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PAR AUTOVADĪTĀJIEM UN DROŠU ĀTRUMU  

 

SPORTISTI PRET PAŠU GRIBU 
 
 Ikviens vai gandrīz ikviens, kas vada automašīnu, savā reizē it atklājis, ka viņā mīt azarta gars, 
īsts šoseju dēmons. Vārdos grūti izsakāma pašpaļāvība mudina ticēt, ka viņš brauc labāk nekā citi, 
bet, ja fakti to neapliecina, tad . . . jo sliktāk faktiem. Tātad lielākā daļa autovadītāju patiesībā it 
sportisti, kaut gan paši to nemaz neapzinās. Taču, ja ar autosportu nodarbojas stihiski un bez 
vajadzīgajām iemaņām, tam var būt ļoti bēdīgas sekas. Pabrauksim gabaliņu pa mūsu ceļiem. Visur 
notiek sacīkstes. Jebkurš apdzīšanas mēģinājums tūlīt izraisa apdzenamajam reakciju, kas ir pilnīgā 
pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Viņš nevis samazina ātrumu, lai apdzīšanas posms 
būtu īsāks, bet uzdod gāzi. Automobiļi brauc viens otram līdzās, šoferi paslepšus apmainās 
dzēlīgiem, taču šķietami vienaldzīgiem skatieniem, bet tikmēr pretī nāk mašīnas... 
 Ja pie stūres sēž sieviete, sacīkstes ar viņu sāk ikviens vīriešu kārtas braucējs, kurš «sevi 
ciena», nemaz jau nerunājot par kravas automobiļu vadītājiem. Zinu gadījumu, kad, ieraudzījis sievieti 
ātrā sporta mašīnā, acīm zibot, drāzās uz priekšu pat traktorists . . . 
 Slavenais angļu autobraucējs Stīrlings Moss teicis; ka neesot vēl sastapis vīrieti, kurš sevi 
uzskatītu par vāju autobraucēju un sliktu mīļāko. Viņa vārdos daudz patiesības, un, manuprāt, 
visvairāk atziņas pirmajā daļā. 
 Vadīt mašīnu it neizsakāma bauda. Un tā vēl palielinās, kad braukšanas prasme gūst pārsvaru 
pār nemācēšanu, apzināta, automātiska modrība un koncentrētība - pār nervozu nedrošību. Vadīt 
automašīnu ir šķietami vienkārši: jāprot tikai sākt braukt, pārslēgt pārnesumus, izdarīt pagriezienus un 
nobremzēt. To var iemācīties dažās dienās. Un pēc tam . . . jāmācās līdz mūža galam, lai sasniegtu 
braukšanas mākslas virsotnes. 
 Vadīt automašīnu it arī milzīga atbildība. Automobiļa vadīšanas tiesības it bīstamākas nekā 
ieroča turēšanas atļauja. Privātu ieroci lieto reti, un vēl retāk - pret cilvēkiem. Automobili toties 
izmanto katru dienu, un, nemākulīgi vadīts, tas kļūst par draudu pašam īpašniekam un visiem 
pārējiem. 

Vienmēr jāapzinās, ka, mūsu roku un prāta vadīta, pa šoseju gluži kā šāviņš traucas tērauda masa. 
Vieglā automašīna sver vidēji 1000 kilogramu, un tikai vadītājs, kas samērā nelielā ātrumā, teiksim, 

ar 50 km/h, iedrāzies kokā, mūrī vai citā šķērslī, zina, cik drūmas sekas ir vienam neuzmanības 
mirklim. 

Pirms vairākiem gadiem braucu ar mazu, vieglu "Steyr Puch" markas mašīnīti, kas sver tikai 500 
kg. Startēju ar to arī Vltavas rallijā Čehoslovākijā kopā ar stūrmani Kazimežu Osiņski. Ārkārtīgi grūtas 
sacensības! Braucām jau trešo nakti. No vairāk nekā simt mašīnām, kas bija stājušās uz starta, par 
uzvaru cīnījās vairs tikai dažas. Šauri celi, kalnains apvidus. Mums bija sīks trases apraksts. Osiņskis 
brīdināja, ka tuvojas divkāršs pagrieziens. Iegāju tajā pārāk lielā ātrumā, nezinādams, ka iepriekšējā 
dienā uz ceļa uzbērtas smiltis. Ņēmu pirmo līkumu, pa kreisi, mašīna gāja normālā slīdē, tūlīt bija 
jāgriež pa labi, izdarīju to un jutu, ka būs slikti. Ātrums par lielu. Biju pārrēķinājies. Prātot un gudrot 
vairs nebija laika, mehāniski veicu ietrenētas, iepriekš neskaitāmas reizes atkārtotas darbības. 
Rīkojos kā automāts, paklausot ilgos treniņos izkoptajam instinktam. Mašīna nevadāma sāniski 
slīdēja pa smiltīm. Brīdī, kad tā gāja nost no ceļa, mazliet pagriezu stūri pa kreisi - negribēju pieļaut, 
ka mēs apsviežamies. Riteņi atguva saķeri. Griezu stūri pa labi un mēģināju tikt atpakaļ uz ceļa, taču 
tas neizdevās. Laimīgā kārtā ātrums vairs nebija liels, tikai kādi 40 km/h. Skārda ņerkstoņa . . . un 
svelošas sāpes galvā man uz mirkli laupīja samaņu. Atkal jauna pieredze - lūk, ko nozīmē pat nelielā 
ātrumā uzskriet kādam cietam šķērslim! Liktenim bija labpaticis nolikt mums ceļā akmens mūri - sen 
nojaukta tiltiņa balstu. Visa mašīnas priekša bija sadauzīta. Es biju stingri piesaitējies ar drošības 
jostu (rallijos nekad nebraucu bez tās), un šis piesardzības pasākums mani glāba no smagākiem 
miesas bojājumiem. Vienīgi stūres rats vienlaidu statnī (novecojusi konstrukcija; lielum lielajam 
vairumam automobiļu tagad ir šarnīra vai teleskopiskie statņi; šāds uzlabojums pasargā šoferus no 
traumām un it īpaši no krūškurvja lūzumiem pret stūres ratu) panāca atpakaļ,, ietriecās man sejā un 
salauza degunu. 

Par nelaimi, ne visi autovadītāji spēj iedomāties, cik smagas sekas var būt sadursmei. Braucu jau 
divdesmit gadus un esmu piedzīvojis visdažādākos negadījumus. Bijušas saskriešanās ar citām 
mašīnām, ceļš izrādījies pārāk šaurs un klintis - pārāk cietas . . . Ne reizi vien esmu nolidojis no ceļa, 
dažkārt «piezemējoties» desmitiem metru no tā. Lielākoties negadījumi notikuši treniņos vai rallijos. 



 5

Kas attiecas uz ikdienas braukšanu, varu apgalvot, ka piederu pie tiem šoferiem, kuri vada mašīnu 
droši un bez avārijām, nekad neaizmirstot, ka viņi atbildīgi par apkārtējo cilvēku drošību. Es vēlētos, 
lai arī jūs, dārgo lasītāj, saprastu, ka automobilis - tas it kā it jūsu vadīts šāviņš, ka no jums atkarīga 
citu cilvēku dzīvība un veselība. Daudz braukdams, esmu redzējis ielās un ceļos simtiem satiksmes 
negadījumu, un pats briesmīgākais it tas, ka absolūtam vairākumam no tiem vispār nevajadzēja 
notikt. 

Jo pat tad, ja avārijai bijuši visi priekšnoteikumi, proti, pārāk (liels ātrums, slikti laika apstākli, vāja 
redzamība, negaidīts šķērslis un tā tālāk, mēs, izanalizējot šofera (vai šoferu) iespējamo rīcību 
attiecīgajā brīdī, esam spiesti secināt, ka nelaimes novēršanai gluži vienkārši pietrūcis prasmes. 
Nebūt neuzskatu, ka ikvienam šoferim obligāti jākļūst par braukšanas virtuozu. Ne jau visiem it 
nepieciešamie dotumi, un ne jau visās nozarēs cilvēkam jāsasniedz pilnība. Taču celt savu 
autovadītāja kvalifikāciju spēj katrs. Par to arī rakstīts manā grāmatā. 

Atcerēsimies, ka automobiļa vadīšana it māksla, kas prasa strauju reakciju un apzinātu atbildības 
sajūtu. Tās ir īpašības, ko vērts apgūt. 

 

SACĪKŠU BRAUKŠANA UN IKDIENAS BRAUKŠANA 
 

Šīs grāmatas pamattemats ir braukšana. Gribu uzreiz piebilst, ka es to nešķiroju sporta (protams, 
tai ir sava specifika) un parastajā jeb ikdienas, bet tikai labā un sliktā braukšanā. Atšķiras vienīgi 
mērķis - sasniegt sacensību posma finišu vai nokļūt darbavietā. Dažādi mērķi nosaka paņēmienu 
izvēli, taču autovadītāja braukšanas veids, prasme un stils var būt tikai labi vai slikti. Bet tiem 
pienāktos būt izkoptiem tuvu pilnībai . . . 

Zinu, ka iesācējs šoferis manā grāmatā saskatīs daudz trūkumu. Piemēram, es nepamācu, par ko 
viņam jāpārliecinās, pirms sāk braukt, un kā novietot mašīnu stāvvietā. Neskaidroju elementāras 
lietas, jo pieņemu, ka lasītājs, kuram tās vēl jāapgūst, atradīs vajadzīgās ziņas automobiļu vadīšanas 
un apkopes rokasgrāmatās. Es skaru tikai tos tematus, par kuriem citur runāts maz vai nemaz. 

Zinu arī to, ka vairākumam autobraucēju ir savi nesagraujami uzskati par braukšanu kopumā un 
atsevišķiem tās elementiem. Lūdzu paturēt prātā: es nevienam neko neuzspiežu, vienīgi piedāvāju, 
iesaku, aprakstu. 

Viss atkarīgs no lasītāja labas gribas, labas godkāres un aizrautības. Es tikai pastāstīšu par dažiem 
autovadīšanas treniņa un sporta braukšanas veidiem, jo uzskatu, ka cilvēks, kuram ir šofera tiesības, 
labprāt gribētu braukt aizvien labāk un labāk. Pat tas, kurš vēlas palikt pie savas līdzšinējās mākas, 
no šīs grāmatas uzzinās, ko viņš vēl neprot. Kaut gan lielākā daļa autovadītāju iedomājas, ka viņi jau 
prot visu . . . 
 Tas it apmēram tas pats, it kā vidēji apdāvināts mūzikas skolas pirmās klases audzēknis 
iedomātos, ka viņš jau ir koncertpianists, un ietu uz skatuves spēlēt sarežģītu skaņdarbu. Ieceres 
neatbilstība spējām šādam «virtuozam» būtu satriecoša; bet klausītājiem, kas zina, varbūt pat 
uzjautrinoša: Taču sliktu pianistu uz skatuves neviens nelaistu, toties sliktu šoferu mūsu ielās un ceļos 
diemžēl nav mazums. 
 

 REZULTĀTS ATKARĪGS NO TRENIŅA 
 
 Visdziļākajā pārliecībā uzdrošinos apgalvot, ka ikvienam autovadītājam, kam piemīt kaut 
kripatiņa atbildības sajūtas, nemitīgi jāmācās. Mācīties - tas nozīmē trenēties, bet trenēties – atkal un 
atkal atkārtot kādu manevru, darbību vai tās elementu. Atkārtot apzinīgi, analizējot pieļautās kļūdas 
un raugoties, lai tās tiktu labotas. 
 Jo ko gan vērts treniņš, ja braucējs nesaredz savus trūkumus un nepazīst paņēmienus, kuri 
viņam jāapgūst? Skaidri jāzina, kas tiek darīts nepareizi un kā attiecīgais paņēmiens jāizpilda 
nevainojami, un treniņā visas pūles jāveltī teorētisko zināšanu īstenošanai praksē. 
 Par to, ka esmu guvis zināmus panākumus autosportā, man lielā mērā jāpateicas 
vieglatlētikai (kādreiz specializējos šķēpa mešanā). Tā man deva treniņa metodiku un iemācīja cienīt 
teoriju. Nespēju iedomāties sportistu, kas varētu cerēt uz labiem rezultātiem, visos sīkumos 
neizprazdams katru savu kustību, tās cēloņus un sekas. Tas pats sakāms par autobraucējiem. 
 Vieglatlētikā dominē zinātniska, eksakta attieksme pret sportu. Katrs labs sportists prot precīzi 
izskaidrot, kādas kustības viņš veic, kādi muskuļi kurā brīdī darbojas, kā jāsadala slodze, teiksim, 
sākot ar ieskrējienu un beidzot ar šķēpa izmešanas mirkli. Rezultāts pirmām kārtām atkarīgs no 
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spējas apzināti koncentrēt visus spēkus vienā, visnozīmīgākajā fāzē, šajā gadījumā - raidot šķēpu 
gaisā. 
 Ideāls metiens, tā sakot, «trāpījums desmitniekā», sportistam atņem vismazāk spēka, jo viņš 
savu muskuļu darbu izlietojis maksimāli lietderīgi. Treniņā apgūtie elementi optimālā kombinācijā - 
tāda ir izcila rezultāta formula. 
 Tāpat ir autobraukšanā. Labi braukt nenozīmē nervozi svaidīt mašīnu pa labi un pa kreisi, asi 
bremzēt un taisīt straujus izrāvienus. Labas braukšanas pamatā it maksimāli ietrenēta kustību 
koordinācija un šādi iegūts gaitas plūdenums. 
 Lai augstu attīstītu mašīnas vadīšanas prasmi, der apgūt dažas sporta braukšanas iemaņas. 
Tas dod pilnīgāku kontroli pār automobili, ļauj justies ar to uz ceļa kā vienam veselam. Atsevišķu savu 
kustību un darbību analīze palīdz jebkurā situācijā pieņemt pareizo lēmumu. Savukārt rallistam bez 
pienācīgas teorētiskās sagatavotības, mākas analizēt savas kļūdas un jaunas, aizvien pilnīgākas 
braukšanas tehnikas apgūšanas mūsu dienās veltīgi cerēt uz panākumiem autosportā. 
 Mainās laiki, un mainās jēdzieni. Kas vēl pirms dažiem gadiem bija aksioma vai pat dogma, 
tagad jau ir novecojis. Tehnika ielaužas visās dzīves jomās, arī sportā, bet tieši sportā allaž tikuši 
meklēti paši veiksmīgākie risinājumi, pildot seno olimpiešu devīzi: «Ātrāk, augstāk, spēcīgāk!» 
 Pret sacīkšu braukšanā uzkrāto pieredzi nedrīkstētu palikt vienaldzīgi arī tie, kuri netaisās 
pievērsties šai disciplīnai. Sportistu profesionālās braukšanas tehnikas apgūšana un izmantošana 
ikdienā palīdzēs braukt drošāk un ātrāk. 
 

KAS IR DROŠS ĀTRUMS? 
 

Man nav nekādu iebildumu pret ātru braukšanu, taču esmu kategorisks bīstamas braukšanas 
pretinieks, tādēļ iesaku lietot terminu «drošs ātrums». 

Ar to saprot ātrumu, kas atkarīgs no autovadītāja iemaņām, mašīnas tehniskā stāvokļa un 
situācijas uz ceļa. Tie ir faktori, kas nosaka jebkura brauciena iznākumu. Citiem vārdiem, drošs 
ātrums it tāds, kādu attiecīgajos apstākļos var atļauties konkrētais autovadītājs konkrētajā mašīnā. 

Jēdzienam «drošs ātrums», tāpat kā visiem pārējiem, ir savas robežas. Tikai ļoti labs šoferis var 
atļauties vadīt mašīnu uz šī ātruma augšējās robežas vai, runājot par automobili, uz riteņu saķeres 
zuduma robežas. Reizē tā it prasmes robeža, kuru pārkāpt nav ļauts, un arī - prasmes kalngals. 

Katram šoferim mašīna jāvada sava droša ātruma ietvaros, kuru pārsniegt viņš nedrīkst. 
Tātad svarīgs nav ātrums kā tāds, bet gan drošs ātrums, kas atkarīgs no braucēja iemaņām. 

Var gadīties, ka bīstams izrādās ieradums braukt pārāk lēni. Šoferis, kam tas piemīt, ir apmierināts ar 
savu pārlieko piesardzību un pat lepojas ar to, kļūst pašpārliecināts. Taču vajag tikai šādam cilvēkam 
nonākt sarežģītā satiksmes situācijā, starp normālā ātrumā braucošām mašīnām un tramvajiem un 
steigas pārņemtiem gājējiem, turklāt vēl ieraudzīt krustojumā milici, lai viņa jau tā vājā prasme 
izkūpētu un sāktos panika. Drīzāk prom no šejienes, ārā no šīs burzmas! Un mūsu «lēnais 
divplāksnis» piepeši nospiež gāzes pedāli vai līdz grīdai . . . 

Tātad pirmām kārtām - drošs ātrums. Vienmēr un visur drošs ātrums neatkarīgi no maksimāli 
iespējamā ātruma. Drošu ātrumu nosaka visi satiksmi ietekmējošie faktori, arī pats autovadītājs. 

Ja man liktu izdomāt saukli tiem, kuri sēž pie stūres, es novēlētu: 
«Brauciet drošā ātrumā!» 
 

APZINĀTI VAI STIHISKI? 
 

Mums vēl nav izstrādātas autobraucēju treniņa metodes, un daudzi rallisti nemēdz lauzīt galvu par 
savu braukšanas stilu. Tā ir viena no atšķirībām starp šo sporta veidu un citiem. 

Reiz pēc sacensībām pajautāju vairākiem mūsu braucējiem, ko viņi dara piecdesmit metrus pirms 
pagrieziena (runa bija par asu pagriezienu mums visiem zināmā trases posmā), pagriezienā un 
piecdesmit metrus aiz tā. Kas notiek ar mašīnu, kādas darbības veic jūsu labā un kreisā kāja, labā un 
kreisā roka un kādēļ tās veic. Izstāstiet man visu sīki un pamatīgi! 

Puse atbildēja, ka nezinot, bet otra puse - lai braucot līdzi, viņi parādīšot. Atbildēju, ka negribu, lai 
parāda, bet gan pastāsta. Diemžēl nekādu stāstījumu nedzirdēju, tāpēc uzdrošinos apgalvot, ka šie 
patiešām labie sportisti brauc puslīdz neapzināti, stihiski, maz izprotot, kas ir viņu izcilo sasniegumu 
pamatā. 

Talants it mānīgs, tas nemitīgi jāattīsta, jāslīpē, citādi viegli var zust. Talants var pavērt milzu 
iespējas darbarūķim un sagādāt dziļu vilšanos sliņķim, kas iedomājies, ka dabas dotumi strādās viņa 
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vietā. Taču nerunāsim par talantu, bet pieņemsim, ka vairāki sportisti it vienlīdz spējīgi sasniegt 
visaugstākos rezultātus. Uzvarēs tas, kurš pratīs veiksmi pārvērst panākumos, kurš visgrūtākajā brīdī, 
kad (iekas, ka viņš jau visu prot, jo, lūk, šur un tur gūts pa uzvarai, nekautrēsies uzlocīt piedurknes un 
atkal ķerties pie darba. Tieši šādā brīdī jāpiespiež sevi saprast, ka ērkšķainais ceļš uz slavas 
virsotnēm tikai sākas. Sistemātiski analizējot savas kļūdas, jācenšas līdzināties aizvien spēcīgākiem 
sāncenšiem. Jāprot zaudēt stiprākajiem un atteikties no kārdinājuma gūt vieglas uzvaras pār 
vājākajiem, kuru rodas ik dienas jo vairāk. Tikai tā un ne citādi var sasniegt meistarību. 

Tiem, kuri grib uzvarēt, jāizvēlas augsts mērķis un jāizšķiras par smagu fizisku un garīgu darbu. 
Taču guvums ir pūļu vērts. 

 

«PILNĪBU SASNIEGUŠIE» AUTOVADITĀJI 
 

Atceros, kāds man stāstīja, ka viņa mašīna sākusi slīdēt, pāris reižu apgriezusies riņķī uz ceļa, bet 
viņš, darbodamies ar stūri, bremzi un gāzes pedāli, dabūjis to atkal taisni. Es atbildēju; «Vai zini, 
teikšu tev atklāti: ja man rastos tāda situācija un es nespētu no tās izvairīties (bet 99 procentus slīdes 
gadījumu, manuprāt, var novērst jau laikus), ja mana mašīna sāktu riņķot kā vilciņš, man vairs 
neatliktu ne laika, ne vietas mērķtiecīgai darbībai. Jebkura rīkošanās ar stūri, bremzi un gāzi, 
visticamāk, neko nelīdzētu.» 

Cik bieži gadās dzirdēt par kāda automobiļa un tā īpašnieka dižajiem sasniegumiem! Nevis mašīna, 
bet bulta, - braucējs tādā un tādā trasē sasniedzis vislielāko caurmēra ātrumu! Patiesību varētu 
noskaidrot vienīgi objektīva pārbaude, tas ir, spidometra rādījumu un laika reģistrācija ceļa sākumā un 
galā. Atliek tikai veikt dažas aritmētiskas darbības... 

Un nekādus laika atskaitījumus kafijas dzeršanai vai stāvēšanai pie slēgtas dzelzceļa 
pārbrauktuves, nekādas attālumu rēķināšanas no pilsētas robežas līdz pilsētas robežai! 

Ikdienas praksē valda tieksme skatīt savus būtībā fiktīvos sasniegumus ar labvēlīgi piemiegtu aci. 
Fantāzija ir fantāzija, un dažas atsevišķas «autopīles» nevienam nespēj kaitēt. Ļaunāk tad, ja šādi 
pastāsti sāk vairoties ķēdes reakcijas ātrumā. Pans X esot aizbraucis no Krakovas līdz Varšavai trīs 
stundās... Es arī varu! Pans Y sēžas mašīnā, brauc un aizbrauc trīsarpus stundās. Kauns! Viņš 
ņemas prātot: uzpildīju benzīnu - tik un tik minūšu nost, radiatorā uzvārījās ūdens - vēl dažas minūtes 
nost. Cik nu iznāk? Viss kārtībā - divas stundas, piecdesmit četras minūtes! Un aiziet ļaudīs vēsts, ka 
Y bijis ceļā no Krakovas līdz Varšavai mazāk par trim stundām. Panam Z tas it kā uguns pakulās: es 
aizbraukšu vēl ātrāk! Turpinājums seko, un - seko arī satiksmes negadījumi. 
Ievērojamu caurmēra ātrumu sasniegt spēj katrs, tikai nevis rīkojot sacīkstes šī vārda sliktākajā 
nozīmē, bet gan stabili ieturot visā ceļā pienācīgi lielu saprātīgu (un drošu!) ātrumu un, cik vien var, 
reti bremzējot. Piecas vai astoņas minūtes uz vienu vai otru pusi ir sīkums. Jo izveicīgāk un ilgāk 
cilvēks brauc, jo skaidrāk viņš to saprot. Un vēl - jo labāks braucējs viņš ir, jo ātrāk veic savu ceļu. Tā 
ir veca patiesība. 

Salīdzinājumam minēšu loka maršrutu rallijā; tikai tur, braucot uz laiku, «fiksie rullētāji» var 
pārliecināties, cik grūti ir garā, pēc apvidus reljefa un ceļa virsmas seguma daudzveidīgā trasē sa-
sniegt pat samērā nelielu vidējo ātrumu. Lai to izdarītu, jāmācās. 

Nostāstiem par «rekordbraucieniem» nekontrolētās trasēs varētu jau ticēt - kaut vai tāpēc, lai 
neapvainotu paziņas, kas mums tos ceļ priekšā, - taču no viņu minētajiem laikiem nebūtu vēlams 
neko secināt. 

Gaidot savu kārtu, trosu ceļa stacijā; Kasprovas virsotnes pakājē, sarunājas trīs vīrieši. Viņiem 
visiem ir personiskās automašīnas. Pans Tadeušs tikai vakar ieradies Zakopanē no Varšavas un vēl 
ir grūtā ceļa un savas lieliskās braukšanas iespaidā. Viņš atbraucis viens, ar «Zastava». 

Pans Tadeušs pacilāts stāsta: «Nezinu, kāds ir šīs trases rekords, taču mans vakardienas 
brauciens droši vien būs bijis viens no ātrākajiem. Krakovā vēl ņēmu degvielu, un ar visu to biju ceļā 
tikai trīs stundas, piecdesmit astoņas minūtes.» Sejā jaušams uzbudinājums, viņš apmierināts 
smaida, gaida apsveikumus un uzslavas un - ir gatavs atspēkot jebkurus iebildumus, kas apšaubītu 
viņa minēto laiku. 

Pans Karols, arī varšavietis, brauc jau ceturto gadu. Viņam pieder «Škoda 1000 MB». Lai nokļūtu 
Zakopanē, panam Karolam paiet pilnas sešas stundas, taču viņš par to klusē. Palūkojas uz trešo 
biedru un teic: «Marian, tu esi motorizācijas lietpratējs, ko tu saki par Tadeka laiku? Fantastisks, vai 
ne?» 

Pans Marians atzinīgi māj ar galvu: «Kā tad, tikai man nepatīk vēja gaudošana ārā. Pan Tadeuš, 
kā jums šķiet, vai augšā nepūtīs pārāk stipri?» Pans Marians veikli maina tematu, un saruna turpinās 
par . . . slēpju nobraucieniem pa Kasprovas virsotnes nogāzēm. 
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Taču pana Tadeuša minētais laiks panam Karolam nedod mieru. «Paklau, Marian,» viņš nākamajā 
dienā saka, «tu patiesi esi automobiļu speciālists, taču es tevi nesaprotu. Tadeks vakar stāstīja, ka 
esot atbraucis šurp trīs stundās un piecdesmit astoņās minūtēs. Es ilgi par to domāju un absolūti tam 
neticu. Pasaki man, vai to maz iespējams izdarīt?» 

Marians smaida: «Nesāc nu pārdzīvot, Karol, ka tev tas nav pa spēkam. Tadeka teiktais ir pilnīgs 
absurds. Taču kālab lai mēs iebilstu un censtos pierādīt, ka viņš melo? Vai tas ko līdzētu? Tā jau šī 
pasaule iekārtota - katrs grib paspīdēt savu tuvāko priekšā. Un, ja kāds bez mitas atkārto nepatiesību, 
vēlāk arī pats tai notic.» 

Vēl viens sarunu temats ir aizskaroša, nepieklājīga pasmiešanās par kāda kopēja paziņas 
(protams, ja viņa nav klāt) braukšanas prasmi. Patiesību sakot, lielākā daļa autovadītāju brīnās cits 
par citu; pans X nevar saprast, kāpēc panam Y vispār izdotas šofera tiesības, pans Y visiem klāsta, 
ka pans X neprotot piebraukt pie ietves malas . . . un tā tālāk. 

