas vai ceļa ir ļoti sarežģīti, 
tāpēc jaunietim ir grūti atrast kopsakarības. Tās jāveido ar 
pedagoģiski pamatotām, uz rezultātu vērstām metodēm. 
Jau no mazotnes svarīgi ir iemācīties dzīvot saskaņā ar 
likumiem, kurus veido tradīcijas, ētiskās normas un, 
protams, valsts pārvaldes institūcijas. Jāsaprot, ka ceļu 
satiksmes noteikumi ir tādēļ, lai tiktu sargāta ikviena 
dzīvība un veselība. Likumi ir nevis mūsu vēlmju 
ierobežotāji, bet mūsu izaugsmes nodrošinātāji, jo tie 
precīzi definē savstarpējās sakarības. Lai varētu likumus 
ievērot, tie ir jāmācās ar izpratni. Līdz ko bērns sāk 
apzināties sevi, veidojas arī viņa attieksmi pret apkārtējiem 
cilvēkiem un procesiem. Mācību stundas uzdevums ir 
izveidot pareizu attieksmi pret ceļu satiksmi. Tad nākotnē 
varēsim rēķināties ar zinošiem satiksmes dalībniekiem, kuri 
neapdraudēs ne sevi, ne pārējos. Mērķis tiks sasniegts, ja 
piepildīsies vairāki nosacījumi – bērns būs apguvis 
satiksmes noteikumus skolā, pārrunājis tos ar vecākiem un 
attīstījis sevī pareizas uzvedības iemaņas un prasmes. 

Mācības satiksmes drošībā ir tikai viena daļa no integrētās 
bērnu ceļu satiksmes drošības problēmas, jo tā ir atkarīga 
arī no tā, kā ir organizēta satiksmes vide un kā tā tiek 
kontrolēta.  
Bērnu satiksmes drošības zināšanas, pieredze un uzvedība 
ir būtiski faktori, lai samazinātu risku iekļūt negadījumā, 
tādēļ ceļu satiksmes drošības mācībai ir jābūt tradicionālam 
līdzeklim, lai veicinātu bērnu zināšanas un iemaņas, kuras 
nepieciešamas drošai uzvedībai ceļu satiksmē. Mācībām 
jābūt praktiskām, intensīvām un nepārtrauktām, ņemot vērā 
kontekstu. 
Praksē pārsvarā tiek akcentēts rezultāts (zināšanas un 
prasmes), nevis process. Tam apstiprinājums ir ikdienas 
situācija, kad, degot sarkanam luksofora signāla, gājēji 
šķērso ielu, lai gan katrs no viņiem zina, ka tas ir likuma 
pārkāpums. Jau sen ir pierādījies, ka ne jau uzkrātās 
informācijas daudzums nosaka skolēna izglītotības līmeni, 
bet gan tas, kā skolēns prot izmantot iegūto informāciju un 
faktus reālās situācijās un prot pašizglītoties. 
 
MOTOCIKLA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES UN TO 
LIETOŠANA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Iepazīstināt ar motociklu ārējās apgaismes ierīcēm un to 
lietošanu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Apgūt zināšanas par braukšanu ar motociklu diennakts 

tumšajā laikā. 
2. Apgūt zināšanas par braukšanu ar motociklu 

nepietiekamas redzamības apstākļos. 
 
Jēdzieni 
Diennakts tumšais laiks, apgaismes ierīces, gabarītlukturi, 
tālās gaismas lukturi, tuvās gaismas lukturi, miglas lukturi. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Diennakts tumšais laiks – laiks no vakara krēslas iestāšanās 

līdz rīta krēslas izzušanai. 
Nepietiekama redzamība – tādi laikapstākļi (migla, lietus, 

sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz 
ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis. 

Diennakts gaišajā laikā mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 
kā arī tramvajiem un trolejbusiem jābrauc ar iedegtiem 
dienas gaitas, tuvās gaismas vai priekšējiem miglas 
lukturiem. 
Braucot diennakts tumšajā laikā, motocikliem jābūt 
iedegtām šādām ārējās apgaismes ierīcēm: 
– tuvās vai tālās gaismas lukturi, kā arī gabarītlukturi un 

numura zīmes apgaismojums; 
– piekabēm – gabarītlukturi un numura zīmes apgaismo-

jums. 
Motocikla vadītājam tālās gaismas lukturi jāpārslēdz uz 
tuvās gaismas lukturiem šādos gadījumos: 
– apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi 

apgaismots; 
– vismaz 150 metru attālumā no pretim braucošā 

transportlīdzekļa vai arī lielākā attālumā, ja pretim 
braucošā transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēg-
šanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot 
lukturu gaismu; 
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– ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā 
pašā virzienā). Ja transportlīdzekļa vadītāju apžilbina, 
viņam jāieslēdz avārijas gaismas signalizācija un, ne-
mainot braukšanas joslu, jāsamazina braukšanas ātrums 
vai jāaptur transportlīdzeklis. 

Apstājoties un stāvot uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām 
diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības 
apstākļos, motocikliem un to piekabēm jābūt iedegtiem 
gabarītlukturiem. Ja, piemēram, ir bieza migla, intensīvi līst 
vai snieg, atļauts iedegt arī tuvās gaismas lukturus. 
Apstājoties un stāvot apdzīvotās vietās neapgaismotos ceļa 
posmos diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas 
redzamības apstākļos, mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
un to piekabēm jābūt iedegtiem gabarītlukturiem, bet 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem bez piekabēm gabarīt-
lukturu vietā atļauts iedegt stāvgaismas lukturus brauktuves 
pusē. Ja, piemēram, ir bieza migla, intensīvi līst vai snieg, 
atļauts iedegt arī tuvās gaismas lukturus.  
Apstājoties un stāvot apdzīvotās vietās diennakts tumšajā 
laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, gabarīt-
lukturus vai stāvgaismas lukturus atļauts neiedegt ceļa 
posmos, kur apturētais transportlīdzeklis citiem vadītājiem 
labi saredzams pietiekamā attālumā. 
Lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību, ar 
lukturu gaismām drīkst signalizēt šādi: 
– diennakts gaišajā laikā – ar īslaicīgu tālās gaismas 

lukturu ieslēgšanu; 
– diennakts tumšajā laikā – ar vairākkārtēju īslaicīgu (tuvā 

gaisma – tālā gaisma) lukturu pārslēgšanu, ja netiek 
apžilbināti citi transportlīdzekļu vadītāji. 

Aizliegts braukt ar motociklu, ja tam ir kāds no šādiem 
bojājumiem: 
– diennakts tumšajā laikā nedeg tuvās gaismas lukturis; 
– nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg tuvās 

gaismas lukturis; 
– stūres iekārtas bojājumi neļauj transportlīdzekļa 

vadītājam izdarīt manevru; 
– darba bremžu sistēma transportlīdzekļa vadītājam nedod 

iespēju apturēt transportlīdzekli; 
– transportlīdzeklim valsts tehniskajā apskatē vai tehniskā 

stāvokļa pārbaudē uz ceļa ir konstatēti bīstami bojājumi, 
kas apdraud satiksmes drošību. 

