
 

 

 

Kustības uzsākšana jeb darbības ar sajūgu. 

 

Nav noslēpums, ka daudziem nepieredzējušiem transportlīdzekļu vadītājiem, 

ir grūti, pat bailes no kustības uzsākšanas. Bet kustības uzsākšana augšupceļā 

(slīpumā pret kalnu) jau robežojas ar paniku, sevišķi tad, ja aizmugurē automašīna ir 

piebraukusi sevišķi tuvu. Automašīna ripo atpakaļ, motors slāpst, aizmugurē esošie 

signalizē. Domāju, ka daudziem nav svešas šādas situācijas. 

Es gribu piedāvāt darbību metodiku kustības uzsākšanai, kura palīdzēs apgūt 

šo, šķiet, ne vieglo procesu, tā, ka Tu vienmēr spēsi ātri un pārliecinoši to izdarīt, arī 

kāpumā, neizmantojot pat stāvbremzi. 

Tātad, pirmkārt, aizmirsti visu, kas tika mācīts. Kā likums, mācīts tiek — 

vispirms uzmanīgi celt sajūga pedāli, un, tiklīdz izmainās dzinēja apgriezieni, spiest 

arī akseleratora (gāzes) pedāli. Dažreiz pat gāzes pedāli neatļauj vispār aiztikt. 

Muļķības! Vai netici??!! Palūdz instruktoru samainīties vietām, un tad izbrauciet ielā 

ar intensīvu satiksmi un vairākiem krustojumiem. Un tagad, sēžot instruktora sēdeklī, 

pavēro kā un cik viņš pats ir spējīgs izdarīt to, ko tikko mācīja Tev. Pavēro! Ieskaties 

tahometrā. Ieklausies dzinēja darbībā. Un lieku visus 100%, ka intensīvā satiksmē, 

regulējamos krustojumos, utt., kad kustība jāuzsāk nekavējoties un pietiekoši ātri, Tu 

sajutīsi, ka, kustību uzsākot, — vispirms palielinās dzinēja apgriezieni un tikai tad 

automašīna izkustās no vietas. Protams, laika sprīdis starp šīm darbībām ir tik 

minimāls, ka to dažreiz pat grūti ievērot. Tā, lūk! 

Un tagad atpakaļ pie iesāktā. Jauniesācējam ir gandrīz neiespējami izkontrolēt 

abu kāju kustības vienlaicīgi, vēl jo vairāk tāpēc, ka katra kāja darbojas atšķirīgi — 

kreisā kāja izdara kustību uz augšu, labā, savukārt, uz leju. Bez apgriezienu 

palielināšanas (gāzes pedāļa spiešanas) vispār var nekas nesanākt. Neuzmanīgi vai 

nedaudz pa strauju piecēli sajūga pedāli, un dzinējs jau kuro reizi noslāpst. Domāju, 

ka ļoti daudzi šādas situācijas ir izbaudījuši. Vadīšanas apmācības kurss jau iet uz 

beigām, bet ar kustības uzsākšanu vēl ir problēmas. 

Sāksim visu no jauna. Bet es akcentēju uzmanību uz to, ka runa būs par 

kustības uzsākšanu, nevis par pārliecināšanos atpakaļ skata spoguļos kustību uzsākot, 

un arī ne par brīdinājuma signālu došanu ar gaismas virziena rādītājiem pirms 

uzsākam kustību. 

Sākumā tiksim skaidrībā kas tas sajūgs vispār ir, un kādiem nolūkiem tas 

nepieciešams. Vienkāršības labad neiedziļināsimies tīri tehniskos skaidrojumos un 

terminos. Piemēram, kad Tu ienāc telpā, kurā ir tumšs, Tu sniedzies nospiest slēdzi, 

nospied to un gaisma iedegās. Nospied vēlreiz, un gaisma nodziest. Tātad slēdzim ir 



 

divi stāvokļi — ieslēgts un izslēgts. Tieši tāpat darbojas sajūgs. Sajūga pedālis 

nospiests, automašīna stāv, sajūgs ir izslēgts. Sajūga pedālis atlaists (atbrīvots), 

automašīna kustās (protams, pie nosacījuma, ka ieslēgts pārnesums, un arī dzinējs 

darbojās), sajūgs ir ieslēgts. 

