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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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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.   
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3. uzdevums. Aplūko attēlotās ceļa zīmes! Uzraksti, par ko tās ziņo! 

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 



253 

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.  
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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
op
ā 

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) 

 



275 

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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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 



292 

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? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 