Skaņas signālu atļauts lietot, lai novērstu ceļu satiksmei 
bīstamas situācijas, bet ārpus apdzīvotām vietām – arī lai 
pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību. 
Avārijas gaismas signalizācija jāiededz (izņemot gadīju-
mus, ja mehāniskais transportlīdzeklis ar tādu nav aprīkots 
vai tā nedarbojas) šādos gadījumos: 
– piespiedu apstāšanās vietās, kur apstāties vai stāvēt 

aizliegts, vai vietās, kur redzamības, meteoroloģisko 
apstākļu, citu transportlīdzekļu braukšanas ātruma, ceļa 
seguma stāvokļa vai tamlīdzīgu iemeslu dēļ apturētais 
transportlīdzeklis var radīt draudus satiksmes drošībai; 

– noticis ceļu satiksmes negadījums vai uz brauktuves 
izkritusi vai izlijusi krava; 

– apstājoties un stāvot uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām 
diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības 
apstākļos, ja nedeg kāds no priekšējiem vai pakaļējiem 
gabarītlukturiem. 

 

KRAVAS UN PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR MOTOCIKLU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumus 
motociklu vadītājiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Apgūt kravas pārvadāšanas nosacījumus motociklu 

vadītājiem. 
2. Apgūt pasažieru pārvadāšanas nosacījumus motociklu 

vadītājiem. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pasažieru pārvadāšana 
Ar motociklu nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, kā 
norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā vai 
norādījis (paredzējis) transportlīdzekļa izgatavotājs. 
Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu motocikla vadītāju 
un neierobežotu viņa redzamību.  
Uz motocikla sēdekļa aizliegts pārvadāt pasažierus, kas 
jaunāki par 14 gadiem. 
Kravas pārvadāšana 
Kravu jānovieto un, ja nepieciešams, jānostiprina tā, lai 
krava: 
– neapdraudētu ceļu satiksmes dalībniekus, nenokristu un 

nevilktos pa ceļu; 
– transportlīdzekļa vadītājam neierobežotu pārredza-

mību; 
– neietekmētu transportlīdzekļa stabilitāti un neapgrūti-

nātu tā vadīšanu; 
– neaizsegtu ārējās apgaismošanas ierīces, gaismas 

atstarotājus, numura zīmes un pazīšanas zīmes, kā arī 
netraucētu uztvert signālus, ko rāda ar roku; 

– neradītu troksni, nesaceltu putekļus un nepiesārņotu vai 
nepiegružotu apkārtējo vidi. 

Krava jāapzīmē šādos gadījumos: 
– priekšpusē vai aizmugurē tā izvirzīta ārpus transport-

līdzekļa gabarītiem tālāk par vienu metru; 
– platumā tā izvirzīta tālāk par 0,4 metriem no priekšējo 

vai pakaļējo gabarītlukturu ārējās malas. 
Ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzīta krava vai 
transportlīdzekļa daļas diennakts gaišajā laikā jāapzīmē ar 
gaismu atstarojošām signālplāksnītēm vai karodziņiem 
(malas garums 400 milimetri), kuriem abās pusēs pa 
diagonāli novilktas baltas un sarkanas 50 milimetri platas 
svītras, bet diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas 
redzamības apstākļos – ar iepriekšminētajām gaismu at-
starojošām signālplāksnītēm vai iedegtiem lukturiem: 
priekšpusē – baltiem, aizmugurē – sarkaniem, sānos – 
oranžiem (dzelteniem). 
 

SATIKSMES DROŠĪBA MOTOCIKLU VADĪTĀJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Veidot izpratni par satiksmes drošību, vadot motociklu. 
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Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar nepieciešamo ekipējumu, braucot ar 

motociklu. 
2. Iepazīstināt ar lielākajiem draudiem, kas var būt ceļu 

satiksmē, vadot motociklu. 
 
Jēdzieni 
Ekipējums, ķivere. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 7. klases mācību 
stundas "Mopēdu vadītāju pienākumi" informācijas un 
jēdzienu skaidrojumā. 
Vadot motociklu, ir nepieciešams šāds ekipējums: 
– piemērots apģērbs; 
– ķivere; 
– acu un sejas sargs. 
Apģērbs  
Pareizi izvēlēts apģērbs var pasargāt motocikla vadītāja 
ķermeni no pamatīgiem nobrāzumiem un pušumiem krītot. 
Ne velti motociklisti izvēlas ādas jakas un bikses. Kritiena 
brīdī šīs drēbes rada aizsargkārtiņu starp zemi un vadītāja 
ādu, bet sintētiski materiāli pielīp ķermenim un pušumi ir 
neizbēgami.  
Lai sargātu potītes, apaviem jābūt pietiekami augstiem un 
stabiliem, bet rokās ieteicams vilkt cimdus. Tas nepiecie-
šams gan ērtākai motocikla vadīšanai, gan roku pasaudzē-
šanai no kritienu sekām. 
Labāk izvēlēties spilgtas krāsas drēbes ar gaismas 
atstarotājiem, kas citu transportlīdzekļu vadītājiem ļaus 
motocikla vadītāju laikus pamanīt gan gaismā, gan tumsā. 
Ķivere 
Visā pasaulē pārsteidzoši liels motobraucēju skaits, kuri 
cietuši ceļu satiksmes negadījumos, braukuši bez ķiveres. 
Krītot no motocikla, galva gandrīz vienmēr atsitas pret 
zemi, tādēļ tā ir maksimāli jāsargā no traumām. Ķivere ir 
rūpīgi jāaizsprādzē, jo trieciena brīdī motocikla vadītājs var 
ķiveri pazaudēt. Atsitiens un tad neizbēgama sekas – 
nopietna galvas trauma.  
Acu un sejas sargs 
Tas nepieciešams, lai pasargātu motocikla vadītāju no vēja, 
smiltīm, insektiem, lietus un mazu akmentiņu lidojuma, ko 
gaisā sagriež priekšā braucoši auto. Visefektīvākais ir sejas 
sargs, kas iestrādāts pašā ķiverē.  
Autovadītājiem aizliegts runāt pa mobilo tālruni, kad tie 
devušies ceļā. Bet ne jau tāpēc, ka būtu grūti vadīt auto ar 
vienu roku, vai pat vispār neturot stūri, bet gan tādēļ, ka 
saruna pa mobilo ļoti novērš uzmanību. Pētījumi liecina, ka 
liels procents negadījumu notiek brīdī, kad autovadītājs 
runājis pa telefonu. Ne mazāk bīstami ir runāt pa telefonu, 
vadot motociklu. Ja auto vadītāju sargā gaisa spilveni un 
slēgtais auto salons, mopēda un motocikla vadītāju nesargā 
nekas, vienīgi paša uzmanība un spēja ātri reaģēt. 

