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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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8. klase 
MOPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI UN PIENĀKUMI ĪPAŠOS 
GADĪJUMOS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas un veidot prasmes par mopēda vadītāja 
pienākumiem ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Sniegt zināšanas par mopēda aprīkojumu un nepiecie-

šamo ekipējumu. 
2. Atkārtot zināšanas par operatīvajiem transportlīdzekļiem, 

to dalību ceļu satiksmē. 
3. Mācīt pareizu rīcību satiksmes negadījumos. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 7. klases mācību 
stundas "Mopēdu vadītāju pienākumi" informācijas un 
jēdzienu skaidrojumā. 
Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu 
mirgojošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signā-
lu, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš. Ja 
tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu 
zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas 
signālu, citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu 
vadītājiem un pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem 
(ja nav konstruktīvi izveidota ceļa elementa, kas atdala 
brauktuvi, piemēram, barjeras, sadalošās joslas) jādod tam 
ceļš, apturot transportlīdzekli pie ietves vai uz nomales. Ja 
ietve vai nomale ir aizņemta, tad transportlīdzeklis jāaptur 
iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas tuvojas krustojumam (ceļam) no cita 
virziena ceļiem, jāaptur transportlīdzeklis pirms šķērsoja-
mās brauktuves. Uzsākt (turpināt) braukt drīkst tikai pēc 
tam, kad ir pabraucis garām transportlīdzeklis ar iedegtu 
mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz pavadāmā 
transportlīdzekļa (kolonnas). 
Operatīvo transportlīdzekļu uzdevumi, piedaloties ceļu 
satiksmē, ir šādi: 
– glābt cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērst 

personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu 
videi; 

– novērst draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī 
braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu); 

– sekot bēgošai personai; 
– pārvadāt materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros; 
– pavadīt citus transportlīdzekļus (kolonnas). 
Šādu uzdevumu veikšanas laikā operatīvo transportlīdzekļu 
vadītāji drīkst neievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības, 
kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem. 
Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespē-
jamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Minētās 
tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu 
vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie 
transportlīdzekļi. 

Pirms pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) braucošajam 
operatīvajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu 
mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu 
skaņas signālu. Aiz pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) 
braucošajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu mirgojo-
šu zilu bākuguni.  
Iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla 
skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme. To var izmantot, 
brīdinot par nelaimes gadījumu (piemēram, ceļu satiksmes 
negadījumu), kā arī pavadot transportlīdzekli (kolonnu).  
Iedegta mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns nedod 
priekšroku. To lieto, lai pievērstu citu ceļu satiksmes 
dalībnieku uzmanību un brīdinātu tos par iespējamām 
briesmām. Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni iededz 
transportlīdzekļu vadītāji, kas veic šādus uzdevumus: 
– pavada transportlīdzekļus, kas pārvadā sevišķi smagas 

vai lielgabarīta kravas; 
– pavada tādu transportlīdzekļu kolonnas, kuri pārvadā 

sprāgstvielas, radioaktīvas vielas vai spēcīgas iedarbības 
indīgas vielas; 

– uz ceļa veic ceļa uzturēšanas, kā arī citus remonta vai 
avārijas seku likvidēšanas darbus. 

Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni ceļu satiksmē atļauts 
iedegt arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada 
transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēti 
specifiskiem uzdevumiem (piemēram, lielgabarīta auto-
mobiļi, traktortehnika), transportlīdzekļus, kas tiek 
izmantoti specifiskiem uzdevumiem (piemēram, tehniskās 
palīdzības, ceļu uzraudzības automobiļi), kā arī komunālo 
dienestu (piemēram, elektroapgādes, siltumapgādes) 
transportlīdzekļus, ja šādu transportlīdzekļu atrašanās uz 
ceļa var radīt traucējumus vai bīstamību citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem. 
Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens 
transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti 
bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs 
drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai. 
 
KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS  
NOSACĪJUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par krustojumu veidiem un to 
šķērsošanas nosacījumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par krustojumu veidiem. 
2. Iepazīstināt ar mopēdu vadītāju pienākumiem, šķērsojot 

krustojumus. 
3. Apgūt kreisā pagrieziena realizēšanas secību. 
 
Jēdziens 
L tehnika. 
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Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Temata izklāsts atrodams 7. klases mācību stundā 
"Regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšana".  
Kreisais pagrieziens mopēda vadītājam ir sarežģīts ma-
nevrs, kas prasa īpašu vērību. Krustojumos nogriežoties pa 
kreisi, mopēdu vadītājiem tas jādara no brauktuves labās 
malas, dodot ceļu gan tiem transportlīdzekļiem, kas brauc 
tajā pašā virzienā, gan tiem, kas brauc pretējā virzienā. 
Nogriešanās pa kreisi regulējamos krustojumos jāveic šādi: 
– pārbraukt krustojumu taisni pa iedomāto brauktuves 

turpinājumu līdz brauktuves pretējai malai, sagriezt stūri 
un apstāties; 

– uzmanīgi aplūkot ielu un pārliecināties par satiksmes 
drošību; 

– pabeigt manevru, to darīt ja atļauj luksofora signāls; 
– ievērojot labās rokas likumu, pārbraukt krustojumu 

taisni pa iedomāto brauktuves turpinājumu līdz 
brauktuves pretējai malai, sagriezt stūri un apstāties; 

– uzmanīgi aplūkot ielu un pārliecināties par satiksmes 
drošību; 

– ievērojot labās rokas likumu, turpināt kustību. 
Kreisā pagrieziena manevru nepieciešams izdarīts arī no 
vienvirziena ielas (skatīt 1. attēlu). 
Nogriežoties pa kreisi krustojumos apdzīvotās vietās 
(pilsētās), mopēdu vadītājiem atļauts to izdarīt no joslas, 
kas paredzēta kreisā pagrieziena veikšanai. Tad savlaicīgi 
jāieņem labais malējais stāvoklis uz kreisā pagrieziena 
braukšanas joslas tā, lai labajā pusē, ja tas ir iespējams, 
varētu ievietoties viens transportlīdzeklis. Pirms 
nogriešanās pa kreisi ir jāpārliecinās, vai tiks dots ceļš 
pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī gājējiem, 
kuri šķērso brauktuvi, kurā mopēda vadītājs plāno 
nogriezties. Par to ir svarīgi pārliecināties pirms tiek 
iebraukts pretējā braukšanas joslā (skatīt 2. attēlu). 
Izdarot labo pagriezienu, mopēda vadītājam jāieņem ielas 
(ceļa) labējā josla. Uz brauktuves pagrieziena josla var tikt 
iezīmēta ar 925. ceļa apzīmējumu – pārtrauktu līniju, kurai 
svītru garums ir vienāds ar atstarpēm starp tām un kas 
apzīmē braukšanas joslas krustojuma robežās. Ja apzīmēju-
ma nav, tad jāiedomājas tās atrašanās vieta (skatīt 2. attēlu). 
Uz ceļiem ar intensīvu satiksmi reizēm krustojuma 
izbraukšanai ir drošāk izmantot tā saukto L tehniku (skatīt 
3. attēlu – nepārtrauktā līnija). 
Tādējādi var izvairīties no nekustīgas atrašanās krustojuma 
centrā starp diviem braukšanas virzieniem. Mopēda 
vadītājs paliek labējā joslā. Viņš šķērso krustojumu un 
novietojas perpendikulārā ceļa labējā joslā. Tad viņš no 
jauna šķērso krustojumu, līdz nonāk tajā virzienā, kuru 
izvēlējies. Izmantojot L tehnikas soļus, mopēda vadītājs 