Kālatuvku kalnu viesnīcā pie svinību galda sēdēja paliela kompānija un runāja par automašīnām. 
Vienu no vīriešiem aicināja pie tālruņa. Tūdaļ kāds no palikušajiem izsacīja šaubas, vai pie pilna prāta 
bijuši tie eksaminētāji, kuri izgājējam ļāvuši iegūt tiesības. Liktenim labpatikās, ka īsu brīdi vēlāk pie 
telefona sauca aprunātāju. Un "cietušais" nevilcinādamies apgalvoja, ka ik sekunde, ko pie stūres 
pavadot promesošais pans, radot nāves briesmas gan viņam pašam, gan apkārtējiem. 

Jā, Stīrlings Moss ir gudrs cilvēks . . . Ja viss, ko vīrieši stāsta par sievietēm, būtu taisnība, mūsu 
dzīve būtu īsta elle... Un, ja taisnība būtu viss, ko vīrieši runā par automobiļiem un braukšanu, tad 
ekipāžas, ko sastādītu no pirmajiem desmit ceļā sastaptajiem mašīnu īpašniekiem, droši varētu 
mēroties spēkiem ar pasaules izlasi. 

Cilvēks, kurš sasniedzis atzīstamus un pelnītus panākumus kādā nozarē, parasti nemēdz par tiem 
runāt. Ceļš uz izcilību bijis pietiekami ilgs un grūts, lai viņam zustu patika lielīties. 

 

PERSONISKA PRAKSE 
 
Viss, kas šajā grāmatā sacīts par braukšanu un ar to saistītajām problēmām, ir manis paša pieredzēts 
un piedzīvots. To uzsveru tādēļ, lai lasītājs saprastu, ka viņa priekšā nav rokasgrāmata. Es stāstu 
tikai par praksi. Saskaņā ar teoriju, taču vienīgi par praksi. 
Minētās braukšanas metodes, domāšanas un reaģēšanas veids, dažādi «gājieni» - tas viss izturējis 
pārbaudi grūtās un sarežģītās sacensībās un, manuprāt, lasītājam var būt interesants un savā reizē 
arī noderīgs. 
Un vēl kāda piebilde, kas adresēta tā dēvētajiem vienkāršajiem autovadītājiem: lasot šo grāmatu, jūs 
pārliecināsities, ka mašīnas vadīšanas prasme ir pieejama visiem. Protams, pilnību, tāpat kā ikvienā 
citā mākslā, sasniegs vienīgi tie, kas nežēlos pūliņus. Lai tiktu līdz prasmes kalngaliem, 
nepieciešamas dažas iedzimtas garīgās un fiziskās īpašības, taču pat parasts strādīgums ļauj izkopt 
tādas braukšanas iemaņas, kas ir ievērojami pārākas par vidus mēra šoferim piemītošajām. Apzināti 
krāta pieredze palīdz izvairīties no daudzām ierastām kļūdām, ar kurām dažs pat lepojas. Nosaukšu 
tikai nedaudzas: mašīnas vadīšana ar vienu roku, pārgalvība, izklaidība... 

Lūdzu mirkli uzmanības! Jūs esat arhitekts, vai ne? Jūs - ārsts? Un jūs - profesors? Bravo! Ikviens 
no jums ir lielisks speciālists savā arodā, un par tādu esat kļuvis ilgos studiju un prakses gados. Bet 
kādēļ gan jums šķiet pats par sevi saprotams, ka esat izcilība arī jomā, kura jums gluži sveša? Jo, 
runājot par autovadīšanu, tā tas ir... Kādēļ jūs uzskatāt par dabisku, ka jums piemīt zibenīga un 
nekļūdīga reakcija pat visasākajās satiksmes situācijās? 

Maldīgi būtu cerēt, ka grāmatā sniegtie padomi un ieteikumi tūdaļ padarīs lasītāju par augstas 
klases braucēju. Toties tie var pamudināt autovadītāju uz neatlaidīgu darbu, norādot, ko darīt, kā 
trenēties, lai braukšanas prasme aizvien augtu. 

Man nereti gadījies dzirdēt iebildumus, ka rakstīšana par autosportu ne pie kā laba nenoved, jo 
šoferi, lūk, papildinot savas iemaņas un sākot braukt pārāk ātri. Taču ne jau ātrumā ir vaina. 
Galvenais, lai viņi brauktu labi, apzināti un, ja ātri, tad drošā ātrumā. 

Labi saprotu, ka ne jau katram lasītājam nepieciešami visi padomi, kas doti šajā grāmatā. Nav liela 
bēda! Nevajadzīgos var neizmantot, taču zināt iespējas nekad nav par ļaunu. 

Saprotu, ka daudziem autovadītājiem būs savs - un ne vienmēr atzinīgs - ieskats par manām 
norādēm. Ko lai dara, taču ceru, ka tās vismaz liks viņiem domāt par braukšanu. Tas ir viens no 
maniem mērķiem. 

Vēlētos, lai lasītājs pareizi saprastu teikto. Šīs grāmatas uzdevums ir paaugstināt to cilvēku 
kvalifikāciju, kuri sēž pie stūres, palielināt gan viņu, gan arī citu ļaužu drošību uz ceļa. Drošs ātrums - 
lūk, vadmotīvs, kas vijas cauri visam darbam. Es nevienu nemudinu braukt kā sacīkstēs. Sarežģītos 
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rallijos gūtā pieredze man vienīgi dod morālas tiesības dalīties tajā ar citiem; secinājumi katram 
jāizdara pašam. 

 

BRAUKŠANA 
 

STĀVOKLIS PIE STŪRES 
 

Vairums autovadītāju braucot sēž pārāk tuvu pie stūres vai arī (otra kļūda!) pārāk tuvu pieliecas tai 
klāt. Šādam nepareizam stāvoklim var būt liktenīgas sekas. Sarežģītā situācijā pēkšņi jāizdara 
straujas roku kustības, bet - trūkst telpas! Tātad iegaumēsim likumu: braucot jāsēž tālu no stūres. 

 

 
 
Protams, šoferiem, kas ieraduši braukt tā, ka stūres rats gandrīz vai atduras vēderā, jaunais 

stāvoklis sākumā rada zināmas grūtības, viņiem var pat sāpēt pleci. Taču sāpes drīz pāriet, un viņi ir 
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pārsteigti, cik tālu ceļu var veikt, rokām nenogurstot. Turklāt nesalīdzināmi palielinās stūres pārvaldes 
brīvība. 

Man gadījies dzirdēt, ka tālākā ceļā varot sēdēt tālu no stūres; taču pilsētā tas neesot ērti. Nav 
tiesa - nekur un nekādos braukšanas apstākļos sēdēt pārāk tuvu stūrei nedrīkst! Pareizā stāvoklī 
rokām jābūt elkoņos gandrīz iztaisnotām, tās jātur apmēram 140° leņķī (sk. zīmējumu). Diemžēl 
braukšana, bezmaz vai guļot uz stūres rata, joprojām ir ikdienišķa parādība. 

Tikai nedaudzi autovadītāji prot novērtēt, kāda nozīme pareizam stāvoklim pie stūres ir augstas 
profesionālās prasmes sasniegšanā. Man radies iespaids, ka braukšanas apmācības instruktori 
nepievērš šim jautājumam pienācīgu uzmanību. Acīs krītošs nepareizas sēdēšanas paraugs ir lielākā 
dala taksometru šoferu. Viņus gan varētu zināmā mērā attaisnot: dažu marku automobiļiem, 
piemēram, «Warszawa», sēdekļi grūti regulējami, bez tam viņi vēlas izbrīvēt vairāk vietas 
pasažieriem. 

Kādēļ tik daudzi cilvēki vada mašīnu, sēdēdami nepareizi? Tam, manuprāt, ir vairāki iemesli. 
1. Vēlēšanās būt tuvāk stūrei un pedāļiem, kas dod mānīgu drošības sajūtu un šķietami atvieglo 

darbību izpildi. 
2. Iespēja tālāk pārredzēt mašīnas priekšgalu, kas daudziem iesācējiem liekas ārkārtīgi svarīgi. 
3. Pieredzējušu šoferu atdarināšana, kuri, no iesācēja viedokļa, tieši šādā stāvoklī priekšzīmīgi 

vada automašīnu. 
Arī es sākumā sēdēju nepareizi. Neviens man neaizrādīja, stāvoklis tuvu stūrei šķita izdevīgs, un 

es pieradu tā braukt. Pēc dažiem gadiem atradināties jau bija grūti, es pat nesaskatīju vajadzību to 
darīt. Stūri taču labāk izjūt tad, ja tā ir tuvu! Un nav nekādas vainas, ja arī sajūga, bremzes un gāzes 
pedāļi ir tuvāk! Vārdu sakot, sēdēšanas problēma man likās mazsvarīga. 

Secinājums: mūs slikti māca, mēs atkārtojam citu kļūdas un apgūstam iemaņas, no kurām vēlāk 
grūti tikt vaļā.. 

Nācās ziedot daudz laika un pūļu, līdz iemācījos sēdēt pie stūres pareizi. Toties kā mainījās mana 
braukšanas tehnika! Es kļuvu pavisam cits autovadītājs. Braukšana vairs tik ļoti nenogurdināja, radās 
nepieciešamais plašums kustībām. Tālu no stūres sēdēdams, ar muguru stingri atbalstīdamies pret 
atzveltni, es īsā laikā manāmi progresēju gan ikdienas, gan sporta braukšanā. Precīzāk novērtēju 
situāciju uz ceļa, vairāk redzēju un labāk jutu savas mašīnas iespējas. 

Varat man ticēt - viss, kas šajā grāmatā rakstīts par braukšanas tehnikas pilnveidošanu, ar 
panākumiem izmantojams praksē, bet tikai ar vienu noteikumu: jāiemācās pareizi sēdēt pie stūres. Tā 
ir labas braukšanas pamatprasība. 

Kā jau teicu, pareizs stāvoklis pie stūres dod kustību brīvību ' un ļauj acumirklīgi reaģēt, tas ir, 
izvairīties no daudziem satiksmes negadījumiem. 
Ko nozīmē «pareizi sēdēt pie stūres»? 
1. Mugura stingri atbalstīta pret atzveltni. 2. Rokas gandrīz iztaisnotas. 

3. Ķermeņa (arī roku un kāju) smaguma centrs ir uz sēdekļa. Visu svaru uzņem sēdeklis, balstīties 
uz kājām nedrīkst. Tām, tāpat kā rokām, jābūt pilnīgi brīvām, nenoslogotām. 

Pat pieredzējuši šoferi darbojas ar kājām pamīšus un neprot ar tām strādāt vienlīdz brīvi. Tā, 
piemēram, kamēr kreisā izspiež sajūgu, labā (nepareizas sēdēšanas dēļ!) tiek nedaudz noslogota. 
Prasmīgs autovadītājs spēj darboties ar abām kājām reizē! Pamēģiniet, lasītāj, apsēsties atzveltnes 
krēslā, pacelt kājas un imitēt braukšanu ar divriteni. Ja tas izdodas viegli, jūsu ķermenis krēslā 
novietots pareizi.  

Brīva rīcība ar abām kājām ir svarīga vairāku iemeslu dēļ. Teiksim, sacīkšu braucējs, lai vēl ciešāk 
iekļautos sēdeklī, sev piepalīdz ar kreiso kāju. Pa kreisi no sajūga pedāļa un apmēram tā ' augstumā 
piestiprināts nekustīgs statnis, kur uzlikt pēdu. Vajadzības brīžos tas ir ērts atbalsta punkts, lai 
braucējs drošāk turētos sēdeklī. Turklāt kāja ir tuvu sajūgam un jebkurā mirklī var to izspiest. Tam ir 
sevišķa nozīme sporta braukšanā līkloču trasēs, kur bieži un asi jābremzē. Rokas paliek atbrīvotas 
tikai stūrēšanai. 

 

ĒRTS SĒDEKLIS 
 

Tā kā automašīnu bieži vien pārmaiņus vada cilvēki, kuriem dažāds kāju garums, sēdeklim jābūt 
pēc iespējas tālu bīdāmam uz priekšu un atpakaļ, bet atzveltnes leņķim - regulējamam. (Atzveltnei 
jābūt mazliet atliektai, lai ķermeņa augšdaļa, būdama tai piekļauta, veidotu ar augšstilbiem apmēram 
100°-110° leņķi.) Sēdekli pārkārtot var arī pats mašīnas īpašnieks. Ideāla būtu augstuma regulēšana, 
taču tas iespējams vienīgi luksusa automobiļos. Tātad sēdeklis ir jāpārveido, bet, nekādā ziņā uz tā 
nav jāliek mīksti paliktņi. Tieši sava mīkstuma dēļ tie var radīt lielas briesmas. Ja runājam par mani, 
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esmu zema sēdekļa piekritējs. Labam šoferim nav jāredz savas mašīnas priekšējie spārni, viņš 
gabarītus izjūt. 

Pēc maniem ieskatiem, vienīgais pieļaujamais veids, kā nepieciešamības gadījumā paaugstināt 
sēdekli, ir izgatavot jaunu, cieši piesprādzējamu pārvalku un tam apakšā piešūt spilvenu vai porolonu 
visā sēdekļa platībā. Sēdeklim un uzliktnim jābūt "kā no viena gabala". 

Bet, šā vai tā, sēdeklim ir jābūt sēdeklim, un šis vārds saistās ar priekšstatu par ērtību un atpūtu. 
Tajā jāsēž bez mazākā sasprindzinājuma, ar tādu patiku, ka negribas pat celties. Sēdeklim jāgādā, lai 
braucējs tālā ceļā nenogurtu. 

 

STŪRE 
 

Stūre vienmēr jātur ar abām rokām. Nekad nevajag stūrēt mašīnu ar vienu roku (izņēmums ir 
vienīgi pārnesumu pārslēgšanas brīži). Ja iedomājamies, ka stūres rats ir pulksteņa ciparnīca, 
kreisajai rokai jāatrodas starp 8 un 10, bet labajai - starp 2 un 4 (sk. zīmējumu). Analoģija ar 
ciparnīcu, norādot roku vietu uz stūres, tiek izmantota visā pasaulē. 

Es gan turu tās mazliet citādi - kreiso starp 9 un 10, labo starp 2 un 3. 
 

 
 
Nekad nevajag turēt rokas zem stūres rata horizontālās ass. Slidens stūres rats ir bīstams, tas var 

izraisīt satiksmes negadījumu. Šīs briesmas novērš, uzliekot stūrei ādas apliktni. 
Ja braucējs lieto cimdus, tiem jābūt no mīkstas ādas, kas neslīd. Rallijos es vienmēr braucu 

cimdos, pat samitrinu tos delnas pusē. Ne tā, ka pil, taču krietni slapjus. Cimdu mitrināšana sevišķi 
svarīga tad, ja maksimāli ātri jāveic kāda īsa distance; visIabāk tā palīdz līkumotos kalnu ceļos. 

Ilgāk braucot, mitrināšanā jāatkārto. Tas sagādā zināmas neērtības, taču atmaksājas. Cimdi 
jāmitrina tikai un vienīgi sacīkšu braucienos, kad notiek cīņa par katru sekundi. 

Šā vai tā, bet pienācīga delnu saķere ar stūres ratu jāpanāk. Es kategoriski noraidu tos nejēdzīgos 
pūkainos vilnas, sintētikas vai kažokādas apliktņus, kādi beidzamajā laikā pie mums nākuši modē. Tie 
spalvojas, aizķeras, rokas tajos iegrimst... No tiem ne tikai nav labuma - tie pat var novest pie 
nelaimes. 

Nedrīkst noliekties pār stūri, Autovadītājam sēdeklī jāsēž ērti, ar muguru stingri pret atzveltni. 
Liekšanās uz priekšu nav pieļaujama, tā ir neapšaubāma pazīme, ka braucējs turas pie stūres. Nekā 
ļaunāka mašīnas vadīšanā vairs nevar būt! Labi, būsim iecietīgi - tas ir viens no smagākajiem 
pārkāpumiem pret mašīnas vadīšanas tehniku. Pie stūres turēties nedrīkst! Tas neļauj vadīt 
automašīnu brīvi, ar izjūtu, rada avārijas draudus. 

Runājot par turēšanos pie stūres, vēlreiz atgādināšu, ka sēdeklim jābūt ērtam. Ja tam - un arī 
atzveltnei - sānos pierīko balstus, tas ir, paaugstina sānu daļas, braucējs pagriezienos nesvārstīsies. 
Tātad vēl viens 'faktors, kas turēšanos pie stūres dara lieku. 
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Man var jautāt: bet kāpēc tad nedrīkstētu turēties? Vai tādējādi nerodas vēl viens izdevīgs 
balstpunkts? Atbilde ir nepārprotama: stūres rats nekādā gadījumā nedrīkst būt atbalsta punkts! 
Turēšanās pie stūres ir viena no galvenajām kļūdām, kādu pieļauj daudzi autovadītāji. Daudzi - 
pilsētās un taisnos ārpilsētu ceļos, ļoti daudzi - līkumotās trasēs, gandrīz visi - sevišķi bīstamās un 
draudīgās situācijās. Tas ir reflekss, kļūmīgs reflekss, ko rada nepareizs stāvoklis pie stūres. Tāpēc 
atkārtoju: drošas braukšanas pamatā ir pareizs stāvoklis pie stūres. 

Jaunieši dažkārt mēdz dižoties ar «prasmi», ko es uzskatu par neattaisnojamu pārgalvību, - viņi 
stūrē mašīnu ar vienu roku. Nolaistā logā izstatīts kreisās rokas elkonis it kā uzsver, ka braucējs 
pilnībā valda pār mašīnu. (Esmu dzirdējis apgalvojumus, ka tā varot atpūsties, atbrīvoties no 
sasprindzinājuma...) 

Labi atceros laikus, kad arī man tika pārsteigt draugus un paziņas ar savu autovadīšanas māku. 
Elkonis ārā pa logu, uz stūres tikai labā roka, turklāt pašā lejā, uz pulksten 6 (vai arī pašā augšā; uz 
12) . . . Biju pat iemanījies šādi veikt pagriezienus un pārslēgt pārnesumus. Tad stūre tika palaista 
vaļā pavisam. Jutos bezgala lepns un apmierināts ar sevi. Un neviens man neaizrādīja, ka šādas 
izdarības nav pieļaujamas! 

Atradinoties no kļūdainām ierašām, braukšana man sagādāja īstas mokas, prasīja ne mazumu pūlu 
un neatlaidības. 

Tagad mašīnas vadīšana man ir atslodze, pati labākā atpūta. Protams, tūrisma braucienos, nevis 
rallijos. Vienmēr sēžu pienācīgā atstatumā no stūres un vadu automobili ar abām rokām. Nekad 
neizturos pret braukšanu nevērīgi, allaž veltu tai pienācīgo uzmanību, necenšos pārsteigt ar savu 
prasmi. Maniem pasažieriem tas dažreiz sagādā vilšanos, taču ilgos gados krātā pieredze mācījusi 
izturēties pie stūres saprātīgi. 

 

DROŠĪBAS JOSTAS 
 

Par tām pēdējos gados rakstīts daudz un dažādi - aizrautīgi, polemiski, nosodoši. 
Drošības jostas veic divus atšķirīgus uzdevumus: 
1. Pasargā avārijas gadījumā - nešaubīgi esmu par jostām.  
2. Palīdz labāk vadīt automašīnu - esmu par jostu lietošanu arī sporta braukšanā. 
Runājot par drošības jostu otro uzdevumu, ikdienas braukšanā bez tām varētu arī iztikt. Toties 

rallijos un citās autosacīkstēs, kur nepieciešama strauja bremzēšana; slīdes un asi izrāvieni, bez 
drošības jostas iztikt nevar. Pagriezienos tā neļauj braucējam svērties pa labi vai pa kreisi. Šāda 
svārstīšanās ir bīstama, jo autovadītājs tad sāk «gulēt» uz stūres. Labajā pagriezienā vēl ne tik 
daudz, jo centrbēdzes spēks viņu spiež pie automobiļa durvīm un, ja arī nav drošības jostas, atbalsta 
punkts tomēr rodas (tiesa, durvis var nejauši atvērties), taču kreisajā pagriezienā jau ir bēdīgāk - par 
galveno balstu kļūst stūre. Nepiedodama kļūda! Līdzēt var vienīgi josta. 

Drošības jostas var būt ar divpunktu vai trīspunktu stiprinājumu. Mūsu apstākļos tas atkarīgs gan 
no tā, kādas izdodas iegādāties, gan arī no piemontēšanas iespējām mašīnā. Katrā ziņā jāpatur 
prātā, ka spēki, kas iedarbojas uz jostu, noturot braucēju avārijas gadījumā, ir tik vareni, ka 
stiprinājumiem jābūt visaugstākā labuma, absolūti drošiem. Jostai jāpiekļaujas cieši pie auguma, 
nedrīkst būt pat dažu centimetru atstarpes, jo gadījies, ka, mašīnu strauji nobremzējot vai arī tai 
saduroties ar kādu šķērsli, šoferis sviests uz priekšu un vaļīgā jostā salauzis ribas. 

Jostas iestiepums ļoti rūpīgi un precīzi jāsaskaņo ar sēdekļa stāvokli, lai šoferis varētu netraucēti 
darboties ar visiem mašīnas vadīšanas mehānismiem, būdams pilnīgi drošs, ka viņu neaizmetīs ne 
sāņus, ne uz priekšu. Nez vai kāds klusībā domā: «Aplieku jostu tāpēc, ka avārijā tā mani izglābs.» 
Prakse gan liecina, ka visbiežāk tā notiek. Vairāk nekā deviņdesmit procentos satiksmes negadījumu 
drošības jostas pasargā no ievainojumiem vai no nāves, taču dažos atlikušajos procentos gadījumu . 
.. var radīt traumas vai pat laupīt dzīvību. Tomēr šāda varbūtība ir niecīga, tādēļ ieteicams vienmēr 
piesprādzēties ar jostu. 

Mana attieksme pret drošības jostām ir citāda. Piesprādzējoties es domāju par to, lai man būtu ērta 
braukšana. Lai es stingri turētos sēdeklī, nesvārstītos ne uz vienu, ne otru pusi, bet neierobežotu 
rokām un kājām kustības brīvību. Lai varētu braukt ātri un droši un nevajadzētu lieki nopūlēties, 
reizēm pat visai pamatīgi, cenšoties noturēties sēdeklī ... Lai nerastos situācija, kad rūpes, kaut nu 
neizlidotu no savas vietas, kavē pievērst visu uzmanību izejai no asa pagrieziena. Atgādinu, ka jostai 
jābūt cieši piegulošai. Tā nedrīkst spiest, taču vaļīgi nokarāties - arī ne. 
Drošības josta vairākkārt glābusi man veselību un dzīvību. 1965. gads. Vislas rallijs. Autostrāžu 
krustojumā pie Zabžes notiek ātrumsacensības. Daudz lēzenu līkumu un asu pagriezienu. Braucu 
kopā ar savu sievu Evu "Steyr Puch" markas mašīnītē. Ātrumsacensību beigās, izbraucot no šaura 
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celiņa uz autostrādi, jāveic pagrieziens par 180°. Sasviežu mašīnas pakaļgalu un nāku ārā sānslīdē, 
taču raupjais, labi turošais betons šādam manevram nav piemērots. Mašīnas kreisā puse strauji 
paceļas, neko vairs nevar glābt. Gluži kā palēninātā filmā automobilis apsviežas ar riteņiem uz augšu 
un šļūc vairākus metrus uz brezenta jumta. Mēs karājamies drošības jostās, ar kājām gaisā. Tūdaļ 
piesteidzas palīgā bars skatītāju un apvērš «mazuli» uz riteņiem. Bet ja nu jostu nebūtu bijis? Vai 
mūsu galvas, kaut arī ķiveru sargātas, izturētu sadursmi ar betonu? 
 1965. gads. Minhenes - Vīnes - Budapeštas rallijs. Cīnos par savu pirmo Eiropas čempiona titulu. 
Berhtesgādenes tuvumā kalnos kādā ceļa posmā paredzētas ātrumsacīkstes. Braucam kopā ar 
Kazeku Osiņski. lepriekšējā dienā bija dzīva satiksme, tāpēc man iznāca slikts trases apraksts. Nāk 
dubultpagrieziens, taču ieeju tajā par ātru. Pa labi - izdodas, pa kreisi . . . Manu, ka nu kaut kas 
notiks. Ceļš pēkšņi kļuvis par šauru. Ātrums vairāk nekā 100 km/h, un nav kur glābties. Ar labo 
spārnu ietriecos klintī. Mašīnas priekšgals tika vārda pilnā nozīmē sašķaidīts, tomēr drošības jostas 
izturēja. Izgājām cauri sveikā. 
 1966. gads. Tulpju rallijs Holandē. Kad tas beidzies, jūrmalas bulvārī notiek ārpuskonkursa 
veiklības braucieni. Slaloms un apgriešanās starp stāvus uzceltām mucām. Atkārtojas tas pats, kas 
Zabžē, tikai šoreiz esmu mašīnā viens un bez ķiveres galvā. Pagrieziens pa labi - un auto atkal uz 
jumta. Josta tur nevainojami, negūstu ne skrambiņas. Bet Vltavas rallijā? Sadursme ar mūra tiltiņu, 
pārāk vaļīgas jostas un... Osiņskim vairākas lauztas ribas. Taču bez drošības jostām varēja būt daudz 
ļaunāk. 
 1967. gads. Koldiserāna ir viena no bīstamākajām autosacīkšu trasēm kalnos. Kopā ar Rišardu 
Novicki trenējamies "Porsche" markas mašīnā, lai piedalītos franču rīkotajā rallijā par Alpu kausu. 
Nesos augšup jau astoto reizi. "Porsche" iet lieliski, ātrums bieži pārsniedz 150 km/h. Pa labi slienas 
sadēdējušas klintis, pa kreisi rēgojas dziļa aiza. Sākas līgans labais pagrieziens, pamazām kļūst 
asāks, un tobrīd es pamanu melnu "Citroen DS 21 ", kas pa pašu ceļa vidu nāk mums pretī no kalna. 
 Francūža "Citroen" ceļa labajā malā vietas diezgan, taču viņš nedara neko, lai mēs tiktu garām. 
Līdz beidzamajam mirklim bremzēju un tad uzņemos sadursmes risku ar klinti. Cik vien var griežu 
stūri pa labi. Plēsta metāla šņirkstoņa mašīnas labajos sānos, un sekundi vēlāk - "Citroen" trieciens 
pa kreisajiem. Taču "Porsche" konstrukcija ir daudz izturīgāka. Francūža mašīnas kreisā puse tiek, 
burtiski, noskalpēta. Priekšējais un pakaļējais dubļu sargs nokrīt uz ceļa, durvis iedzītas iekšā. 
 Par laimi, mēs abi bijām ar drošības jostām, un briesmīgais trieciens pret klinti mums nesagādāja 
nekādas traumas. Jostas nostrādāja kā vislabākie amortizatori. Negribas pat domāt, kas no- 
 tiktu, ja... Ātruma ierobežojuma zīmes uz ceļa nebija, es braucu pa labo pusi, tātad formāli satiksmes 
noteikumus nepārkāpu. Vainīgs bija francūzis, kas brauca pa ceļa vidu, neatstājot mums vietu, kur 
izmainīties. Taču tie ir tikai kaili fakti. Man par šo avāriju ir cits ieskats. Esmu pārliecināts, ka tā notika 
vienīgi manas vainas dēl,. Kaut arī ātrums uz ceļa nav ierobežots, tomēr citus braucējus baidīt 
nedrīkst. Konkrētajos apstākļos es nebrīnos par francūža rīcību (pareizāk sakot, par viņa bezdarbību). 
Cilvēks, piepeši pamanīja, ka viņam drāžas virsū sarkans meteors, pamanīja kaut ko pavisam 
neparastu, un tas paralizēja viņa kustības. Turklāt labajā pusē draudīgi kā atvērta rīkle rēgojās 
bezdibenis. Pārbijies viņš ļāvās likteņa žēlastībai. 