Tas varētu šķist tik vienkārši, lēnām atlaižam sajūga pedāli, un automašīna 

izkustēsies. Bet, ... izrādās, ka tas nav nemaz tik vienkārši, automašīna raustās, dzinējs 

noslāpst vai arī auto sāk kustību grūdieniem. Bet acu priekšā vēl vakardiena, kad ar 

draugu, pieredzējušu vadītāju, brauci darīšanās. Viņš, tavuprāt, sajūgu vispār atlaida 

vairākām kustībām, bet neskatoties uz to, ne dzinējs noslāpa, ne automašīna kustību 

uzsāka rāvieniem. Tad, kas par lietu? Varbūt mans auto ir ne tāds kā visiem? Nē! Viss 

ir kārtībā, un automašīna ir labā tehniskā kārtībā. Vienkārši, lai darbotos ar sajūga 

pedāli (sajūgu) nepieciešams zināt dažas nianses („knifiņus”). 

Un tā, lūk dažas nianses. Kājai uz sajūga pedāļa jābūt novietotai tā, lai pedāli 

varētu spiest ar vietu pie pirkstu pamatnes (un nevis ar pašu pēdu).Pie pilnībā 

izspiesta sajūga, kājai ir gandrīz pilnībā iztaisnota, ar nelielu saliekumu ceļgalā. 

 

Atlaižot sajūga pedāli, pēda visa tiek celta uz augšu līdz ar sajūga pedāli (papēdis tiek 

atrauts no grīdas), tas nozīmē, ka uzreiz darbojās ceļgals (un nevis potīte). Šādi sajūga 

pedālis tiks uzcelts pilnībā bez problēmām, lai arī cik tas augstu nebūtu jāceļ. Ja 

papēdis netiek atrauts no grīdas, bet kāja lokās potītē, tad situācija var izveidoties 

tāda, ka beigu posmā (kad sajūgs jau ir gandrīz pašā augšējā punktā) papēdi tā vai tā 

nāksies atraut no grīdas, darbību veicot ar ceļgala kustību, bet šādā stāvoklī pēda jau ir 

saspringta, un laidena sajūga pedāļa atlaišana nav iespējama. Jā arī potītes kustības 

leņķis ir pietiekošs, lai pieceltu pedāli, tik un tā pēda slīdēs pa sajūga pedāli, un 

koordinātas kustības būs apgrūtinātas. 

 



 

Zīmējumā labi redzams, ka sajūga pedāļa kustības aploce un pēdas purngala kustības 

aploce (pie nosacījuma, ka papēdis netiek atrauts no grīdas) veido pilnīgi dažādas 

trajektorijas. 

Jā, un vēl piedevām, arī kreisās kājas apavu zole nodils ātrāk. Bet ceļot visu 

pēdu nekas tāds nenotiek. Pamēģini visu pats! 

Nākošā nianse. Ja sadalītu sajūga pedāļa gājienu, to atlaižot, vairākos posmos, 

tad tas varētu izskatīties šādi: 

1. no punkta 1. līdz punktam 2. — brīvgājiens; 

2. no 2. līdz 3. — darba gājiens; 

3. no 3. Līdz 4. — brīvgājiens. 

 

Mūs visvairāk interesē tieši darba gājiens, jo šai posmā automašīna izkustās 

(uzsāk kustību) no vietas. Un punktu 2. nosauksim par aiztures punktu. Tāpēc, ka tieši 

šai punktā sajūga pedāļa gājienu nepieciešams uz sekundēm vienu divām aizturēt. Tas 

nozīmē to, ka brīvgājiena posmu nepieciešams pārvarēt iespējami ātri, bet brīdī, kad 

sākas darba gājiens, sajūga pedāļa gājienu nepieciešams apturēt. Šādi pieturot sajūgu, 

izbaudīsiet to, ka automašīna izkustās no vietas un, kaut nenozīmīgi, bet iegūst 

paātrinājumu. It kā neloģiski, jo sajūgs taču tiek noturēts vienā (darba gājiena 

sākuma) punktā, bet tā tas tomēr ir. Ja kustība tiek uzsākta pārliecinoši, tas nozīmē, ka 

aiztures punkts ir noteikts ļoti labi. Bet, ja kustības uzsākšana ir nepārliecinoša, tad 

nepieciešams par kādu 0.5-1.0cm sajūga pedāli atspiest uz leju. Sajūga darba gājiens 

ir apmēram 0.5.-2.0cm. 