 
2. attēls 

 
3.attēls 

pārliecinās par satiksmes drošību,. Šo tehniku var izmantot 
neregulējamos krustojumos, bet ārpus apdzīvotām vietām 
tā ir obligāta prasība (skatīt 3. attēlu). 
Apļveida krustojumā notiek lokveida kustība jeb braukšana 
pa loku. Kustība notiek vienā virzienā, turklāt jebkura 
nogriešanās no tā tiek veikta pa labo pusi. Tā kā mopēdiem 
ir mazs braukšanas ātrums, tiem būtu jāpaliek labajā pusē, 
neskatoties uz nobrauktuvi, kuru viņi izvēlējušies. Katrā 
krustojumā jāievēro īpaša piesardzība, jo transportlīdzekļi, 
kas nogriežas no loka, var aizšķērsot ceļu. 
 
CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR SATIKSMES 
REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par ceļu satiksmes regulēšanu ar 
satiksmes regulētāja žestu palīdzību. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot ceļu satiksmes regulētāja žestu nozīmi. 
2. Padziļināt izpratni par pareizu rīcību, ja satiksmi regulē 

satiksmes regulētājs ar žestiem. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 6. klases mācību 
stundas "Ceļu satiksmes regulēšana ar satiksmes regulētāja 
žestu palīdzību" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
Satiksmes regulētājs var dot arī citus transportlīdzekļu 
vadītājiem un gājējiem saprotamus signālus. Lai būtu 
labāka redzamība, satiksmes regulētājs var lietot zizli 
(disku ar sarkanu gaismas atstarotāju). Lai pievērstu ceļu 
satiksmes dalībnieku uzmanību, satiksmes regulētājs var 
dot svilpes signālu. 
Transportlīdzekļu vadītājiem un gājējiem jāpakļaujas 
satiksmes regulētāja signāliem un norādījumiem arī tad, ja 
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tie ir pretrunā ar luksofora signālu, ceļa zīmju vai ceļa 
apzīmējumu prasībām. 
 
DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA. RĪCĪBA CEĻU 
SATIKSMES NEGADĪJUMA BRĪDĪ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas noteikumus un 
pareizu rīcību negadījumos tās tuvumā. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas un prasmes par pareizu dzelzceļa 

pārbrauktuvju šķērsošanu. 
2. Mācīt satiksmes dalībnieku rīcību satiksmes negadījuma 

brīdī un pēc tā. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 6. klases mācību 
stundas "Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana" informācijas 
un jēdzienu skaidrojumā. 
Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, tajā ir cietuši cilvēki 
vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai (par trešās 
personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes negadījumā 
iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav trans-
portlīdzekļa vadītājs), kā arī tad, ja transportlīdzekļiem 
radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts 
braukt, transportlīdzekļa vadītājam ir šādi pienākumi: 
– nekavējoties apstāties un palikt negadījuma vietā, iedegt 

avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi, 
ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdināt pārējos ceļu 
satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu; 

– darīt visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo 
palīdzību, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai 
glābšanas dienestu, ja tas nav iespējams, tad ar savu vai 
citu garām braucošu transportlīdzekli nogādāt cietušo 
tuvākajā ārstniecības iestādē un pašam atgriezties 
negadījuma vietā; 

– darīt visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu 
notikuma pēdas, pierakstīt aculiecinieku vārdus, 
uzvārdus un adreses; 

– par ceļu satiksmes negadījumu paziņot policijai un, ja 
nepieciešams, glābšanas dienestam, tālāk rīkojoties pēc 
to norādījumiem. 

Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav 
nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī 
transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie 
nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītāja 
pienākumi ir šādi: 
– nekavējoties apstāties un paliek negadījuma vietā, iedegt 

avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi. 
Ja tas nav iespējams, tad nepieciešams citādā veidā 
brīdināt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu 
satiksmes negadījumu; 

– vienoties ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā 
transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadī-
juma apstākļiem, aizpildīt saskaņoto paziņojumu un, ne-
ziņojot policijai par negadījumu, atstāt negadījuma vietu. 

Ja negadījumā nav cietuši cilvēki, bet tajā ir iesaistīti vairāk 
nekā divi transportlīdzekļi vai ja transportlīdzekļu vadītāji 
nespēj vienoties par visiem būtiskajiem negadījuma 
apstākļiem un aizpildīt saskaņoto paziņojumu, 
transportlīdzekļu vadītāju pienākums ir šāds: 

– nekavējoties apstāties un palikt negadījuma vietā, iedegt 
avārijas gaismas signalizāciju un uzstādīt avārijas zīmi. 
Ja tas nav iespējams, tad citādā veidā brīdināt pārējos 
ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadī-
jumu; 

– par ceļu satiksmes negadījumu paziņot policijai un, ja 
nepieciešams, glābšanas dienestam, tālāk rīkoties pēc to 
norādījumiem. 

Ja ceļu satiksmes negadījums noticis uz dzelzceļa 
pārbrauktuves un negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi 
neļauj vai traucē citiem transportlīdzekļiem pabraukt garām 
ceļu satiksmes negadījuma vietai, kā arī tas nav pretrunā ar 
policijas norādījumiem, transportlīdzekļu vadītāji atbrīvo 
brauktuvi, pirms tam fiksējot ceļu satiksmes negadījumā 
iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stāvokli. 
 
