
APSTĀJIES, PASKATIES, PAMĀJ!





Čau, mani sauc Juris! 
Es esmu smagās automašīnas vadītājs. Te es esmu darbā. 

Lai varētu vadīt automašīnu, es nokārtoju eksāmenu un saņēmu 
autovadītāja apliecību Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā.

Smagās automašīnas kabīnes iekšpuse izskatās līdzīgi kā vieg-
lās automašīnas salons. Kā jau tu redzi, braucot es vienmēr 
esmu piesprādzējies.

Kā tu domā, kāpēc es tev māju?

To tu uzzināsi vēlāk.

Vai zini, kāpēc uz ceļa ir tik daudz smago automašīnu?



Skolēnu autobuss arī ir smagā automašīna, ko daudzi bērni izmanto, 
lai nokļūtu uz skolu. Kā tu nokļūsti uz skolu?



Daudzas smagās automašīnas ir kravas automašīnas, ko izmanto, lai piegādātu 
dažādas preces, piemēram, rotaļlietas un grāmatas bērnu veikaliem.
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Smagās automašīnas izvadā tās preces, ko kuģi ir atveduši no citām valstīm. Preces kravas automašīnās tiek nogādātās 
pa sauszemi uz noliktavām, tirgiem un veikaliem. Savieno punktus un uzzini, ko ved šī kravas automašīna!



Smagās automašīnas tiek izmantotas arī dažādu citu darbu veikšanai, piemēram, kokvedēju izmanto mežos baļķu 
vākšanai un transportēšanai. Smagās automašīnas ir vajadzīgas, lai mūsu pasaule varētu pastāvēt, tāpēc es lepojos, 
ka esmu smagās automašīnas vadītājs!



Kā izskatās kravas automašīna Taizemē? 
Savelc punktus un izkrāso!

Izkrāso ugunsdzēsēju 
automašīnu! Atceries, 
kad notiek kāda uguns 
nelaime, zvani 112!
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Smagās automašīnas ir ļoti dažādas! 
Izkrāso arī šīs! Pēc tam es tev vēl 
kaut ko interesantu pastāstīšu.



Bieži vien smagās automašīnas ir ļoti garas. Mana automašīna kopā ar piekabi ir 16,5 metrus gara. 
Tās garumā varētu sastāties rindā visa ziloņu ģimene.



Kā tu domā, cik augsta ir kravas automašīna? Šī ir 4,5 metrus augsta.
Apmēram tikpat augsta kā žirafe vai zilonis.



Vai redzi šos riteņbrau-
cējus? Kurus no viņiem, 
tavuprāt, man ir visvieg-
lāk, bet kurus visgrūtāk 
ieraudzīt? 

Visgrūtāk man ir ieraudzīt 
trīs riteņbraucējus kravas 
automašīnas priekšā – 
tos, kas apvilkti ar sarka-
nu līniju. 

Riteņbraucēju ar violeto 
kreklu automašīnas laba-
jā pusē – to, kas apvilkts 
ar violetu līniju, arī ir grūti 
redzēt. 

Divi riteņbraucēji tālāk 
automašīnas aizmugurē – 
kas apvilkti ar zaļu līniju, ir 
visdrošākajā vietā.

Dažreiz, kad ir liela satiksme, ir grūti redzēt pilnīgi visu, kas notiek apkārt automašīnai. Tas ir tāpēc, ka kravas automašīna 
ir ļoti liela un es sēžu tik augstu. Svarīgākais satiksmē ir drošība, un, ja mēs palīdzēsim cits citam, braukt būs vēl drošāk!



Ja tu esi piebraucis pie ietves malas (skaties - ar sarkanu līniju apvilktais riteņbraucējs), tad manas mašīnas 
piekabes aizmugure var tevi aizskart. Lai tev paziņotu, ka gatavojos pagriezties, es izmantoju pagrieziena signālu. 
Bet daži autovadītāji var par to aizmirst. Ja tu brauc ar velosipēdu, lai nekas slikts nenotiktu, labāk vienmēr 
krustojumā apstājies tālāk no malas (skaties – kā ar zaļu līniju apvilktais riteņbraucējs).

Visbiežākie satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti riteņbraucēji un kravas automašīnas, notiek tad, kad 
kravas automašīna plāno nogriezties pa labi. Tas ir tāpēc, ka automašīna ar piekabi ir ļoti gara un man, 
tās vadītājam ir jābrauc tā, lai pirms pagrieziena automašīna veiksmīgi apbrauktu ietves stūri. Tāpēc 
izskatās it kā es turpinātu braukt taisni uz priekšu, taču patiesībā es plānoju nogriezties.



Atceries, ka smagā automašīna 
nevar uzreiz apstāties! Tai vajag 
gandrīz tikpat lielu attālumu, cik 
garš ir futbola laukums!

Pamanīja 
bumbu

Reakcijas laiks 
1,5 sekundes

Nospieda 
bremzi



Ar ātrumu 80 km/h smagās 
automašīnas bremzēšanas ceļš 
ir apmēram 33,35 metri.

Ar šādu ātrumu automašīna 
nobrauc attālumu apmēram 
22,2 metrus sekundē!

Bremzēšanas 
attālums

Smagā automašīna 
apstāsies





Ja tev jāšķērso iela, tad vienmēr izmanto 
gājēju pāreju ar luksoforu vai bez tā!

• Pirms šķērso ielu vai ceļu, obligāti APSTĀJIES!

• Pirms ielas šķērsošanas ir svarīgi uzmanīgi PASKATĪTIES apkārt. 
Vispirms jāpaskatās pa kreisi...pēc tam pa labi...un pēc tam atkal pa krei-
si. Vienmēr atceries – nekad neej uz ceļa, ja tuvojas automašīna!

• Sagaidi, kad automašīna apstājas, saskaties ar vadītāju. Lai būtu drošs, 
ka vadītājs ir tevi pamanījis, PAMĀJ un sagaidi, kad viņš pamās pretī.

• Kad vadītājs pamāj pretī, vari šķērsot ielu. Šķērsojot ielu, uzmanies 
arī no citām automašīnām. Var gadīties, ka aiz apstājušās kravas 
automašīnas vai no pretējās, labās puses, brauc cita automašīna.



Atrodi 10 atšķirības!





Kurš no riteņbraucējiem ir nostājies pareizi – pirmais vai otrais? Izdomā vai meklē atbildi grāmatā!
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Kurus riteņbraucējus ir visgrūtāk un kurus visvieglāk ieraudzīt? Izdomā vai meklē atbildi grāmatā!



Uzzīmē trīs simbolus, kas ir ĻOTI svarīgi, šķērsojot ielu!

Atceries, ka tev pamāju sākumā? Tā darīju, jo tevi redzēju.  
Es ceru, ka mēs drīz atkal tiksimies un pamāsim viens otram!



Paldies draugiem, kuri atbalsta mūsu ceļojumu pie tevis!