Nedrīkst vadīt motociklu, ja lietots alkohols, jo vadītājam 
mazinās koncentrēšanās un reaģēšanas spējas.  
Arī peļķes var būt motocikla vadītāja drauds, jo nav 
zināms, kas slēpjas zem duļķainā, netīrā peļķes ūdens. Tur 
var būt gan dziļa bedre, gan stikli. Dažkārt motocikla 
vadītājiem šķiet ļoti patīkami izbraukt cauri peļķei, lai 
radītu šļakatas, bet tas jādara ļoti lēnām. Turklāt 
neuzmanīgi vadītāji, strauji braucot cauri peļķei, var 
nošļakstīt gājējus. Taču jāatceras, ka arī pats vadītājs laiku 
pa laikam ir gājējs, tāpēc jābūt saudzīgiem un uzmanīgiem 
pret tiem, kuri pārvietojas kājām. 
 
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI MOPĒDA UN MOTOCIKLA 
VADĪTĀJAM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Atkārtot ceļu satiksmes noteikumus mopēda vadītājiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par motocikla vadīšanu dzīvojamā 

zonā, pie gājēju pārejām un sabiedrisko pasažieru 
transportlīdzekļu pieturās. 

2. Nostiprināt zināšanas par krustojumu šķērsošanas 
nosacījumiem. 

3. Atkārtot pasažieru un kravas pārvadāšanas nosacījumus. 
4. Atgādināt par iespējamajiem apdraudējumiem ceļu 

satiksmē un laikapstākļu ietekmi uz braukšanas ātruma 
izvēli. 

 
Informācija un jēdzienu skaidrojums  
Skolēniem, kuriem ir pilni 14 gadi, iespējams kārtot 
eksāmenu mopēda vadītāja apliecības iegūšanai, kuriem ir 
pilni 16 gadi, iespējams kārtot eksāmenu motocikla 
vadītāja apliecības iegūšanai. Eksāmenam nav speciāli 
jāgatavojas autoskolās. 
Eksāmenam var pieteikties šādās Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas nodaļās: 

Ventspilī – Ganību ielā 154 a, tālrunis 63607174; 
Talsos – Laidzes ielā 9, tālrunis 63224427; 
Liepājā – Brīvības ielā 148, tālrunis 63489184; 
Jelgavā – Satiksmes ielā 2 a, tālrunis 63021396; 
Rīgā – Bauskas ielā 86, tālrunis 67025791; 
Valmierā – Rīgas ielā 101, tālrunis 64229686; 
Jēkabpilī – Ā. Elksnes ielā 2, tālrunis 65231730; 
Daugavpilī – Kraujas ielā 3, tālrunis 65428871; 
Gulbenē – Parka ielā 2, tālrunis 64473857; 
Rēzeknē – Jupatovkas ielā 1 a, tālrunis 64622358. 

Izmantojot "Ceļu satiksmes noteikumu" testu, kas pieejams 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas 
(www.csdd.lv) sadaļā "Iesakām apmeklēt", savas zināšanas 
var pārbaudīt pirms eksāmena. 

 



MOTOCIKLA VADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Motociklu drīkst vadīt ar A kategorijas vadītāja apliecību.  
 

  

2. Pirms izbraukšanas vadītājam jāpārbauda, vai motocikls ir tehniskā kārtībā. 
 

  

3. Braucot ar motociklu, ķiveres lietošana ir obligāta.  
 

  

4. Motociklu nedrīkst vadīt, ja ir lietots alkohols. 
 

  

5. Braucot ar motociklu, drīkst runāt pa mobilo telefonu. 
 

  

 

2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Vai Tu zini, kas ir administratīvais pārkāpums? Paskaidro! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. No kāda vecumu iestājas administratīvā atbildība? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kāds sods draud motociklistam, ja, izbraucot no dzīvojamās zonas, viņš nedod ceļu citiem 
satiksmes dalībniekiem? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Kādos gadījumos motocikla vadītājam var atņemt tiesības? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Kāds sods draud motociklistam par nepakļaušanos satiksmes regulētāja žestiem? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

6. Kas, Tavuprāt, ir agresīva braukšana? Kāds sods draud par to? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi ceļu satiksmes noteikumi šeit tiek pārkāpti! Uzraksti, 
kā katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi!  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
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KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS NOSACĪJUMI  
AR MOTOCIKLU. CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA  
AR SATIKSMES REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Nosaki, kurš no dotajiem krustojumiem atrodas pilsētā, kurš – ārpus 
tās! Pamato savu atbildi! 

Pastāsti, kur tiek lietotas dotās priekšrocības grupas zīmes! 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus un izpildi uzdevumā prasīto! 

Kurš drīkst braukt pirmais? Atzīmē ar krustiņu! 

 
  motocikla vadītājs   motocikla vadītājs 
  autovadītājs   autovadītājs 
 

 
  motocikla vadītājs   motocikla vadītājs 
  autovadītājs   autovadītājs 

Kādā secībā drīkst braukt motociklu vadītāji (tie apzīmēti ar cipariem)? Ieraksti tukšajos aplīšos 
pareizo secību! 
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3. uzdevums. Kādā krāsā jābūt ceļa zīmēm? Uzraksti, par ko tās informē!  
Kāda būs Tava rīcība, redzot šādas ceļa zīmes? Izkrāso tās! 

 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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4. uzdevums. Aplūko attēlu un uzraksti, kā Tu rīkotos, izdarot kreiso pagriezienu! Atbildi uz 
jautājumu!  

Izdarot kreiso pagriezienu, es rīkojos šādi:  
1.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

2.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

3.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

4.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

5.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

6.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

7.  __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

Ar ko atšķirtos kreisā pagrieziena izdarīšanas kārtība, ja krustojums būtu četrzaru jeb 
četrvirzienu? 
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5. uzdevums. Aplūko attēlus un izpildi uzdevumā prasīto! 