GĀJĒJU PĀREJAS UN PASAŽIERU SABIEDRISKO 
TRANSPORTLĪDZEKĻU PIETURAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Nostiprināt zināšanas par satiksmes dalībnieku 
pienākumiem gājēju pārejās un sabiedrisko pasažieru 
transportlīdzekļu pieturās. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par pareizu satiksmes dalībnieku 

rīcību uz gājēju pārejas. 
2. Atkārtot pareizu satiksmes dalībnieku rīcību pasažieru 

sabiedrisko transportlīdzekļu pieturās. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 6. klases mācību 
stundas "Gājēju pārejas un sabiedrisko pasažieru 
transportlīdzekļu pieturas" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
 
MOPĒDA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES UN BRAUKŠANA 
DAŽĀDOS LAIKAPSTĀKĻOS UN PA DAŽĀDIEM CEĻA 
SEGUMIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt pareizu mopēda ārējās apgaismes ierīču lietošanu un 
mopēda vadīšanas drošību, braucot dažādos laikapstākļos. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Padziļināt zināšanas par pareizu mopēdu ārējās 

apgaismes ierīču lietošanu. 
2. Iepazīstināt ar mopēda vadīšanu dažādos laikapstākļos. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē 
jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – 
sarkanas gaismas lukturim. 
Daži apstākļi, kas saistīti ar vidi un laikapstākļiem, padara 
braukšanu īpaši grūtu. Piesardzība ļauj šos riskus ierobežot. 
Diennakts tumšajā laikā nepieciešams veikt šādus drošības 
pasākumus: 
– pārbaudīt apgaismošanas sistēmu, virsdrēbēm jābūt 

gaišām ar atstarojošiem elementiem, jānotīra 
aizsargbrilles vai ķiveres sejas sargs (uz tiem nedrīkst 
būt švīkas); 
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– samazināt braukšanas ātrumu, jo ar priekšējo baltas 
gaismas lukturi apgaismotā ceļa daļa ir ierobežota – tā 
staru kūlis ir šaurs. Turklāt līkumā nevar redzēt tā iekš-
malu: tās precīza forma un tas, vai tur nav šķēršļu, ir 
grūti izvērtējams; 

– patstāvīgi jābūt pārliecinātam, ka mopēdists ir pamanīts, 
jo pilsētā ar intensīvu satiksmi divriteņu transportlīdzekļi 
izskatās kā spīdīgi punkti, citu vidū tos grūti ievērot; 

– tuvojoties krustojumam, citu transportlīdzekļu gaismas 
ļauj nojaust, ka tie tuvojas krustojumam. Tomēr var 
gadīties, ka dažiem satiksmes dalībniekiem gaismu nav 
(sabojājušās, aizmirstas ieslēgt). Pilsētā dažbrīd ir grūti 
atšķirt lampu gaismas no transportlīdzekļu gaismām: ja 
neredz gaismas, tas nenozīmē, ka tur neviena nav; 

– ja apžilbinājis pretim braucošais transportlīdzeklis, tad 
jāsamazina ātrums un nedrīkst skatīties uz pretim 
braucošā transportlīdzekļa gaismām. 

Ja ir slikti laikapstākļi, tad redzamības un saķeres trūkums 
ar ceļu liek vadītājam samazināt ātrumu. Tāpat kā citos 
gadījumos, nepieciešams izvēlēties atbilstošu braukšanas 
ātrumu tā, lai apstāšanās ceļš (distance) vienmēr ir mazāks 
par redzamības attālumu. Ja nepieciešams, ir jāapstājas, lai 
noslaucītu ūdens lāses vai dubļus no brillēm vai ķiveres 
sejas sarga, jo tie traucē redzamību. 
Divriteņu transporta vadītājs vēju izjūt tieši, līdz ar to tas 
padara braukšanu ļoti nogurdinošu. Vēja ietekme pieaug 
līdz ar braukšanas ātrumu. 
Ja pūš stiprs vējš, tad jārīkojas šādi: 
– nebraukt pārāk tuvu ceļa malai (uzmanīties no citu 

garām braucošu transportlīdzekļu radītām gaisa 
plūsmām); 

– atstāt lielāku sānu intervālu, īpaši, ja apdzen citu 
transportlīdzekli; 

– vēl vairāk samazināt ātrumu, ja iebrauc no aizsargātas 
zonas neaizsargātā zonā (parasti ir tendence rīkoties 
pretēji, jo ir vēlēšanās ātrāk aizmukt no nepatīkamās 
vietas); 

– uzmanīties (īpaši līkumos) no priekšmetiem, kurus vējš 
varētu nest pa gaisu. 

Lietus laikā nepieciešams: 
– izvairīties no peļķēm un horizontālajiem apzīmējumiem 

uz ceļa (tie var būt slideni); 
– palielināt drošības distanci; 
– bremzēt savlaicīgāk un ne tik strauji. 
Ja ir sniegs vai atkala, tad ieteicams lietot citu 
transportlīdzekli. Ja mopēdists nav paredzējis šādus laik-
apstākļus un par spīti visam vēlas turpināt ceļu, jābrauc 
īpaši lēni. 
Divriteņu transportlīdzekļiem ir jāuzmanās no grants, 
bedrēm, režģiem un noteku vākiem. Ja tas iespējams, 
jāapbrauc tie. Lai izvairītos no bedres atsitiena un 
mīkstinātu triecienu, jānostājas jātnieka vai krosa pozā. Ja 
brauc pāri sliežu ceļam, ieteicams darīt līdzīgi, cenšoties 
šķērsot sliedes pēc iespējas perpendikulārāk (90 grādu 
leņķī), lai izvairītos no slīdēšanas. 
 
KRAVAS UN PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR MOPĒDU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt zināšanas par pareizu kravas un pasažieru 
pārvadāšanu ar mopēdu. 
 

Mācību uzdevums 
Apgūt prasības, kas jāievēro, lai pārvadātu pasažierus vai 
kravu. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Krava izmaina bremzēšanu un uzvedību uz ceļa. Vispirms 
jāpārliecinās, kādu maksimālo kravu noteicis transport-
līdzekļa ražotājs. 
Pārvadājot bagāžu, jāievēro šādi drošības noteikumi: 
– smagus priekšmetus jānovieto pēc iespējas zemāk; 
– pārvadājamo kravu labi jāpiesien vai jānovieto speciālā 

somā vai bagāžas nodalījumā. 
Pārvadājot pasažierus, jāievēro šādi drošības noteikumi: 
– transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar sēdekli, ar pēdu 

balstu un rokturi, kur pieturēties; 
– mopēda pasažierim obligāti jālieto ķivere. 
Pirms došanās ceļā jārīkojas šādi: 
– pārbaudīt, vai pasažiera ķivere ir aiztaisīta, kā arī kājas 

un apģērbs nevar traucēt vadīt mopēdu un neapdraud 
satiksmes drošību; 

– jāpaskaidro pasažierim, kā iekārtoties, kā turēties līdzi 
vadītāja ķermeņa kustībām līkumos. 

Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem atļauts pārvadāt tikai 
pilngadīgām personām. 
 
