
 

Satiksmes regulētāja signāli —- vienkārši un saprotami. 

Satiksmes regulētājs — tā ir reta „parādība” uz ceļa, un bieži vien satiksmes 

dalībniekiem arī bailes iedvesmojoša persona. Jau tāpēc vien, ka tāda veida satiksmes 

regulēšana ir retums, daudzi autovadītāji vienkārši ir aizmirsuši par regulētāja 

esamību. Taču viņš ir „dzīvais” luksofors, un viņa dotie signāli ir tikpat obligāti 

izpildāmi, kā ierastā luksofora signāli. Satiksmes regulētāja žesti vienādā mērā 

attiecas gan uz autobraucējiem, gan uz gājējiem. Viņa roku un ķermeņa stāvoklis, 

viņa papildus žesti vai nu aizliedz kustību, vai arī to atļauj noteiktā virzienā. 

Satiksmes regulētājs var dot signālus ar zizli (disku ar sarkanu gaismas atstarotāju). 

Lai pievērstu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību, var tikt doti signāli ar svilpi (CSN 

63.punkts). Taču šie ir tikai papildus līdzekļi uzmanības piesaistīšanai. Regulētāja 

signāli ir obligāti arī gadījumos, kad tie tiek doti bez speciāliem papildus līdzekļiem. 

 

Roka pacelta augšā. 

 

 

Šāds signāls nosaka to, ka tiek aizliegta gan transporta, gan gājēju kustība. Šeit var 

piebilst, kustības ir aizliegtas visos virzienos. Šo signālu lieto gadījumos, kad 

nepieciešams atbrīvot krustojumu, piemēram, lai dotu ceļu specializētam transportam. 

 

Rokas paceltas sānis vai nolaistas lejā. 

 

Šajā situācijā nozīme ir regulētāja ķermeņa stāvoklim. Ja pret vadītāju ir vērsta 

regulētāja mugura vai krūtis, tad šāds regulētāja signāls aizliedz kustību. 

 

 



 

Bet, ja satiksmes regulētājs pret Jums ir nostājies ar sāniem, tad ir atļauta kustība 

taisni un/vai pa labi. 

 

 

Tramvaja vadītājam nav atļauts nogriezties pa labi, un krustojumu tas var šķērsot tikai 

taisnā virzienā. Šis regulētāja stāvoklis atļauj arī gājēju kustību, tātad esiet uzmanīgi. 

 

Regulētājs iztaisnojis priekšā labo roku. 

 

Un atkal vērā tiek ņemts regulētāja ķermeņa stāvoklis. Ja redzat regulētāja krūtis, tad 

atļauts nogriezties tikai pa labi. Kustība citos virzienos ir aizliegta. 

 

 

Ja regulētājs stāv pret Jums ar labo sānu vai muguru, tad kustība ir liegta visos 

virzienos. 

   

 



 

Ja satiksmes regulētājs stāv pret Jums ar kreiso sānu, tad Jums ir palaimējies — 

kustība atļauta visos virzienos. 

 

 

Šis gan neattiecas uz tramvajiem — tie drīkst nogriezties tikai pa kreisi. Un vēl, gājēji 

drīkst šķērsot brauktuvi tikai aiz regulētāja muguras. 

 

Eksistē daži vispārpieņemti nosacījumi, kurus iegaumējot, iespējams vieglāk saprast 

regulētāja žestus: 

1. regulētājs vienmēr atļauj kustību tikai no divām krustojuma pusēm; 

2. izstieptā(s) roka(s) norāda uz to pusi, no kuras kustība atļauta; 

3. regulētāja mugura — tas ir luksofora sarkanais signāls, vienmēr kustība ir 

aizliegta visos virzienos; 

4. tramvajiem atļauta kustība gar izstieptām rokām, bet transportlīdzekļiem vēl 

arī nogriešanās pa labi (izņēmums — apgriešanās). 


