
 

Stāvvietā paralēli braukšanas virzienam ir viens no automašīnas novietošanas veidiem, kas daudziem 

sagādā zināmas grūtības pilsētas ielās. Diemžēl lielu pilsētu centros tas ir vienīgais veids, kā transporta līdzekli 

novietot ielas malā. 

Šeit pacentīšos saprotamā valodā pastāstīt kā pareizi atrast vietu, kur transporta līdzekli varētu novietot, 

un vienlaicīgi pastāstīšu arī to, kā izpildīt braukšanas eksāmena obligāto figūru ’’Stāvvieta paralēli braukšanas 

virzienam’’. Šai izklāstā dotie skaidrojumi ir attiecināmi uz VISĀM vieglajām automašīnām un džipiem, 

protams, ar ļoti nelielām niansītēm, par kurām tu vari uzzināt pie sava braukšanas instruktora. 

Ieteikums. Pirms eksāmena (diemžēl daudziem eksāmena markas VW Golf6 automašīnā nākas sēsties pirmo reizi), pieej pie 

auto  un domās novelc līniju no 

aizmugurējā riteņa centra (bultiņa Nr.1) vertikāli uz augšu, kā parādīts foto (sarkanā līnija), un pacenties iegaumēt punktu Nr.2. Kad 

sāksi izpildīt obligāto figūru tev nāksies domās atgriezties pie šī punkta, bet jau sēžot vadītāja sēdeklī. Tad tev būs jānovelk 

horizontāla līnija no sava skata punkta caur šo punktu Nr.2 (foto tas parādīts ar zaļu bultiņu Nr.3).Visticamāk, ka šis punkts atrodas 

aizmugurējo sānu durvju mazā lodziņa pašā aizmugurē. Šo punktu nosauksim par drošas pagriešanās punktu – DPP. Faktiski gan šis 

punkts atrodas daudz zemāk (punkts Nr.4), bet par cik no vadītāja vietas to nav iespējams redzēt, tad mēs esam to reducējuši augstāk. 

Jau pašā sākumā tev ir jābūt priekšstatam par savas automašīnas gabarītu izmēriem, lai precīzāk noteiktu 

vietu, kur to novietot. Lai to varētu izdarīt bez problēmām, vispirms vajadzētu 

1) - auto apturēt tieši pretim tai vietai, kur tu esi iecerējis to novietot, 

2) – vizuāli novērtēt šīs vietas izmērus, pieņemot, ka, lai novietotu auto tev būs nepieciešams vismaz 30-50cm 

gan auto priekšpusē, gan aizmugurē, kas kopumā sastāda apmēram vienu metru pie labām praktiskām iemaņām. 

 

1. Vietas meklēšana. Meklējot ’’parkošanās’’ vietu, nesteidzoties braucam pa labo malējo joslu, iespējami 

tuvu brīvajai brauktuves malai. Skatienu vajadzētu vērst visas ielas garumā, lai nenāktos strauji bremzēt, 

ieraugot brīvu vietu. 

2. Apstāšanās. Ieslēdzam labo gaismas virziena rādītāju, un uzmanīgi apturam automašīnu blakus tai 

automašīnai, kas atrodas uzreiz aiz izvēlētās brīvās vietas, pie kam sānu intervālam vajadzētu būt 

robežās no 0.5-1.0 metram. Ja šī vieta tiek tikko atbrīvota, tad auto apturam blakus tai automašīnai, kas 

atrodas pirms brīvās vietas, lai dotu iespēju aizbraucošai mašīnai manevrēt. 

Šīs bija ’’parkošanās’’ vietas izvēle pilsētā. Tālāk jau runāsim tieši par figūras izpildi figūru laukumā. 

Atšķirības starp ’’parkošanos’’ pilsētā un figūras izpildi laukumā vairs nebūs. 



 

Tagad aplūkosim šīs fotogrāfijas:  

  

Ar sarkaniem aplīšiem ir atzīmēti figūras ’’Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam’’ ierobežojošie elementi. 

Lai sāktu figūras izpildi ir jāieņem sākuma stāvoklis. 

Sākuma stāvokļa ieņemšana: 

1. – ieslēdzam pirmo pārnesumu, 

2. – ar skatienu spoguļos un pāri plecam atpakaļ, pārliecināmies par drošību, un izslēdzam stāv bremzi, 

3. – braucam paralēli garām figūras ierobežojošiem elementiem, ar sānu intervālu no 0,5 līdz 1,0 metram, 

4. – vēršam skatienu pāri labajam plecam aizmugurējo sānu durvju logā, un tad, kad automašīnas aizmugurējais 

buferis ir šķērsojis līniju, ko veido priekšējie ierobežojošie elementi, apturam auto, 

5. – ieslēdzam stāv bremzi, izslēdzam pārnesumu, noņemam kājas no pedāļiem. 