DROŠĪBAS PASĀKUMI UN SATIKSMES DROŠĪBA MOPĒDU 
VADĪTĀJIEM 

(2 mācību stundas) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas, prasmes un attieksmes par drošības 
pasākumiem, vadot mopēdu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot noteikumus, kas jāievēro, izvēloties pareizu 

braukšanas ātrumu. 
2. Apgūt noteikumus, kas jāievēro, iebraucot vai izbraucot 

no ceļu līkuma. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Mopēda vadītājam ir jāizvēlas pareizs braukšanas ātrums. 
Tas nozīmē, ka vadītājs visu laiku ir pārliecināts par 
braukšanas apstākļu kopumu, lai varētu apstāties, ja tas ir 
nepieciešams, vai arī apbraukt šķērsli, bedri vai grambu. 
Ja braukšanas ātrums palielinās, attiecīgi visu ir grūtāk 
izdarīt. 
Mirklī, kad mopēdu apdzen, tam jāturas pēc iespējas tuvāk 
labajai malai, turot stingi stūri un izvairoties no 
"zigzagiem" (jo īpaši tas svarīgi, ja mopēdu apdzen liels 
kravas transports, kurš rada stipras gaisa plūsmas). 
Atkarībā no ātruma (to aizvien palielinot) samazinās laiks 
saskatīšanai, pamanīšanai, izdomāšanai un rīcībai, kā arī 
saķerei un manevrēšanas iespējām. toties strauji palielinās 
bremzēšanas ceļš, centrbēdzes spēks un nelaimes gadījuma 
smaguma pakāpe. 
Jo vadītājs brauc ātrāk, jo mazāk viņš var izmainīt savu 
braukšanas trajektoriju. 
Problēmas līkumos saistītas ar centrbēdzes spēka ietekmi, 
un dažreiz ar redzamības trūkumu. 
Centrbēdzes spēks cenšas virzīt transportlīdzekli uz līkuma 
ārmalu. Tas mopēda vadītājam draud ar: 
– nobraukšanu no ceļa; 
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– nokļūšanu ceļa kreisajā malā, braucot pa līkumu, kas 
pagriežas pa labi (tātad ir iespēja atrasties pretējā 
virziena braukšanas joslā); 

– iespēju tikt sanestam vai pat nokrist. 
Šis spēks ir lielāks, ja līkums ir ass, ja uz mopēda ir krava 
vai pasažieris, kā arī ja braukšanas ātrums ir liels. 
Centrbēdzes spēks mainās līdzīgi ātruma kvadrātam: ar 
35 km/h centrbēdzes spēks ir divas reizes lielāks nekā tad, 
ja brauc ar 25 km/h, bet, braucot ar 45 km/h, trīs reizes 
lielāks nekā tad, ja brauc 25 km/h. 
Atrodoties automobilī, centrbēdzes spēku var labi sajust, jo 
vadītājs tiek spiests pret durvīm vai uz pasažiera pusi. Par 
laimi, drošības josta vadītāju notur sēdeklī. Braucot ar 
divriteņu transportlīdzekli, izjūtas ir atšķirīgas, jo, piemē-
ram, lai kompensētu spēku, divriteņa transportlīdzeklis tiek 
noliekts uz vienu pusi, tomēr, neņemot to vērā, riepas var 
izslīdēt un vadītājs krist. Lai droši izbrauktu līkumu, 
jāizvērtē un jāizvēlas pareiza trajektorija un attiecīgs 
braukšanas ātrums, lai varētu apbraukt šķērsli vai arī reaģēt, 
piemēram, uz bedri, akmeņiem, eļļas traipu.  
Bremzēšana līkumā ar divriteņu transportlīdzekli ir ļoti 
smalks manevrs, jo vadītājs riskē nokrist. 

Skolēniem, kuriem ir pilni 14 gadi, ir iespējams kārtot 
eksāmenu mopēda vadītāja apliecības iegūšanai. Eksāme-
nam nav speciāli jāapmeklē mācības autoskolās, to var 
veikt pašmācības ceļā. 
Eksāmenam var pieteikties Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas nodaļās: 
 
Ventspilī – Ganību ielā 154 a, tālrunis 63607174; 
Talsos – Laidzes ielā 9, tālrunis 63224427; 
Liepājā – Brīvības ielā 148, tālrunis 63489184; 
Jelgavā – Satiksmes ielā 2 a, tālrunis 63021396; 
Rīgā – Bauskas ielā 86, tālrunis 67025791; 
Valmierā – Rīgas ielā 101, tālrunis 64229686; 
Jēkabpilī – Ā. Elksnes ielā 2, tālrunis 65231730; 
Daugavpilī – Kraujas ielā 3, tālrunis 65428871; 
Gulbenē – Parka ielā 2, tālrunis 64473857; 
Rēzeknē – Jupatovkas ielā 1 a, tālrunis 64622358. 
 
Izmantojot ceļu satiksmes noteikumu testu, kas pieejams 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas (www.csdd.lv) 
sadaļā "Iesakām apmeklēt", savas zināšanas var pārbaudīt 
pirms eksāmena. 

 



MOPĒDU VADĪTĀJU PIENĀKUMI UN PIENĀKUMI ĪPAŠOS GADĪJUMOS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izpēti attēlu! Pieraksti ciparus atbilstoši norādītajām vietām! 

 
1. Divas savstarpēji nesaistītas bremzes. 
2. Balts priekšējās gaismas lukturis. 
3. Sarkans aizmugurējās gaismas lukturis. 
4. Sarkans gaismas atstarotājs mopēda 

aizmugurē. 

5. Skaņas signāls. 
6. Stāvbalsts. 
7. Numura apgaismojuma lukturi. 
8. Atpakaļskata spoguļi. 
9. Spidometrs. 

 

2. uzdevums. Atzīmē pareizo apgalvojumu ar aplīti un pamato savu izvēli! 

1. Mopēdistam pat karstā laikā obligāti ir jālieto ķivere. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

2. Reizi gadā aizsargķivere ir jāaizvieto ar citu, jo tā zaudē savas aizsargspējas. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

3. Mopēdista apģērbam jāpasargā no sliktiem laikapstākļiem un kritieniem. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

4. Mopēdistam obligāti jālieto apģērbs ar gaismas atstarojošiem elementiem. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  

5. Braucot ar mopēdu, obligāti jālieto ķivere. 

Jā / Nē 
Pamatojums:  _________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Apvelc ar aplīti pareizo atbildes burtu (katrā piemērā ir tikai viena pareiza atbilde)! 

1. Piedalīties ceļu satiksmē ar mopēdu drīkst personas no 

A 12 gadiem. 

B 14 gadiem. 

C 18 gadiem. 