Ieraksti transportlīdzekļu braukšanas pareizo secību! 

 
  velosipēds    autobuss   velosipēds     traktors 
  automašīna   automašīna 

Kā rīkosies, ja krustojumam vienlaicīgi piebrauks transportlīdzekļi no četrām pusēm? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Aplūko attēlus un nosauc situācijas, kad nav jārīkojas pēc labās rokas likuma! 
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6. uzdevums. Aplūko attēlus un izpildi uzdevumā prasīto! Iezīmē motocikla vadītāja kustības 
trajektorijas! Ieraksti krustojuma šķērsošanas secību! 
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7. uzdevums. Aplūko attēlus! Iezīmē trūkstošās ceļa zīmes! Kurš pēc kārtas krustojumu šķērsos 
motociklists? Apvelc attiecīgo ciparu! 
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TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU  
SAVSTARPĒJĀ SAPRATNE CEĻU SATIKSMĒ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi ceļu satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Uzraksti, kā 
katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi! 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

2. uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

"Informācija liecina, ka vairums agresīvu autobraucēju ir jaunieši vecumā no 18 līdz 26 gadiem, 
vīrieši ar zemu izglītības līmeni, kriminālu pagātni un noslieci uz alkoholismu, tomēr agresīvu 
braucēju vidū netrūkst arī labi pārtikušu dažādu vecumu abu dzimumu pārstāvju," informēja Ceļu 
satiksmes drošības direkcija.  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 

363 



Pētījuma veicēji atzīst, ka pat nenozīmīgi pārpratumi, kas notiek uz ceļa, rada agresivitāti tiem 
braucējiem, kas bieži pārdzīvo stresu gan darbā, gan mājās. Agresīvu braukšanu galvenokārt 
ietekmē emocionālā spriedze, apkārtējā vide, satiksmes intensitāte, kā arī autovadītāju inteliģences 
līmenis. Daļa autovadītāju kompensē neveiksmes ar agresīvu braukšanas stilu.  

Ceļu satiksmes drošības direkcija norāda, ka autovadītāju agresiju var izraisīt citu autovadītāju 
vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, pagrieziena neieslēgšana, veicot pagriezienu, 
pārkārtošanos vai apstāšanos, braukšana lēnāk, nekā paredzēts noteikumos, vilcināšanās uz ceļa, 
gājēju apzināta vilcināšanās uz gājēju pārejām, ceļu šķērsošana tam neparedzētās vietās, 
līdzbraucēju iejaukšanās autovadītāja braukšanas stilā, kā arī autovadītāja provocēšana uz strīdiem.  
 
1. Nosauc galvenos faktorus, kas veicina agresīvu braukšanu! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kādā vecuma grupā ir visvairāk agresīvu autobraucēju? Kāpēc? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Vai arī Latvijā ir vērojami agresīvi autobraucēji? Kādas problēmas tas var radīt? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Kā Tu ieteiktu rīkoties auto vadītājiem, kuriem ir agresīvs braukšanas stils? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. uzdevums. Izlasi situācijas un ar X atzīmē pareizo atbildi! Uzraksti, kādas sekas tas var izraisīt! 

Situācija Pareizi Nepareizi Sekas 

1. Automašīna uzsāk apdzīšanu uz 
gājēju pārejas. 

   

2. Gājējs apzināti vilcinās uz gājēju 
pārejas. 

   

3. Auto "nogriež ceļu" mopēda 
vadītājam. 

   

4. Autovadītājs bez iemesla brauc pa 
ceļu lēnāk nekā nepieciešams. 

   

5. Autovadītājs braukšanas laikā 
vairākas reizes maina joslas. 

   

6. Motocikla vadītājs nelieto 
aizsargķiveri. 

   

7. Motocikla vadītāji brauc viens otram 
blakus un sarunājas. 
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MOTOCIKLA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES UN TO LIETOŠANA 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Par braukšanu bez iedegtiem gaismas lukturiem var uzlikt naudas sodu. 
 

  

2. Par apstāšanos uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā 
laikā, neiededzot apgaismes ierīces, draud sods.  

  

3. Skaņas signālu atļauts lietot tikai tad, ja grib novērst ceļu satiksmei 
bīstamas situācijas. 

  

4. Par citu vadītāju apžilbināšanu var uzlikt naudas sodu 100 latu apmērā. 
 

  

5. Avārijas gadījumā obligāti jāieslēdz avārijas apgaismojums vai 
jāpiestiprina avārijas zīme. 

  

 

2. uzdevums. Izpēti attēlu! Pieraksti ciparus atbilstoši norādītajām vietām! 

 
 
1. Divas savstarpēji nesaistītas bremzes. 
2. Balts priekšējās gaismas lukturis. 
3. Sarkans aizmugurējās gaismas lukturis. 
4. Sarkans gaismas atstarotājs mopēda 

aizmugurē. 
5. Skaņas signāls. 

6. Stāvbalsts. 
7. Trokšņu slāpētājs. 
8. Numura apgaismojuma lukturi. 
9. Atpakaļskata spoguļi. 
10. Spidometrs. 
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3. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kā motocikla vadītājam diennakts tumšajā laikā novērst potenciālo avārijas situāciju un 
izvairīties no sadursmes, ja uz ceļa pēkšņi parādās "neredzamais" gājējs? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kādas bīstamas situācijas var veidoties motociklistam, braucot ar neieslēgtu apgaismojumu? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kā jārīkojas motocikla vadītājam, braucot nepietiekamas redzamības apstākļos? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. uzdevums. Izpēti datus  un atbildi uz jautājumiem! 

 
Vecumā no 12 līdz 14 gadiem 43,3% no cietušajiem ir gājēji, 34,7% vieglo automobiļu pasažieri, 
11% velosipēdisti un 22% mopēdu un motocikla vadītāji. 
 
1. Pēc dotajiem datiem izveido apļveida diagrammu! 
2. Kurā satiksmes dalībnieku grupā ir visvairāk cietušo? Kāpēc? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kurā satiksmes dalībnieku grupā ir vismazāk cietušo? Kāpēc? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Kā, Tavuprāt, vajadzētu rīkoties, lai samazinātu cietušo jauniešu skaitu? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. uzdevums. Izlasi tekstu un komentē to! 

"[..] Motocikla vai cita transportlīdzekļa slikta redzamība uz ceļa, kuras rezultāts ir apžilbināšana 
vai nespēja saskatīt motociklu, kuru ir aizseguši citi transportlīdzekļi, ir cēlonis gandrīz pusei no 
visām avārijām. [..]"  
"[..] Motocikla redzamība ir kritisks faktors. Avārijas iespējamība ir daudz mazāka, ja motociklam 
ir ieslēgtas gaismas dienā un ja motociklists ir tērpts spilgti dzeltenas, oranžas vai spilgti sarkanas 
krāsas apģērbā. [..]" 

(Teksta fragmenti no Dienvidkarolīnas Satiksmes Drošības Centra atskaites) 
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KRAVAS UN PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR MOTOCIKLU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Katrā piemērā ir viena lieka atbilde. Nosvītro to! 

1. Ar motociklu drīkst pārvadāt  

A tik pasažieru, cik norādīts motocikla reģistrācijas dokumentā. 

B tik pasažieru, cik norādījis motocikla izgatavotājs. 

C ne vairāk kā divus pasažierus. 

2. Pasažieri drīkst uzkāpt uz motocikla un nokāpt no tā no 

A ietves. 

B iekāpšanas laukuma un nomales puses. 

C brauktuves un ietves. 