Mani nepārsteidz, ka daudzi šoferi paniski bīstas braukt gar aizas malu. Vienmēr drošāk turēties no 
tās tālāk. 

Mums jāsaprot, ka ceļš pieder visiem. Gan tiem, kuri brauc labāk, gan tiem - kuri sliktāk. Pacentīsimies 
to neaizmirst. 

Varētu minēt vēl citus sadursmju gadījumus, kad mani ir glābusi drošības josta. Paša pieredzes 
pārliecināts, es nelokāmi esmu par drošības jostām un sirsnīgi iesaku tās lietot arī citiem. 
Gadā nobraucu apmēram 150000 kilometru, tātad vidēji pa 410 kilometriem dienā, un lielākā daļa šī 
attāluma tiek veikta rallijos. , Tā ir mana laime, ka izgudrotas drošības jostas, jo vienmēr atceros 
sakāmvārdu: kur koku cērt, tur skaidas lec . . . 
 

IZKUSTĒŠANĀS NO VIETAS 
 

Iedegoties luksofora zaļajai gaismai, dažas mašīnas raujas no vietas gluži kā sacīkstēs un to 
vadītājiem pat neienāk prātā, ka viņi nepiedalās rallijā, bet normāli brauc pa pilsētu. Pašos pamatos 
jāšķir divas lietas: braukšanu pa slēgtu trasi, kur satiksme apturēta, un braukšanu pa atklātu trasi, tas 
ir, parastā ikdienas satiksmē, kur spēkā vispārējie ceļu satiksmes noteikumi. 

No šāda «uzrauta» starta - nemaz jau nerunājot par to, ka tas kaitē automobilim, - labuma tikpat kā 
nav. Braukt jāsāk plūdeni un rāmi, neaizmirstot, ka automašīna nav mūžīga, tā var sabojāties. Jāžēlo 
sajūgs, riepas, piedziņas mehānismi . . . Var izkustēties no vietas strauji, taču tas jāprot un tam nav 
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jābūt sacīkšu startam. Esmu jau to teicis un atkārtošu atkal un atkal: viss atkarīgs no prasmes, arī 
ātrums. Bet drošs ātrums - tas ir katram individuāls. 

Tātad izkustēsimies no vietas mierīgi, motoram strādājot ar pusi apgriezienu. Ja maksimums ir 
6000 apgr./min., dodam 3000 un sākam braukt. 

 

 
 

SAJŪGS 
 
Pie savas mašīnas pieradis autovadītājs zina, kurā brīdī sajūgs sāk «ņemt», un atlaiž to – pareizāk 
sakot, viņam vajadzētu to atlaist - līdz attiecīgajai vietai ar vienu strauju kustību. Kājai jābūt tik jutīgai, 
lai tieši tad (un tikai tad) pedāli uz mirkli aizturētu un tūdaļ, plūdeni laistu tālāk, vienlaikus nospiežot 
gāzes pedāli. 

Pirms pārejam pie pārnesumu pārslēgšanas - tik nozīmīgas un bieži apspriestas darbības, ka tās 
apskatam šajā grāmatā ar vienu nodaļu vien ir par maz -, brīdi pakavēsimies pie dažiem tehniskiem 
raksturlielumiem, kurus izprotot pat nepieredzējis autovadītājs pasargās savu mašīnu no 
priekšlaicīgas nodilšanas. Viens no tiem ir motora dinamika. 
 
 

MOTORA DINAMIKA 
 

Automobiļu motoriem konstruktīvi piemīt diezgan liela dinamikas pakāpe. Tas nozīmē, ka ātruma 
robežas katram atsevišķam pārnesumam ir visai plašas. Salīdzinājumam varētu minēt pašus 
vienkāršākos fotoaparātus, kam raksturīgs ievērojams asuma dziļums. Taču, lai šo dinamiku 
izmantotu, motoram jābūt ideāli noregulētam un maz izdilušam. Jo, kad tas sāk nolietoties (teiksim, 
pēc 40 vai 50 tūkstošiem kilometru) un ir kaut nedaudz izregulējies, vairs nav ko cerēt, ka tas ar 
maziem apgriezieniem strādās bez raustīšanās un bez raustīšanās pārnesīs jaudu uz piedziņas 
mehānismiem. Līdzēt var tikai pamatīga noregulēšana. 

Taču pat jaunam automobilim motora dinamika nav bezgalīga. Motors visilgāk kalpos tad, ja 
darbosies vienmērīgi, tas ir, ja apgriezienu skaits atbildīs pārnesumam. Ir galīgs neprāts, ja, 
piemēram, '"Warszawa" ar trešo - tiešo - pārnesumu brauc tikai ar 15-20 kilometriem stundā. Šādā 
«ātrumā», turklāt vēl kāpumā, katrs stiprāks spiediens uz gāzes pedāļa ir tīša mašīnas bendēšana. 
Taču taksometru šoferi tā rīkojas itin bieži. 

Sacītais attiecas arī uz divtaktu motoriem. Nepieredzējuši divtaktnieku īpašnieki parasti brauc ar 
maziem apgriezieniem un ir pārliecināti, ka taupa motoru. Notiek tieši pretējais. Divtaktu motori domāti 
lieliem apgriezieniem. Tos darbina ar benzīna un eļļas maisījumu, un tikai lieli apgriezieni nodrošina 
pienācīgu eļļošanu. Atcerēsimies: divtaktu motoriem eļļošana atkarīga no apgriezienu skaita! 

Jo mazāki apgriezieni, jo nevienmērīgāk motors strādā, ar lielāku vibrāciju un kloķvārpstas slodzi. 
Rezultāti? Trīsdesmit tūkstoši kilometru - un «kloķene» pagalam, tā jāmaina. 

 



 15

PAR PĀRNESUMIEM UN AUTOMOBIĻA IESKRĒJIENU 
 

Pārnesumus pārslēdzot, visām darbībām jābūt precīzi koordinētām. Tā ir visiem zināma patiesība. 
Taču ar vispārzināmām patiesībām nereti gadās tā, ka tās gan neapšauba, tomēr praksē neievēro. 
Tas sakāms arī par pārnesumu maiņu. Sajūgs, pārnesumu kārbas svira, sajūgs un gāze - un viss 
kārtībā! Šķietami vienkārši, tomēr paiet vismaz pusgads, kamēr pārslēgšanas darbības sāk izdoties 
saskaņoti. Lai tā vairs nebūtu vienīgi izdošanās, bet kļūtu par prasmi, vajadzīgs krietni ilgāks laiks. 
Jāiepazīst motors un tā iespējas, jāiepazīst pārnesumu kārba, atsevišķi pārnesumi un veids, kā tie 
ietekmē tā vai cita ceļa posma veikšanu. Kāpināt motora jaudu proporcionāli ceļa grūtībām neizdevās, 
tāpēc konstruktori paaugstināja riteņu dzinējspēku. Tātad katra automobiļa motora jauda pie 
noteiktiem apgriezieniem ir nemainīgs, bet riteņu dzinējspēks - mainīgs lielums. Šī faktora efektīva 
izmantošana atkarīga no autovadītāja mākas. 

Jau runājām par motora dinamiku un to, ka katram pārnesumam ir savas diezgan plašas ātruma 
robežas. Taču tas nenozīmē, ka iespējas būtu jāizmanto ļaunprātīgi. Ātruma maiņai kalpo pārnesumu 
kārba. Pareizi lietota, tā ļauj optimāli likt lietā motora jaudu un paildzināt tā mūžu. 

Dažos vārdos par motora apgriezieniem, jo šajā jautājumā mēdz būt domstarpības. Teorētiski tie 
visiem pārnesumiem ir vienādi, taču katrs pārnesums, pārslēdzot to uz augstāku vai zemāku, prasa 
nedaudz atšķirīgu apgriezienu skaitu. 

Tas labi redzams pārnesumu pārslēgšanas diagrammā. Pieņemsim, ka mūsu automobilim ir četri 
pārnesumi un maksimums 6000 apgr./min. Visas pārslēgšanas notiek starp 3000 un 6000 apgrie-
zieniem minūtē. Diagrammā parādīts, kādas apgriezienu svārstības šajā laikā pieļaujamas. 

 
 
Pārslēdzot pārnesumus, ārkārtīgi svarīga ne tikai kustību koordinācija, darbību izpildes plūdenums 

un skaidra izpratne, kurā brīdī pārslēgšana jāveic, bet arī prasme pareizi izdarīt ieskrējienu, pārejot no 
zemāka pārnesuma uz augstāku. Šāda prasme sevišķi nepieciešama sacīkšu braukšanā, kad 
pārslēdzoties ne tikai nedrīkst zaudēt sasniegto ātrumu, kā tas parasti notiek ikdienā, bet, tieši pretēji, 
jāiegūst vēl papildu paātrinājums. 
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Pārnesumu pārslēgšanas tehnika un šīs darbības veikšanai piemērota mašīnas ātruma izvēle 
atkarīga no tā, vai mēs braucam pa līdzenu vai kalnainu apvidu, kalnup vai lejup, kā arī no ceļa 
virsmas stāvokļa. Atkarībā no tā, vai virsma ir sausa vai slidena, mainās gan pārslēgšanas maniere, 
gan ātrums, kādā to izdara. Pastāv arī zināma līdzība. Tā, piemēram, pārnesumu maiņa uz slidena 
ceļa tehniski maz atšķiras no analogas darbības uz irdenām smiltīm vai šķembām klātas virsmas. 

 

PĀRNESUMU PĀRSLĒGŠANA UZ LĪDZENA CEĻA 
 

Lai uz gluda, asfaltēta ceļa, startējot no vietas, visīsākajā laikā sasniegtu vislielāko ātrumu, 
jāizmanto visi pārnesumi, no zemākā līdz augstākajam. 

Braukt sākam ar pirmo pārnesumu, dodot motoram apmēram divas trešdaļas maksimālo 
apgriezienu (ja nav tahometra, to nosaka pēc dzirdes). Tas būs straujš starts. 

Sajūgu atlaižam palēnām, taču īpaši nevilcinoties, lai to nesasvilinātu. Vispār izkustēšanās no 
vietas ir diezgan grūts brīdis: Sajūgs jāatlaiž ar izjūtu, nedrīkst būt ne rāviena, ne disku slīdēšanas. 
Elastīgs braukšanas sākums atkarīgs, protams, ne tikai no autovadītāja prasmes, bet arī no mašīnas 
un sajūga konstrukcijas. Atlaižot sajūgu, vienlaikus nospiežam gāzes pedāli, lai motors nezaudētu 
apgriezienus. 

Ieskrējienā ar katru pārnesumu sasniedzam maksimālos apgriezienus jeb, citiem vārdiem, 
attiecīgajam pārnesumam pieļaujamo maksimālo ātrumu. 

Uz līdzena ceļa ieskrējienā sasniegtais ātrums var būt par kādiem 10 procentiem mazāks nekā 
pārnesumam pieļaujamais. Ja uz mašīnas spidometra ir iedaļas, kas norāda katra pārnesuma ātruma 
robežas, un pirmajam pārnesumam maksimums ir, teiksim, 33 km/h, tad, lai nepārpūlētu motoru, 
pārejam uz otro pārnesumu jau pie 
ātruma 30 km/h. Lai nezaudētu tempu, šādi pārslēdzoties, vajadzīga krietna prasme. 

Ja motoram ir minētā 10 procentu drošības rezerve, pārnesumus var pārslēgt, arī nenoņemot gāzi, 
taču nav ieteicams to darīt, pirms nav apgūtas pienācīgas iemaņas. Es iesacītu tās apgūt. Rallijos un 
vispār sacīkšu braukšanā lieto vienīgi šo paņēmienu, un paretam ari ikdienā - ārkārtējās situācijās. 

Strauji (bet ne kā sacīkstēs) pārslēgt pārnesumus var arī šādi: izdarot ieskrējienu ar pirmo 
pārnesumu, noņemam gāzi un vienlaikus izspiežam sajūgu; mirklī, kad spiežam uz sajūga, velkam arī 
pārslēgšanas sviru, un pirmais pārnesums tiek it kā izrauts no sazobes (šajā brīdī sevišķa nozīme ir 
izjūtai); tiklīdz sviras pretestība zūd, bīdām to uz otro pārnesumu (kaut gan sajūgs vēl nav izspiests 
līdz galam) un pilnīgi izspiežam sajūgu; kad otrais pārnesums vēl nav iegājis, bet jau iet sazobē, 
nospiežam gāzi līdz galam un spēji atlaižam sajūgu. 
To visu atkārtojam, pārejot uz nākamajiem pārnesumiem. 

Ja tie izvietoti burta H veidā (pirmais augšā, otrais lejā, trešais augšā pa labi, ceturtais apakšā pa 
labi), pārslēgšana no pirmā pārnesuma uz otro nesagādā nekādas grūtības, it sevišķi, ja arī pirmajam 
ir sinhronizatori. Ja nav, paņēmiena izpilde ir sarežģītāka. 

Pāreja no otrā pārnesuma uz trešo un otrādi nav vairs tik viegla, jo pārslēgšanu nevar - pareizāk 
sakot, nedrīkst - dalīt divos vai pat trijos elementos: sviru uz augšu - pa labi - uz augšu. Pārejai no 
otrā pārnesuma uz trešo un atpakaļ, uz otro jābūt ietrenētai kā vienlaidu kustībai: sviru slīpi pa labi 
augšupslīpi pa kreisi lejup. Katrs autovadītājs pazīst savas mašīnas pārnesumu kārbu un zina, kā 
tieši jāizpilda minētās darbības. Sacītais attiecas uz sviru mašīnas grīdā. Ja svira piemontēta pie 
stūres statņa, pārslēgšanos izdarīt grūtāk, jo spēku pārnes vairāki vilcējstieņi, taču arī šajā gadījumā, 
nedaudz iemanoties, sviru var pārbīdīt ar vienu plūdenu kustību. 

Apskatot pāreju no otrā pārnesuma uz trešo, es runāju tikai par sviru un nepieminu ne sajūgu, ne 
akseleratoru. Darbības ar šiem pedāļiem nemainās, tās nav atkarīgas no pārnesuma. 
No otrā uz trešo. Pārslēgšanas svira jāvirza slīpi pa labi augšup. Tas ir skaidrs, bet - kā to izdarīt? 
Viegli paspiežam sviru pa labi, kamēr tā atduras, un reizē bīdām uz augšu; kad jūtam, ka tā padodas 
(lēciens ir minimāls, taču samanāms), pastiprinām slīpo kustību pa labi augšup - un trešais 
pārnesums ir «ielikts». 

No trešā uz ceturto. Pārejot no trešā pārnesuma uz ceturto, jāatceras, ka svira nav jāvelk uz leju 
taisni, bet mazliet slīpi pa labi. Tas jādara piesardzīgi, paturot prātā, ka dažu marku automobiļiem pa 
labi apakšā izvietots atpakaļgājiens. Tātad piespiedienam jābūt ļoti delikātam un tomēr jābūt. 

Vēlreiz atgriežoties pie pārnesumu maiņas kopumā: darbības jāveic ar izjūtu, bez spēka. To var 
panākt tikai ar treniņu, treniņu un atkal treniņu. 
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PĀRNESUMU PARSLĒGŠANA, BRAUCOT PRET KALNU 
 

Nekādu būtisku atšķirību nav, vienīgi motora apgriezieni tiek izmantoti maksimāli, neatstājot 10 
procentu rezervi. 

Kādēļ? Tādēļ ka līdzenumā motoram nav jāpārvar tik liela slodze, kā braucot kalnup. 
Pārslēdzot no pirmā pārnesuma uz otro, motora apgriezieni jūtami samazinās, bet mums 

nepieciešams, lai tas vilktu tikpat spēcīgi un vienmērīgi. Ja apgriezienu skaits pirms pārslēgšanas ir 
pietiekami liels, motors arī pēc augstāka pārnesuma ieslēgšanas strādās efektīvi. 

 

PĀRNESUMU PARSLĒGŠANA, BRAUCOT NO KALNA 
 

Šajā gadījumā jārīkojas tieši pretēji tam, kā ieteikts iepriekšējās nodaļās. Desmit procentu rezerve 
var palielināties līdz 20 un pat vairāk procentiem. Tas nozīmē, ka mašīnas ieskrējiens būs īsāks. 

Ja jāizdara ass uzrāviens sacīkstēs, apgriezienu rezerve gan līdzenumā, gan nogāzē samazinās 
līdz diviem procentiem. leskrējiens, protams, iznāk straujāks, taču es personiski neiesaku tā rīkoties, 
jo tas bojā motoru. Pilnīgi pietiek ar parasto paņēmienu. legūtā laika starpībā, rīkojoties ar rezervi 
atturīgi vai arī cenšoties to izsmelt līdz galam, ir tikai sekundes desmitdaļas, pat simtdaļas. Ja rezerve 
sarūk, teiksim, no 20 procentiem līdz diviem, tiek iegūtas sekundes desmitdaļas, ja no 10 procentiem 
līdz diviem - labākajā gadījumā simtdaļas. 

 
 
 

TRĪS BRAUKŠANAS VEIDI 
 

Es izmantoju tos visus. Runa ir par parastu jeb ikdienas braukšanu, ātru braukšanu un sacīkšu 
braukšanu. 

Viss, kas iepriekšējās nodaļās sacīts par pārnesumu pārslēgšanu, attiecas uz ātru braukšanu. 
Lēnāka darbību izpilde jau pieder pie parastas braukšanas. Sacīkstēs darbības tiek veiktas zibenīgi, 
ietrenēti saskaņotām kustībām un - kas ir pats grūtākais - bieži vien, nenoņemot kāju no gāzes pedāļa 
pārslēgšanas brīdī. Tas patiesi ir grūts paņēmiens un prasa ilgu praksi. Pat ātrā braukšanā iesaku to 
lietot vienīgi tad, kad mašīna iet kalnup un dzinēja jauda krītas, kā arī ja rodas nepieciešamība izdarīt 
strauju apdzīšanu. 
 Trenējoties mainīt pārnesumus bez gāzes noņemšanas, jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Sajūga 
izspiešanas brīdī jārēķinās ar briesmām, ka motors var pārsniegt maksimāli pieļaujamos apgriezienus 
un tikt sagrauts. Tādēļ pirmie mēģinājumi jāizdara ar lielu drošības rezervi. 
 Ieskrienamies ar trešo pārnesumu, sasniedzot pusi no pieļaujamā maksimālā ātruma, kas ir, 
teiksim, 90 kilometru stundā. Pie 45 km/h, neatlaižot gāzes pedāli, cenšamies strauji izspiest un 
atlaist sajūgu, vienlaikus ieslēdzot ceturto pārnesumu. Ātrumā četrdesmit pieci kilometri stundā, 
braucot ar trešo pārnesumu, motora apgriezienu skaits ir apmēram puse no pieļaujamā. Otra puse 
šajā gadījumā ir drošības rezerve, kas iesācējam ļauj izdarīt pārslēgšanu bez avārijas. Esmu 
sasniedzis vērā ņemamas iemaņas, taču treniņos izlējis ne mazums sviedru. Visas darbības izpildu 
tik strauji, ka motora apgriezieni, piemēram, no 7000 minūtē palielinās vienīgi par kādiem 200 minūtē. 
Šāda pārslēgšanas metode vien man dod desmit kilometru posmā vismaz 20 sekunžu pārsvaru pār 
konkurentiem, kuri pārnesumus maina tradicionālā veidā. 
 Runājot par strauju apdzīšanu, es domāju šā manevra izpildi sarežģītos vai bīstamos apstākļos. 
Tā, piemēram, ar trešo pārnesumu apdzenot autobusu, tā šoferis tīši uzdod gāzi, bet pretī lielā 
ātrumā nāk citas mašīnas. Apdzenošā automobiļa vadītājs šādā situācijā parasti vēl nospiež 
akseleratoru, kaut gan motora apgriezieni jau ir tuvu maksimālajiem, un trešajam pārnesumam 
pieļaujamo astoņdesmit - deviņdesmit kilometru ātrumu stundā palielina līdz simtam vai pat vairāk. 
Mašīna to lielākoties arī iztur, taču, pirmkārt, apdzinējs pieļauj kļūdu, pārsniegdams trešajam 
pārnesumam noteikto ātruma robežu, un, otrkārt, šāda rīcība neatmaksājas. Ja trešajam 
pārnesumam maksimums ir 80 km/h, tad "spiešana" līdz 105 km/h ir ilgāka nekā šī ātruma 
sasniegšana, pārejot uz ceturto pārnesumu pēc rallija metodes, tas ir, nenoņemot kāju no gāzes 
pedāļa. 



 18

 Skaidrs, ka paņēmiens ilgi un rūpīgi jānoslīpē treniņā. Es to minu par piemēru, ka dažreiz arī 
parastā braukšanā rodas nepieciešamība izmantot kādu ātras vai pat sacīkšu braukšanas elementu. 
Tomēr vispirms tas ir jāapgūst! Tam, kas pārpeldējis Lamanšu, sīka upīte vairs nav šķērslis. 
 Apkopojot teikto: secīga pārnesumu maiņa no zemākajiem uz augstākajiem sacīkšu braukšanā 
jāizdara tā, tai automobilis ikreizes iegūtu paātrinājumu, rautos uz priekšu. 
 

PAR MOTORA JAUDU 
 

Atcerēsimies, ka ar vislielākajiem apgriezieniem motora jauda ir nedaudz mazāka par maksimālo. 
Maksimālo jaudu tas sasniedz, ja apgriezieni par sešiem septiņiem procentiem atpaliek no 
pieļaujamajiem. Vēlāk jaudas līkne krītas. Jo vairāk apgriezienu virs optimālās robežas, jo vājāk 
motors velk. 

Daži braucēji saka: mans auto ar otro «robu» iet astoņdesmit kilometrus stundā, kaut gan 
instrukcijā teikts, ka var tikai sešdesmit... 

Šāda braukšana ir noziegums pret mašīnu. Ja uz spidometra ir iedaļas, kas norāda katram 
pārnesumam atvēlēto ātrumu, to pārsniegt kategoriski aizliegts. Diemžēl daudzi šoferi to neņem vērā. 

 

SPIDOMETRA KOREKCIJA 
 

Pievērsīsim uzmanību spidometra rādījumu precizitātei. Esmu pārliecināts, ka vairākumam lasītāju 
automašīnā nav tahometra (motora apgriezienu rādītāja), tāpēc viņi, izmantojot praksē manus 
padomus par atsevišķu pārnesumu ātruma robežām, vadīsies pēc parastā spidometra. 

Šis mēraparāts mēdz būt visai neprecīzs, lielākoties ar tendenci rādīt lielāku ātrumu nekā 
faktiskais. Šoferu žargonā par tādiem spidometriem saka - tie melo. Gadās, ka šautra rāda 140 km/h, 
bet patiesībā ir tikai kādi 120 km/h. 

Spidometrs jāpārbauda. Kā to izdarīt? Jāizbrauc uz šosejas, kur ir kilometru stabiņi, noteiktā 
ātrumā (pēc spidometra) jāveic zināms attālums, ar hronometru jāuzņem laiks un jāaprēķina faktiskais 
ātrums. To izdarīt palīdzēs grāmatā ievietotā tabula automobiļa faktiskā ātruma aprēķināšanai vienu 
kilometru garā posmā. 

Kad korekcija izdarīta dažādos ātrumos, varam spidometra skalu nedaudz pārveidot (tas attiecas 
tikai uz personiskajām automašīnām) atbilstoši gūtajiem rezultātiem - iezīmēt katra pārnesuma 
maksimālā ātruma iedaļas tur, kur tām patiesībā būtu jāatrodas. 

Uzmanību: precizitātes labad katru kontrolbraucienu vajadzētu atkārtot divas reizes un aprēķināt 
vidējo laiku. Ja autovadītājs būs pedants un aprēķinus izdarīs no triju vai četru braucienu summas - jo 
labāk.  

 
Ātrums 
km/h 

1 km laiks 
sekundes 

Ātrums 
km/h 

1 km laiks 
sekundes 

Ātrums 
km/h 

1 km laiks 
sekundes 

180 20.0 83 43.4 50 72.0 
175 20.6 82 43.9 49 73.5 
170 21.2 81 44.4 48 75.0 
165 21.8 80 45.0 47 76.6 
160 22.5 79 45.6 46 78.3 
155 23.2 78 46.2 45 80.0 
150 24.0 77 46.8 44 81.8 
145 24.8 76 47.4 43 83.7 
140 25.7 75 48.0 42 85.7 
135 26.7 74 48.6 41 87.8 
130 27.7 73 49.3 40 90.0 
125 28.8 72 50.0 39 92.3 
120 30.0 71 50.7 38 94.7 
118 30.5 70 51.4 37 97.3 
116 31.0 69 52.2 36 100.0 
114 31.6 68 52.9 35 102.9 



 19

112 32.1 67 53.7 34 105.9 
110 32.7 66 54.5 33 109.1 
108 33.3 65 55.4 32 112.5 
106 34.0 64 56.3 31 116.1 
104 34.6 63 57.1 30 120.0 
102 35.3 62 58.1 29 124.1 
100 36.0 61 59.0 28 128.6 
98 36.7 60 60.0 27 133.3 
96 37.5 59 61.0 26 138.5 
94 38.3 58 62.1 25 144.0 
92 39.1 57 63.2 24 150.0 
90 40.0 56 64.3 23 156.5 
88 40.9 55 65.5 22 163.6 
87 41.4 54 66.7 21 171.4 
86 41.9 53 67.9 20 180.0 
85 42.4 52 69.2 19 189.5 
84 42.9 51 70.6 18 200.0 

 
 
Spidometru var noregulēt speciālā darbnīcā, taču nav par ļaunu to vēlāk pārbaudīt pēc minētās 

metodes arī ceļa apstākļos. Pareizi iezīmēts spidometrs ļauj ekspluatēt motoru saskaņā ar rūpnīcas 
prasībām. Instrukcijā norādītās pārnesumu ātrumu robežas izskaitļotas, vadoties no motora 
griezes momenta un jaudas kam pamatā kloķvārpstas apgriezienu skaits minūtē. Šie dati arvien ir ļoti 
precīzi. Saprotams, ne jau visi viena tipa motori ir identiski, gadās arī novirzes no teorētiskajiem 
tehniskajiem raksturlielumiem, taču parasti tās nav būtiskas. Toties gandrīz visi spidometri rāda 
kļūdaini, un automobiļu ražotāji uz to skatās caur pirkstiem, Iemesli ir dažādi, taču pirmām kārtām - 
reklāmas apsvērumi, Braucējam pie stūres jābūt apmierinātam ar mašīnu, labā garastāvoklī, un to 
dod ātrums - kaut arī tikai uz spidometra... Rūpnīcas norādes turpretī ir prozaiski reālas, izsecinātas 
no faktiskajiem apgriezieniem un ātrumiem. Zinot patieso ātrumu, ar kādu brauc mūsu automobilis, 
varēsim ekspluatēt to - un sevišķi motoru - saskaņā ar tehnisko instrukciju. 
 