2. Mopēdam jābūt aprīkotam ar 

A divām savstarpēji saistītām bremzēm. 

B atstarotājiem. 

C visas atbildes pareizas. 

3. Braucot ar mopēdu, 

A gaismas lukturiem jābūt ieslēgtiem tikai tumšajā diennakts laikā. 

B gaismas lukturiem jābūt ieslēgtiem jebkurā diennakts laikā. 

C gaismas lukturus vadītājs var ieslēgt pēc nepieciešamības. 

4. Mopēdu vadītājiem atļauts braukt  

A pa ceļa nomali un ietvi. 

B pa visu brauktuvi. 

C pa brauktuves labo malu un ceļa nomali. 

5. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un 
ieslēgtu speciālu skaņas signālu, tad mopēda vadītājam 

A jādod tam ceļš. 

B jāapstājas un jāuzrāda dokumenti. 

C nav jāpievērš uzmanība. 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi tiek pārkāpti!  
Ar bultām uzzīmē, kā katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi! 
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KRUSTOJUMU VEIDI UN TO ŠĶĒRSOŠANAS NOSACĪJUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Katrā apgalvojumā viena atbilde ir lieka. Nosvītro to! 

1. Ja redzama ceļu krustošanās, tad mopēda vadītājam 

A jāsamazina ātrums, lai nepieciešamības gadījumā varētu apstāties. 

B jāpārliecinās par ceļa zīmēm, kuras nosaka šķērsošanas nosacījumus. 

C jāturpina iesāktais ceļš, nesamazinot ātrumu. 

D uzmanīgi jāvēro citu satiksmes dalībnieku kustība. 

2. Mopēda vadītājam obligāti jāapstājas pirms krustojuma, ja 

A luksoforā deg sarkanais signāls. 

B satiksmes regulētājs atrodas ar seju pret vadītāju. 

C ir zīme "Stop". 

D brauc pa galveno ceļu. 

3. Ja izbrauc no zemes ceļa vai stāvvietas, tad mopēda vadītājam  

A jādod ceļš braucējiem no labās puses. 

B jādod ceļš braucējiem no kreisās puses. 

C ceļš nav jādod. 

D jādod ceļš gājējiem uz ietves. 

4. Ja neregulējamā vienādas nozīmes krustojumā mopēdists vēlas veikt pagriezienu pa labi, tad 

A jāpārliecinās, vai tas nav aizliegts. 

B jāieslēdz labā pagrieziena rādītājs. 

C jāpaceļ kreisā roka. 

D jāpārliecinās, ka satiksmes dalībnieki, kas brauc no kreisās puses, palaidīs. 

5. Ja mopēdists apdzīvotā vietā vēlas veikt pagriezienu pa kreisi, tad 

A jāieņem kreisā pagrieziena joslas labais malējais stāvoklis. 

B jāparāda manevrs ar izstieptu labo roku. 

C jāpārliecinās, ka mopēdistu neviens neapdzen. 

D jādod ceļš automašīnām, kuras brauc pretī. 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi ceļu satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Uzraksti, kā 
katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi! 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  
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3. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to! 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi Pamatojums 

1. Ja nav luksofora vai satiksmes 
regulētāja, priekšroka vienmēr ir 
gājējiem vietās, kur viņiem atļauts 
šķērsot ceļu. 
 

   

2. Ja ir josla, kas paredzēta labajam 
pagriezienam, vispirms jāpaskatās 
pa kreisi un aiz sevis, tad var dot 
signālu par veicamo manevru. 
 

   

3. Ja satiksme ir intensīva, tad 
kreisajam pagriezienam izmanto L 
tehniku. 
 
 

   

4. Apļveida krustojumā kustība notiek 
vienā virzienā, tāpēc jebkura 
nogriešanās no tā tiek veikta pa 
kreiso pusi. 
 

   

5. Vienādas nozīmes ceļu krustojumā 
mopēda vadītājam jādod ceļš tā 
transportlīdzekļa vadītājam, kas 
tuvojas no kreisās puses. 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus un pieraksti, kādai jābūt izbraukšanas kārtībai! 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

(Attēli: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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5. uzdevums. Uzraksti, kā pareizi veicams manevrs! 

1. ____________________________________ 

____________________________________  

2. ____________________________________ 

____________________________________  

3. ____________________________________ 

____________________________________  

4. ____________________________________ 

____________________________________  

5. ____________________________________ 

____________________________________  

6. ____________________________________ 

____________________________________  

7. ____________________________________ 

____________________________________  

 

 

Uzraksti, kā mopēdistam rīkoties, ja iela ir sadalīta joslās un ir kreisā pagrieziena josla! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA AR SATIKSMES  
REGULĒTĀJA ŽESTU PALĪDZĪBU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus un ar bultām uzzīmē, kā katrā situācijā satiksmes dalībniekam pareizi 
jāreaģē uz satiksmes regulētāja signālu! 
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2. uzdevums. Apvelc tā satiksmes dalībnieka ciparu, kuram ir braukšanas priekšroka!  

 
(Attēli: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA.  
RĪCĪBA CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMA BRĪDĪ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Šķērsojot dzelzceļa 
pārbrauktuvi, vadītājiem tikai 
īpašos gadījumos jādod ceļš 
vilcienam. 
 

   

2. Balts, mirgojošs signāls 
luksoforā signalizē, ka uz 
pārbrauktuves aizliegts 
uzbraukt. 
 

   

3. Ja barjera tikai sāk aizvērties, 
mopēdisti vēl drīkst šķērsot 
pārbrauktuvi. 
 
 

   

4. Vilcienam ir garāks 
bremzēšanas ceļš nekā 
automašīnai. 
 
 

   

5. Līdzko iedegas sarkans 
luksofora signāls, kā arī atskan 
skaņas signāls, ir jāapstājas. 
 
 

   

 

2. uzdevums. Sagrupē pareizā secībā dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas darbības! 

___ Jāpalaiž garām tuvojošos vilcienu. 

___ Var atsākt braukt. 

___ Sagaidīt, kad nodziest sarkanā gaisma, kā arī paceļas barjeras. 

___ Vēlreiz jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens. 

___ Iedegas sarkans luksofora signāls, kā arī atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka vadītājam 
jāapstājas. 

 
 

316 



3. uzdevums. Atzīmē ar X pretī katram raksturojumam atbilstošo transporta veidu! Raksturojums 
var atbilst arī vairākiem transporta veidiem. 

Raksturojums Vilciens Mopēds Automašīna 

1. Šī transporta ceļu drīkst šķērsot tikai pa 
pārbrauktuvēm. 