3. Krava motociklā jānovieto tā, lai 

A netraucētu vadītāja pārredzamību. 

B neapdraudētu citus satiksmes dalībniekus. 

C netraucētu pasažierus. 

4. Krava jāapzīmē atbilstoši noteikumiem, ja 

A tā izvirzīta ārpus motocikla vairāk par vienu metru. 

B tā platumā izvirzīta vairāk par 0,4 metriem no gabarītlukturu ārējās malas. 

C tā ārpus motocikla izvirzīta vairāk par 1,5 metriem. 

5. Braucot ar motociklu, 

A vadītājam galvā jābūt aizsprādzētai ķiverei. 

B pasažieriem galvā jābūt aizsprādzētai ķiverei. 

C ķiveres nav obligātas. 

2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumi tiek 
pārkāpti! Kāds sods par to pienākas? Kādas bīstamas situācijas tas var radīt satiksmes 
dalībniekiem! 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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SATIKSMES DROŠĪBA MOTOCIKLU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi doto informāciju! Atbildi uz jautājumiem!  

1. Aptuveni trīs ceturtdaļas dažādu avāriju iemesls ir sadursme ar citu automašīnu, visbiežāk ar 
vieglo automašīnu, bet vienas ceturtdaļas avāriju iemesls ir motocikla uzbraukšana kādam šķērslim.  

Kā Tu ieteiktu rīkoties motociklu vadītājiem, lai novērstu šāda veida negadījumus? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
2. Mazāk nekā 3% avāriju notiek motocikla tehniskā stāvokļa dēļ (pārsvarā riepu defektu dēļ). 
Divas trešdaļas avāriju notiek vadītāja kļūdas dēļ. Tipiskākās kļūdas – saķeres zudums pagriezienā 
(izslīdēšana), strauja bremzēšana ar pakaļējo riteni, pagrieziena veikšana ar palielinātu trajektoriju 
(līkni) un ātrumu.  

Kā Tu ieteiktu rīkoties motociklu vadītājiem, lai novērstu šāda veida negadījumus? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
3. Visu motociklu avāriju pamatā ir tas, ka citi vadītāji neredz vai neatpazīst motociklu. Vainīgo 
transportlīdzekļu vadītāji neredzēja motociklu pirms avārijas vai arī redzēja to pārāk vēlu.  

Kā Tu ieteiktu rīkoties motociklu vadītājiem, lai novērstu šāda veida negadījumus? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
4. Krustojums ir vieta, kur visbiežāk notiek moto avārijas, jo citu transportlīdzekļu vadītāji ignorē 
motocikla kustības prioritāti attiecībā pret citiem kustības dalībniekiem vai neievēro luksofora 
signālus.  

Kā Tu ieteiktu rīkoties transportlīdzekļu vadītājiem, lai novērstu šāda veida negadījumus? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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5. Motociklisti vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem avārijās nokļūst biežāk nekā  
30–50 gadus veci cilvēki. Strādnieki, studenti vai bezdarbnieki sastāda avārijās nokļuvušo 
pamatsastāvu. Mazākumu sastāda dažādu nozaru profesionāļi un biznesmeņi.  

Kā Tu izskaidrotu šādus statistikas datus? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. uzdevums. Izlasi rakstu! Uzraksti, kas, Tavuprāt, būtu jādara, lai novērstu šādas avārijas!  

Latvijā traģiskos ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā četri cilvēki. Traģiskākais no tiem noticis 
ap plkst. 22.00 Liepājā, Brīvības ielā, kad 1973. gadā dzimis vīrietis, vadot motociklu "Yamaha", 
pārsniedza pieļaujamo ātrumu un uzbrauca gājējai, pagaidām neidentificētai sievietei. 
Pēc sadursmes ar gājēju motocikla vadītājs un pasažiere nokrita. Ceļu satiksmes negadījumā no 
gūtajām traumām nomira gājēja, motocikla vadītājs un pasažiere – 1986. gadā dzimusi sieviete. 

(Superauto/LETA/www.liepajniekiem.lv, 2008. gada 5. jūlijs ) 
 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI MOPĒDA UN MOTOCIKLA VADĪTĀJAM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu un izpildi uzdevumā prasīto! 

 
 
1. Nosauc attēlā redzamos satiksmes dalībniekus! 

2. Nosauc attēlā redzamās ceļa daļas! 

3. Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi šajā situācijā ir jāievēro motociklistam! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi šajā situācijā ir jāievēro gājējam!  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Kāda bīstama situācija varētu izveidoties, ja motociklists un gājējs neievērotu noteikumus?  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlus un atbildi uz jautājumiem!  
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1. Kādi satiksmes noteikumi tiek pārkāpti katrā situācijā? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kāds sods draud par šādu rīcību?  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kā katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi, lai novērstu avārijas iespējamību? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. uzdevums. Izlasi doto informāciju! Atbildi uz jautājumiem! 

Pēdējā laikā biežāk sanāk braukt uz darbu un no darba gan agri no rīta, gan vēlu vakarā. Secināju 
to, ka tiek apdraudēta ne tikai gājēju drošība, bet arī vadītāju, jo no visām gājēju pārejām reti kura 
tiek izgaismota, tumšā diennakts laikā neizgaismotās gājēju pārejas vadītājs pamana īsi pirms 
gājēju pārejas. Protams, gājējus tumšajā laikā arī ir grūti pamanīt, jo ļoti maz izmanto atstarotājus. 
 
Otra lieta ir neaudzinātie gājēji vai ieaudzinātā pārliecība, ka uz gājēju pārejas vienmēr ir 
priekšroka. Tamdēļ, nepaskatoties ne pa labi, ne pa kreisi, pieskrien pie pārejas un metas pāri. 
Protams, bieži cēlonis tam ir zema pašapziņa, bet ne jau vienmēr šoferis var pagūt nobremzēt. Ir 
gadījies redzēt, ka puišeļi tīšām rada avārijas. 

(Portāls "Ceļu gids": http://www.celugids.lv/lat/diskusijas/661/38/) 
 
1. Kādas ceļu satiksmes problēmas aprakstītas dotajos teksta fragmentos? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kas ir šo problēmu cēloņi un kā, Tavuprāt, tās būtu jārisina? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Vai esi sastapies ar līdzīgām situācijām? Pastāsti par tām saviem klasesbiedriem! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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4. uzdevums. Kādos virzienos atļauts braukt vadītājam katrā no dotajām situācijām? Ar bultām 
iezīmē atļautos braukšanas virzienus! 

 
 

373 



5. uzdevums. Aplūko attēlus! Zem katra attēla uzraksti braukšanas secību krustojumā (Tu esi 
apzīmēts ar Nr. 1)!  