KĀDĒĻ NEDRĪKST PARSNIEGT NORADĪTO ĀTRUMU 
 

Uz brīdi atgriezīsimies pie jautājuma, kādēļ nedrīkst pārsniegt atsevišķiem pārnesumiem paredzēto 
ātrumu. 

Neievērojot šo prasību, motors tiek darbināts ar pārmērīgiem apgriezieniem, palielinās vārstu un 
vārstu atsperu slodze, daudz ātrāk dilst sadales vārpsta un pārējās detaļas, ieguvuma nekāda, vienīgi 
zaudējumi, jo motors ne tikai bojājas - krītas arī jauda. Tā, piemēram, neievilcinot ieskrējienu ar otro 
pārnesumu līdz 80 km/h, bet izdarot pārslēgšanu rekomendētā ātruma ietvaros, teiksim, līdz 60 km/h, 
paātrinājums būs krietni lielāks, 

Vairākums automobiļu ražotāju - runa ir par ikdienas lietošanai domāto sērijveida produkciju - 
pievērš ārkārtīgi lielu uzmanību savu mašīnu drošumam un izturībai. Automobiļa "sirds" ir motors, un 
tieši tas parasti visvairāk interesē vīriešu kārtas pircējus. Pētījumi liecina, ka sievietes pārsvarā 
pievērš uzmanību mašīnas ārienei un krāsai, bet stiprā dzimuma pārstāvji - agregātiem un 
mehānismiem, kā arī tehniskajiem dotumiem.) 

Praktiski katras sērijveida mašīnas motoru var ievērojami uzlabot, tas nozīmē, kāpināt jaudu un 
griezes momentu. To panāk, palielinot kloķvārpstas apgriezienus. Attiecīgi ātrāk sāk kustēties arī 
virzuļi, vārsti . . . un tā tālāk. Kopš pirmā iekšdedzes dzinēja konstruēšanas daudz kas šajā jomā ir 
mainījies. No analoga cilindru darba tilpuma tagad iegūst gandrīz divdesmit reižu lielāku jaudu. 
lekšdedzes dzinēju attīstība turpinās, un ievērojamākos panākumus ir guvuši japāņi. Bet - jo 
spēcīgāks motors, jo labākiem un, pats par sevi saprotams, arī dārgākiem jābūt materiāliem, no kā 
tas izgatavots. Turklāt tam ir vairāk karburatoru un vārstu, sarežģītāka aizdedzes sistēma un cits 
aprīkojums, nemaz jau nerunājot par izpildes precizitāti. Tas viss stipri sadārdzina lielas jaudas 
motoru ražošanu. 
Ķēdes izturību, kā zināms, vērtē nevis pēc stiprākā, bet gan pēc vājākā posma. Tas sakāms arī par 

motoru, jo visi tā elementi darbojas mijatkarībā. Vienīgā atšķirība, ka šajā gadījumā ražotājam atliek 
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zelta vidusceļš. Citiem vārdiem, viņš var konstruēt motoru ar tādu aprēķinu, lai tas būtu gan 
pietiekami izturīgs, gan arī nesadārdzinātu gala produkta, respektīvi, automobiļa kopizmaksu. 
Pamatprasība ir vismaz 1500 stundu ilgs bezavāriju darbs. Svarīgs faktors ir arī motora dinamika, kas 
ir jo lielāka, jo lēzenāka, diagrammā attēlojot, ir griezes momenta līkne. Taču dinamika un jauda ir 
grūti savienojami lielumi. Vairumam motoru ar augstu jaudas koeficientu (attiecībā pret litrāžu) 
dinamika ir zema, tiem nepieciešamas daudzpakāpju pārnesumu kārbas. Tā, piemēram, japāņu 
sacīkšu motocikliem ir astoņi pārnesumi. Jauda un liels griezes moments iegūstams tikai ļoti šaurā 
apgriezienu diapazonā, tāpēc bieži jāizdara pārslēgšana. Mans nolūks nav padarīt šo grāmatu par 
mehānikas mācību līdzekli, tādēļ, daži skaidrojumi, iespējams, ir pārāk vienkāršoti. Bet tas nekas,. ja 
tikai teiktais ir skaidrs un saprotams. 

Visi motori rūpnīcas pārbaudē sasniedz zināmu jaudu; ko vēlāk samazina. Teiksim, no 60 
zirgspēkiem līdz 40 vai 45 zirgspēkiem, un tikai tad tos laiž tirgū. To dara tālab, lai nodrošinātu 
motoram ilgāku mūžu un garantētu vismaz 100000 kilometru noskrējienu. 

Tāpēc motoram ir noteikta rezerve, un, ja ar otro pārnesumu atļauto 60 km/h vietā sasniegsim 70 
km/h, nekas ļauns nenotiks, vienīgi zudīs jauda. Taču 80 km/h jau ir tīša motora bendēšana. 
Braucot no kalna, ar otro «robu» var izspiest arī 90 km/h, ja vien neizjūk motors. Bet kam tas 
vajadzīgs??? Ja ar otro pārnesumu motora jauda pie ātruma 60 km/h ir 45 zirgspēki, pie 90 km/h tā 
nokrītas līdz 25 zirgspēkiem... 

Zirgspēks - tā ir mērvienība, kas raksturo motora jaudu. Saīsināti to apzīmē ar burtiem ZS. 
Zirgspēks nav nekāds spēks un nav arī spēka mērs, tas ir noteiktā laikā veikta darba apjoms, tātad 
jaudas mērs. Viens zirgspēks ir 75 kilogrammetri sekundē. Citādi sakot, viena zirgspēka jaudas 
motors spēj vienā sekundē ' pacelt 75 kg lielu svaru viena metra augstumā. 

Apkopojot teikto, varu kategoriski apgalvot, ka pārāk lieli vai pārāk mazi apgriezieni (attiecībā pret 
rūpnīcas instrukciju) motoram ir kaitīgi. Rūpēsimies, lai mūsu automobiļa motors strādātu vienmērīgi 
un bez liekas slodzes! 

 
 
 
 

BRAUKŠANA PA SLIDENU CEĻU 
 

Visgrūtākā problēma, izkustinot mašīnu no vietas uz 
slidenas virsmas, ir panākt, lai būtu iespējami mazāka 
slīde. 
Tāpēc, sākot braukt, nedodam motoram lielus 
apgriezienus, bet sajūgu atlaižam ļoti piesardzīgi. Tajā 
mirklī, kad mašīnas pakaļgalu sāk "nest" sānis, noņemam 
gāzi. Sajūgu neizspiežam. 

Kad automobilis jau ripo, nākamos pārnesumus 
ieslēdzam kā parasti. 

Pārslēgšanas brīžos var gadīties sānslīde, un šāda 
varbūtība ir visai liela, tāpēc jābūt gataviem attiecīgi 
kontrēt ar stūri (griezt to uz pretējo pusi). 

Uz stipri slidena ceļa visas minētās darbības jāveic 
divtik apdomīgi un vienmēr jāatceras, ko nedrīkst darīt. 
Proti, braucot pa stipri slidenu ceļu, nekādā ziņā nedrīkst 
strauji atlaist sajūgu, ja nav attiecīgi nospiests gāzes 
pedālis. Šī noteikuma neievērošana var beigties ar tūlītēju 
nolidošanu no ceļa. 

Esmu redzējis daudzus satiksmes negadījumus, kad 
slidenā laikā automobilis nezināmu (šķietami nezināmu!) 
iemeslu dēļ piepeši atrodas grāvī. Esmu arī runājis ar šādu 
automobiļu vadītājiem, un viņu atbildes īsumā varētu 
apkopot vienā teikumā: "Galīgi nesaprotu, kā tas notika! 
Visu darīju pareizi, bet pēkšņi mašīna sāka slīdēt un nekas 
vairs nebija glābjams." 
Parunāsim par šo jautājumu. 

Ja braucam ar otro pārnesumu, kam pieļaujamais  
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ātrums ir 60 km/h, un gribam ieslēgt trešo, allaž jāpatur prātā, ka tas jāizdara ļoti piesardzīgi, ar izjūtu. 
Mainām pārnesumus tā, kā mums to mācīja braukšanas kursos: pilnīgi atlaižam gāzi un izspiežam 
sajūgu. Pārslēgšanas brīdī motors strādā ar mazajiem apgriezieniem jeb brīvgaitā (saka arī - 
tukšgaitā). Ja tagad, ieslēguši trešo pārnesumu, strauji atlaidīsim sajūgu, dzenošie riteņi - vai vismaz 
viens no tiem - neizbēgami tiks bloķēti! 

Tas nozīmē, ka mašīna ieies slīdē un sāks griezties uz ceļa. Sekas nav grūti iedomāties. 
Šis mirklis ir ļoti bīstams. Kā jau teicu, motors strādā ar mazajiem apgriezieniem un, atlaižot 

sajūgu, tiek saslēgts ar pakaļējiem vai priekšējiem riteņiem - atkarībā no piedziņas veida. Lai 
neizraisītu satiksmes negadījumu, riteņu un motora apgriezienu skaitam jābūt savstarpēji 
saskaņotam. Piemēram, motoram, kam noteikti 6000 apgr./min., pārejas brīdī no otrā pārnesuma uz 
trešo jāstrādā ar ~ 3500-4000 apgriezieniem minūtē, tas ir, tuvu maksimālajam griezes momentam. 
Strauji atlaižot sajūgu, ja motors darbojas tukšgaitā, rodas nesamērība starp riteņu un motora 
apgriezieniem. Notiek spēku pārbaude: riteņi cenšas palielināt motora apgriezienus, bet motors 
mēģina riteņiem likt griezties lēnāk. 

Iznākums ir jau iepriekš zināms - virsroku ņems motors. Lai pie aizvērta droseļvārsta palielinātu tā 
apgriezienus no 700 līdz 3500 minūtē, vajadzīgs ievērojams spēks. Bet kur lai to ņem? No 
dzenošajiem riteņiem? Riteņi taču slīd, kāds tiem var būt spēks! 

Uz sausas, raupjas ceļa virsmas nekas ļauns nenotiks. Vienīgi nokauksies riepas, mašīna drusku 
palēninās gaitu - un viss. Uz slidenas virsmas ir citādi. Riteņi nespēj piedzīt motoru pat divas trīs 
sekundes, un visi (vai arī viens) sāk slīdēt. Var notikt arī daļēja bloķēšanās - ritenis, kam būtu 
jāapgriežas 200 reižu minūtē, izdara, sacīsim, piecus apgriezienus. Praksē tas līdzvērtīgs nullei, un 
rezultāts ir slīde. 

Lai izvairītos no dzenošo riteņu bloķēšanās un tātad arī no nevēlamas slīdes, pirms sajūga 
atlaišanas nospiežam akseleratoru un palielinām motora apgriezienus. Konkrētajā gadījumā - uz 
slidenas virsmas - līdz pusei no maksimālajiem. 

 

PARSLĒGŠANA UZ ZEMĀKU PĀRNESUMU 
 

Ja rodas nepieciešamība ieslēgt zemāku pārnesumu jeb, sarunvalodā sakot, pārslēgties uz leju, lai, 
piemēram, bremzētu ar motoru, uz slidena ceļa šī darbība var izrādīties ļoti bīstama. 

Neprasmīga pārslēgšanās uz leju reizēm beidzas gluži necerēti. Savā autobraucēja mūžā esmu 
piedzīvojis divus šādus gadījumus. Pēdējais bija pirms desmit gadiem. Toreiz mani Polijā uzskatīja 
jau par rūdītu rallistu. Pēc lietus bija piesalis un uzsnidzis sniegs. Braucu no Belskas uz Krakovu. Pie 
Kentiem ir taisns ceļa posms kādu divu kilometru garumā. Kā arvien, steidzos un zīmi, kas brīdināja 
par remontdarbiem, pamanīju pārāk vēlu, Mana "Fiat 600 D" spidometrs rādīja nedaudz vairāk par 
100 kilometriem stundā (tas mazliet meloja: faktiskais maksimālais ātrums nepārsniedza 125 km/h, 
kaut gan uzrādīti bija 140 km/h). Sāku piesardzīgi bremzēt; pārslēdzu no ceturtā pārnesuma uz trešo 
un, neko nedomājot, atlaidu sajūgu. Tajā mirklī mašīna sāka riņķot uz ceļa kā vilciņš. Man tomēr 
neticami laimējās. Paglāba akmeņu un grants kaudzes ceļa malā. Auto ne tikai neaizgāja "pa 
pieskari", pat karosērijas bojājumi bija niecīgi. 

Zemākus pārnesumus ieslēdz, lai samazinātu braukšanas ātrumu. Izņēmums ir braukšana pret 
kalnu, kad motors zaudē jaudu. Līdzenā apvidū nepieciešamība pārslēgties uz leju var rasties slikta 
ceļa vai arī kāda šķēršļa dēļ. Reducējot pārnesumus, piepalīdzam ar bremzi. 

Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā sacīto un aplūkosim situāciju no pretējās puses. 
Ja ar trešo pārnesumu ātrums ir, teiksim, 70 km/h un mēs gribam ieslēgt otro, tad otrajam 

pārnesumam šis ātrums būs jau maksimāli pieļaujamais.  
Tātad motoram no 700 apgr./min. (gāzes pedālis atlaists un apgriezieni samazinājušies) tūlīt jāpāriet 
uz 6000, nevis vairs uz 3500 apgr./min., kas neapšaubāmi ir vēl bīstamāk. Lai izvairītos no dzenošo 
riteņu bloķēšanās, tas ir, no slīdes, pirms sajūga atlaišanas jānospiež akselerators un jāpalielina 
motora apgriezieni. Konkrētajā gadījumā - gandrīz līdz maksimālajiem. 
 

BRAUKŠANAS VIRZIENA IETURĒŠANA 
 

Prasme pārslēgt pārnesumus uz slidena vai akmens šķembām klāta ceļa cieši saistīta ar māku 
ieturēt šajā brīdī braukšanas virzienu. 
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Ja gribam izdarīt strauju ieskrējienu, bet ceļa virsma ir mīksta, ar šķembu, smilts vai sīku oļu 
segumu, kāds no dzenošajiem riteņiem katrā ziņā sāks buksēt un būs zibenīgi jāreaģē ar stūres 
kustībām, lai saglabātu taisnu braukšanas virzienu. 

Šāds skats bieži redzams filmās: spēcīga mašīna spēji raujas no vietas, tās pakaļgals svaidās uz 
visām pusēm, un šoferis rauj "rulli" gan pa labi, gan pa kreisi. Ja viņš to nedarītu, automobilis sāktu 
griezties ap savu asi. 

Mašīnas pakaļgala svaidīšanās jeb, rallistu valodā runājot; staigāšana izraisa jūtamu ātruma 
zudumu, taču citādi izdarīt ieskrējienu uz slidena vai mīksta ceļa nevar. Svarīgi, lai svaidīšanās būtu 
minimāla. Tā kā pastāvīgi noturēt riteņus saķerē ar ceļu praktiski nav iespējams, vajag pamīšus aši 
gan drusku noņemt, gan uzdot gāzi, šādi paildzinot saķeres brīžus. Svaidīšanās tad būs neliela un 
maz bīstama. 

PARSLĒGŠANA UZ ZEMAKU PARNESUMU, BRAUCOT LIELĀ 
ATRUMĀ 
 

Tā ir ļoti nopietna problēma, sevišķi uz slidena ceļa un bremzējot. 
Kad pārslēdzas uz leju? Tad, kad grib piepalīdzēt bremzēm ar motoru jeb, citiem vārdiem, 

pastiprināt motora bremzējošo efektu. To dara arī tad (normālos braukšanas apstākļos), ja tuvojas 
kādam šķērslim un jāsamazina mašīnas ātrums; nezaudējot motora jaudu. Zemākus pārnesumus 
ieslēdz, arī braucot kalnup. 
Skaidri jāzina, kad un kurā brīdī jāpārslēdzas uz leju. 
 

PĀRSLEGŠANA UZ ZEMĀKU PĀRNESUMU, BRAUCOT KALNUP 
 

Šajā situācijā jāņem vērā, cik stāvs ir kāpums un kā noslogota mašīna. 
Ja kāpums stāvs un mašīnas noslodze liela, braucot ar, teiksim, trešo pārnesumu, jāpārslēdz uz 

otro jau tajā brīdī, kad ātrums nokrītas tikai procentus desmit zem otrajam pārnesumam maksimāli 
pieļaujamā. 
Kā jāveic pārslēgšana? 

Braucot kalnup, to izņēmuma kārtā var izdarīt, arī neatlaižot gāzes pedāli (tāpat kā sacīkšu 
braukšanas ieskrējienā). Šajā gadījumā tas nav sarežģīti un nerada briesmas motoram. Tieši šādos 
apstākļos ieteicams sākt treniņu pārnesumu pārslēgšanā, neatlaižot gāzes pedāli. 

Minēšu piemēru. Mūsu mašīnai ir tahometrs. Ar trešo pārnesumu braucam pret kalnu. Kāpumā 
jauda zūd un ātrums krītas. Apgriezieni samazinās. Spidometra bultiņa slīd arvien tuvāk nullei - un 
sasniedz otrā pārnesuma maksimālā ātruma iedalu. Tahometrs rāda vairs tikai 4000 apgriezienu 
minūtē. 

Izdarot ieskrējienu, aina ir pavisam citāda. Tad pāreja uz augstāku pārnesumu notiek mirklī, kad 
motors strādā ar vislielākajiem apgriezieniem un drošības rezerve tam niecīga, pareizāk sakot, tās 
nemaz nav: Neliela ilustrācija: braucot ar trešo pārnesumu, ātrums tuvojas augšējai robežai. 
Tahometrs rāda jau 5500-6000 apgriezienu. Saprotams, ka tagad mainīt pārnesumus, nenoņemot 
gāzi, ir ārkārtīgi grūti. 

Tātad mācīsimies mainīt pārnesumus, neatlaižot gāzes pedāli, nevis uzņemot ātrumu, bet 
pārslēdzoties uz leju un tikai braucot pret kalnu, kad motora apgriezieni krītas. 

Izdarot ieskrējienu, šo paņēmienu var vienīgi izmēģināt. Teiksim, pāriet no otrā pārnesuma uz 
trešo jau tad, kad ātrums ir tikai 50 km/h, tātad ievērojami mazāks par maksimāli pieļaujamo. 
Motoram paliek liela "rīcības brīvība". 

Lai paņēmienu apgūtu līdz pilnībai, darbības jāizpilda aizvien straujāk. Tas nav viegli, panākumi 
rodas tikai pēc ilgas vingrināšanās. 

Atgādinu: braucot augšup, ātrums nedrīkst daudz nokristies zem maksimuma, kas pieļaujams tam 
pārnesumam, kuru ieslēgsim, jo mašīnai jāpārvar liela pretestība un tā ātri zaudē gaitu. 

Treniņā jābrauc kalnā reizi pēc reizes, pārslēdzoties uz leju un pilnīgi izmantojot katra pārnesuma 
iespējas. 
 

PĀRSLĒGŠANA UZ ZEMĀKU PARNESUMU UN BREMZĒŠANA 
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Visefektīvākā bremzēšana ir uz riteņu saķeres zuduma robežas. Lai šo robežu sasniegtu, tā... brīžiem 
jāpārkāpj. Jauns autovadītājs, kurš bremzēdams domā, ka tūlīt, tūlīt riteņi nobloķēsies un sāks šļūkt, 
respektīvi, ka viņš jau ir uz saķeres zuduma robežas, droši varētu piespiest bremzi vēl par kādu 
trešdaļu vai ceturtdaļu stiprāk. Notiek arī tieši pretējais - viņš bremzē tik stipri, ka riteņi uzreiz 
nobloķējas.  
 Tātad uz bremzes pedāļa jāspiež ar izjūtu līdz slīdes sākumam, kuram esam jau gatavi; tiklīdz 
riteņi nobloķējas, mazliet atslābinām spiedienu, tūlīt to atkal pastiprinām un tā vairākkārt. Mašīna var 
sasviesties, tāpēc jāreaģē ar straujām stūres kustībām. 
 Saķere ar ceļa virsmu nezūd visiem četriem riteņiem reizē, vispirms tikai vienam. Tas allaž jāpatur 
prātā. Nav ne tādu bremžu sistēmu, ne arī tādu ceļa apstākļu, lai visi riteņi reaģētu absolūti vienādi. 
Bremzes "ņem" atšķirīgi (kaut arī atšķirības ir niecīgas, riteņi atrodas katrs savā virsmas punktā, un 
kāds no tiem vienmēr bloķēsies pirmais. Kaut sekundes simtdaļu agrāk, bet starpība tomēr ir. Un 
mašīna to mana. 
 Labam autovadītājam jājūt mirklis, kad pirmajam ritenim sāk zust saķere. No tā atkarīgs viss 
turpmākais. 
 Lasītājs varētu šaubīgi kratīt galvu - ja saķeri ar ceļa virsmu zaudējis tikai viens ritenis, bet trīs 
"tur", tad jau vēl nav tik ļauni . . . Paradoksāli, taču fakts: nekas ļauns nenotiks tad, ja bremzes būs 
slikti noregulētas. Tad iespējams reaģēt ar stūri, un bremzēšana var izrādīties pat efektīva. Protams, 
vienīgi uz tādas virsmas, kur stūres darbībai ir kāda nozīme. Ja, piemēram, uz ceļa ar augstu saķeres 
koeficientu nobloķējas labais pakaļējais ritenis, tas ir maz jūtams; nedaudz pagriežam stūri pa kreisi, 
izmantojam trīs pārējos riteņus stabilizācijai - un viss kārtībā. 
 Ja nobloķējas labais priekšējais ritenis, tad jau ir sliktāk, jo mašīnu rauj uz ceļa malu. Bet vai 
lasītājs zina, kāpēc tas tā? Proti, nobloķējoties labajam pakaļējam ritenim, var netraucēti darboties ar 
stūri un izmantot virziena ieturēšanai abus vadāmos riteņus. Nobloķējoties priekšējam ritenim, stūres 
darbība tiek traucēta, vadāmība samazinās un automobili sasviež sānis. 
 

PRIEKŠĒJO RITEŅU PIEDZIŅA 
 
 Kādreiz Polijā lielu interesi izraisīja kāds raksts, kurā bija stāstīts, kā slavenais somu autobraucējs 
Makinens pārslēdz pārnesumus, neizspiežot sajūgu. Bremzi viņš darbinot ar kreiso kāju, ar labo - 
vienīgi akseleratoru. Skaidrs, ka runa bija tikai par dažām rallija situācijām. Tūdaļ jāpiebilst, ka pats 
Makinens, kad viņam jautāja, vai tā ir taisnība, puspajokam atbildēja: šādu braukšanas metodi viņš 
iesakot bīstamam konkurentam - un par turpmāko tad varot būt drošs . . . 

Šis paņēmiens; pēc manām domām, piemērots tikai dažu marku automobiļiem, kaut gan 
izmēģināts ar dažādiem un, kā apgalvo paši izmēģinātāji, diezgan veiksmīgi. Taču tūdaļ jāpiebilst, ka 
tas ir bīstams pat autosportistam. Parastam mašīnas īpašniekam tas nav iesakāms nekādā ziņā un 
praktiski maz noderīgs arī pieredzējušam autovadītājam. 

Es lietoju šo paņēmienu, kad braucu ar automobili "Morris Cooper". Tam bija ievērojami 
paaugstināta jauda - no sērijveida varianta 75 ZS līdz 120 zirgspēkiem. Tomēr, lai to pareizi apgūtu 
un izmantotu, jāstrādā ar sviedriem vaigā. 

Kādēļ šādu paņēmienu lieto, un kam tas vajadzīgs? Lai izjauktu pakaļējo riteņu saķeri ar ceļu 
mašīnām, kam ir priekšējo riteņu piedziņa. 

Paskaidrojot teikto, īsumā pakavēšos pie priekšējo riteņu piedziņas īpatnībām. Dažas firmas 
labprāt izmanto šādu konstrukciju savos automobiļos un, reklamējot to, stāsta īstas leģendas, ka, lūk, 
tikai tā garantējot patiesu braukšanas drošību. 

Uz sausa ceļa pārnesumus maina diezgan bieži, uz slidena - retāk. Bet, ja pārslēgšana notiek 
retāk, atsevišķos gadījumos var lietot paņēmienu kreisā kāja uz bremzes, labā - uz akseleratora. 
Jāpiebilst, ka pārnesumu pārslēgšana, neizspiežot sajūgu, iespējama vienmēr. Vienīgi jāiemanās 
pāriet no pārnesuma uz pārnesumu tajā apgriezienu diapazonā, kad panākts ideāls samērs starp 
riteņu un kloķvārpstas griešanās ātrumu. Tad pārslēgšanas svira it kā pati pārlec no viena stāvokļa 
citā arī bez sajūga izspiešanas. Kreisā kāja paliek brīva. Jauki, bet kādēļ, tai jābūt uz bremzes tad, 
kad labā ir uz gāzes pedāļa? 

Lai straujāk veiktu pagriezienu, mašīnai jāiet slīdē. Jāslīd pakalējiem riteņiem. To var panākt, 
uzdodot gāzi, bet - tikai automobilim ar pakaļējo riteņu piedziņu. 

Kā radīt slīdi mašīnai ar priekšējo riteņu piedziņu? Piebremzējot. Jā, bet bremze darbojas uz visiem 
četriem riteņiem. Par rokas bremzi nevar būt ne runas, tā noderīga vienīgi veiklības braucienos, nevis 
ātrumtrasē. Tātad - kā sasviest pakaļējos riteņus automobilim ar priekšējo riteņu piedziņu? Vienlaikus 



 24

nospiežot bremzi un gāzi. Taču šis paņēmiens 
noderīgs tikai tad, ja motora jauda ievērojami 
pārsniedz bremzes efektivitāti. 

Par bremzi stiprāks motors turpina griezt 
priekšējos riteņus, bet bezpiedziņas pakaļējie riteņi 
tiek nobloķēti un sāk slīdēt. 
Uzdodot gāzi, tiek zināmā mērā izjaukta arī priekšējo 
- dzenošo - riteņu saķere ar ceļa virsmu. 