   

2. Transporta kustību regulē luksofori un satiksmes 
regulētāji. 

   

3. Transports var brīvi mainīt virzienu.  
 

   

4. Ceļu satiksmē drīkst piedalīties no 14 gadiem. 
 

   

5. Šim transportam vienmēr ir priekšroka. 
 

   

6. Transportlīdzekļa vadītājam jākārto attiecīgās 
kategorijas eksāmeni un vajadzīga vadītāja apliecība. 

   

 

4. uzdevums. Izlasi tekstu un atbildi uz jautājumiem! 

Jānis ar ģimeni dodas uz laukiem. Šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, mašīna noslāpst un to nav 
iespējams iedarbināt. Pēkšņi luksoforā sāk mirgot sarkanais signāls. 

1. Kas piespiedu apstāšanās gadījumā Jānim ir jādara vispirms? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā Jānis un viņa ģimene var brīdināt vilcienu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kā jārīkojas pārējiem tuvumā esošajiem transporta vadītājiem? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Pabeidz stāstu! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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5. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kā jārīkojas transportlīdzekļa vadītājam, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā ir cietuši 
cilvēki, kā arī transportlīdzeklim radušies bojājumi? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Kā jārīkojas transportlīdzekļa vadītājam, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā nav cietuši 
cilvēki un transportlīdzeklim nav radušies nopietni bojājumi? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Kas ir saskaņotais paziņojums? Kādos gadījumos to aizpilda? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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GĀJĒJU PĀREJAS UN PASAŽIERU SABIEDRISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU 
PIETURAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlu un atbildi uz jautājumiem! 

 
(Attēls: Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland, 1996.) 

 

1. Nosauc attēlā redzamos satiksmes dalībniekus! 

2. Nosauc attēlā redzamās ceļa daļas! 

3. Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi ir jāievēro Undīnei! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Uzraksti, kādi satiksmes noteikumi ir jāievēro Glorijai! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Pastāsti, kāda bīstama situācija varētu izveidoties, ja meitenes neievērotu ceļu satiksmes 
noteikumus? 
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi ceļu satiksmes noteikumi tiek pārkāpti! Pastāsti, kā 
katram satiksmes dalībniekam būtu jārīkojas pareizi!   

     
 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

3. uzdevums. Aplūko attēlu un apraksti šķēršļa apbraukšanas soļus!  

6.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

5.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

4.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

3.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

2.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

1.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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MOPĒDA ĀRĒJĀS APGAISMES IERĪCES UN BRAUKŠANA DAŽĀDOS 
LAIKAPSTĀKĻOS UN PA DAŽĀDIEM CEĻA SEGUMIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kurās diennakts stundās mopēdam jābūt ieslēgtām apgaismes ierīcēm? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Ar kādas krāsas lukturiem jābūt aprīkotam mopēdam? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Ar kādām apgaismes ierīcēm jābūt aprīkotām piekabēm? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. uzdevums. Papildini teikumus vai uzraksti piemērus! 

1. Naktī braukšanu ar mopēdu īpaši sarežģītu padara  ___________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Sliktos laikapstākļos uz ceļiem pasliktinās redzamība, tāpēc mopēdu vadītājiem  ___________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Ja pūš spēcīgs vējš, mopēda vadītājam nevajadzētu braukt pārāk tuvu ceļa malai, jo  ________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Lietus laikā mopēdistam jāpalielina drošības distance, jo  ______________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Vadot mopēdu tumšajā diennakts laikā, ir jāievēro šādi drošības pasākumi –  ______________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to!! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Braucot naktī, jāsamazina 
braukšanas ātrums.  
 

   

2. Lai braucot vadītājs netiktu 
apžilbināts, jāskatās uz pretī 
braucošā transporta gaismām. 

   

3. Braucot stipra vēja laikā, jāatstāj 
lielāks sānu intervāls. 
 

   

4. Lietus laikā ieteicams bremzēt 
lēnāk.  
 

   

5. Sniega laikā nav ieteicams izmantot 
mopēdu. 
 

   

6. Braucot ar mopēdu pāri sliežu 
ceļiem, tie jāšķērso pēc iespējas 
perpendikulārāk. 

   

7. Divriteņu transportlīdzekļiem nav 
īpaši jāuzmanās no grants un 
bedrēm. 
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KRAVAS UN PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR MOPĒDU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Atzīmē pareizo apgalvojumu ar aplīti un pamato savu izvēli! 

1. Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem ar mopēdu atļauts pārvadāt tikai pilngadīgām personām. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Pārvadājot ar mopēdu smagus priekšmetus, tie jānovieto pēc iespējas zemāk. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Mopēda pasažierim obligāti ir jālieto ķivere. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

4. Pirms došanās ceļā mopēda vadītājs izskaidro, kā pasažierim jāizturas līkumos. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

5. Krava izmaina bremzēšanas laikā veikto ceļu un ietekmē transportlīdzekļa vadītāja uzvedību uz 
ceļa. 

Jā / Nē 

Pamatojums:  ________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko attēlus! Uzraksti, kādi kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumi tiek 
pārkāpti! Pieraksti, kā būtu jārīkojas pareizi!  

 
 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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DROŠĪBAS PASĀKUMI UN SATIKSMES DROŠĪBA MOPĒDU VADĪTĀJIEM 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus un ar X atzīmē pareizo atbildi! Pamato to! 

Apgalvojums Jā Nē Pamatojums 

1. Braucot ar mopēdu, jebkurā 
diennakts laikā priekšpusē un 
aizmugurē jābūt iedegtam 
sarkanas gaismas lukturim. 

   

2. Mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts 
braukt vienā rindā pēc iespējas 
tuvāk brauktuves labajai malai. 

   

3. Nogriezties pa kreisi mopēdu 
vadītājiem atļauts tikai no 
brauktuves kreisās malas. 
 

   

4. Mopēdisti, netraucējot gājējus, 
drīkst pārvietoties pa nomali. 
 

   

5. Krustojums ir vieta, kur satiekas 
no dažādiem ceļiem braucošie 
satiksmes dalībnieki. 

   

6. Mopēdu vadītājiem atļauts braukt 
pa ietvi, ja uz brauktuves ir 
intensīva satiksme. 

   

2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 

1. Kā krustojumā jārīkojas mopēda vadītājam, kurš vēlas dot priekšroku?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Kā krustojumā jārīkojas mopēda vadītājam, kuram dod priekšroku? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Kā jārīkojas mopēda vadītājam, kurš vēlas mainīt virzienu? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Kā mopēda vadītājam ir pareizi jāveic apdzīšanas manevrs?  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 
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5. Kāda nozīme ir piemērota ātruma izvēlei, braucot ar mopēdu?  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

6. Kā centrbēdzes spēks var ietekmēt mopēda vadīšanu?  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

7. Apraksti, kā mopēda vadītājam pareizi jāizbrauc ceļa līkumi!  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. uzdevums. Uzraksti pārspriedumu par tēmu "Par savu drošību uz ceļa atbildīgs(-a) esmu es 
pats(-i)"! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ И ОБЯЗАННОСТИ В ОСОБЫХ 
СЛУЧАЯХ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Изучи рисунок! Припиши цифры, соответствующие указанным местам! 

