
 

 

 

Figūra – braukšanas uzsākšana augšupceļā. 

 

 

Citiem vārdiem sakot – estakāde. Figūras izpilde prasa labu koncentrēšanos un 

visu darbību pareizu un pārdomātu izpildi. 

Bet sākt gribu ar nelielu atkāpi. Un, lūk, ir lietas, ar kurām tu eksāmenā saskarsies 

pirmo reizi. Un šoreiz tā ir automašīna, kurā tu sēdi pirmo reizi (neiet runa par marku, 

par modeli). Te viss ir neierasts – gan vadītāja sēdeklis, gan vadības ierīču un 

mērinstrumentu izvietojums, gan pārredzamība. Bet tevi šai automašīnā visvairāk 

interesē – sajūga pedāļa gājiens un tā darbības sākums, vēl jo vairāk tāpēc, ka jau pēc 

izmēģinājuma apļa tev figūru laukumā būs jāizpilda figūra – braukšanas uzsākšana 

augšupceļā, kuru kā izvēles figūru tev ir devusi neiespaidojamā datorprogramma. 

Tagad visu pēc kārtas. Figūras izpilde sākas no sākuma stāvokļa, kad automašīna 

ir novietota uz estakādes tā, ka tās visi četri riteņi atrodas slīpajā plaknē. Parasti 

blakus estakādei kreisajā pusē ir novietots elements (stabiņš), un uz estakādes 

jāuzbrauc tik tālu, lai šis elements un tava plecu līnija atrastos uz vienas līnijas. Šai 

pozīcijā automašīna tiek apturēta, tiek ieslēgta stāvbremze un izslēgts pārnesums, un 

noņemtas kājas no pedāļiem. 

Visu figūras izpildi varētu sadalīt šādās daļās: 

1. sagatavošanās: 

a) sajūgs, 

b) stāvbremze, 

c) gāze; 

2. izpilde. 

 

1. Sāksim ar 1.a) — sagatavošanās-sajūgs. 

Ko tad mēs darām šajā daļā? Mēs pārliecināmies, kurā sajūga pedāļa pozīcijā 

(stāvokli) tad īsti sāk nostrādāt pats sajūgs. Lai to veiktu, mēs izspiežam sajūgu 

un ieslēdzam pirmo pārnesumu. Atceries – gāzes pedāli neaiztiekam vispār. 

Tagad pats pats būtiskākais – mēs ļoti lēnām un uzmanīgi sākam celt sajūga 

pedāli, un ieklausāmies, kā uz to reaģē automašīnas dzinējs (vai, citiem vārdiem 

sakot, kā izmainās dzinēja apgriezieni). Es atkārtoju – pedāļa piecelšanu veicam 

ļoti ļoti uzmanīgi. Tiklīdz dzirdam, ka dzinēja apgriezieni sāk samazināties (to 

var redzēt arī paskatoties tahometrā), vai arī - otrs veids, kā pateikt, kad sāk 

nostrādāt sajūgs ir – automašīna sāk drebēt (šī drebēšana, šķiet, ir pat vieglāk 

uztverama), mēs sajūga pedāļa pacelšanu momentā apturam. Un, būtu pat vēlams, 



 

lai pedāli nedaudz (dažus milimetrus) atspiestu atpakaļ tuvāk grīdai, lai 

pārtrauktu automašīnas drebēšanu. Lūk, šis ir brīdis, kad sāk nostrādāt sajūgs. 

Tātad sajūga pedālis mums ir uzcelts līdz tā darbības sākumam. Kreisā kāja tā arī 

paliek turot sajūga pedāli šajā pozīcijā. 

 

Nākošais solis 1.b) — sagatavošanās-stāvbremze. 

Šeit viss ir salīdzinoši vienkārši. Tātad pieceļam stāvbermzi, lai varētu bez 

liekiem krakšķiem, brakšķiem nospiest fiksatora pogu. Un arī šeit stāvbremze paliek 

tādā stāvoklī – piepacelta, ar nospiestu fiksatora pogu. Kā redzi, mums jau divas lietas 

ir gatavībā – sajūga pedālis nedaudz piepacelts, un stāvbremze arī tiek turēta 

piepacelta ar nospiestu fiksatora pogu! 

 

Nākošais 1.c) — sagatavošanās-gāze. 

Te atliek tikai uzspiest uz gāzes pedāļa, lai palielinātu dzinēja apgriezienus 

vismaz līdz 1100-1300 apgriezieniem minūtē. Un arī šeit labās kājas stāvoklis tiek 

nofiksēts.  

Lūk, mēs esam gatavi izpildīt šo figūru. Sajūga pedālis piecelts, stāvbremze 

piecelta ar nospiestu fiksatora podziņu, un dzinējs darbojas ar 1100 – 1300 

apgriezieniem minūtē. 

 

2. Izpilde. 

 

Tagad pats atbildīgākais moments. Kā jau tādos brīžos, šeit ir ļoti svarīgi visas 

darbības izpildīt pareizā secībā un iespējami īsākā laikā: 

1. droši līdz atdurei atbrīvot stāvbremzi; 

2. vienmērīgi nedaudz vēlreiz palielināt dzinēja apgriezienus; 

3. vienlaikus par dažiem milimetriem pacelt sajūga pedāli līdz stāvoklim, kurā 

automašīna sāk kustību uz priekšu (augstāk nav nepieciešamība to celt), un turpināt 

palielināt dzinēja apgriezienus, ja tas nepieciešams. 

Figūra „Braukšanas uzsākšana augšupceļā” tiek izpildīta. 

 

Raksturīgākās kļūdas: 



 

 

1. darbības tiek izpildītas nepareizā secībā; 

2. stāvbremze netiek atbrīvota līdz atdurei (nolaista līdz galam); 

3. kreisā kāja instinktīvi pieceļ sajūga pedāli pirms tam, kad tiek atbrīvota 

stāvbremze; 

4. sajūga pedālis tiek pacelts pirms tam, kad tiek palielināti dzinēja apgriezieni; 

5. dzinēja apgriezieni vispār netiek palielināti; 

6. sajūga pedālis tiek parauts uz augšu neadekvāti strauji un augstu. 

 

Atceries! Sajūga pedāli, izpildot šo figūru, nav nepieciešams atlaist pilnībā. 

 

 

Vadīšanas eksāmena laikā pieļauto kļūdu vērtējums. 
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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: 

12. Braukšanas uzsākšana augšupceļā: 

12.1. motora noslāpēšana, uzsākot kustību augšupceļā; 

12.2. automobiļa nekontrolēta atripošana, uzsākot kustību augšupceļā; 

12.3. darba bremžu lietošana transportlīdzekļa noturēšanai slīpumā; 

12.4. nekontrolēta vadības ierīču lietošana (riteņu buksēšana, stāvbremzes 

neatbrīvošana u.tml.). 