Nav taisnība tiem autovadītājiem, kuri apgalvo, ka 
priekšējo riteņu piedziņa «izvilks» mašīnu no jebkura 
pagrieziena, vajag tikai līkumā uzdot gāzi. Tas nav 
tiesa. «Izvilkt» gan izvilks, bet vienīgi droša ātruma 
robežās. Citiem vārdiem - braucot tā, ka pagriezienu 
varētu normāli veikt arī «izvilkšanai» domātajā 
ātrumā. 

Ja autovadītājs mašīnā ar priekšējo riteņu piedziņu 
ieiet pagriezienā, līkumā uzdod gāzi, veiksmīgi, bez 
sasviešanas, iziet no pagrieziena un uzskata, ka 
šķietamās briesmas novērsusi laikus uzdotā gāze, 
kas "izvilkusi" automobili, tad viņš maldās. 

Ja viņš ieietu pagriezienā ar savas mašīnas 
markai un . pagrieziena veidam pieļaujamo 
maksimālo ātrumu, tad, ieturot šo ātrumu, arī laimīgi 
veiktu virāžu; ja viņš, ieejot pagriezienā ar maksimālo 
ātrumu, virāžas vidū vēl uzdotu gāzi; tad ilgi uz ceļa 
nenoturētos (sk. zīmējumu «Rallija pagrieziens 
automobilim ar priekšējo riteņu piedziņu»). Melnā 
bultiņa norāda, kur beigtos brauciens... Jārīkojas tieši 
pretēji. Ja automobilis ar priekšējo riteņu piedziņu ieiet pagriezienā un jūtams, ka tas noticis uz 
maksimālā pieļaujamā ātruma robežas, tad, lai nenolidotu no ceļa, prasmīgi jāpiebremzē, nedaudz 
noslogojot priekšējos riteņus. 

Var rasties jautājums: jāpiebremzē vai tikai jānoņem kāja no gāzes pedāļa? Tas atkarīgs no motora 
tipa. Ja ir divtaktnieks, gāzes noņemšana vien maz ko līdzēs; 
četrtaktniekam ar to varbūt arī pietiktu. Četrtaktu motoram 
bremzējošais efekts ir jūtams; divtaktu - gaužām niecīgs, 
tāpēc tam viegli, pavisam nedaudz, jāpiepalīdz ar bremzi. 
Atkārtoju: bremzēšanai jābūt ļoti piesardzīgai! To var 
iemācīties tikai ilgstošā treniņā, jo instinkts liek bīstamā 
situācijā visu darīt asi, nesavaldīgi, nevis atturīgi, ar izjūtu, kā 
tas būtu nepieciešams. 

Iespējams vēl cits glābiņš - jāpacenšas izjaukt pakaļējo 
riteņu saķeri ar ceļa virsmu, tas ir, ievadīt mašīnu slīdē. Šo 
problēmu sīki un pamatīgi apskatīšu nodaļā par slīdē. 
Šimbrīžam tikai īsa norāde: lai veiktu pagriezienu tādā 
ātrumā, kurā, normāli braucot, mašīna "aizietu pa pieskari", 
tas jābrauc vadāmā slīdē. Bet vadāmas slīdes pamatā ir tīša, 
apzināta riteņu un ceļa saķeres izjaukšana. 

Piemēra pēc paskaidrošu, kas būtu jādara, lai izsargātos 
no avārijas. Kreisajā pagriezienā riteņi pagriezti pa kreisi un 
kustības virziens mainījies (sk. zīmējumu «Vadāma slīde»). 
Ja izdodas izjaukt pakaļējo riteņu saķeri, mašīnas pakaļgals 
sviežas pa labi, notiek sāniska pašbremzēšana kustības 
virzienā, un vienlaikus priekšējie riteņi - tagad jau pagriezti pa 
labi - turpina vilkt mašīnu uz priekšu. Šāds paņēmiens var 
glābt, un tā ir vadāmā slīde. 

Ja jūs braucat 120 ZS "'Morris Cooper" markas rallija 
automobilī un kreisā kāja ir uz bremzes, bet labā - uz 
akseleratora, tad, vienlaikus piebremzējot un uzdodot gāzi, 
tas ir, liekot priekšējiem (dzenošajiem) riteņiem griezties, 
izjaucat pakaļējo riteņu saķeri ar ceļu. Taču tas iespējams 
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tikai tad, ja motors ir daudz spēcīgāks par bremzi. 
Saķeres izjaukšana automobilim ar priekšējo riteņu piedziņu. (Katra nākamā gāzes došana saķeri 

vēl pamazina.) 
1. Automobilis taisnē pirms pagrieziena; noņemam gāzi. 

2. Pagriežam stūri, automobilis ieiet pagriezienā; gāze joprojām noņemta. Ja mēs jau tagad spēji 
uzdotu gāzi un izjauktu dzenošo (priekšējo) riteņu saķeri ar ceļu, mašīna aizslīdētu kustības kopspēka 
virzienā (sk. bultiņu). 

3.-6. Uzdodam gāzi un izjaucam saķeri, izejot no pagrieziena. Kaut arī riteņi pagriezti pa Iabi, 
mašīna tomēr virzās taisni. Ja tagad noņemsim gāzi, bet neiztaisnosim riteņus, mašīna aizies pa labi, 
nost no ceļa. 

Šo paņēmienu es uzskatāmi nodemonstrēju, šķērsodams Jendžejovas tirgu. Mans "Morris Cooper" 
pārbrauca pāri visam 60 metru platajam laukumam, ieturot vēlamo virzienu, kaut gan priekšējie riteņi 
bija vērsti pa labi. 

Ja runājam par veidu, kā nospiest bremzes pedāli, tas ne vienmēr būtu jādara tikai ar kreiso kāju. 
Uz gāzi un bremzi reizē var uzspiest arī ar labo kāju. . 

Nobeigumā vēl daži padomi tiem, kam pieder automobiļi ar priekšējo riteņu piedziņu un parastu 
vidējas jaudas motoru. 

Pats par sevi saprotams, ka nupat minētais paņēmiens šādām mašīnām nav piemērots, jo motora 
jauda par mazu. Bremze ir stiprāka. Varētu jau ņemt talkā rokas bremzi, taču to var atļauties tikai ļoti 
prasmīgs braucējs un - vienīgi izņēmuma gadījumos. 

Atgādinu, ka rokas bremze darbojas tikai uz pakaļējiem riteņiem, tātad it kā ideāli veic mums 
vēlamo funkciju - nobremzēt vienīgi tos. 

Taču rokas bremzes lietošana, kas ir plaši izplatīta un iecienīta veiklības braucienos, arī jāapgūst 
treniņā. Ja samērā lielā ātrumā to paturēs pievilktu kaut vai par ceturtdaļsekundi ilgāk, nekā 
vajadzīgs, mašīna nesasviedīsies mazliet sānis, bet sāks «dancot» ap savu asi. 

Un vēl viena piebilde: slīdes izraisīšanai nav izmantojama parastā tipa rokas bremze ar 
aiztursprūdu. Tas ir, tāda, kuras konstruktīvais risinājums kavē to strauji atlaist, "noņemt" mašīnu no 
bremzes. 

Es lietoju rokas bremzi asos pagriezienos jeb, rallistu valodā runājot, "pannās", bet tikai braucot ar 
"Morris Cooper". Šīs markas automobiļiem rokas bremzes aiztursprūds darbojas pēc pretēja principa. 
Lai sviru pēc pievilkšanas nofiksētu, tas jānospiež; citādi svira brīvi atkrīt atpakaļ, sākuma stāvoklī. 
Šāda tipa aiztursprūds ir arī jaunākajiem "Porsche" rallija automobiļiem. 

Svarīgs nosacījums, kas ietekmē rokas bremzes izmantošanu riteņu saķeres izjaukšanai, ir 
mašīnas ātrums. Visas bez izņēmuma rokas bremzes kārtīgi darbojas tikai līdz zināmam ātrumam. 
Tā, piemēram, "Porsche" ir apgādāts ar lielisku rokas bremzi, tomēr tā maz ko līdzēja, kad Londonas - 
Sidnejas rallijā, 300 kilometru garā posmā Turcijas kalnos, manai mašīnai pēc 140 kilometriem 
pārsprāga bremžu caurulīte. Turpināju ceļu praktiski bez bremzēm, jo "rocene" virs 70 km/h vairs 
neturēja, nemaz jau nerunājot par 120 kilometriem stundā. 

 

BREMZEŠANA UN PAGRIEZIENI  
 

BREMZĒŠANA UN INSTINKTS 
 
Kā zināms, bremzēšana uz slidenas virsmas, kā arī ļoti asa bremzēšana uz sausas virsmas var 

izraisīt slīdi. Kas ir slīde? Riteņu bloķēšanās jeb pārstāšana ritēt, kad zūd saķere un tie sāk šļūkt. 
Vienīgais glābiņš ir atlaist bremzi, lai riteņi atkal sāktu griezties un tādējādi atgūtu saķeri. 

Taču pieņemt šādu lēmumu ir bezgala grūti, ja vispār var runāt par lēmuma pieņemšanu dažās 
sekundes desmitdaļās. Ir jārīkojas pretēji pašsaglabāšanās instinktam, kas mudina spiest uz bremzes 
pedāļa vēl stiprāk. Instinkts reizēm paralizē pat vislabākā autovadītāja gribu. 

Līdzēt var treniņš inhibīcijā, kas iemācīs kontrolēt savu rīcību un to vadīt apzināti, nepakļaujoties 
instinktam. Iemācīs, piemēram, īstajā brīdī atlaist bremzes pedāli. 

 

PAR INHlBĪCIJU 
 



 26

Vārds «inhibīcija» cēlies no latīņu "inhibitio" - aizturēšana, aizkavēšana. Mēs to lietosim domas vai 
darbības aizkaves, aiztures apzīmēšanai. 

Slavenais Šveices pedagogs EmīIs Žaks Dalkross XIX un XX gadsimta mijā radīja ritmiku - mācību 
par cilvēka kustībām, kuras nozīme vēl nav pienācīgi novērtēta, un izkopa savu audzēkņu spējas 
inhibīcijas jomā līdz pilnībai, Starp citu, viņš inhibīcijas jēdzienu skaidroja daudz saprotamāk nekā, 
teiksim, Polijā izdotā V. Kopaliņska «Svešvārdu vārdnīca», kur par to sacīts: " . . . atturēšanās no 
darbībām, ko ierosina spontānas dziņas, stimuli, noslieces un instinkti . . ." Dalkrosam viss bija 
vienkārši - darīt to, ko negribas, un nedarīt to, ko attiecīgajā brīdī gribas darīt visvairāk. 

Lūk, viens no Dalkrosa piemēriem: jūs stāvat pie dzīvokļa durvīm, kur guļ smagi slims cilvēks, un 
zvanāt. Jāzvana būtu īsi, atturīgi, ļoti atturīgi, lai slimnieku neuzmodinātu, bet tobrīd jums krīt klāt pie 
kājām nikns kaimiņu suns. Jūs asām kājas kustībām aizsargājaties, un arī roka instinktīvi sāk spiest 
uz zvana pogas asi, nesavaldīgi. Ne jau aiz bailēm no suņa - vispārējais uzbudinājums ietekmējis arī 
rokas kustības. 

Tātad reakcijas jāprot šķirt, jāpanāk, lai darbotos tikai tās ķermeņa daļas, kas saņem prāta pavēles. 
Rokai viegli jāspiež zvana poga, kājai asiem spērieniem jādzen prom suns. 
Vingrinājumus līdzīgu situāciju atveidošanai izdomāt nav grūti. Kam tie vajadzīgi? Atcerēsimies dažas 
manas norādes: 

ja uz slidenas virsmas riteņi bremzējot nobloķējas, bremzes pedālis tūdaļ jāatlaiž, kaut arī 
uzbudinājums un bailes liek pastiprināt spiedienu; 

ja mašīna sāk slīdēt kreisajā pagriezienā, stūre jāgriež pa labi, kaut arī instinktīvi negribas vērst 
riteņus līkumam pretējā virzienā; 

ja riteņi sāk buksēt, jānoņem gāze, kaut arī jums, iekšēji vienotam ar mašīnu, it kā saplūdušam 
ar to, neapzināti gribas dot gāzi vēl stiprāk, lai palīdzētu automobilim. 

Un tā piemērus varētu minēt bez gala. Kamēr inhibīcija nav izprasta un apgūta praksē, kamēr 
instinktīvās tieksmes un reakcijas nevar pilnīgi brīvi šķirt no saprāta un situācijas analīzes nosacītām 
darbībām, par apzinātu mašīnas vadīšanu nav ko runāt un katra izglābšanās bīstamā satiksmes 
situācijā ir drīzāk nejaušība vai . . . laimīgs gadījums. 

 

BREMZĒŠANA 
 

Jau zinām, ka visiedarbīgākā ir bremzēšana uz riteņu saķeres zuduma jeb bloķēšanās robežas. 
Taču nekur nav teikts, ka nedrīkstētu bremzēt arī tā, lai riteņi šļūc... Tas ir ļoti bīstami, sevišķi uz 
slidena ceļa, un var beigties diezgan bēdīgi. 

Interesanti, ka dramatiskos mirkļos ātrāk un pareizāk nereti reaģē pasažieris, kas sēž blakus 
šoferim. Pasažieris savā ziņā arī ir autovadītājs. Lielā ātrumā braucot un nobremzējot, kad riteņi 
bloķējas un sākas šķietami neglābjama slīde, tieši pasažiera uzsauciens: "Atlaid bremzi!" - var 
savureiz visu vērst par labu. Te izpaužas atšķirība pašsaglabāšanās instinkta darbības mehānismā. 
Šoferis automātiski spiež uz bremzes pedāli aizvien stiprāk, bet pasažieris ar prātu saprot, ka nupat 
notiks katastrofa, un, cenzdamies sevi glābt, kliedz: "Atlaid bremzi!" 

Diemžēl ļoti bieži ir sastopams šāds skats: grāvī guļ sadauzīta automašīna, bet uz šosejas līdz pat 
grāvmalai stiepjas divas melnas bremzēšanas svītras. Deviņdesmit gadījumos no simta avārija varēja 
nenotikt, vajadzēja tikai īstajā brīdī atlaist bremzes pedāli. Pateikt to viegli, taču izdarīt - ārkārtīgi grūti. 
Vispirms jāpārvar stihiskā baiļu sajūta, tikai tad spēsim noņemt kāju no bremzes. Līdzēt var ilgs 
treniņš. 

Mašīna ar nobloķētiem riteņiem slīd turp, kur bija braukusi pirms tam. Stūres kustībām vairs nav 
nozīmes. Vienīgi bremzes pedāļa atlaišana, kad riteņi atkal sāk griezties, automobilim no jauna 
piešķir vadāmību. 

Savās autobraucēja gaitās esmu nokļuvis ne vienā vien kritiskā situācijā. Divas reizes ielidoju grāvī 
tikai tādēļ, ka krampjaini bremzēju līdz pēdējam mirklim. Pēc tam nežēloju laiku un ilgi vingrinājos 
nomākt šo mānīgo, pašsaglabāšanās instinkta diktēto refleksu, pārvarēt bailes un atlaist bremzes 
pedāli tieši vajadzīgajā mirklī. 

Vienu no briesmīgākajiem brīžiem savā mūžā piedzīvoju 1968. gadā Montekarlo rallijā, ceļā starp 
Gdaņsku un Bidgošču. 

Ceļš slidens. Sāku apdzīt autobusu. Pēkšņi no sānceļa pa kreisi izbrauc "Star" markas kravas 
automobilis un nāk man tieši virsū. Braucu ar kādiem 140 km/h. Apdzīt vairs nepagūšu. Bremzēju. Ik 
pa mirklim riteņi nobloķējas. (Uz slidenas virsmas vienīgā iespējamā un efektīvā ir tā dēvētā 
impulsveida bremzēšana.) "Star" jau pavisam tuvu. Esmu ceļa kreisajā malā, aptuveni pie autobusa 
pakaļējiem riteņiem. Bremzēju līdz beidzamajam mirklim, tieši pirms sadursmes atlaižu bremzi un 
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griežu stūri pa labi. Izdevās. Biju glābts. Mana "Porsche" priekšgals tikai noslīd gar autobusa. 
pakaļējo buferi. Lai veiktu šādu manevru, nepieciešama aukstasinība un pamatīgs treniņš. Jā, bet kā 
tad būtu jātrenējas? 

Kaut vai tā: tukšs laukums. Starp divām zemē ieraktām kārtīm novilkta aukla un uz tās uzmesta, 
teiksim, sega. Braucam tai virsū, bremzējam tā, lai riteņi šļūc, pēdējā metrā pirms segas atlaižam 
bremzi un nogriežamies pa labi vai pa kreisi. Var sarīkot pat sacensības - kurš tuvāk pieslīdēs ar 
nobloķētiem riteņiem pie šķēršļa un tomēr no tā izvairīsies. lespējami ļoti dažādi vingrinājumi. Tā, 
piemēram, šķērslis var būt arī līnija uz brauktuves, aukliņai piesprausta avīžlapa vai kas cits. 

 

BREMZĒŠANA APDZENOT 
 

Tagad parunāsim par cita veida bremzēšanu - bremzēšanu apdzenot. 
Iztēlosimies šādu situāciju: esam uz šosejas un braucam ar ātrumu 120 kilometri stundā. Priekšā ir 

smagais automobilis, kas virzās lēnāk, teiksim, ar kādiem 60 kilometriem stundā, bet pretī nāk vieglā 
mašīna. , 

Kravas automobilis atrodas apmēram vidū starp mums un pretim nākošo transporta līdzekli. 
Piebraucam tuvu klāt kravas mašīnai, kura mums jāapdzen, piebremzējam, samazinām ātrumu līdz 

50 km/h vai pat mazāk, nogaidām, kamēr pretī nākošais automobilis paiet garām, ieslēdzam virziena 
rādītāju, sākam ieskrējienu un - vienlaikus arī apdzīšanu... 

Muļķīgi, vai ne? Bez šaubām. Taču cik bieži ar šādu muļķību jāsastopas uz ceļa! 
Jau sacīju, ka braukšanai jābūt plūdenai, bez neattaisnotiem uzrāvieniem un asas bremzēšanas. 

Tagad vēl piemetināšu, ka jebkura apdzīšana jāizdara slaidā, līganā puslokā. 
Izanalizēt šāda veida manevru palīdzēs nākamais zīmējums; kurā attēlotas apdzīšanas trīs fāzes. 
Apdzīšana slaidā puslokā ļauj jau iztālēm pamanīt, kas brauc pa priekšu un kas nāk pretī, un 

paredzēt iespējamu apdzenamā transportlīdzekļa vadītāja rīcību (var taču gadīties, ka viņam savukārt 
ir priekšā pajūgs vai velosipēdists un, apbraucot to, mašīna negaidot novirzās pa kreisi). Vārdu sakot, 
ļauj ņemt vērā dažādas varbūtības. Tas ir viens. 

Otrs - jau priekšlaikus noņemot kāju no gāzes 
pedāļa, uz brīdi nedaudz samazinot ātrumu un 
palaižot garām pretimnākošo mašīnu, varam izdarīt 
apdzīšanu vienmērīgā gaitā, bez lieka ieskrējiena. 

Jāpatur prātā arī tas, ka, iznirstot gandrīz vai 
taisnā leņķī viņpus transportlīdzekļa, kuru taisāmies 
ar šādu "metodi" apdzīt, riskējam frontāli sadurties 
ar mašīnu, kas strauji nāk no pretējās puses un 
kuru mēs, neērtā apdzīšanas manevrā aizņemti, 
varam nepamanīt. 

Nepieciešams izkopt attāluma izjūtu un 
iemācīties noteikt to transportlīdzekļu ātrumu, kuri 
attiecīgajā satiksmes situācijā ir ap mums. Tas ir 
ārkārtīgi svarīgi, reizēm pat izšķiroši kā mūsu, tā arī 
citu cilvēku dzīvības saglabāšanai. Šādu prasmi 
dod pieredze, bet - tikai apzināti krāta pieredze! 

Pirmajā minētajā apdzīšanas gadījumā runa bija 
par ātrumiem ap 100 km/h un vairāk. Kas tur par 
brīnumu, ka viduvējs šoferis, lāgā nespēdams 
novērtēt situāciju, piebrauc - drošs paliek drošs - 
apdzenamajam transportlīdzeklim tā patuvāk (ja 
vien ne pārāk tuvu!) un aiz tā nogaida; kamēr 
pretimnākošā mašīna ir garām? Pats par sevi tas 
nav nekas ļauns, ja vien strauji nekrītas ātrums (uz 
pusi un vairāk) un netiek izjaukts gaitas plūdenums. 

Diemžēl uz mūsu ceļiem nereti vērojamas 
pavisam neiepriecinošas ainas. Mašīna brauc ar 
kādiem 70 km/h, šoferis neprot novērtēt pretim 
braucošā automobiļa ātrumu un attālumu līdz tam, 
priekšā gadās, teiksim, pajūgs vai traktors (sk. 
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zīmējumu), viņš nobremzē, ātrums samazinās līdz 15 km/h, un paiet vismaz 20 sekundes, kamēr 
atkal tiek izdarīts ieskrējiens un sasniegti pirmītējie 70-75 kilometri stundā. 
 Autovadītāja izjūtas trūkuma dēļ ir notikusi lieka bremzēšana. Gadās jau, protams, situācijas, kad 
piebremzēt aiz velosipēdista vai traktora ir nepieciešams (priekšā nepārredzams pagrieziens vai 
kāpums, pretī nāk mašīna), bet ari tad jāorientējas jau laikus un ātrums jānoņem pakāpeniski, lai 
neiznāktu vilkties gliemeža gaitā un pēc tam sākt jaunu ieskrējienu. 
 Atcerieties un iegaumējiet! Jūs nekā nezaudēsiet, ja mazliet noņemsiet gāzi jau gabalu pirms 
apdzīšanas sākuma! Ja uz šosejas ar dzīvu satiksmi 100 kilometros gadās 20 šādas nevajadzīgas 
bremzēšanas, tiek zaudētas apmēram 400 sekundes jeb gandrīz septiņas minūtes (bet autovadītāji 
taču visi kā viens mēdz dižoties ar vislielāko caurmēra ātrumu dažādās trasēs . . .). Izkopjot attāluma 
un ātruma izjūtu, no šiem zudumiem var izvairīties. 
 Attāluma izjūta var būt gan iedzimta, gan treniņā iegūta, tam nav nekādas nozīmes. Galvenais, ka 
tā ir. Šādas izjūtas trūkums ne tikai apgrūtina un palēnina braukšanu - tas ir pat bīstams. Atkārtoti 
uzsveru un droši vien uzsvēršu vēl: treniņš, treniņš un vēlreiz treniņš! Ceru, jūs uzsāksit to kaut vai 
tādēļ, ka esat saprātīgs; ar atbildības sajūtu apveltīts cilvēks un apzināties - iemaņu trūkumam var būt 
ļoti smagas sekas. Varbūt vārds "treniņš" jums šķiet pārāk sportisks, tāpēc sacīšu citādi: 
vingrināsimies braukt arvien labāk! Izteiksmes īsuma labad tomēr atļaušos arī turpmāk palikt pie 
vārda "treniņš". 
 

ESAM KUSTĪGAS SITUĀCIJAS KUSTĪGA DAĻA 
 
 Tā ir ļoti svarīga atziņa, kas jāpatur prātā, jāizprot un jāizmanto praksē. Situācija uz šosejas vai 
ielas ir kustīga situācija: 
 brauc automobiļi, drāžas motocikli, steidzas ļaudis . . : un ripo jūsu mašīna. 
 Labs autovadītājs aptver situāciju kopumā, redz visu, kas notiek ap viņu un ar viņu, samēro savu 
ātrumu ar pārējo satiksmes dalībnieku ātrumu un brauc, iekļaujoties situācijā, nevis to ignorējot. Asi 
nebremzē, neizdara straujus uzrāvienus - rīkojas kā kustīgas situācijas kustīga daļa.  
 Kad viņš ir apguvis spēju reaģēt uz mainīgo vidi gandrīz vai automātiski (taču nezaudējot 
paškontroli) un just sevi kā dabisku tās sastāvdaļu, kad viņa kāja it kā pati no sevis atlaiž vai piespiež 
gāzes pedāli, jo, lūk, priekšējā mašīna bremzēs, sieviete ar bērnu ratiņiem tūdaļ iznāks uz braucamās 
daļas; gājējs gatavojas spert soli nost no ietves, - kad viņu jau vada nemaldīga situācijas izpratne un 
izjūta, viņa braukšanas stils pasažierim rada iespaidu, ka mašīna traucas pa tukšu ielu, nesastopot 
nekādus šķēršļus. Viss notiek plūdeni, bez jūtamiem paātrinājumiem un palēninājumiem. 

Ja iemaņas to atļauj, var braukt arī ātri, tas nav nekas ļauns, taču braukšanai jābūt drošai, 
plūdenai, saskaņotai ar vispārējiem satiksmes apstākļiem, ko prasmīgs šoferis vienmēr prot izmantot 
savā labā. 

 

BRAUKŠANAS PLŪDENUMS. 
 

Sēžot blakus šoferim, kurš to vien zina kā «spiest pa federi» un «sist pa presēm», drīz esam 
noguruši vairāk nekā viņš, taču nevilšus rodas doma - tas gan ir brašs zēns, cik ātri viņš māk braukt! 
Ātri? Nav tiesa! Tā ir tikai šķietamība. Šādi vadot automobili, vidējais ātrums neizbēgami ir mazāks, 
ievērojami mazāks nekā tas, ko sasniedz vienmērīgā, plūdenā braukšanā. 

Lai panāktu plūdenumu, nepieciešams labi ievingrināties pārnesumu maiņā. Atgādināšu vēlreiz: 
tas izdarāms tikai ilgstošā treniņā. Ideāla roku un kāju kustību koordinācija, pārslēdzot pārnesumus, - 
lūk, mērķis, uz kuru jātiecas. Vienalga, lai kāds būtu ātrums, šo darbību veicot, mašīna nedrīkst ne 
raustīties, ne arī samazināt gaitu. 

Pieņemsim, ka šī māka jau apgūta. Negaidot rodas vajadzība strauji kāpināt ātrumu. leslēdzam 
zemāku pārnesumu, ieskrienamies, pārslēdzamies uz augšu un... jūtam; ka mašīna gluži vai ar 
lēcienu raujas uz priekšu. Taču nekas slikts nav noticis, tā tam jābūt. Negribēts "ruksis" un apzināts 
spējš paātrinājums nepavisam nav viens un tas pats. 