Un tā, pati galvenā nianse ir pareizi noteikt aiztures punktu (darba gājiena 

sākuma punktu). Atceries savu draugu, kurš tik veikli pārvarēja sajūga brīvgājienu, 

taču aiztures punktā pedālis tik nofiksēts. Šīs tad nu ir pašas nepieciešamākās nianses. 

Tālāk parunāsim par akseleratora (gāzes) pedāli, dzinēja apgriezienu palielināšanu, 

saucat kā gribat. 

Horizontālā ceļa posmā, kad zem riteņiem nav bedres, izciļņu, un citu šķēršļu, 

iespējams, ka kustības uzsākšanai pilnīgi pietiek, darbojoties tikai ar sajūgu. Pie 

nosacījuma, ka esi apguvis šo procesu ideāli. Bet situācija krasi mainās, ja kustības 

uzsākšana ne vienmēr izdodas labi, ja uz ceļa ir iepriekš uzskaitītie šķēršļi, vai arī tad, 

ja kustību nepieciešams uzsākt salīdzinoši ātri. Šais gadījumos ir nepieciešams 



 

palielināt dzinēja jaudu (apgriezienus). Un, lūk, jautājums — kurā momentā tad to 

darīt? 

Praktiski dzinēja jaudas palielināšana un darbības ar sajūgu notiek vienlaicīgi. 

Līdz brīdim, kamēr sajūga pedālis nonāk līdz aiztures punktam, dzinēja apgriezieniem 

jau ir jābūt palielinātiem. Te loģisks ir jautājums: „Jūs taču pats tikko teicāt, ka 

jauniesācējiem ir grūti izkontrolēt vienlaicīgu savu kāju darbību, bet tagad runājat 

pretējo?” Viss ir pareizi, šeit es runāju par gala rezultātu, kuru sasniegsi, izmantojot 

vingrinājumus, kurus tūlīt ieteikšu. Nepieciešama būs tikai vēlēšanās, izturība un 

zināms laiks treniņam. Labāka rezultāta sasniegšanai sadalīsim visas darbības 

vairākos posmos. Sāksim ar kreisās kājas darbībām ar sajūgu, tas ir, ātrām, bet ne 

saraustītām, laidenām, bet ne lēnām darbībām. 

 

Pirmais vingrinājums. 

Automobilis stāv ar ieslēgtu stāvbremzi. Dzinējs nedarbojas. Strauji nospied 

sajūga pedāli līdz atdurei (kamēr tas atduras pret grīdu), un laideni to sāc celt augšup, 

atraujot papēdi no grīdas. Seko tam, lai kājas kustība būtu laidena, bez jebkādiem 

rāvieniem. Jebkura rāviena rezultātā nebūs iespējams izjust „aiztures punktu”, un jau 

reālā situācijā tas būs par iemeslu dzinēja noslāpšanai. Kad pedālis ir uzcelts pilnībā, 

kāju no tā noņem nost un noliec pedālim kreisajā pusē blakus (jaunākiem auto 

modeļiem tur ir speciāla vietiņa), vai arī uz grīdas (katrā ziņā tur, kur ērtāk, 

nevajadzētu to pabāzt tieši zem sajūga pedāļa). Tādējādi praktiski tiek atstrādātas 

kustības, kad kāja tiek novietota uz pedāļa, un kustības, to atlaižot. Nekad neturi kāju 

virs sajūga pedāļa, ja nenotiek nekādas darbības ar to. Tas rada papildus slodzi kājai 

(tā taču saspringusi atrodas virs pedāļa), kā rezultātā kāja nogurst. Sākumā jau to 

nejutīsi. Bet pamēģini mājās, nu kaut vai sēžot pie datora, piecelt kājas purngalu 

maksimāli augstu (lai jau nu šoreiz tas papēdis paliek neatrauts no grīdas), tātad pēdu 

saliecot potītē, un šādi to noturi minūtes četrdesmit (optimālais braukšanas laiks 

vadīšanas eksāmenā). Par rezultātu varēsi pārliecināties pats. 

 

Otrais vingrinājums. 