 
 _______________________   _________________________   _______________________  

 _______________________   _________________________   _______________________  

 
 _______________________   _________________________   _______________________  

 _______________________   _________________________   _______________________  

 
 _______________________   _________________________   _______________________  

 _______________________   _________________________   _______________________  

 
 _______________________   _________________________   _______________________  

 _______________________   _________________________   _______________________  
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ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ МОТОЦИКЛА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 

Утверждение Да Нет 

1. Мотоциклом можно управлять, имея водительское удостоверение на 
право управления транспортными средствами категории «А».  

  

2. Перед выездом водитель должен проверить, в порядке ли техническое 
состояние мотоцикла.  

  

3. При езде на мотоцикле использование мотошлема обязательно.  
 

  

4. Мотоциклом нельзя управлять, если до этого употреблялся алкоголь.  
 

  

5. Когда едешь на мотоцикле, можно разговаривать по мобильнoму 
телефону.  

  

2-е задание. Ответь на вопросы!  

1. Знаешь ли Ты, что такое административное нарушение? Обоснуй! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. С какого возраста наступает административная ответственность? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Какое наказание грозит мотоциклисту, если он, выезжая из жилой зоны, не уступил 
дорогу другим участникам дорожного движения? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. В каких случаях у водителя мотоцикла могут отнять права? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Какое наказание грозит мотоциклисту за неподчинение жестам регулировщика 
дорожного движения? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Что, по Твоему мнению, значит агрессивная езда? Какое наказание грозит за подобные 
действия? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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3-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения здесь 
нарушаются! Напиши, как каждому участнику дорожного движения нужно было бы 
действовать правильно! 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
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ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ, ПРАВИЛА ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА МОТОЦИКЛЕ. 
РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ 
РЕГУЛИРОВЩИКА 
(примеры заданий для школьников) 

1-задание. Рассмотри рисунки! Определи, какой из перекрёстков находится в городе, а 
какой – вне его! Обоснуй свой ответ!  

Расскажи, где применяются изображенные на рисунке знаки приоритета! 

 

Приоритет 

Нет приоритета 

377 



2-е задание. Рассмотри рисунки и выполни то, что требуется в задании! 

Кто должен ехать первым? Отметь крестиком! 

 
  мотоциклист   мотоциклист 
  автоводитель   автоводитель 
 

 
  мотоциклист   мотоциклист 
  автоводитель   автоводитель 

В какой последовательности могут ехать мотоциклисты (они обозначены цифрами)? 
Впиши правильную последовательность в пустые кружки! 
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3-е задание. Какого цвета должны быть дорожные знаки? Напиши, о чём они 
информируют! Как Ты будешь действовать, если увидишь эти дорожные знаки?  
Раскрась их! 

 
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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4-е задание. Рассмотри рисунки и напиши, как бы Ты действовал/а, выполняя левый 
поворот! Ответь на вопрос! 

Выполняя левый поворот, я действую так: 
1.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

2.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

3.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

4.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

5.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

6.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

7.  ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________  

Чем отличается порядок выполнения левого поворота, если перекрёсток 
четырёхсторонний, то есть крестообразный? 

 

380 



5-е задание. Рассмотри рисунки и выполни то, что требуется в задании! 

Впиши правильную последовательность проезда транспортных средств! 

 
  велосипед    автобус   велосипед     трактор 
  автомашина   автомашина 

Как Ты будешь действовать, если перекрёсток будут проезжать транспортные средства 
одновременно с четырёх сторон? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Рассмотри рисунки и скажи, в каких ситуациях не следует действовать по правилу правой 
руки! 
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6-е задание. Рассмотри рисунки и выполни то, что требуется в задании! Отметь 
траектории водителя мотоцикла! Запиши последовательность пересечения перекрёстка! 

 

Ты хочешь продолжать путь по главной улице. 

мотоцикл автомашина мотоцикл автомашина автобус 

Ты продолжаешь путь по второстепенной улице. 

мотоцикл автомашина автобус мотоцикл автомашина 

Ты выезжаешь на главную улицу. 

мотоцикл автомашина мотоцикл автомашина 
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7-е задание. Рассмотри рисунки! Дорисуй недостающие дорожные знаки! Каким по 
порядку пересечёт перекрёсток мотоциклист? Обведи соответствущую цифру! 

 
 

383 



ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения 
нарушаются! Напиши, как каждому участнику дорожного движения следовало бы 
действовать правильно! 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

2-е задание. Прочитай текст и ответь на вопросы! 

«Статистика свидетельствует, что большинство агрессивных автоводителей – это молодёжь в 
возрасте 18–26 лет, мужчины с низким уровнем образования, с криминальным прошлым, 
склонные к алкоголизму. Однако агрессивных водителей хватает и среди обеспеченных людей 
разного возраста и пола», – информирует Дирекция безопасности дорожного движения. 
Продолжение задания на следующей странице! 
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Специалисты отмечают, что даже незначительные недоразумения, происходящие на дороге, 
вызывают агрессивность у тех водителей, которые часто испытывают стресс как на работе, 
так и дома. Главные факторы, влияющие на агрессивность езды, – это эмоциональное 
напряжение, окружающая среда, интенсивность дорожного движения, а также уровень 
интеллигентности водителей. Часть водителей агрессивным стилем вождения компенсирует 
свои жизненные неудачи. 

Дирекция безопасности дорожного движения указывает, что агрессию автоводителей может 
вызвать многократная смена полосы движения другим водителем при совершении обгона, 
невключение указателя поворота при выполнении поворота, перестроение из ряда в ряд и 
остановка, езда медленнее, чем предусмотрено правилами, нерешительность, мешканье на 
дороге, демонстративная медлительность пешеходов на пешеходных переходах, пересечение 
ими дорог в непредусмотренных местах, вмешательство пассажиров в стиль езды водителя, а 
также провоцирование водителя на ссоры. 
 
1. Назови главные факторы, способствующие агрессивной езде! 

 ___________________________________________________________________________  

2. В какой возрастной группе больше всего агрессивных водителей? Почему? 
 ___________________________________________________________________________  

3. Много ли в Латвии агрессивных водителей? Какие проблемы агрессивный стиль 
вождения может создавать? 

 ___________________________________________________________________________  

4. Как Ты посоветовал/а бы поступать тем водителям, для которых характерен 
агрессивный стиль вождения? 

 ___________________________________________________________________________  

3-е задание. Прочитай ситуаций и крестиком (Х) отметь правильные ответы! Напиши, 
какие последствия эти ситуации могут иметь! 

Ситуация Правильно Неправильно Последствия 

1. Автомашина начала обгон на 
пешеходном переходе.  

   

2. Пешеход намеренно медлит на 
пешеходном переходе.  

   

3. Автомашина "подрезает" путь 
водителю мопеда. 

   

4. Водитель без причины едет по дороге 
медленнее, чем необходимо.  

   

5. Автоводитель во время езды 
несколько раз меняет полосы 
движения.  

   

6. Мотоциклист не пользуется 
мотошлемом. 