Labu autobraukšanu var salīdzināt ar laba daiļslidotāja priekšnesumu. Svarīga ne tikai 
programmas izveide un augstākās grūtības pakāpes elementu skaits - visvairāk punktu dod par 
slidojuma eleganci un plūdenumu. Es nepārteicos - tieši par plūdenumu. Arī braukšanā tā ir pati 
lielākā māksla, kas visgrūtāk apgūstama, jo ceļā stājas visi iespējamie šķēršļi, kādus vien 
autovadītājs var iedomāties. Viņam jāapvieno šķietami nesavienojamais: maksimāls kustības ātrums 
ar šķietamu nesteidzību, pat laiskumu. Allaž jāatceras, ka svarīgs ir braukšanas ātrums kopumā, 
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nevis ātra (un vairākumā gadījumu nevajadzīgi ātra) atsevišķu ceļa posmu noskriešana, kam tūlīt 
seko asa bremzēšana, jūtami samazinot caurmēra ātrumu. 

Izkopt savu ātruma un attāluma izjūtu līdz tādai pakāpei, lai tā nekļūdīgi "pateiktu priekšā", kā 
braukt katrā konkrētā gadījumā, un ieskrējienu kombinācijas ar nepieciešamo bremzēšanu dotu 
vislabāko vidējo rezultātu, - tas ir grūts un sarežģīts, taču bezgala pateicīgs darbs. 

Matemātiski braukšanu varētu izsacīt kā ceļa iespējas plus autovadītāja iespējas. Ideāla braukšana 
ir tāda, kad mašīna, plūdeni un vienmērīgi virzoties uz riteņu saķeres robežas un pat aiz tās, tomēr 
paliek droša ātruma ietvaros. 

Pievērsīsim uzmanību arī kustību koordinācijai. Asa, raustīga roku un kāju darbība neliecina par 
ātru reakciju, pārnesumu "pārciršana" ne vienmēr notiek tad, kad to pieļauj motora apgriezieni. Katrai 
kustībai, kas ietekmē automobiļa braukšanas virzienu un motora darbības ritmu, jābūt apzinātai, 
mērķtiecīgai un plūdeni saskaņotai ar katru iepriekšējo un nākamo kustību. 

Pareizā, neatlaidīgā treniņā autovadītājs panāk, ka viņa kustības kļūst zibenīgas, kaut gan, no 
malas skatoties, tās nepavisam tādas nešķiet. Tieši otrādi - tās Iiekas rāmas, pat nemanāmas. Ja 
līdzbraucējs ir aizvēris acis un neieklausās motora troksnī, viņš var arī palaist garām mirkļus, kad 
augstas klases autovadītājs pārslēdz pārnesumus. 

Sākot pilnveidot savu braukšanas māku, iznāk saskarties ar visdažādākajiem aizliegumiem un 
noliegumiem. To nedrīkst, tas nav brīv, tā nav atļauts... Bet, kad iemaņas nostiprinājušās, pēkšņi 
izrādās, ka drīkst visu, izņemot - pārkāpt satiksmes noteikumus. Jo braucējs nu zina, kas viņam 
jādara, kā jādara un kāpēc jādara. Drīkstēšanas pamatā ir prasme. Var pat atļauties pārkāpt vienu 
otru šķietami negrozāmu noteikumu un prasību, bet vienīgi tad, ja skaidri zināms, kas no tā iznāks, un 
sekas ir tieši tādas, kā autovadītājs paredzējis. 

 

PAGRIEZIENI 
 

Pamatnoteikums: pagriezienu nedrīkst veikt brīvgaitā. Pagrieziens vienmēr jāizbrauc ar ieslēgtu 
pārnesumu. Ar kuru? Ar to, ar kuru no šī pagrieziena izbrauksim. Vispārīgāk runājot, ar zemāku 
pārnesumu nekā tas, kurš bija taisnajā ceļa posmā. 

Zemāks pārnesums jāieslēdz jau pirms pagrieziena. Būs lielāks paātrinājums, izejot no tā, un, kas 
ir ļoti svarīgi, zudīs nepieciešamība pārslēgt pārnesumu pagriezienā. 
Pagriezienā nevajag bremzēt. 

Tiesa, gadās situācijas, kad, glābjoties no satiksmes negadījuma, iznāk pagriezienā mainīt 
pārnesumu un arī bremzēt, taču tie ir izņēmuma gadījumi. Tātad atcerēsimies: pagriezienā jāieiet ar 
pārnesumu, ar kuru gribam no tā iziet, un nav jābremzē. 

Pacentīšos dažos vārdos izklāstīt savu viedokli par autovadīšanu. Braukt, vadīt mašīnu liekas 
vienkārši, tomēr patiesībā tas ir ļoti sarežģīti. Tā ir māksla, kurā var sasniegt virtuozitāti, un šīs 
mākslas robežas ir tik plašas, ka to nav iespējams iekļaut noteiktos ietvaros. Viss it kā ir loģiski un 
skaidri, šķiet, vajag tikai apgūt dažas darbības, bet, reiz sācis mācīties, autovadītājs atklāj aizvien 
jaunus risinājumus un to kombinācijas un papildinās vēl, vēl un vēl... 

Jo ilgāk un dziļāk analizēju autobraukšanu, jo vairāk sliecos secināt, ka pat visvienkāršākās 
darbības nevar formulēt viennozīmīgi, kā pastāvīgas un nemainīgas. Viss atkarīgs no daudziem un 
dažādiem faktoriem. Tā, piemēram, es jau runāju par bremzēšanu un pagriezienu veikšanu. To darot, 
arvien domāju par kādu konkrētu bremzēšanas gadījumu vai pagriezienu, kādu konkrētu automobili. 
Un, protams, par konkrētiem atmosfēras apstākļiem, ceļa seguma veidu un stāvokli. Viss ir tā, kā 
uzrakstīts, bet - tikai kādā konkrētā gadījumā. Ja mainās kaut vai daži faktori, autovadītāja reakcija 
būs citāda, turklāt jāņem vērā viņa prasme. 

Lasītājs varētu man pārmest nekonsekvenci. Sak, vienā vietā autors saka tā, citā - atkal šitā... 
Piekrītu, ka viņam ir sava daļa taisnības, bet - tikai formāli. Autobraukšanā viss ir ārkārtīgi relatīvs, 
nosacīts. 

Atkārtoju: mašīnas vadīšanas mākslu nav iespējams iekļaut nekādos reizi par visām reizēm dotos 
ietvaros. Lūdzu piedošanu, taču tā nav mana vaina! Skaidrs tikai viens: jo lielāka pieredze, jo vairāk 
atļauts. 

 

GĀZES DOŠANA 
 

Pastāv teorija, ka pagriezienā gāze jādod; sākot ar tā vidu. Maldīgs uzskats! Gāze vienmēr jādod, 
jau ieejot pagriezienā (sk. zīmējumu "Pagriezieni"). 
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Sporta braukšanā - ja pagrieziens ir taisnā leņķī un automobilim pakaļējo riteņu piedziņa - rīkojas 
šādi: pagriezienam tuvojas lielā ātrumā, asi bremzē un ieslēdz pārnesumu, ar kuru gatavojas ieiet 
pagriezienā un iziet no tā (sk. nākamo zīmējumu; pārnesumi apzīmēti ar cipariem). Pagriezienā ieiet, 
gandrīz vēl bremzējot, kad mašīna jau iegulstas līkumā, atlaiž bremzi (beigās tā ir tikai viegla 
piebremzēšana, lai palielinātu riteņu saķeri), pagriež stūri un strauji uzdod gāzi, lai izjauktu (nedaudz!) 
pakaļējo riteņu saķeri ar ceļa virsmu. Kad mašīnas pakaļgals sāk "peldēt" sānis, virziena 
saglabāšanai kontrē ar stūri un veic pagriezienu slīdē. Kā jau minēju, šāda spēja gāzes došana un 
riteņu saķeres izjaukšana raksturīga tikai sacīkšu braukšanā. 

 

 
 
Paņēmiens ir grūts, no grāmatas vien to iemācīties nevar. Taču apgūt ir ieteicams, jo prasme ņemt 

pagriezienu slīdē var noderēt ne tikai autosacīkstēs, par ko drīz būs runa, bet dažreiz arī parastā 
ikdienas braukšanā. Lai paņēmienu iekļautu savā "repertuārā", tas tehniski jānoslīpē līdz pilnībai. 
Tātad atkal apzināts treniņš, strādātgriba, pacietība. 
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PAGRIEZIENI SACĪKŠU BRAUKŠANĀ 
 

Ja mašīna tuvojas pagriezienam ar ātrumu 150 km/h, arī pēc 
bremzēšanas tai vēl ir liela inerce. 

Kas un kādā secībā jādara, lai pagriezienu veiktu pēc iespējas 
drošāk? Jāpievērš uzmanība diviem pamatelementiem. 

Pārnesuma izvēle, ieejot pagriezienā. Izdarīt pārslēgšanu līkumā 
nedrīkst. Tas ir viens: Patiesību sakot, "nedrīkst" nav īsti pareizi teikts, 
autobraukšanā šādu jēdzienu nepazīst. Varētu sacīt - visādā ziņā 
jāizvairās izdarīt pārslēgšanu līkumā. Atcerēsimies: no pagrieziena 
jāiziet ar pārnesumu, ar kuru tajā ieiets. Labāk nedaudz zaudēt 
ātrumu, ieejot pagriezienā, toties veikt to plūdeni un būt gatavam 
jebkuram pārsteigumam. Līkums var izrādīties asāks, nekā cerēts, ceļš 
var būt nobērts ar smiltīm . . . un tā joprojām. 
Ātrums, kādā ieejam pagriezienā. Lai izvairītos no nepatīkamiem 

starpgadījumiem, labāk; daudz labāk ieiet tajā, lēnāk, ar abām rokām 
turot stūri un droši valdot pār mašīnu, un iziet pa apzināti izvēlētu līkni. 

Cik laika var ietaupīt, strauji ieejot pagriezienā? Desmitdaļu 
sekundes? 

Tas nav daudz. Neattaisnota steiga beidzas ar to, ka izejam no 
pagrieziena par 4-5 km/h lēnāk, nekā būtu iespējams; ja ieietu pareizi. 
.Un tās laika izteiksmē vairs nav desmitdaļas, bet jau veselas 
sekundes. 

Kāds ārzemju sportists man reiz rallijā vaicāja, cik lielā ātrumā var 
ieiet tajā un tajā pagriezienā. Kolēģi apgalvojot, ka ar 120 kilometriem 
stundā. "Var jau," es atbildēju, "bet tikai vienu reizi . . ." Vai joks? Bez 
šaubām. 

Uz šādu izplūdušu jautājumu: «Cik lielā ātrumā var ieiet 
pagriezienā?» - teorētiski varētu- atbildēt: "Pēc vēlēšanās. Kaut vai ar 
200 kilometriem stundā..." Jo, nedomājot par iziešanu no tā, ieiešanas 
ātrums zaudē nozīmi. 

Atkārtoju un uzsveru: svarīgs ir ātrums; kādā izejam no pagrieziena. 
Tas jāpatur prātā, jau sākot manevru. 

 

PAGRIEZIENU «NOGRIEŠANA» 
 

Sacīšu skaidri un nepārprotami: parastā, ikdienas braukšanā 
pagriezienu «nogriešana» nav pieļaujama.  

Izņēmuma gadījumos, ja ir lietiska pārredzamība, ja uz ceļa nav 
nepārtrauktas viduslīnijas, varētu daļēji «nogriezt» labo 
pagriezienu, jo tas nerada briesmas citiem satiksmes 
dalībniekiem. Turpretī kreisā pagrieziena "nogriešana" ir ļoti 
bīstama. Zīmējumā redzam, kādas tam var būt sekas. Pat tad, ja ir 
pilna pārredzamība, autovadītāja pienākums ir braukt pa ceļa labo 
pusi. 

Braukšanas veida izvēli sacīkstēs un ikdienā nosaka konkrētie 
apstākļi. Speciālajos rallija posmos satiksme ir slēgta; nav riska 
sastapt negaidītu šķērsli (automobili, velosipēdistu utt.) un var 
griezt pagriezienus, kā vien tīk; parastā, atklātā satiksmē 
braukšanas veidam un ātrumam jābūt saskaņā ar satiksmes 
noteikumu prasībām un vispārējo ceļa situāciju. 

Tātad ikdienā pagrieziens jāveic tā, lai tas netiktu mākslīgi 
sašaurināts, respektīvi, neiebraucot pretējā virziena braukšanas 
joslā. Autovadītājam jācenšas maksimāli izmantot viņam atvēlēto 
brauktuves platumu un veikt pagriezienu pa līkni, kas vistuvākā 
taisnei. 

Rallijā, slēgtajos speciālajos (jeb ātruma) un kalnu posmos ir 
pavisam citādi. Ceļš it kā kļuvis divtik plats, sportista rīcībā ir visa 
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brauktuve, turklāt ar vienvirziena kustību un bez jebkādiem traucēkļiem. 
Par pagriezieniem es jau runāju, tikai slēgtā trasē braucējam ir plašākas manevra iespējas. Vienīgi 

no viņa mākas atkarīgs, kā tās tiks izmantotas un vai pagriezieni tiks veikti pa ideālu līkni, ar 
vislielāko iespējamo ātrumu. 

 
 

Pagriezienā ieejot, virāža var būt arī samērā 
asa, ja vien ir paredzama iespēja to maksimāli 
"iztaisnot", izejot no pagrieziena (sk. zīmējumus 
«Pagrieziens ikdienā... un rallijā»). Pats par sevi 
saprotams, ka ieejas līkne jāaprēķina tā, lai virāža neiznāktu pārāk asa un tādējādi tās izpilde pārāk 
lēna salīdzinājumā ar iespējām, kādas dod rallija paņēmiens. 

 

DIVI PAGRIEZIENI PĒC KĀRTAS 
 

Pirmais - pa labi, un tūdaļ, arī otrs - pa kreisi. S burts, tikai otrādi apvērsts. 
 

 
 
Labajā pagriezienā ieiet no ceļa kreisās malas (runa ir par satiksmei slēgtu posmu rallijā) un to 

nogriež, taču, sākot kreiso pagriezienu, vairs neatgriežas ceļa labajā malā, lai pēc tam pārietu uz 
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kreiso un "nogrieztu" arī šo pagriezienu, bet rīkojas citādi. Vārdu sakot, pirmo pagriezienu ņem asā 
lokā, neuzskatot to par patstāvīgu manevru (aizmirstam ideālo līkni, kas obligāta, veicot vienu 
pagriezienu); un pievērš visu uzmanību tam, lai vislielākajā ātrumā un vistaisnāk izietu no otra, 
beidzamā pagrieziena (sk. zīmējumu "Pagriezienu veikšana rallijā"). 
Atcerēsimies: pats svarīgākais ir labi iziet no pagrieziena. 

Cits citam sekojošu pagriezienu virknē pamatprincips ir izbraukt tos pa līkni, kas vistuvākā taisnei, 
pakļaujot manevru pēdējā pagrieziena pamatnosacījumam, tas ir, straujai un drošai izejai no tā. 

 

GARŠ PAGRIEZIENS 
 

Garā pagriezienā kādā noteiktā brīdī jāpāriet uz ceļa iekšmalu un jābrauc pa to (sk. zīmējumu). 
Līkne šķietami kļūst asāka, taču šādi pagriezienu var veikt ātrāk. 
Stūre jāizlīdzina tikai līkuma beigās un no pagrieziena jāiziet ar pilnu gāzi. Pēdējais pagrieziena 
posms jāveic pa iespējami taisnāku līniju. Šis paņēmiens pieļaujams tikai rallijā. 
 

 
 

SLĒGTA LOKVEIDA TRASE 
 

Slēgtā lokveida trasē ikviens sacīkšu dalībnieks cenšas 
atrast savu optimālo maršrutu un katrā nākamajā aplī turēties pie 
'iebrauktajām pēdām. Spēkā ir tās pašas prasības un ieteikumi, 
kas citos ceļa apstākļos, vienīgi jāatceras, ka bremzēšana, 
paātrinājumi un pagriezienu "griešana" jāpielāgo konkrētās 
trases īpatnībām. 

Reiz man gadījās startēt Zandvortā, Holandes Grand Prix 
trasē 1.formulas automobiļiem, kur Tulpju rallija dalībniekiem 
vajadzēja .veikt tikai vienu apli. Nekad vēl nebiju tur braucis. 
Situācija negaidot sarežģījās, jo treniņā ievēroju, ka divi sāncenši 
pirms manis ņem pagriezienus pavisam citādās līknēs nekā es. 
Radās grūta dilemma: kas rīkojas pareizi - viņi vai es... Izrādījās, 
ka taisnība bijusi man. Kad vēlāk runāju par šo jautājumu ar 
pazīstamo autobraucēju Karlsonu, kurš vēroja sacensības, un 
mēs kopā apskatījām trases shēmā iezīmēto ideālo braukšanas 
līkni (to var apskatīt arī lasītājs), atklājās, ka esmu to gandrīz vai 
kopējis, jo atkāpes bijušas niecīgas.  
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Tā, piemēram, es vienīgais kādu garu pagriezienu biju ņēmis ; pa iekšējo jeb mazo loku un 
pārgājis uz trases ārmalu, tikai izlīdzinot mašīnu līknes izejā. Visi pārējie brauca pa ārējo malu, un es 
ieguvu vairāku metru pārsvaru. Rallistam jāprot savas teorētiskās zināšanas, kas gūtas no 
aprakstiem, shēmām un zīmējumiem, savienot ar trases izjūtu. Tā nāk līdz ar pieredzi, ilgā treniņā. 
Īss paskaidrojums Zandvortas trases zīmējumam. 
Pagrieziens A - normāls loks. 
Pagrieziens B - nesagādā nekādas grūtības. 

Pagrieziens C - jāvirzās pa pieskari; pareizo ceļu rāda vienlaidu līnija līdz pagrieziena D iekšējam 
līkumam; šādi braucot, saglabā ātrumu līdz pašam pagriezienam D. 

Pārtrauktā līnija rāda, kā būtu jāveic viens atsevišķs pagrieziens; tā kā šoreiz pagrieziena D 
izbraukšana atkarīga no iepriekšējā trases posma īpatnībām (vesela virkne pagriezienu), pareizo 
maršrutu ataino vienlaidu līnija. 

 

"PANNA" 
 

Ass pagrieziens, kas maina braukšanas virzienu par 180°, jāņem īpašā veidā. Šādam 
pagriezienam, ko rallisti mēdz dēvēt par "pannu", jātuvojas pa ceļa ārmalu, vēlāk jāpāriet uz vidu un 
jāiziet no tā pa iekšējo malu. 
Kā veikt virkni pagriezienu, ja vidū ir "panna"» 

Kopā izbrauksim Kubaloņecas ātrumposmu kalnos, kas ietverts Vislas rallijā. Kā redzam zīmējumā, 
tur ir ne mazums pagriezienu, «panna», atkal pagriezieni . . . Starp citu, dabā pagriezienu pirms 
"pannas" ir daudz vairāk. Jau tuvojoties pagriezieniem A un B, rīkosimies tā, lai varētu tos paņemt pa 
iekšējo malu - no viena pagrieziena iekšmalas uz nākamā iekšmalu. 

Kad būsim šādi veikuši pagriezienu B, uz 
labo malu nepārejam, bet turpinām braukt 
pa kreiso (ne gluži gar grāvi, taču pa kreiso 
malu), ieejam diezgan dziļi "pannā" 
(negatavojamies to ņemt jau tūdaļ aiz 
pagrieziena B, "negriežam" līkumu, 
nepārejam uz iekšmalu), gandrīz vidū 
izdarām labo pagriezienu tā, lai punktā C 
cieši pietuvotos līkuma iekšējai malai un 
pieskare būtu vērsta uz pannas ārmalu, 
virzāmies pa to uz ceļa kreiso pusi, 
paliekam tajā un attālumu starp punktiem D 
un F veicam praktiski pa taisni, jau punktā 
E sākot "griezt" pagriezienu F, lai izietu 
pagrieziena G ārmalā. 

Zīmējumā attēlotā nepareizā līkne 
izskaidro nule veiktā manevra būtību. 
Braucējs, kurš jau pirmajā, zīmējumā 
neparādītajā pagriezienā virzās pa ceļa 
iekšmalu, pārāk ilgi pārvietojas uz 
pagrieziena A ārmalu, pārāk maz "nogriež" 
pagriezienu B, tūlīt nevajadzīgi atgriežas 
ceļa vidū un pāragri sāk ņemt "pannu". Izejot no tās, viņš punktā D piespiežas ceļa iekšmalai, gluži 
nepamatoti un lieki tuvojas punktam E no labās puses, par daudz ilgi brauc pa ceļa ārmalu, 
gatavodamies ņemt pagriezienu F, un iziet punktā G, atkal gluži lieki un nevajadzīgi būdams pārāk 
tālu trases labajā pusē. Taču arī bez apraksta skaidri un gaiši redzams, ka sarkanā līkne ir plūdena 
un maksimāli tuva taisnei, bet melnā izlocīta un tātad garāka. 

Vēl viens piemērs: speciālā ātrumposma pēdējais fragments Volskas Mežiņa trasē Krakovā (sk. 
zīmējumu «Pagriezieni rallijā»). Pagriezienā A jācenšas braukt, cik vien var tuvu iekšmalai, jāturas pie 
tās, taču saprātīgi, nevis par katru cenu; punktā B vēl esam ceļa labajā pusē, bet punktā C sākam jau 
virzīties uz kreiso pusi, kas vienlaikus ir nākamā pagrieziena iekšmala. (Punktā B daži autobraucēji 
pieļauj kļūdu: viņi neturpina ceļu taisni, bet iziet nākamā - un šajā gadījumā vissvarīgākā - pagrieziena 
ārmalā. Bet tas taču ir izejas pagrieziens! Neprasmīgs braucējs sāk «spiest» mašīnu tajā un iztaisnot 
līkni tikai punktā D, bet tas bija jādara jau punktā B.) Tālāk brauc pa iekšmalu un, tikko rodas iespēja 
pāriet taisnē (punktā E), to nekavējoties dara. 
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Minētais piemērs šķietami ir pretrunā ar manām iepriekšējām norādēm. Taču konkrētajā gadījumā 
ir runa par ļoti garu pagriezienu, kur nepieciešams tieši šāds braukšanas paņēmiens. 

Cik pagriezienu, tik problēmu. Absolūtas, vispārderīgas receptes to izbraukšanai nav, var apgūt 
tikai zināmu domāšanas veidu. Nebūs par ļaunu vēlreiz atgādināt: 

nepārslēgsim pārnesumus pagriezienā! Neieiesim tajā pārāk ātri! Tikai ar abām rokām satverta 
stūre garantē drošu automobiļa vadīšanu! Vismaz 75 procentus pagriezienu veiksim, mērķtiecīgi un 
droša ātruma robežās dodot gāzi! 

 

 

 

BREMZĒŠANA PlRMS PAGRIEZIENA 
 

Pieņemsim, ka braucam ar ātrumu 150 km/h un priekšā ir pagrieziens, kas jāiziet ar ātrumu 70 
kilometri stundā. Tas ir, ar otro pārnesumu, bet šobrīd ieslēgts ceturtais. 

Taisne beidzas, mašīnas gaita jāsamazina uz pusi. Bremzējam, visu laiku turot pedāli piespiestu, 
ieslēdzam trešo pārnesumu, atlaižam sajūgu (bremzēšana turpinās!), kad ātrums nokrities līdz otrā 
pārnesuma maksimumam, ieslēdzam otro un - visu laiku bremzējam, kāja ne uz mirkli nav atlaidusi 
pedāli! Ja jāuzdod starpgāze, to izdarām ar papēdi. 

Izanalizēsim šīs darbības. Nepārslēdzam uzreiz no ceturtā pārnesuma uz otro, bet "pa ceļam" vēl 
piebremzējam ar trešo (neatlaižot bremzi, pārslēdzamies uz leju un papildus bremzējam ar motoru). 
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Bremzēšana ar motoru turpinās tik ilgi; kamēr var ieslēgt otro pārnesumu. Šis mirklis jāsajūt. Viss 
notiek ļoti strauji. Uz sausas, raupjas virsmas - dažās sekundēs, uz slidenas - nedaudz ilgāk: Kad 
ieslēgts otrais pārnesums, vēl bremzējam līdz pagrieziena sākumam. Ja mašīna slīd, svaidās, ir grūti 
vadāma, ieejam pagriezienā; viegli piebremzējot, un tikai tad pilnīgi atlaižam bremzes pedāli. Dodam 
gāzi un izbraucam pagriezienu. Abas rokas, protams, tur stūri, jo otrais "robs" ieslēgts jau laikus. Abas 
rokas uz stūres - drošas braukšanas priekšnoteikums. 

 

ROKU STĀVOKLIS UZ STŪRES 
 

Ja jāveic kreisais pagrieziens, roku stāvoklis uz stūres mainās. Kad pagrieziens jau tuvu, kreiso 
roku uzliek augšā, bet labo lejā (vai arī tā paliek savā vietā; tad "velk" kreisā roka, labā tikai slīd pa 
stūres ratu) un ieiet pagriezienā, ar abām rokām turot stūri. Nereti gadās, ka rokas sakrustojas. Tas 
tomēr labāk, nekā atlaist stūri pavisam. 

Ja stūres iekārta konstruēta tā, ka asākā pagriezienā stūres rats jāapgriež vairākas reizes, viena 
vai otra roka uz mirkli jāatlaiž; lēzenākā pagriezienā vai arī braucot sacīkšu automobilī, kam stūres 
iekārta uzbūvēta citādi (riteņus ievērojami pavērš jau ar nelielu stūres kustību), abas rokas var - un 
tām pienākas - turēt stūri. 

Lasītājs varētu sacīt, ka es kļūstu apnicīgs, tik bieži atkārtodams vienu un to pašu norādi. Mans 
nolūks ir panākt, lai šī iemaņa, kas autovadīšanas tehnikas kompleksā ieņem šķietami mazsvarīgu 
vietu, jums izveidotos par stabilu ieradumu. 

 

 
 

IZIEŠANA NO PAGRIEZIENA UN IESKRĒJIENS 
 

Kad iziets no pagrieziena, uzņem ātrumu un citu pēc cita ieslēdz pārnesumus. Kalnup braucot, kad 
motors zaudē jaudu, pārslēgšanos uz leju var veikt, arī nenoņemot gāzi. Līdzenā apvidū, 
pārslēdzoties uz augšu, šāds paņēmiens nav ieteicams; trūkstot iemaņām, tam var būt bēdīgas 
sekas, jo ieskrējienā motora apgriezieni katram atsevišķam pārnesumam sasniedz maksimumu. 
Tāpēc, izspiežot sajūgu, kāja no gāzes pedāļa jānoņem, taču, sajūgu atlaižot, jādod vislielākie 
apgriezieni. Šīs darbības norisinās vienlaikus; tikai akselerators tiek piespiests sekundes desmitdaļu 
agrāk. Vajadzīga izkopta kustību sinhronizācija, lai sajūga atlaišanas brīdī iegūtu paātrinājumu vai 
vismaz plūdeni turpinātu ceļu, nevis piebremzētu ar motoru. 