Situācija tāda pati. Bet tagad, kad tiek atbrīvots sajūga pedālis, pacenties to 

noturēt vienalga kurā punktā sekundes divas trīs. Ne vienmēr vajadzīgs hronometrs, 

pietiek, ja pie sevis noskaitīsi vienpadsmit, divpadsmit, trīspadsmit. Un pēc tam to 

uzreiz ātri, bet laideni, uzcel līdz augšējam sākuma stāvoklim, un noņem kāju nost no 

tā. Nu, lūk, sagatavošanās vingrinājumi ir pabeigti. 

 

Trešais vingrinājums. 



 

Dzinējs darbojas. Sajūgs izslēgts. Pirmais pārnesums ieslēgts. Laideni sāc celt 

sajūga pedāli līdz brīdim, kamēr automašīna lēnām sāk kustību. Tālāk jau, kā otrajā 

vingrinājumā — šajā brīdī aizturi (nofiksē, pieturi) pedāli divas trīs sekundes, un tad 

atlaid pilnībā. Brīdī, kamēr pedālis tiek aizturēts, automašīna pati no sevis kustību 

uzsāks arvien ātrāk. Ja šīs darbības veicot nebija nekādu rāvienu, tas nozīmē, ka 

„aiztures punkts” tika atrasts ļoti veiksmīgi. Lai automašīnu apturētu, izspied sajūgu 

līdz grīdai, un ar labo kāju, laideni spiežot bremžu pedāli, sabremzē to. Starp citu, lai 

automašīna netiktu strauju apturēta, īsi pirms tā pavisam apstāsies, spiedienu uz 

bremžu pedāļa vajag samazināt. Trešo vingrinājumu vajag pildīt tik ilgi, kamēr 

kustības uzsākšana nekļūs pārliecinoša. Ja tas neizdodas, tad ir jāatgriežas pie pirmā 

un pie otrā vingrinājuma. Strādājot pie šī vingrinājuma, nebūt nav nepieciešama liela 

teritorija. To var veikt arī kustoties pa apli, vai arī kustībā uz priekšu un atpakaļ. 

Automašīnas apturēšana, braucot atpakaļ gaitā, ir tāda pati, kā kustībā uz priekšu. 

 

Ceturtais vingrinājums. 

Manuprāt visefektīvākais vingrinājums. Tie, kuri mācījušies pie manis, zinās, 

par ko ir runa, neatkarīgi no tā, kur vingrinājums tika veikts — Valmierā, Cēsīs vai 

Siguldā. Bet pārējiem neliels ieskats vingrinājuma vārdiskā izklāstā. 

Tātad, sajūga darba gājiena „testēšana”. Automašīna stāv nelielā kāpumā, 

dzinējs darbojās, sajūgs izslēgts (pedālis ir grīdā), pirmais pārnesums ieslēgts. Ar 

bremžu pedāļa palīdzību automašīna tiek noturēta pret ripošanu atpakaļ. Atlaižam 

bremžu pedāli. Automašīna sāk ripot atpakaļ. Un tagad pats galvenais. Ātri (veikli, 

sauc kā gribi), laideni un uzmanīgi ceļam sajūga pedāli uz augšu tikmēr, kamēr 

automašīna kustību atpakaļ pārtrauc un paliek stāvot. Arī sajūga pedālis šajā brīdī 

momentā tiek aizturēts. Ja pareizi visu saprati un izdarīji, tad automašīna kāpumā 

paliek stāvot nevis izmantojot bremžu pedāli, bet gan ... sajūga pedāli! Ja sajūgs tika 

atlaists nedaudz par daudz, tad automašīna uzsāk kustību uz priekšu. Šāda kustība šai 

vietā šajā vingrinājumā mums nav vajadzīga, tāpēc nedaudz atspiežam pedāli virzienā 

uz leju. Pavisam nedaudz un uzmanīgi, lai tomēr automašīna paliktu stāvot, 

izmantojot tikai sajūga pedāli. Tavs uzdevums iemācīties darboties ar sajūga pedāli 

šajā diapazonā. Izbaudi tās sajūtas, kad Tavu darbību (ar sajūgu) rezultātā automašīna 

ir pilnīgā Tavā kontrolē — ripo atpakaļ, nedaudz pieceļam sajūgu; sajūgu aizturam, 

un, skat, arī auto apstājas; auto sāk kustību uz priekšu, tātad nedaudz sajūgu atspiežam 

uz leju. Bremžu pedālis šeit ir lieks! 

