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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).  
 

4 



5 

SATURS 

1. klase .......................................................................................................... 6 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ........................................................... 6 
Uzdevumu piemēri skolēniem ............................................................. 11 
Примеры заданий для школьников .................................................. 23 

2. klase ........................................................................................................ 35 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ......................................................... 35 
Uzdevumu piemēri skolēniem ............................................................. 40 
Примеры заданий для школьников .................................................. 56 

3. klase ........................................................................................................ 72 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ......................................................... 72 
Uzdevumu piemēri skolēniem ............................................................. 76 
Примеры заданий для школьников .................................................. 92 

4. klase ...................................................................................................... 108 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ....................................................... 108 
Uzdevumu piemēri skolēniem ........................................................... 113 
Примеры заданий для школьников ................................................ 131 

5. klase ...................................................................................................... 150 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ....................................................... 150 
Uzdevumu piemēri skolēniem ........................................................... 154 
Примеры заданий для школьников ................................................ 175 

6. klase ...................................................................................................... 196 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ....................................................... 196 
Uzdevumu piemēri skolēniem ........................................................... 201 
Примеры заданий для школьников ................................................ 223 

7. klase ...................................................................................................... 245 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ....................................................... 245 
Uzdevumu piemēri skolēniem ........................................................... 251 
Примеры заданий для школьников ................................................ 276 

8. klase ...................................................................................................... 301 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ....................................................... 301 
Uzdevumu piemēri skolēniem ........................................................... 305 
Примеры заданий для школьников ................................................ 327 

9. klase ...................................................................................................... 348 
Metodiskie ieteikumi skolotājam ....................................................... 348 
Uzdevumu piemēri skolēniem ........................................................... 354 
Примеры заданий для школьников ................................................ 375 

Pārbaudes darba piemērs ....................................................................... 396 



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. 

74 



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! 

 
  
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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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! 

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

 _____________________  
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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. 

 