Atkal gribu atgādināt par izjūtu, lai nesabendētu motoru. Ceturtdaļa apgriezienu, trešdaļa 
apgriezienu, pilni apgriezieni . . . Tos atšķirt pēc dzirdes ļauj tikai pieredze. Daudz palīdz arī 
tahometrs, taču noteicošais ir pieredze, prakse. Konkrētajā gadījumā: pilnas gāzes došanai jābūt 
ideāli saskaņotai ar sajūga atlaišanas mirkli. 
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Vienīgi sacīkšu braucējiem: ātrumposmos es pārslēdzos uz augšu no pirmā pārnesuma līdz 
piektajam, nenoņēmot kāju no akseleratora... To sauc par "pedāli līdz grīdai". 

Aplūkosim šādu situāciju: pārslēdz no otrā pārnesuma uz trešo. Ar otro pārnesumu sasniegti 7000 
apgr./min. Izspiež sajūgu, atlaiž gāzes pedāli (tikai nedaudz, lai motors nepārsniegtu maksimāli 
pieļaujamos apgriezienus brīvgaitā) un zibenīgi ieslēdz trešo pārnesumu. Mirklī, kad roka pārvirza 
sviru, palielina apgriezienus par vienu trešdaļu (var arī mazliet vairāk), lai atkal sasniegtu 7000 
minūtē. Atlaižot sajūgu, apgriezienu skaits nedrīkst kristies, taču nedrīkst arī strauji palielināties. 

Pilnai gāzei jābūt uzdotai tad, kad sajūga diski saskaras. Tas ir ideālais mirklis. 
Nule apskatītā pārnesumu pārslēgšana ir viena no epizodēm cīņā par sekundes desmitdaļām, 

zināmā mērā arī panākumu ķīla un atbilde tiem, kuri mēdz apgalvot, ka uzvar tas, kam labāks 
automobilis. Nav tiesa! Uzvar sportists ar augstāk izkoptu braukšanas tehniku. Šī īpašība atkarīga no 
viņa paša. 

Pilnību autovadīšanā sasniedz grūtā, nogurdinošā ilgu gadu darbā, tik grūtā un nogurdinošā, ka 
maz ir to braucēju, kuri iztur līdz galam. 

Ja uzkrāta milzīga pieredze un sasniegta meistarība, mainīt pārnesumus uz augšu, no pirmā līdz 
piektajam, var arī, neatlaižot akseleratoru. Taču iesaku būt piesardzīgiem, ar šo paņēmienu joki mazi. 
Tā ir pārnesumu pārslēgšanas augstākā māksla. Kļūdains izpildījums draud ar motora izjukšanu. 

Pamēģināsim sarēķināt, cik sekundes desmitdaļu dod katra tāda pārnesumu maiņa, pēc kuras 
mašīna raujas uz priekšu. Pieņemsim, ka ikreiz tiek iegūts 0,3 sekunžu pārsvars pār konkurentu. Bet 
pārslēgšanu ir daudz, pat īsā trases posmā ap 200 un vairāk. Divsimt reiz nulle komats trīs - tā jau ir 
izcīnīta minūte. "Neiedomājami!" daži rallisti brīnās. "Kur tā minūte varēja rasties?" Patiesi, kur? 

Nav neviena sacensību posma, kurā netiktu pieļauta kāda kļūda. Uzvar tas, kam to ir mazāk nekā 
sāncenšiem un kas krāj sekundes desmitdaļas visur, kur vien iespējams. 

 

AUTOMOBIĻA SMAGUMPUNKTS 
 
Tas ir jēdziens, kas pēdējā laikā kļuvis ļoti populārs. 

Katrs automobilis konstruēts tā, lai tas vislabāk turētos uz ceļa jeb, citiem vārdiem, lai tam būtu 
pareizi novietots smagumpunkts. Mašīnas priekšgala, pakaļgala un vidusdaļas svaram jābūt tādā 
samērā, kas garantē drošu braukšanu. 

Ir divu tipu automobiļi: ar smagumpunktu priekšgalā (motors un priekšējo riteņu piedziņa) un 
pakaļgalā (motors un pārvades mehānismi). 

Kāda praktiska nozīme ir smagumpunkta novietojumam? Ja tas ir priekšā, automašīnai pagriezienā 
"nes ārā" priekšgalu, ja aizmugurē - pakaļgalu. 

Jaunākā modeļa "Porsche" (visvairāk esmu braucis ar šīs markas automobiļiem, kam motors 
pakaļgalā) bija uzstādīts ievērojami lielāks motors, nekā to paredzējuši konstruktori. Standarta 
četrcilindrnieku ar 1600 cm3 darba tilpumu, kas svēra apmēram 100 kilogramu, aizstāja ar 
sešcilindrnieku, kam darba tilpums 2000 cm3, bet svars - pāri par 170 kilogramiem. Turklāt 
smagumpunkts tam bija izvirzīts pāri pakaļējai asij. 

Pārdodot šo modeli parastajiem pircējiem, fabrika iemontē priekšējā buferī speciālus 28 kilogramus 
smagus atsvarus, kas daļēji neitralizē mašīnas pakaļgala pārlieko smagumu un padara to labi 
vadāmu. 

Rallijos atsvari jāizņem, jo automobilis nedrīkst svērt ne gramu virs normas. Varu sacīt, ka liekais 
smagums mašīnas aizmugurē nebūt netraucē to vadīt un sacensībās gūt Iabus rezultātus. Tieši otrādi 
- vadāmība pat uzlabojas, jo var efektīvi darboties ar akseleratoru un viegli izjaukt pakaļējo riteņu 
saķeri ar ceļa virsmu. Kā zināms, tas ir ļoti svarīgi līkumotos trases posmos. 

Kādreiz es piedalījos lielajā Miera un draudzības rallijā Maskava - Varšava - Berlīne - Prāga. 
Braucu ar "Warszawa", kam stipri smags priekšgals. Likās, katrā pagriezienā mašīnas priekšu tūlīt 
«iznesīs» ārā... (Neliela piebilde: ja priekšgals ir pasmags, tas pat atvieglo pagriezienu veikšanu; ja 
tas ir pārāk smags, tiek apgrūtināta braukšanas virziena maiņa un automobilim rodas tendence izlidot 
ar motoru pa priekšu no trases.) Taču jau pēc dažiem treniņa braucieniem, kad biju pieradis pie 
"Warszawa", it nemaz vairs nejutu, ka priekšdaļa būtu sevišķi smaga. Kaut arī motora jauda bija 
samērā maza, drīz iemanījos viegli izjaukt pakaļējo riteņu saķeri un braucu ar "Warszawa" tāpat kā ar 
"Steyr Puch" un "Porsche", kam smagumpunkts ir pakaļgalā. 

Tātad galvenais ir nevis smagumpunkta novietojums vai citas individuālas automobiļa īpatnības, 
bet gan tas, cik pamatīgi pazīst mašīnu. Es runāju par tādu pazīšanu; kas braucot ļauj pilnīgi saplūst 
ar to. Vairs nevadu kādu svešu mehānismu, automobilis - tas esmu es pats. Jūtu katru ceļa 
nelīdzenumu, katru slīdi, katru grūtību, kas mums - automobilim un braucējam vienā personā - 
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kopējiem spēkiem jāpārvar. Kad sasniegta šāda saplūšanas pakāpe, mašīnas īpatnībām vairs nav 
nozīmes, par tām nedomā, pat neapjauš; tikai brauc - un mašīna klausa. 

Ideālam braucējam jābūt apveltītam ar divām īpašībām: augsti izkoptu mašīnas vadīšanas tehniku 
un prasmi ātri aprast ar katru savu automobili. Protams, aprašanas laiks zināmā mērā atkarīgs no 
mašīnas markas un braukšanas veida. Straujš, jutīgs, "nervozs" sacīkšnieks prasa īpašu 
"pieradināšanu" un apgūšanu. Un ne tikai sacīkšnieks vien - izpratne un izjūta vajadzīga ikvienam 
automobilim. Drošas braukšanas pamatā ir savstarpēja uzticība un paļāvība. 
Ērti sēdēdams mašīnas sēdeklī, jūtos tiktāl vienots ar to, ka jebkura šasijas reakcija ir arī mana 

reakcija. Tā tas ir bijis visos automobiļos. 
Vēlētos, lai lasītājs mani saprot pareizi. Salīdzinājumam minēšu slēpošanu. Ikviens slēpotājs droši 

vien atceras savus pirmos soļus. Nogāzē slēpes gāja katra savu ceļu, slīdēja uz visām pusēm. Bail 
bija iedomāties, kas notiks tālāk. Pats vienkāršākais pagrieziens sagādāja neizsakāmas grūtības. 
Slēpes nenieka nepalīdzēja, tikai traucēja. Arī viduvējs slēpotājs stipri nopūlas, lai tās aizvadītu 
vēlamajā virzienā. Domas par šiem diviem dēlīšiem viņu neatstāj ne uz mirkli, tie šķiet svešķermeņi 
un nemitīgi sagādā rūpes. Labam slēpotājam slēpes vairs nav jāvalda, bet sportists tā saaudzis ar 
tām, ka slēpes viņam liekas paša kāju turpinājums; kas palīdz saglabāt līdzsvaru un izzīmēt sniegā 
visdažādākās figūras. Sportists nedomā par slēpēm, nemana tās, tomēr uzreiz jūt katru bojājumu, 
piemēram, atslābušu stiprinājumu. Gājējs taču arī nedomā par savām kurpēm, ja vien tās nelec pakaļ 
vai nespiež . . . 

Nevajag akli ticēt visiem modernajiem terminiem, kas raksturo vienas vai otras markas automobiļa 
vadīšanas priekšrocības un trūkumus. Iesaku labi apgūt braukšanas māku un izjust mašīnu, tad 
markai vairs nebūs nozīmes; ar visām varēsim braukt vienlīdz viegli un droši. 

 

NOSLODZE UN ATSLODZE 
 

Arī šos divus jēdzienus tagad lieto bieži. Pacentīsimies noskaidrot, ko tie īsti nozīmē. 
Nobremzējot vai tikai noņemot gāzi, notiek mašīnas priekšgala noslodze, uzdodot gāzi - atslodze. 

Taču var gadīties, ka atslodzi neitralizē pakaļējo riteņu buksēšana. 
Ja ceļa virsmai ir augsts saķeres koeficients un buksēšanas nav, priekšgala atslodzes pakāpe 

atkarīga no paātrinājuma. Automobilim ar priekšējo riteņu piedziņu paātrinājums vienlaikus ir ari 
priekšgala atslodze. Tāpēc šīs konstrukcijas mašīnām jābūt ar smagu priekšējo daļu, it sevišķi, ja tās 
ekspluatē kalnainos apvidos. Citādi var gadīties, ka, braucot kalnup un uzdodot gāzi (atslodzes 
pakāpe tad palielinās), mašīna sāk buksēt un paliek pusceļā. 
Ja tā notiek, ja automobilim ar priekšējo riteņu piedziņu teorētiski vajadzētu kāpumu pārvarēt (tas nav 
pārāk stāvs), taču ceļš ir slidens un augšā tomēr netiek, ko atliek darīt? Braukt atpakaļgaitā, jo: ' 
pirmkārt, atpakaļgaitas pārnesumam vilkme ir lielāka nekā pirmajam "robam", tas ir pats spēcīgākais 
pārnesums; 
otrkārt, ja mašīna brauks atmuguriski, priekšējie riteņi (šajā gadījumā - pakaļējie) tiks noslogoti, it kā 
automobilim būtu pakaļējo riteņu piedziņa. Varētu sacīt arī tā: it kā automobilim ar pakaļējo riteņu 
piedziņu stūre būtu iebūvēta mašīnas aizmugurē. 
Šajā nodaļā es mēģināju precizēt dažus jēdzienus, taču galvenokārt radīt pārliecību, ka braukšanas 
prasme un saliedētība ar automobili, lai kāds tas arī būtu, ir svarīgāka par tā konstruktīvo īpatnību 
apcerēšanu, slavēšanu vai pelšanu. Ne jau mēs esam būvējuši savu mašīnu, tas noticis rūpnīcā, kur 
strādā kvalificēti speciālisti. Viņi cenšas tuvināt automobiļa konstrukciju tai pilnībai, kāda attiecīgās 
markas mašīnai vispār iespējama, jo no tā atkarīga firmas labā slava. Tādēļ ilgi neprātosim, vai mūsu 
automobilim smagumpunkts ir priekšgalā vai pakaļgalā - uz ceļa tas uzreiz būs jūtams, un mēs 
attiecīgi koriģēsim savu braukšanas tehniku. Mašīna jāizjūt. Ja tas būs panākts, turpmākais vairs 
nesagādās grūtības. Jo nav taču taisnība, ka mēs (vismaz es ne!), sēžoties automobilī, to vien 
domājam, cik tam smags priekšgals. Nebūt ne! Ir tikai jāpierod pie šīs mašīnas reakcijām kopumā - kā 
tā ' uzvedas ieskrējienā, pagriezienā, bremzējot... Šajā kopumā būs ietvertas arī priekšējā vai 
pakaļējā smagumpunkta nosacītās reakcijas. Atkārtoju: runa ir par īpatnībām un īpašībām kopumā, jo 
arī autovadīšanas tehniku mēs taču izmantojam kompleksi, kopumā, nevis tikai atsevišķus tās 
elementus. 
 

SLĪDE 
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SLĪDE IKDIENAS BRAUKŠANĀ 
 

Sacīkšu braukšana gandrīz pilnīgi balstās uz slīdēm. Prakse rāda, ka līkumotā trasē rallists ne 
mirkli nebrauc tā, kā to dara 99,9 procenti autovadītāju, kuru mašīnas - ar retiem izņēmumiem - virzās 
paralēli ceļa garenass līnijai. 
Sporta braukšanā: 
uz sausa ceļa automobili vada par 60 procentiem ar stūri un par 40 procentiem - ar akseleratoru;  

uz slidena ceļa to vada par 60 procentiem ar akseleratoru un tikai par 40 procentiem - ar stūri. 
Procentuālā attiecība nereti mainās par labu akseleratoram un, jo spēcīgāks motors, jo vairāk, 

sevišķi uz slidena ceļa. 
Sacīkšu braukšana un tajā lietotā pagriezienu tehnika - tā ir nemitīga sasviešanu un vadāmu slīžu 

virkne, kad mašīna lielākā vai mazākā leņķī sāniski šļūc gar ceļa garenasi, tas ir skats; kas šķiet 
galīgā pretrunā ar vispārpieņemtajiem priekšstatiem par veselo saprātu, braukšanas drošību un 
fizikas likumiem. 

Un tomēr - ja vēlaties braukt droši un ātri, jāapgūst slīdes tehnika. 
Ikdienas braukšanā uz slidena ceļa tā varbūt negarantēs absolūtu drošību pret pēkšņu "aiziešanu 

pa pieskari", tomēr samazinās šādu iespēju līdz minimumam, palīdzēs savaldīt "dancojošo" 
automobili un vadīt vēlamajā virzienā. 

Tādējādi esam nonākuši pie braukšanas tehnikas elementa, kam šajā grāmatā ierādīta ļoti 
nozīmīga vieta, - pie vadāmas slīdes. Vadāmas - tātad apzinātas. Tīšuprāt izraisīta slīde? Jā gan. Tā 
ir pretinieka pieveikšana ar viņa paša ieročiem, slīdes pieveikšana ar autovadītāja biedu - slīdi. 
Vienīgi ar to atšķirību, ka apgūta slīde vairs nav bieds, bet gan draugs un palīgs. 

To autovadītāju vidū, kuri sevi uzskata par "stūresrata Karūzo" (bet tādu ir lielākā daļa), par vadāmu 
slīdi pastāv tikpat daudz teoriju, cik ir šo braucēju. Vieni zina vairāk, citi - mazāk, taču vadāmu slīdi kā 
savā ziņā simbolisku un reizē arī mazliet mistisku jēdzienu daudzina visi. Lai tās izpilde no 
nejaušības, kas dažkārt ved taisnā ceļā uz kapsētu, kļūtu par prasmi, ir jātrenējas. 

 

CIK IR TO, KAS TRENĒJAS? 
 

Cik "vienkāršo" autovadītāju trenējas? Rets izņēmums ir tas mašīnas īpašnieks, kas, uzkrītot 
pirmajam sniegam, pats pēc savas brīvas gribas izbrauc uz kāda nomaļa laukumiņa un vairākas 
dienas pa pusstundai, pa stundai dažādos ātrumos izdara pagriezienus, bremzē, padod atpakaļ. No 
malas skatoties, darās kā ķerts, niekojas, taču īstenībā ārkārtīgi nopietni "piešaujas" braukšanai 
ziemā. Jo sniegs ir pavisam kas cits nekā sauss, raupjš asfalts. Kad šāds unikāls šoferis parādās 
pilsētas ielās, viņš brauc jau diezgan droši, kamēr citi slidinās kā pīles uz ledus un izraisa desmitiem 
sīkāku vai nopietnāku sadursmju. Taču labāk lai viņš pat necenšas ieminēties, ka brīvajos brīžos 
trenējas braukšanā! Šāda atzīšanās radītu vai nu vispārēju nožēlu ("nabadziņš tāds nepraša, ka vēl 
jāmācās"), vai arī jautrību... Tikpat kā nav cerību, ka atskanētu ierosinājums: "Paklau, es arī gribu 
pamēģināt! Brauksim kopā!" 

Treniņa programmā, protams, jābūt arī vadāmai slīdei. Bet, lai kaut ko iemācītos, jāzina, kas īsti 
jāmācās. Papūlēšos iepazīstināt lasītāju ar šo braukšanas paņēmienu. Vai viņš to izmantos - tas 
paliek viņa ziņā. 
Kā jau teicu, viens no šīs grāmatas uzdevumiem ir maksimāli saprotami izskaidrot no prakses 
viedokļa arī slīdes jēdzienu, sekmēt vidēji kvalificētu autovadītāju braukšanas mākas celšanu. Daži 
apgalvojumi un to izklāsts varbūt izraisīs speciālistu iebildes, tāpēc atkārtoju vēlreiz: šī grāmata nav 
augstskolas mācību līdzeklis automobiļzinību studēšanai. Pirmkārt, nav manos spēkos tādu uzrakstīt, 
un, otrkārt - manam lasītājam tas nav nepieciešams. Es piedāvāju kaut ko līdzīgu padomu krājumam 
no sērijas "Dari pats". 
 

TRĪS SLĪDES VADĪŠANAS JĒDZIENI 
 

SIīdes vadīšanas jēdziens autobraukšanā, vismaz pēc manas pieredzes, aptver trīs problēmas jeb 
problēmu grupas: 
vadāma slīde kā visātrākais pagrieziena izbraukšanas veids; slīdes novēršana, mašīnai sasviežoties 
uz taisna ceļa; neparedzētas slīdes savaldīšana pagriezienos. 
Apskatīšu pēc kārtas visas šīs problēmu grupas. 
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Automobiļa riteņiem vislielākais saķeres koeficients ar ceļa virsmu ir tad, ja uz tiem neiedarbojas ne 
bremzēšana, ne paātrinājums. Bremzējot saķeri var izjaukt. Nepieciešamais bremzes pedāļa 
piespiešanas spēks atkarīgs no ceļa virsmas, veida un stāvokļa (sauss betons, asfalts, bruģis, tas 
pats segums pēc lietus, apsnidzis vai apledojis). Tas sakāms arī par paātrinājumu. Kā zināms, uz 
slidenas virsmas, piemēram, sniega, dzenošie riteņi ieiet slīdē ļoti viegli, vajag tikai uzdot gāzi. 
Atcerēsimies arī, ka, ātrumam palielinoties, saķeres koeficients samazinās. 

Ar vārdu «slīde» autobraukšanā saprot mašīnas nevadāmu šļūkšanu pa ceļa virsmu, tas ir, drošas 
saķeres zudumu. Toties vadāma slīde (angliski "power slide") ir apzināta riteņu saķeres izjaukšana, 
izmantojot motora jaudu. (Sacītais attiecas uz automobiļiem ar pakaļējo riteņu piedziņu; ja ir priekšējo 
riteņu piedziņa, saķeri izjauc ar motora un bremzes vienlaicīgu darbību.) 

 

VADĀMA SLĪDE 
 

Vadāma slīde ir pagrieziena veikšana, autovadītājam apzināti izjaucot pakaļējo riteņu saķeri ar ceļa 
virsmu, izraisot mašīnas sasviešanos un vienlaikus kontrējot ar stūri, tas ir, pagriežot to uz Iīkumam 
pretējo pusi. 

Slīdes vadīšana - tā ir stūres un gāzes pedāļa kustību 
saskaņošana ar pakaļējo riteņu slīdēšanas intensitāti. 

Lūdzu labi izprast paņēmiena būtību: pagriezienā 
mainoties kustības virzienam, vajag tikai spēcīgāk 
nospiest akseleratoru, lai pakaļējo riteņu saķere ar ceļu 
būtu izjaukta (runa ir par pakaļējo riteņu piedziņu). Ja 
autovadītājs tagad ļautu notikumiem iet savu gaitu, 
mašīnas pakaļgals slīdētu sānis līdz kādam nevēlamam 
galaiznākumam, kas atkarīgs no ātruma pakaļējo riteņu 
saķeres izjaukšanas brīdī. 

Ja braucējs grib, lai, slīdes iznākums ir viņam 
labvēlīgs, un, izjaucot pakaļējo riteņu saķeri, reizē griež 
stūri uz pagriezienam pretējo pusi, pretī «bēgošajam» 
mašīnas pakaļgalam, tad, ne uz mirkli nenoņemot gāzi: 

a) pakaļgala sānslīde tiks apturēta vai, pareizāk 
sakot, neitralizēta un draudi, ka automobilis sāks rotēt 
ap savu asi, novērsti;  

b) ātrums, ar kādu mašīna iegāja pagriezienā, plus 
mašīnas masa, plus nenoņemtā gāze dzīs mašīnu uz 
priekšu, taču 

c) pa citu līkni, kas jāizvēlas tā, lai mašīna veiktu 
pagriezienu tādā veidā un pa tādu trajektoriju, kā attēlots 
zīmējumā; 

d) prasme slēpjas stūres kustību un akseleratora 
piespiediena saskaņotībā, kas visā slīdes laikā ļauj 
mašīnas stāvokli attiecībā pret pagrieziena līkni saglabāt 
nemainīgu. 

ledomāsimies, ka braucam automašīnā. Priekšā garš kreisais pagrieziens (sk. zīmējumu). Ātrums 
ir pārāk liels, lai pagriezienu veiktu parastā veidā. Griežam stūri pa kreisi. Tā kā ātrums ir par daudz 
liels, mašīna gan virzās pa kreisi, taču ar tendenci izlidot no trases pāri labajai ceļa malai. Vienīgais 
glābiņš – uzdot gāzi, lai izjauktu pakaļējo riteņu saķeri. Mašīnas pakaļgals tad "bēgs" pa labi, 
automobilis iegūs vēlamo braukšanas virzienu, bet ar tieksmi apgriezties ap savu asi. Šādā situācijā 
iespējama tikai viena reakcija: griezt stūri pa labi, lai iesākušos rotēšanu pārtrauktu. Pagriezienu var 
strauji izbraukt vadāmā slīdē, to pat neapzinoties. 

Tāds īsumā ir vadāmas slīdes tehnikas apraksts. Lai paņēmiens izdotos pareizi, mašīnai jāvirzās 
pa visracionālāko līkni. Ne priekšējā, ne pakaļējā ass nekādā gadījumā nedrīkst iziet ārpus tās. Ja tā 
tomēr notiek, cerēto laika ietaupījumu vietā rodas lieli zudumi. 

Apraksts attiecas uz samērā gariem pagriezieniem. Īsus, asus pagriezienus veic citādi, daļēji 
izmantojot sānslīdes radīto bremzēšanas spēku (par to būs runa turpmāk). 

Automobilim ar pakaļējo riteņu piedziņu vadīšanas darbības pagriezienā aprobežojas ar 
akseleratora un stūres kustībām. Līdzīgi notiek slīde mašīnai ar priekšējo riteņu piedziņu, tikai motora 
jaudai tad jābūt pietiekami lielai. Pakaļējo riteņu saķeri ar ceļu izjauc bremzējot. Ar kreiso kāju nospiež 
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bremzi, ar labo - gāzi. Dzinējspēks pārsniedz bremzēšanas spēku, un pakaļējie riteņi zaudē saķeri. 
Priekšējie riteņi dzen mašīnu, bet pakaļējie, attiecīgi piebremzēti, nosaka vēlamo braukšanas 
virzienu. Salīdzinājumā ar automobili, kam ir pakaļējo riteņu piedziņa, atšķirība tā, ka priekšējie riteņi 
mazāk pavērsti uz pagriezienam pretējo pusi. 

Ievadot slīdē mašīnu ar priekšējo riteņu piedziņu, pats svarīgākais ir prasmīgi un sinhronizēti 
darboties ar bremzi, gāzi un stūri. 

Cik viegli un vienkārši tas izdarāms vārdos, vai ne? 
 

KLASISKĀ VADĀMĀ SLĪDE 
 
Klasiskā vadāmā slīde ir tā, ja šļūc visi četri riteņi. Mašīna veic kreiso pagriezienu ar priekšējiem 

riteņiem pa labi; tas ir, uz līkumam pretējo pusi (labajā pagriezienā riteņi vērsti pa kreisi). 
Klasiskās vadāmās četrriteņu slīdes izdarīšanai automobiļa motora jaudai attiecībā pret ceļa 

virsmas saķeres koeficientu jābūt pietiekami lielai. Jo saķeres koeficients augstāks, jo spēcīgāks 
motors vajadzīgs. Ar "Porsche", kura jauda 160 ZS, slīdi var izdarīt jebkuros apstākļos, pat uz sausa 
betona, kam ir lieliska saķere. Ar "Zastava" tas arī ir iespējams, taču grūti, toties uz slapja asfalta, 
šķembu seguma vai sniega šī mašīna ir slīdēm kā radīta. Bet "Alfa-Romeo" markas rallija automobilim 
pat raupjais un saķerīgais betons ir tikpat kā ledus. 

Klasiskās slīdes papildelementi ir mašīnas ātrums un pagrieziena rādiuss. 
Ātrumam jābūt lielam. Lai slīde atmaksātos, tam jāpārsniedz maksimāli pieļaujamais 

ātrums, kādā šo pagriezienu varētu izbraukt bez slīdes (negriežot riteņus uz pretējo pusi). Taču tas 
nedrīkst būt pārmērīgs, kad mašīna, kā saka, "aiziet ganībās". 