 
1. Два не связанных между собой тормоза. 
2. Белый фонарь переднего света. 
3. Красный фонарь заднего света. 
4. Красный световозвращатель позади 

мопеда. 

5. Звуковой сигнал. 
6. Опора (опорная стойка, подножка). 
7. Фонари освещения номера. 
8. Зеркало заднего вида. 
9. Спидометр. 

2-е задание. Обведи кружком правильный ответ и обоснуй выбор своего ответа! 

1. Мопедист даже в жаркую погоду обязан надевать шлем. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
2. Один раз в год защитный шлем нужно заменять, так как он теряет свои защитные 

свойства. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
3. Одежда мопедиста должна защищать от плохих погодных условий и падений. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
4. Одежда мопедиста обязательно должна иметь световозвращающие элементы. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
5. При езде на мопеде обязательно нужно надевать шлем. 
 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  
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3-е задание. Обведи кружком букву около правильного ответа (в каждом примере есть 
только один правильный ответ.)! 

1. Участвовать в дорожном движении на мопеде можно только с 

A 12-ти лет. 

B 14-ти лет. 

C 18-ти лет. 

2. Мопед должен быть оборудован 

A двумя связанными между собой тормозами. 

B световозвращателями. 

C все ответы правильные. 

3. При езде на мопеде 

A фонари должны быть включены только в тёмное время суток. 

B фонари должны быть включены в любое время суток. 

C фонари водитель может включать по необходимости. 

4. Мопедисту разрешается ехать 

A по краю дороги (обочине) и тротуару. 

B в любом месте проезжей части. 

C по правому краю проезжей части и по обочине. 

5. При приближении оперативного транспортного средства с работающим проблесковым 
маячком синего и красного цвета и включённым звуковым сигналом мопедист 

A должен уступить ему дорогу. 

B должен остановиться и показать документы. 

C может не обращать на это внимания. 
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4-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения  
нарушены! Укажи стрелками, как каждый участник дорожного движения должен  
был бы действовать! 
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ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. В каждом утверждении один ответ неправильный. Зачеркни его! 

1. При виде перекрёстка мопедисту 

A следует снизить скорость, чтобы в случае необходимости можно было остановиться. 

B нужно обратить внимание на дорожные знаки, указывающие условия пересечения 
перекрёстка. 

C нужно продолжать движение, не снижая скорости. 

D нужно внимательно следить за действиями других участников дорожного движения. 

2. Мопедист обязан остановиться перед перекрёстком, если 

A на светофоре горит красный сигнал. 

B регулировщик дорожного движения стоит лицом к водителю. 

C есть знак "Стоп". 

D он едет по главной дороге. 

3. Выезжая с грунтовой дороги или стоянки, мопедист должен уступить дорогу 

A едущим справа. 

B едущим слева. 

C нет, он не должен уступать дорогу. 

D едущим справа и слева. 

4. Если на нерегулируемом перекрёстке мопедист хочет совершить поворот направо, он 
должен 

A убедиться, что это не запрещено. 

B включить указатель правого поворота. 

C поднять левую руку. 

D убедиться, что участники дорожного движения, едущие слева от него, его пропустят. 

5. Если мопедист в населённом пункте хочет совершить поворот налево, то ему нужно 

A занять на полосе поворота налево крайнее правое положение. 

B указать маневр вытянутой правой рукой. 

C убедиться, что мопед никто не обгоняет. 

D уступить дорогу автомашинам, едущим навстречу. 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения 
нарушаются! Напиши также, как каждому участнику дорожного движения нужно было 
бы действовать правильно! 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 

 

 

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  

 ______________________  
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3-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильный ответ!  
Обоснуй его! 

Утверждение Правильно Неправильно Обоснование 

1. Если нет светофора или 
регулировщика дорожного 
движения, приоритет всегда 
имеют пешеходы – в местах, 
где им разрешено пересекать 
дорогу.  

   

2. Если есть полоса, 
предусмотренная для правого 
поворота, то нужно посмотреть 
налево и позади себя, затем 
можно дать сигнал о 
производимом маневре. 

 

   

3. На дорогах с интенсивным 
движением для левого поворота 
надёжнее использовать L- 
технику. 

   

4. На перекрёстке с круговым 
движением движение 
происходит в одну сторону, 
поэтому любой поворот с 
перекрёстка производится по 
левой стороне.  

   

5. На перекрёстке равнозначных 
дорог водитель должен 
уступить дорогу тому 
транспортному средству, 
которое приближается с левой 
стороны.  

   

 

332 



4-е задание. Рассмотри рисунки и напиши, каким должен быть порядок проезда! 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 
 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

(Pисунок: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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5-е задание. Напиши, как правильно производить маневр! 

1.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

2.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

3.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

4.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

5.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

6.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

7.  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

 

Напиши, как действовать мопедистам, если улица разделена на полосы и есть полоса 
левого поворота! 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ РЕГУЛИРОВЩИКА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки и стрелками укажи, как участникам дорожного движения 
нужно правильно реагировать на сигналы регулировщика дорожного движения! 
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2-е задание. Обведи кружком номер того участника дорожного движения, который имеет 
приоритет при движении! 

 
(Рисунок: H. Dorn, M. Hinkelmann, N. Schwarzwalder. Verkehrserziehung (3./4. schuljar). Puchheim, 2002.) 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА.  
ПОВЕДЕНИЕ В МОМЕНТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ДОРОГЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй свой выбор! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. При пересечении 
железнодорожного переезда 
водители только в особых 
случаях должны уступать 
дорогу поезду.  

   

2. Белый мигающий сигнал 
светофора сообщает, что на 
переезд выезжать 
запрещено.  

   

3. Если шлагбаум только-
только начал закрываться, 
мопедистам ещё можно 
пересекать 
железнодорожный переезд.  

   

4. У поезда более длинный 
тормозной путь, чем у 
автомашины.  

   

5. Как только зажёгся красный 
сигнал светофора и 
прозвучал звуковой сигнал, 
нужно сразу остановиться.  

   

 

2-е задание. Пронумеруй в правильной последовательности стадии пересечения 
железнодорожного переезда! 