  

Sākam figūras izpildi, iebraucot: 

1. pārliecināmies, ka stūre atrodas tādā stāvoklī, ka auto priekšējie riteni ir novietoti taisnvirziena 

kustībai, 

2. ieslēdzam atpakaļ gaitas pārnesumu, 

3. ar skatienu spoguļos un atpakaļ pār plecu, pārliecināmies par drošību, 

4. izslēdzam stāv bremzi, 

5. vēršam skatienu pār plecu labo aizmugurējo sānu durvju mazajā lodziņā un uzsākam kustību, 

6. braucam atpakaļgaitā, kamēr automašīnas DPP (drošas pagriešanās punkts) ir sasniedzis līniju, ko 

veido priekšējie figūras ierobežojošie elementi un apstājamies     

    no vadītāja skatu 



 

punkta tas varētu izskatīties apmēram šādi (lodziņā redzams elements Nr.1)   

   , 

7. griežam stūri pa labi līdz galam, ar skatienu pār kreiso plecu pārliecināmies par drošību automašīnas 

sānos un aizmugurē, un, turpinot kustību, pārliecināmies, ka automašīnas labais sāns iet garām 

elementam Nr.1, 

8. tad vēršam skatienu kreisajā atpakaļskata spogulī, un lēnām turpinām braukt, kamēr tur ieraugām 

elementu Nr.3  , 

9. kad elementu Nr.3 esam ieraudzījuši pilnā garumā līdz ar automašīnas sānu, mēs automašīnu 

apturam, 

10. atgriežam stūri atpakaļ (1,5 apgriezieni pa kreisi), tā, lai priekšējie riteņi tiktu novietoti taisnvirziena 

kustībai, 

11. turpinām kustību, kamēr automašīnas priekšējā bufera labais stūris ir sasniedzis līniju, kuru veido 

figūras priekšējie elementi , vai citiem 

vārdiem sakot – turpinām kustību, kamēr priekšējā vējstikla apakšējā stūrī ieraugām elementu Nr.1 

(šādi tas varētu izskatīties no vadītāja skatu punkta) , 

12. izgriežam stūri pa kreisi līdz galam, un, turpinot kustību, vērojam vai automašīnas priekšējais labais 

stūris iet garām elementam Nr.1, 

13. kad esam pārliecinājušies, ka labais stūris iet garām, vēršam skatienu pār labo plecu aizmugurējā 

vējstiklā (ja iemaņas ir pietiekošas, varam izmantot salona atpakaļ skata spoguli), un, turpinot 

kustību, iebraucam automašīnu iespējami tuvu aizmugurējiem elementiem   



 

       
(pastiprinātu uzmanību veltām tam, lai nepieskartos aizmugurējiem elementiem) .Šo manevru 

izpildot, automašīnas aizmugurējais labais ritenis varētu pieskarties apmalei   

        tas 

nav aizliegts, tomēr ritenis nedrīkst atrauties no brauktuves plaknes, 

14. kad šo kustību esam pabeiguši, mēs novērtējam automašīnas stāvokli figūrā ar skatieniem uz priekšu 

un abos sānu spoguļos. Automašīnai ir jāatrodas paralēli brauktuves malai. Aplūkojot pēdējo foto, 

mēs redzam, ka automašīna nav paralēli brauktuves malai. Šai gadījumā varam izmantot atļauto 

vienu kustību uz priekšu. Ieslēdzam pirmo pārnesumu un, izgriežot stūri pa labi līdz galam, veicam 

kustību uz priekšu līdz brīdim, kamēr automašīna novietojas paralēli brauktuves malai, uzmanīgi 

vērtējot attālumu līdz figūras priekšējiem elementiem, 

15. ieslēdzam stāv bremzi, izslēdzam pārnesumu, noņemam kājas no pedāļiem   

   . 

Bet tagad nedaudz vienkāršotais variants (sākot no sākuma stāvokļa): 

1. taisni un elements lodziņā, 

2. pa labi un kreisajā spogulī – viens, divi, trešais elements, 

3. taisni un elements priekšējā vējstiklā, 

4. pa kreisi līdz aizmugurējiem elementiem, 

5. ja nepieciešams – korekcija. 

 

 

Vadīšanas eksāmena laikā pieļauto kļūdu vērtējums.  

6.pielikums  

Ceļu satiksmes drošības direkcijas  

2010.gada 26.februāra  

reglamentam Nr.1 

 

II. Etaps - figūras  
2. Ja pretendents, izpildot figūru vai vadot transportlīdzekli figūru izpildes laukumā, ar savu darbību rada tiešus 

draudus satiksmes drošībai, aizskar vai apgāž citas figūras elementu vai kādu šķērsli, apgāž motociklu vai 

izraisa ceļu satiksmes negadījumu, tā tiek uzskatīta par bīstamu kļūdu.  

Figūras izpildes mēģinājums tiek uzskatīts par neizpildītu, ja pretendents nespēj raiti un bez kavēšanās izpildīt 

figūru vai ja tiek pieļautas šādas kļūdas: 

8. Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam: 



 

8.1. figūras elementa aizskaršana vai apgāšana; 

8.2. uzbraukšana uz stāvvietas ierobežojošās apmales vai tā aizvietojošā elementa (ritenis atraujas no ceļa 

virsmas); 

8.3. nepilnīga iebraukšana stāvvietā tā, ka pēc transportlīdzekļa novietošanas tajā kāds no transportlīdzekļa 

kreiso sānu elementiem (t.sk. spogulis) atrodas ārpus noteiktajām stāvvietas robežām; 

8.4. iebraukšana stāvvietā ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā; 

8.5. izbraukšana no stāvvietas ar vairāk nekā vienu kustību uz priekšu. 

 