   

7. Мотоциклисты едут рядом и 
разговаривают. 
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОТОЦИКЛА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 

Утверждение Да Нет 

1. За езду без включённых фонарей может быть наложен штраф.    

2. За остановку на проезжей части вне населённых пунктов, в тёмное 
время суток без включения аварийной световой сигнализации грозит 
штраф.  

  

3. Звуковой сигнал разрешается использовать только тогда, когда 
необходимо предотвратить опасную ситуацию в дорожном 
движении.  

  

4. За ослепление других водителей светом фар может быть наложен 
штраф в размере 100 латов.  

  

5. В случае аварии обязательно следует включить аварийную световую 
сигнализацию или поставить знак аварийной остановки.  

  

2-е задание. Изучи рисунок! Припиши к рисунку цифры в соответствии с указанными 
частями! 

 
 
1. Два не связанных между собой тормоза. 
2. Белый передний фонарь. 
3. Красный задний фонарь. 
4. Красный задний световозвращатель. 
5. Звуковой сигнал. 

6. Подножка 
7. Глушитель. 
8. Фонари освещения номера. 
9. Зеркала заднего вида. 
10. Спидометр. 
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3-е задание. Ответь на вопросы! 

1. Как мотоциклисту в тёмное время суток предотвратить потенциальную аварийную 
ситуацию и избежать столкновения, если на дороге неожиданно появляется «пешеход-
невидимка»? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Какие опасные для мотоциклиста ситуации могут возникнуть при езде с невключённым 
освещением? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Как нужно действовать мотоциклисту при езде в условиях недостаточной освещённости 
и плохой видимости? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4-е задание. Изучи данные и ответь на вопросы! 

 
В возрасте от 12 до 14 лет 43,3% пострадавших – пешеходы, 34,7% – пассажиры легковых 
автомобилей, 11% – велосипедисты и 22% – водители мопедов и мотоциклов. 
 
1. На основе этих данных построй круговую диаграмму. 

2. В какой группе участников дорожного движения больше всего пострадавших? Почему? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. В какой группе участников дорожного движения меньше всего пострадавших? Почему? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Как, по Твоему мнению, нужно было бы действовать, чтобы уменьшить число 
пострадавших детей и подростков? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5-е задание. Прочитай текст и прокомментируй его! 

«[..] Плохая видимость мотоцикла или другого транспортного средства на дороге из-за 
ослепления водителей ярким светом от фар встречного транспорта или из-за невозможности 
увидеть мотоцикл, заслонённый другими транспортными средствами, – причина почти 
половины из всех аварий. [..]» 
«[..] Видимость мотоцикла – критический фактор. Вероятность аварии намного меньше, 
если у мотоцикла включено освещение даже днём и если мотоциклист одет в одежду ярко-
жёлтого, оранжевого или ярко-красного цвета. [..]» 

(Фрагменты текста из отчёта Центра безопасности дорожного движения Южной Каролины) 
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ НА МОТОЦИКЛЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. В каждом примере один неправильный ответ. Зачеркни его! 

1. На мотоцикле можно перевозить 

A столько пассажиров, сколько указано в регистрационном документе на мотоцикл.  

B столько пассажиров, сколько указало предприятие-изготовитель мотоцикла.  

C не более двух пассажиров. 

2. Пассажиры могут сесть на мотоцикл и сойти с него 

A с тротуара / на тротуар.  

B с посадочной площадки и со стороны обочины / на посадочную площадку и на 
обочину.  

C с проезжей части и с тротуара / на проезжую часть и на тротуар. 

3. Груз в мотоцикле нужно поместить так, чтобы он  

A не заслонял водителю обзор.  

B не представлял угрозу, помеху другим участникам дорожного движения.  

C не мешал пассажирам. 

4. Груз должен быть специальным образом обозначен, если 

A он выступает за габариты мотоцикла более чем на один метр.  

B он в ширину выступает более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритных огней.  

C он выступает за габариты мотоцикла более чем на 1,5 метра.  

5. При езде на мотоцикле 

A у водителя на голове должен быть застёгнутый мотошлем.  

B у пассажиров на голове должен быть застёгнутый мотошлем.  

C шлем не обязателен. 

2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила перевозки грузов и пассажиров 
нарушаются! Каков штраф за такие нарушения? Какие опасные ситуации для участников 
дорожного движения эти нарушения могут создать? 

 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай данную информацию! Ответь на вопросы! 

1. Примерно три четверти причин аварий с мотоциклами – это столкновение их с 
автомашиной, чаще всего – с легковой, а одна четверть причин аварий – наезд мотоцикла на 
какое-либо препятствие. 

Как Ты посоветовал/а бы действовать водителям мотоциклов, чтобы предотвратить 
несчастные случаи такого рода? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Менее чем 3% аварий происходит из-за технического состояния мотоцикла (в основном 
из-за дефектов шин), в результате чего теряется контроль над мотоциклом. Две трети аварий 
происходит из-за ошибок водителя. Типичные ошибки – потеря сцепления на повороте 
(скольжение), резкое торможение задним колесом или выполнение поворота по увеличенной 
траектории (кривой), на большой скорости или реакция боковой поверхности зимних шин. 

Как Ты рекомендовал/а бы действовать водителю мотоцикла, чтобы избежать подобных 
несчастных случаев? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. В основе всех аварий с мотоциклами лежит то, что другие водители не видят или не 
распознают мотоцикл. Водители виновного в аварии транспортного средства или не видели 
мотоцикл до аварии, или же увидели его слишком поздно. 

Как Ты рекомендовал/а бы действовать водителям мотоциклов, чтобы избежать 
подобных несчастных случаев? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Продолжай выполнятьзадание на следующей странице! 
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4. Перекрёсток – это место, где чаще всего происходят аварии, где водители других 
транспортных средств игнорируют приоритет мотоцикла в движении относительно других 
участников движения или не принимают во внимание сигналы светофора. 

Как Ты рекомендовал/а бы действовать водителям транспортных средств, чтобы 
предотвратить несчастные случаи, вызванные такими причинами? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Мотоциклисты возрастной группы от 16 до 24 лет попадают в аварии чаще, чем люди 30-
50 лет. Основную часть попавших в аварии составляют рабочие, студенты и безработные. 
Меньшая часть – это профессионалы различных отраслей и бизнесмены. 

Как бы Ты пояснил/а эти статистические данные? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2-е задание. Прочитай текст! Что, по Твоему мнению, нужно было бы сделать, чтобы 
предотвратить такие аварии? 

В Латвии в результате трагических несчастных случаев на дороге погибли четыре человека. 
Самый тяжёлый из них произошёл в Лиепае на улице Бривибас около 22.00, когда мужчина 
1973 года рождения, ведя мотоцикл «Yamaha», превысил допустимую скорость и наехал на 
идущую женщину (женщина пока не опознана). 
После столкновения с женщиной-пешеходом водитель мотоцикла и его пассажирка упали. В 
результате ДТП от полученных травм скончались женщина-пешеход, водитель мотоцикла и 
его пассажирка – женщина 1986 года рождения. 