__ Нужно пропустить приближающийся поезд. 

__ Можно продолжить движение. 

__ Нужно подождать, пока красный сигнал погаснет и шлагбаум полностью откроется. 

__ Ещё раз убедиться, что нет приближающегося поезда. 

__ Зажёгся красный сигнал светофора и прозвучал звуковой сигнал, водитель должен 
остановиться. 
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3-е задание. Отметь крестиком (Х) вид транспортного средства, соответствующий 
данной характеристике! Характеристика может подходить и для нескольких 
транспортных средств. 

Характеристика Поезда Мопеды Автомашины

1. Путь этого вида транспорта можно пересекать 
только в местах специальных переездов.  

   

2. Движение этого вида транспорта регулируют 
светофоры и регулировщики дорожного 
движения.  

   

3. Этот вид транспорта может свободно менять 
направление.  

   

4. В дорожном движении можно участвовать с  
14-ти лет.  

   

5. Этот вид транспорта всегда имеет приоритет.     

6. Водителю этого транспортного средства нужно 
сдавать экзамен на права определённой 
категории и иметь водительское удостоверение. 

   

 

4-е задание. Прочитай текст, ответь на вопросы и выполни задание! 

Янис семьёй отправился в деревню. Пересекая железнодорожный переезд, машина заглохла, 
и её никак не удавалось завести. Вдруг на светофоре начал мигать красный сигнал. 

1. Что в случае вынужденной остановки Янису нужно сделать прежде всего? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Как Янис и его семья могут предупредить машиниста приближающегося поезд? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Как нужно действовать в возникшей ситуации водителям других находящихся 
поблизости транспортных средств? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4.  Закончи рассказ! 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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5-е задание. Ответь на вопросы! 

1. Как должен действовать водитель транспортного средства, если произошёл несчастный 
случай на дороге, в котором пострадали люди, а транспортное средство получило 
повреждения? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2. Как должен действовать водитель транспортного средства, если произошёл несчастный 
случай на дороге, в котором люди не пострадали и транспортное средство не получило 
серьёзных повреждений? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Что такое согласованное сообщение? В каких случаях его заполняют? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОСТАНОВКИ  
ПАССАЖИРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри фотографию и ответь на вопросы! 

 
(Фото: Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland, 1996.) 

 

1. Назови видных на фотографии участников дорожного движения! 

2. Назови видные на фотографии части дороги! 

3. Напиши, какие правила дорожного движения нужно соблюдать Ундине! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Напиши, какие правила дорожного движения нужно соблюдать Глории! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Расскажи, какая опасная ситуация могла бы возникнуть, если бы девочки не соблюдали 
правила дорожного движения! 
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила дорожного движения 
нарушаются! Расскажи, как каждому участнику дорожного движения нужно было бы 
действовать правильно! 

     
 
 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3-е задание. Рассмотри рисунок и опиши этапы объезда препятствия! 

6.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

5.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

4.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

3.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

2.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________  

1.  __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МОПЕДА И ЕЗДА  
В РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПО РАЗНЫМ ДОРОЖНЫМ 
ПОКРЫТИЯМ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Ответь на вопросы! 

1. В какие часы суток у мопеда должно быть включено осветительное оборудование? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Какого цвета фонарями (фарами) должен быть оборудован мопед? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Какое осветительное оборудование должно быть на прицепе? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2-е задание. Дополни предложения или напиши примеры! 

1. В ночное время езду на мопеде особенно сложной делает ___________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. В плохих погодных условиях на дорогах ухудшается видимость, поэтому мопедисты/ам   

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. Если дует сильный ветер, мопедисту не следует ехать слишком близко к краю дороги, 
так как  _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

4. В дождливое время мопедисту следует увеличить безопасную дистанцию, так как  _____  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. При езде на мопеде в тёмное время суток следует соблюдать такие меры безопасности –   

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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3-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй их! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. При езде ночью нужно снижать 
скорость движения.  
 
 

   

2. Чтобы при езде водитель не был 
ослеплён, нужно смотреть на свет 
едущего навстречу транспорта.  
 

   

3. При езде во время сильного ветра 
нужно оставлять бόльший 
боковой интервал.  
 

   

4. Во время дождя (в сырую погоду) 
рекомендуется тормозить 
медленнее.  
 

   

5. В снежную погоду использовать 
мопед не рекомендуется.  
 
 

   

6. Переезжая на мопеде через 
рельсовые пути, пересекать их 
нужно по возможности 
перпендикулярно рельсам.  

   

7. Двухколёсным транспортным 
средствам нет необходимости 
особо остерегаться гравия и ям. 
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ НА МОПЕДЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Отметь правильный ответ на утверждение и обоснуй свой выбор! 

1. Детей до семилетнего возраста разрешено перевозить на мопеде только 
совершеннолетним лицам. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

2. При перевозке на мопеде тяжёлых предметов их нужно поместить как можно ниже. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

3. Мопедист обязательно должен быть в шлеме. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

4. Перед тем как водитель мопеда отправится в путь, он должен выяснить, как по правилам 
должен вести себя его пассажир. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

5. Груз изменяет путь, проходимый мопедом во время торможения, и влияет на поведение 
водителя транспортного средства на дороге. 

 Да / Нет 

Обоснование: ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, какие правила перевозки грузов и пассажиров 
нарушаются! Напиши, как следовало бы поступить правильно! 

 
 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения и крестиком (Х) отметь правильные ответы! 
Обоснуй их! 

Утверждение Да Нет Обоснование 

1. При езде на мопеде в любое 
время суток впереди него и 
позади должен гореть фонарь 
красного цвета. 

   

2. Мопедистам разрешено ехать по 
дороге в один ряд, по 
возможности ближе к правому 
краю проезжей части.  

   

3. Выполнять поворот налево 
мопедистам разрешено только с 
левой стороны проезжей части. 
  

   

4. Мопедистам можно 
передвигаться по обочине, если 
они при этом не мешают 
прохожим.  

   

5. Перекрёсток – это место, где 
встречаются едущие по разным 
дорогам участники дорожного 
движения. 

   

6. Мопедистам разрешено ехать по 
тротуару, если на проезжей 
части интенсивное движение. 
 

   

2-е задание. Ответь на вопросы! 

1. Как нужно действовать на перекрёстке водителю мопеда, который хочет уступить кому-
то приоритет в движении? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

2. Как на перекрёстке должен действовать водитель мопеда, которому предоставляют 
приоритет в движении? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 
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3. Как должен действовать мопедист, который хочет изменить направление движения? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Как мопедист должен правильно выполнять маневр по обгону? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Какое значение имеет выбор соответствующей скорости при езде на мопеде? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Как центробежная сила может повлиять на управление мопедом? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

7. Опиши, как мопедист должен правильно проезжать повороты на дороге, её изгибы! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3-е задание. Напиши размышления на тему «За свою безопасность на дороге несу 
ответственность я сам/ я сама»!  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  