 

Piektais vingrinājums. 

Darbības ar gāzes (akseleratora) pedāli. Dzinējs darbojās, pārnesums nav 

(pārslēgšanas svira ir neitrālā stāvoklī) ieslēgts, sajūgs ieslēgts (pedālis nav nospiests), 

automašīna stāv. Laideni, bet droši, spiežam uz gāzes pedāļa, un ieklausāmies dzinēja 



 

darbībā. Tiklīdz šķiet, ka dzinēja apgriezieni kļuvuši vienmērīgi un spēcīgi, cenšamies 

gāzes pedāli šajā stāvoklī nofiksēt (apturēt). Ja šai brīdī paskatītos mērinstrumentu 

panelī, tad redzētu, ka tahometra bultiņa apstājusies intervālā starp 1300 - 1800 

apgriezieniem minūtē. Šie cipari nav kritērijs, un katram tie var būt ar nelielu atkāpi 

abos virzienos. Taču atcerieties, ka tikai vingrinājuma sākumposmā dzirdes sajūtas 

vari kontrolēt un salīdzināt ar redzes sajūtām, tas ir — salīdzināt, ko dzirdi, un, ko 

redzi tahometrā. Atceries, skatiena novēršana no ceļa, kustību uzsākot, var beigties 

neprognozējami! Vingrinājuma izpildes laikā ir jāpanāk tāda kustību koordinācija, ka 

dotais apgriezienu diapazons tiek sasniegts ar vienu pārliecinošu un drošu labās kājas 

pēdas kustību, neskatoties tahometrā. Tālāk. Uzspiežam ar labo kāju uz bremžu 

pedāļa, un tagad, ar veiklu kustību to pārvietojot uz gāzes pedāļa, un, drošu pēdas 

kustību, panākam vajadzīgos dzinēja apgriezienus. Atkārtoju, kustību koordinācijai 

jābūt drošai un pārliecinošai. 

Un tagad, kad esam apguvuši darbības ar sajūga pedāli, ar gāzes pedāli, mēs 

varam pāriet pie fināla vingrinājuma. 

 

Sestais vingrinājums. 

Veiksmīga un ātra kustības uzsākšana. Automašīna stāv, dzinējs darbojās, sajūgs 

izslēgts (pedālis grīdā), pirmais pārnesums ieslēgts. 

1. Palielinām dzinēja apgriezienus, uzspiežot uz gāzes pedāļa. Varu droši teikt, 

ka jāsāk ir ar gāzes pedāli, jo ... ja kustību uzsāksi ar minimāliem dzinēja 

apgriezieniem, un kaut kādu iemeslu pēc nespēsi noteikt sajūga „aiztures 

punktu”, vai pārleksi tam pāri, dzinējs vienkārši noslāps. Bet, ja, kustību 

uzsākot, būs salīdzinoši lielāki dzinēja apgriezieni, tad tas faktiski nenotiks 

nekad. Bet, ja pārspīlēts tiek ar apgriezieniem, tad auto nedaudz straujāk var 

uzsākt kustību; 

2. Maksimāli ātri atlaižam sajūga pedāli līdz „aiztures punktam”; 

3. Aizturam (nofiksējam) sajūga pedāli šai punktā uz paris sekundēm (ne vairāk); 

4. Atlaižam sajūga pedāli pilnībā; 

5. Noņemam kāju no sajūga pedāļa. 

Praktizējam šo vingrinājumu uz līdzenas vietas tik ilgi, kamēr tas izdodas perfekti. 

Lai nedaudz sarežģītu situāciju, varam pamēģināt rīkoties arī šādi — sākuma stāvoklis 

tāds pats, kā vingrinājuma sākumā tika teikts, tikai labā kāja piespiedusi bremžu 

pedāli. Un tagad uzsākam kustību, ātri noņemot labo kāju no bremžu pedāļa, 

palielinot apgriezienus, un tikai tad ātri pieceļot sajūga pedāli līdz „aiztures punktam”. 

Ja saprotam, ka viss izdodas perfekti, varam vingrinājumu pārnest uz kāpumu. 

Lai mums vienmēr tikai taisns ceļš! 
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