(Superauto/LETA/www.liepajniekiem.lv, 5 июля 2008 года ) 
 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ДЛЯ МОПЕДИСТОВ И МОТОЦИКЛИСТОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок и выполни то, что требуется в задании! 

 
 
1. Назови изображённых на рисунке участников дорожного движения! 

2. Назови изображённые на рисунке части дороги! 

3. Напиши, какие правила дорожного движения в этой ситуации должен соблюдать 
мотоциклист! 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Напиши, какие правила дорожного движения в этой ситуации следует соблюдать 
пешеходу! 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Какая опасная ситуация может возникнуть на дороге, если мотоциклист и пешеход не 
будут соблюдать правила? 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунки и ответь на вопросы! 
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1. Какие правила дорожного движения нарушаются в каждой ситуации? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Какое наказание грозит за такие действия? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Как каждому участнику дорожного движения следовало бы действовать правильно, 
чтобы предотвратить возможность аварии? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3-е задание. Прочитай данную информацию! Ответь на вопросы! 

В последнее время часто езжу на работу и с работы рано утром и поздно вечером. 
Приходится заключить, что подвергается угрозе безопасность не только пешеходов, но и 
водителей, так как редко какой из пешеходных переходов освещён и в тёмное время суток 
неосвещённый пешеходный переход водитель замечает только в самой близи от него. 
Понятно также, что и пешеходов в темноте трудно заметить, ибо очень мало кто из них 
использует световозвращатели. 

Вторая вещь – это невоспитанные пешеходы, иначе говоря, сформировавшаяся уверенность, 
что пешеходы на пешеходном переходе всегда имеют приоритет. Поэтому, не посмотрев ни 
направо, ни налево, люди подбегают к переходу и мчатся через него. Разумеется, часто 
причина этого – низкая сознательность, не всегда же шофёр успеет затормозить. 
Приходилось видеть, как мальчишки именно так вызывают аварию. 

(Портал «Ceļu gids»: http://www.celugids.lv/lat/diskusijas/661/38/) 
 
1. Какие проблемы дорожного движения затрагиваются в приведённых фрагментах из 

текста? 

 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

2. Каковы причины этих проблем и как, на Твой взгляд, их следовало бы решать? 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

Продолжай выполнятьзадание на следующей странице! 
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3. Сталкивался/лась ли Ты с подобными ситуациями? Расскажи о них своим 
одноклассникам! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4-е задание. В каких направлениях разрешено ехать водителям в каждой из данных 
ситуаций? Покажи эти направления стрелками! 
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5-е задание. Рассмотри рисунки! Под каждым рисунком напиши последовательность 
проезда на перекрёстке! (Ты обозначен/а под номером 1)! 

 
 _______________________   ________________________   _______________________  

 _______________________   ________________________   _______________________  

 
 _______________________   ________________________   _______________________  

 _______________________   ________________________   _______________________  

 
 _______________________   ________________________   _______________________  

 _______________________   ________________________   _______________________  

 
 _______________________   ________________________   _______________________  

 _______________________   ________________________   _______________________  
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PĀRBAUDES DARBA PIEMĒRS 

6. klase 

1. uzdevums. (Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. Kopā par uzdevumu – 4 punkti.)  
Atzīmē pareizo atbildi, to apvelkot, un pamato šīs atbildes izvēli! 

1. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem aizliegts braukt bez iedegtiem gaismas signāliem.  

 Jā / Nē 

 Pamatojums:  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Velosipēdu vadītāji drīkst braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa. 

 Jā / Nē 

 Pamatojums:  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Velosipēdu vai mopēdu vadītājiem aizliegts pārvadāt pasažierus. 

 Jā / Nē 

 Pamatojums:  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Braukt ar mopēdu bez aizsargķiveres ir aizliegts. 

 Jā / Nē 

 Pamatojums:  _________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. (Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. Kopā par uzdevumu – 3 punkti.) 
Aplūko attēlus! Blakus katram attēlam uzraksti satiksmes regulētāja signālu nozīmi! 

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  

 ________________________________________  
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3. uzdevums. (Par katru pareizi norādītu ceļu satiksmes pārkāpumu – 1 punkts, par katru pamatotu 
pareizās rīcības aprakstu – 1 punkts. Kopā par uzdevumu – 4 punkti.) 
Aplūko attēlus! Katrā zīmējumā atrodi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, uzraksti tos un 
paskaidro, kā būtu jārīkojas pareizi! 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 

4. uzdevums. (Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. Kopā par uzdevumu – 3 punkti).  
Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kam ir priekšroka uz neregulējamas gājēju pārejas? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kā jārīkojas automašīnas vadītājam, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kādos gadījumos transportlīdzekļiem aizliegts uzbraukt uz gājēju pārejas? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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5. uzdevums. (Par katru pareizu atbildi – 1 punkts, par katru pareizu pamatojumu – 1 punkts. 
Kopā par uzdevumu – 6 punkti). Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato izvēli! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi Pamatojums 

1. Ar velosipēdu nedrīkst pārvadāt kravu, 
bet drīkst vest pasažierus. 

   

2. Par velosipēda pasažieri var būt bērns 
vecumā līdz 10 gadiem. 

   

2. Pasažierus pārvadāt atļauts tikai 
pilngadīgām personām. 

   

 

6. uzdevums. (Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. Kopā par uzdevumu – 3 punkti.) 
Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kā jārīkojas velosipēda vadītājam, lai varētu nogriezties pa labi vai apgriezties braukšanai 
pretējā virzienā ārpus krustojuma? 

  ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā velosipēda vadītājam jāšķērso brauktuvju krustošanās vieta, nogriežoties pa kreisi? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kāpēc, braucot ar velosipēdu, nepieciešami gaismas atstarotāji? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

7. uzdevums. (Par katru pareizu 1. un 2. jautājuma atbildi – 1 punkts, par katru  
pareizu pamatojumu 3. un 4. jautājumā – 2 punkti. Kopā par uzdevumu – 6 punkti.) 
Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

 
Andris vakarā atgriezās no treniņa, līdz mājām bija netālu – jāšķērso vēl tikai iela. Gājēju pāreja 
atradās tālu, bet luksofora šeit nebija, tāpēc Andris izlēma ātri pārskriet brauktuvi. Pēkšņi garām 
aiztraucās auto, zēns tik tikko paguva no tā izvairīties. 
 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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1. Vai šajā situācijā tika pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi? Kādi? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kurš pārkāpa noteikumus? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kā Tu būtu rīkojies Andra vietā? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. Kas būtu jādara, lai izvairītos no šādām situācijām? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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