Treniņā apgūstot vadāmo slīdi, jācenšas izjaukt pakaļējo riteņu saķeri un sākt kustību ar 
pretējā virzienā pagrieztiem priekšējiem riteņiem tikai drošā ātrumā. Dažos vārdos par ātrumu. 
Teiksim, maksimālais teorētiskais ātrums, kādā mūsu mašīna, piemēram, "Fiat 125 P", spēj veikt 
attiecīgo pagriezienu bez slīdes, ir 100 km/h. Pareizi izdarītā slīdē tas pieaug līdz 115-120 km/h. 
Treniņā, vismaz sākumā, tomēr nepārsniedzam 80 km/h, šāds ātrums ir pats drošākais un vienlaikus 
pilnīgi pietiekams klasiskās vadāmās slīdes izdarīšanai: Varētu teikt tā: pat pareizi izpildītai slīdei nav 
obligāti jābūt visātrākajam pagrieziena veikšanas veidam. Vērtīgu laika ieguvumu tā dod, tikai 
pārkāpjot normālas bezslīdes braukšanas drošības robežas. 

Esmu jau atkārtojis un atkārtošu vēl: vadāmās slīdes tehniku skaidroju ne jau tāpēc, lai jūs tajā 
veiktu jebkuru pagriezienu. Tā būtu galīga muļķība; pat bezjēdzība, braukšana pārvērstos par 
bīstamu, neprātīgu trenkšanos. Pats šo paņēmienu lietoju diezgan reti, jo vadāmā slīde ir pieļaujama 
un attaisnojama vienīgi sacīkstēs slēgtā trasē. Taču prast to vajag. Tad vairākkārt drošāka kļūst arī 
ikdienas braukšana, jo negaidīta slīde vai mašīnas sasviešanās vairs nedraud ar nenovēršami 
traģiskām sekām. Autovadītājs vairs neprāto, kā glābties. Treniņā daudz reižu atkārtotās un apgūtās 
darbības jau kļuvušas par nosacījuma refleksu. Sarežģītā satiksmes situācijā domāšanai parasti 
neatliek laika. 

Vēlētos, lai braucējiem slīde vairs nebūtu bubulis. Baiļu barjera slīdes priekšā .jāpārvar, 
jāapzinās un praksē jāpārliecinās, ka slīde vēl nenozīmē avāriju, bet pieder pie braukšanas 
paņēmienu arsenāla. Netrenējies autovadītājs, mašīnai nonākot slīdē, jūtas galīgi bezpalīdzīgs. 
Instinktīvas bailes paralizē kustības, un haotiska, nekoordinēta rīcība gandrīz neizbēgami noved pie 
avārijas. Esmu izanalizējis simtiem satiksmes negadījumu, no kuriem daudzi beigušies traģiski. 
Vairāk nekā puse notikuši automobiļa slīdes dēļ. Bet pie stūres lielākoties taču sēdēja labi šoferi! Jā, 
labi, tikai... viņi nebija pieraduši pie slīdes. Bailes sastindzināja viņu, kustības, šķietami iepazītais 
automobilis pēkšņi kļuva svešs un naidīgs. Visu izšķīra pirmā kļūdainā reakcija: spiediens uz bremzes 
vai gāzes pedāļa un krampjaina turēšanās pie stūres rata. Par glābiņu vairs nevarēja būt ne runas. 
Tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt skaidri un nepārprotami: slīdes tehnika jāapgūst nevis ikdienas lietošanai, 
bet gan pilnīgākai kontrolei pār mašīnu, savu reakciju izkopšanai un baiļu barjeras pārvarēšanai. 

Salīdzinājumam atkal minēšu slēpošanu. Stāvot nogāzes malā, redzam, ka daudzi slēpotāji slīd 
bez jebkādas piepūles, viņu kustības ir tā saskaņotas, ka nobrauciens atgādina baleta priekšnesumu. 
Viņiem nesagādā grūtības nedz apvidus šķēršļi, nedz stāvais kritums, slēpojuma stils ir skaists un acij 
tīkams un liekas gaužām vienkārši un viegli apgūstams. Citiem savukārt kustības ir asas un stūrainas, 
nedrošas un juceklīgas. Ik darbība, ik pagrieziens tiek veikts ar lielām grūtībām, katrs traucēklis ceļā, 
vai tā būtu sniega kupena, vai sērsna, ieplaciņa vai pacēlums, izraisa līdzsvara zudumu un bieži vien 
arī kritienu. 

Analoga situācija vērojama autobraukšanā slīdes mirklī. Nepieredzējušam šoferim, kurš to neprot 
kontrolēt, maz izredžu savaldīt mašīnu. Es pat sacītu, ka viņam nav nekādu izredžu, ja vien nenāk 
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talkā laimīgs gadījums. Manuprāt, slēpošanai un autobraukšanai ir daudz kopēja. Novērojot esmu 
pārliecinājies, ka arī slēpotāji izmanto klasisko vadāmo slīdi un arī viņiem ātrums, kādā var veikt 
pagriezienu, ir ierobežots. Taču daži slēpotāji, tāpat kā daži autovadītāji, šo robežu spēj pārkāpt, ja 
vien izcili valda pār saviem braukšanas rīkiem, pilnīgi saplūst ar tiem un veido vienotu veselu. 

Arī pagriezienu virknes veikšanas tehnika autosacīkstēs un slēpošanas slalomā ir līdzīga. Visu 
izšķir iziešana no pagrieziena. Pārāk strauja ieiešana pagriezienā nedod laika ietaupījumu. 

Braukšana slīdē un prasme savaldīt mašīnu sasviešanās gadījumā prasa treniņu, kam ne vienmēr 
ir piemēroti apstākļi. Šajā ziņā lielas priekšrocības ir zviedriem un somiem. Viņu zemēs daudz ceļu ar 
slidenu segumu, paugurains reljefs, bet garajās, bargajās ziemās var trenēties uz aizsalušajiem 
ezeriem, kur notiek arī autosacīkstes. Lūk, kādēļ, skandināvi tik lieliski startē rallijos. Mums šādu 
dabas apstākļu diemžēl nav. 
Taču atgriezīsimies pie slīdes tehnikas. 

Jo lēzenāks pagrieziens, jo vieglāk to veikt vadāmā slīdē. Asākā līkumā tas jau ir grūtāk. Sacītais 
domāts autovadītājiem, kuri labi apguvuši slīdes tehniku. Iesācējiem ir tieši pretēji. Par to liecina 
prakse, kaut gan dažam lasītājam tas šķitīs paradoksāli. Slīdē noteicošā ir izpildes pareizība, laika 
ieguvums un slīdošo riteņu vadīšanas ilgums. Veikt slīdē lēzenu pagriezienu iesācējam ir ne tikai 
grūti, bet pat bīstami, jo vajadzīgs diezgan liels ātrums un braucējs var nobīties. (Ja trase slidena un 
saķeres koeficients zems, jebkura tipa pagriezienā slīdi izpildīt vieglāk.) 
Klasiskās slīdes faktori ir šādi: 
1) motora jauda; 
2) ceļa virsmas saķeres koeficients;  
3) mašīnas ātrums; 
4) pagrieziena rādiuss; 

5) mašīnas īpatnības - turēšanās uz ceļa, riepu un stūres iekārtas tips utt. 
Klasiskās vadāmās slīdes fāzes. Pieņemsim, ka mašīnā ar pakaļējo riteņu piedziņu jāveic kreisais 

pagrieziens: 
pienācīgā (visai lielā) ātrumā pa taisni tuvojamies pagriezienam; minimāli noņemam gāzi un 

vienlaikus pagriežam stūri līkuma virzienā (pagrieziens pa kreisi - stūre pa kreisi); 
pagrieztie riteņi rada pretestību un maina mašīnas kustības virzienu; 
diezgan spēcīgi, taču braukšanas apstākļiem piemēroti uzspiežam uz akseleratora, lai izjauktu 

pakaļējo riteņu saķeri ar ceļa virsmu; mašīnas pakaļgals sasviežas pa labi; 
pakaļējo riteņu saķeres izjaukšanas mirklī pagriežam stūri uz līkumam pretējo pusi, sagādājot 

mašīnai zināmu atbalstu uz priekšējiem riteņiem un novēršot tās apgriešanos ap savu asi, jo 
pakaļgalam šajā brīdī ir tendence apsteigt priekšgalu. No šī mirkļa mašīna jau atrodas četrriteņu slīdē; 

slīdi vadām, uzdodot vai noņemot gāzi. Tas jādara ar izjūtu, pulsējoši, atkarībā no virsmas saķeres 
pakāpes maiņas. Pagriezienā ceļa virsma parasti nav viendabīga, bet nozīme ir pat sīkām saķeres 
pārmaiņām; 

Izejam no pagrieziena, nenoņemot gāzi, un pagriežam stūri taisni (konkrētajā gadījumā stūre bija 
pa labi, tātad griežam to pa kreisi). Mašīna vēl īsu brīdi slīd sāniski (ar labajiem sāniem pa priekšu), 
taču gaita drīz izlīdzinās. Jo slīde mazāka, jo vairāk varam dot gāzi. 

 

SLĪDES TRENIŅŠ 
 

Viens no treniņa mērķiem ir iegūt maksimālu slīdes izjūtu, lai varētu lietot šo paņēmienu brīvi un ar 
vislielāko efektu. 

Braucam pa sausu asfaltu. Trase ir līkumota, un mēs gribam ievadīt mašīnu vadāmā slīdē. To var 
izdarīt tikai pagriezienā. Īsi pirms tā jānoņem gāze (ļoti svarīgi!), lai noslogotu priekšējos riteņus. 
Mašīna ir uz saķeres zuduma robežas. Rodas šķietami paradoksāla situācija: kaut gan jau draud 
izlidošana no trases, tomēr dodam gāzi, lai izjauktu pakaļējo riteņu saķeri ar ceļa virsmu un mašīna 
ietu pagriezienā pašbremzējot. Jo, tikko pakaļējo riteņu saķere izjaukta un sākas slīde, sākas arī 
bremzēšana. Pakaļējie riteņi dzen mašīnu uz priekšu, taču, sāniski šļūkdami, vienlaikus bremzē tās 
gaitu un - velk tuvāk līkuma iekšmalai, neitralizējot centrbēdzes spēku. Ar stūri un akseleratoru 
noturam tik lielu sasviešanas leņķi, kāds attiecīgajā pagriezienā vajadzīgs. 

Vadāmās slīdes neatņemams un obligāts elements ir kontrēšana ar stūri. Citiem vārdiem, 
priekšējo riteņu pagriešana uz līkumam pretējo pusi. Šādi pavērsti, riteņi kavē mašīnai apriņķot ap 
savu asi. Dzinējspēks sastop priekšējo riteņu pretspēku, un mašīna, nedaudz pārkāpjot saķeres 
zuduma robežu, četrriteņu slīdē virzās pa mums vēlamo līkni. Vismaz par 90 procentiem vadām slīdi 
ar akseleratoru un tikai par 10 procentiem - ar stūri. 
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Uz ceļa ar bērtu segumu vai arī ziemā, kad apstākļi slīdei labvēlīgi, treniņš notiek citādi un 
vislabāk tam izvēlēties kādu plašu laukumu vai nomaļu ceļa posmu. Tiesa, ne viens, ne otrs nav viegli 
atrodams (vai par to nebūtu jāpadomā autoklubiem?). 

lesācēju ievērībai! Pirmie slīdes treniņi jāsāk tikai uz slidenas virsmas un pilnīgi drošā vietā, tas ir, 
plašā laukumā. 

Pieņemsim, ka šāds laukums ir un mēs braucam ar automobili "Zastava 750". Nospraužam kreisā 
pagrieziena trasi. 

Lai būtu vieglāk analizēt kļūdas, kādas visbiežāk tiek pieļautas vadāmā slīdē, apzīmēsim slīdes 
fāzes ar burtiem. 

A. Ātrums ap 40 km/h, ieslēgts otrais pārnesums. Noņemam gāzi, viegli pagriežam stūri pa kreisi 
un nākamajā mirklī atkal nospiežam gāzes pedāli, izjaucot pakaļējo riteņu saķeri ar brauktuves 
virsmu. Mašīnas pakaļgalu sāk "nest" pa labi. 

B. Kontrējam ar stūri, neatlaižot gāzes pedāli. Mašīnas pakaļgals joprojām slīd pa labi. 
C. Koriģējam mašīnas stāvokli ar priekšējiem riteņiem, kas pagriezti pa labi, un ar gāzes pedāli. 

Šajā fāzē riteņus jau sāk vērst taisni. 
D. Izlīdzinām stūri. 
Tāds būtu ideāls treniņpagrieziens vadāmā slīdē.  
Kļūdas, kas kavē pareizi veikt vadāmu slīdi: 
«A» fāzē - mašīnas pakaļgals nesasviežas pa labi. Iemesli: gāzes pedālis nospiests par agru; 
gāzes pedālis nospiests par maz; stūre par maz pagriezta pa kreisi; 
pirms stūres pagriešanas nav noņemta gāze. 

«B» fāzē - mašīnas pakaļgals pārāk stipri sasviežas pa labi. Iemesli: 
gāzes pedālis nospiests par vēlu; gāzes pedālis nospiests par daudz; pārāk vēlu sākts kontrēt ar 
stūri.. 

«C» fāzē - mašīnas pakaļgals pārāk stipri sasviežas pa labi. Iemesli: 
stūre pagriezta uz līkumam pretējo pusi ar nokavēšanos; gāzes pedālis nospiests par daudz. 

Vingrinājums jāatkārto tikmēr, kamēr izdodas pagriezienu veikt plūdeni. Pēc tam jāpāriet pie labā 
pagrieziena. 

Cītīgi trenējoties, noslīpējam savas darbības līdz automātismam, atbrīvojoties no bailēm, panikas 
un liekas domāšanas. 

Sākumā var rasties grūtības. Mašīna var apsviesties ap savu asi. Neņemiet to pie sirds! Pats 
svarīgākais ir iegūt īstā brīža izjūtu un kustību koordināciju. Saņemiet dūšu, sāciet, un lai jums veicas! 

Ja mašīnu ievada slīdē, tas ir labi, ja tā tur nonāk pati - slikti. 
 

VĒLREIZ PAR VADĀMU SLĪDI 
 
Vadāma slīde prasa no braucēja treniņā izkoptu prasmi noteikt, cik stipri sasviests mašīnas pakaļgals 
un kurp «velk» priekšgals. 

Pagrieziens veikts ideāli, ja to iziet slīdē, izjaucot riteņu saķeri vienīgi tik daudz, ka pietiek ar 
minimālu, gandrīz nemanāmu stūres kontrēšanu. Šādi tiek sasniegts attiecīgajā pagriezienā 
iespējamais maksimālais ātrums. Bet, lai ātrums patiešām būtu maksimāls, slīdei jāveido vienmērīga 
līkne, nevis līkloču līnija. 

Loģiskas nu būtu lasītāja šaubas un neizpratne. Sak, es eju kreisajā pagriezienā, griežu riteņus pa 
kreisi un - dodu gāzi, lai izjauktu saķeri . . . nē, jūs tikai iedomājieties šādu situāciju! Riteņi jau 
pagriezti, bet es vēl dodu gāzi! Cik grūti par to izšķirties! Ja gāzes būs par maz, riteņi vēl nezaudēs 
saķeri, kad mašīna jau izlidos no trases... 
Tā tas nav. Pareizāk sakot - ne gluži tā. 

Vajag tikai pagriezt stūri pa kreisi mazliet vairāk. Šis "vairāk" ir sīka, neievērojama tiesa, taču, 
ņemot vērā automobiļa masu, pareizinātu ar ātrumu, ar to pietiek. Turklāt stūres griešanas brīdī ir 
noņemta gāze, respektīvi, noslogoti priekšējie riteņi, Ar šīm divām darbībām vien jau ir diezgan, lai 
mašīnu nostādītu sāniski. Nedaudz sāniski. Saķeres izjaukšana tātad sākas jau pirms gāzes 
došanas. 

Atkārtoju vēlreiz: vajag pagriezt stūri pa kreisi mazliet vairāk, nekā tas būtu nepieciešams, un 
noņemt gāzi. Tas ir galvenais. Saķere vēl nav izjaukta, taču slīde jau sākta. 

Ja tagad piemēroti uzdod gāzi, slīde tiek pastiprināta un reizē pastiprināts arī pakaļējo riteņu 
dzinējspēks. Mašīnai rodas tendence apgriezties ap savu asi. 
To novērš, viegli kontrējot ar stūri. 

Priekšējie riteņi sānslīdē bremzējas un neļauj mašīnai apgriezties riņķī. 
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Gāzi dod vienīgi tik - un šī māka ir visgrūtāk apgūstama -, lai slīdi saglabātu, nevis pastiprinātu. Lai 
dzinējspēku noturētu līdzsvarā ar bremzēšanas spēku. 

Šādi brauc spīdvejisti. Lasītājs droši vien būs redzējis motosacīkstes uz izdedžu celiņa - ja ne 
dabā, tad vismaz televīzijā vai fotoattēlā - un ievērojis, ka pagriezienā motociklam priekšējais ritenis 
vērsts uz līkuma pretējo pusi. Pagrieziens tiek veikts nepārtrauktā slīdē (tas attēlots zīmējumā). 

 

 
 

PRIEKŠĒJO RITEŅU PIEDZIŅA UN KLASISKA VADAMĀ SLĪDE 
 

Priekšējo riteņu piedziņa diemžēl neļauj izdarīt klasisko vadāmo slīdi. 
Pagriezienā var tikai uzdot gāzi, taču ļoti piesardzīgi, lai neizjauktu priekšējo riteņu saķeri ar ceļu un 

neizlidotu no trases (sk. zīmējumu "Vadāma slīde"). Pakaļējo riteņu saķere tad samazināsies pati. 
Bremzēšana un vienlaicīga gāzes došana, par ko bija runa iepriekš, noderīga tikai asos līkumos; 
garos, lēzenos pagriezienos šis paņēmiens neattaisnojas. 

 

KĀDUS PAGRIEZIENUS VAR VEIKT VADĀMĀ SLĪDĒ? 
 

Principā visus. Tas atkarīgs no automobiļa markas un konkrētajiem ceļa apstākļiem. 
Klasisko vadāmo slīdi visvieglāk izdarīt garos, lēzenos pagriezienos. 
Asos taisnleņķa pagriezienos motora jaudai jābūt lielākai vai arī ceļa virsmai slidenākai nekā 

lēzenos līkumos. 
«Pannas» tipa pagriezienos automobiļa jaudai jābūt ļoti lielai vai arī trasei stipri slidenai, lai slīdes 

manevrs izdotos.  
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Ieteikumi variējas atkarībā no tā, vai pagrieziens ir līdzenā apvidū, kāpumā vai kritumā. 
Autobraukšanā, tāpat kā šaha spēlē, iespējamas bezgala daudzas savstarpēji saistītas 

kombinācijas. Ja zināmos apstākļos (lietus, ledus, atkala) pagriezienu nevar veikt klasiskajā 
vadāmajā slīdē, tas ātri izbraucams tā saucamajā sānslīdē. 

Uzmanību! Arī sacīkstēs daļu pagriezienu veic normāli, bez slīdes, vai arī ar minimālu slīdi. 
Ikdienā pagriezienus izbrauc parastā veidā, lietojot vadāmu slīdi vienīgi galējas nepieciešamības 

gadījumā. Lai tā paliek ātrumsacīkšu un ralliju dalībniekiem! Es pats ceļā no Varšavas uz Krakovu 
visā trīssimt kilometru trasē vasarā veicu slīdē tikai dažus, bet ziemā -- kādus desmit, piecpadsmit 
pagriezienus. Tātad nebūt ne visus un pat ne vairākumu. 

Kā jau rakstīju, iesācējam viss būs otrādi. Lēzeni pagriezieni prasa lielu ātrumu, un tas ir bīstami. 
Tāpēc labāk sākt ar asiem līkumiem (90° un vairāk) un pēc iespējas slidenāku virsmu. 

 

VADĀMA SĀNSLĪDE 
 

Vadāma - tātad apzināti izpildīta. 
Rallijā pagriezienus dažreiz veic slīdē, kas atšķiras no klasiskās, par kuru stāstīju. Arī šis slīdes 

veids ietilpst braucēja arsenālā. Sauksim to par sānslīdi. 
Šo slīdi atkarībā no situācijas izdara divos dažādos variantos:  
1) stūre - bremze - gāze; 
2) stūre - gāze - gāze. 
Pirmo variantu (stūre - bremze - gāze) lieto nogāzē, kā arī līdzenā apvidū, kad automobiļa jauda 

attiecībā pret ceļa virsmas saķeres pakāpi ir pārāk maza vai arī ātrums, kādā mašīna tuvojas 
pagriezienam, ļauj izmantot šo variantu. Sānslīde ir dinamiska un strauja, bet pieļaujama tikai 
satiksmei slēgtās trasēs! 

Pirmā varianta braukšanas tehnika: 
a) bremzēt taisnē (spēji samazināt pārāk lielu ātrumu); 
b) uz mirkli atlaist bremzi; 
c) mazliet vairāk, nekā vajadzīgs, pagriezt stūri uz līkuma pusi; 
d) mašīnai sasviežoties, spēcīgi nospiest bremzi (visu četru riteņu bloķēšana); 
e) ļaut mašīnai sāniski slīdēt (bremze atlaista) līdz pagrieziena vidum; 
f) nospiest gāzes pedāli. 
Uzmanību! «C» punktā jāpārvar ļoti grūta psiholoģiska barjera. Stūre jāpagriež īsi pirms pagrieziena 

vidus, 5 - 8 metrus pirms līknes centra. 
Otro variantu (stūre - gāze - gāze) visbiežāk lieto kāpumā. Arī tas ir dinamisks un straujš un 

pieļaujams tikai satiksmei slēgtās trasēs. 
Otrā varianta braukšanas tehnika: 
a) tāpat kā pirmajā variantā; 
b) tāpat kā pirmajā variantā; 
c) strauji pagriezt stūri uz līkuma pusi un nākamajā mirklī nospiest akseleratoru (izjaukt pakaļējo 

riteņu. saķeri); 
d) mašīnai slīdot sāniski, noņemt kāju no akseleratora; 
e) līknes vidū atkal nospiest gāzes pedāli. 
Atkārtoju - ne viens, ne otrs variants ikdienas satiksmē nav pieļaujams. Tiem nepieciešams viss 

brauktuves platums. 
Varētu minēt vēl daudzus sānslīdes variantus, kas atkarīgi no ceļa apstākļiem, pagrieziena veida un 

automobiļa markas. Tā ir viela vairāksējumu apcerējumam, un arī tad temats vēl nebūtu izsmelts. 
Šajā grāmatā sniedzu tikai dažus pamatvariantus, un pie tiem pieder arī sānslīde sevišķi asos, 
«pannas» tipa un tiem līdzīgos pagriezienos. 

Zināmos apstākļos šādu (teiksim, kreiso) pagriezienu varētu veikt tā: 
a) tāpat kā pirmajā un otrajā variantā; 
b) tāpat kā pirmajā un otrajā variantā; 
c) mazliet pagriezt stūri pa labi (uz līkumam pretējo pusi!); 
d) asi, dinamiski pacirst stūri pa kreisi; 
e) uzdot gāzi; 
f) vajadzības gadījumā kontrēt ar stūri, bet tikai tad, ja mašīna sasviežas pārāk stipri. 
Pēdējā laikā šim - trešajam variantam rodas arvien vairāk piekritēju. Es to lietoju Londonas - Mehiko 

rallijā 1970. gadā, kad trase lielākoties bija nosprausta pa neasfaltētiem ceļiem. Šis variants man bija 
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vispiemērotākais, jo tas garantē ātrumu, drošību un diezgan vieglu slīdes vadāmību. Šādi es veicu 
tūkstošiem pagriezienu. 

Gribu pievērst minētajam braukšanas veidam īpašu uzmanību. Būtiskas ir trīs pirmās fāzes, un pati 
svarīgākā - trešā. Stūres pagriešana uz līkumam pretējo pusi un tūlītēja krasa «pārsviešana» atpakaļ 
atvieglo mašīnas ievadīšanu slīdē. 

Šo paņēmienu var izmantot arī klasiskajā vadāmajā slīdē. 
 

BREMZE, STŪRE UN AKSELERATORS SLĪDES LAIKĀ 
 

Vēlreiz atgriežoties pie automobiļa vadīšanas, atgādināšu atsevišķu mehānismu lomu šajā 
procesā: uz sausa ceļa automobili vada par 60 procentiem ar stūri un 40 procentiem ar akseleratoru, 
uz slapja un slidena - par 40 procentiem ar stūri un 60 procentiem ar akseleratoru. 

Daudzi uzskata arī bremzi par vadības mehānismu, taču tas nav pareizi. Bremze kalpo tikai gaitas 
palēnināšanai: Mašīnas vadīšanas funkciju tā veic divos izņēmuma gadījumos: pakaļējo riteņu 
saķeres izjaukšanā mašīnām ar priekšējo riteņu piedziņu un sānslīdes pirmajā variantā. Protams, 
runa ir par kājas bremzi. 

Garos pagriezienos (izņemot «pannas» tipa) mašīnām ar priekšējo riteņu piedziņu vadāma slīde, 
lietojot rokas bremzi, nav iespējama, jo šādā situācijā vadīt automobili ar vienu roku nedrīkst. Rokas 
bremzes konstruktīvās īpatnības neļauj izjust, vai pakaļējo riteņu saķeres zudums ir pietiekams 
klasiskās vadāmās slīdes izpildei. 

Mašīnas vadīšana ar akseleratoru - tā ir apzināta pakaļējo riteņu saķeres izjaukšana. 
Lēzenos pagriezienos - tādos, kur normālai ieiešanai stūre jāpagriež par pusi apgrieziena, mašīnu 

vadot par 40 procentiem ar stūri un 60 procentiem ar gāzi, stūres kustība jāizdara enerģiski (tā, lai 
automobilis mazliet sasviežas), bet - tikai par vienu trešdaļu no minētā pusapgrieziena; pārējo izdara 
ar gāzi, un mašīna jau veic pagriezienu slīdē. 
Īsākos pagriezienos tajā brīdī, kad dod gāzi, stūri izlīdzina, jo līkums jau beidzies. Ja pagrieziens 

garāks, stūri griež uz pretējo pusi. 
Sacītais attiecas tikai uz automobiļiem ar pakaļējo riteņu piedziņu. 
Jau rakstīju, ka vairākums autovadītāju uzskata priekšējo riteņu piedziņu par drošāku, jo tā 

"izvelkot" mašīnu no jebkura pagrieziena. Kā argumentu viņi min faktu, ka šādas konstrukcijas 
automobiļus ražo arvien vairāk. Taču to dara ne jau braukšanas drošības, bet gan ražošanas izmaksu 
dēļ. Priekšējo riteņu piedziņa ir vienkāršāka un tātad arī lētāka. 

 
SLĪDE UZ TAISNA CEĻA UN AUTOVADĪTĀJA REAKCIJA 
 

Šo nodaļu iesaku ļoti uzmanīgi izlasīt vairākas reizes, jo tajā dotas būtiskas norādes par visu veidu 
slīdēm. Pats svarīgākais ir saprast un izanalizēt darbības, kas no pirmā skata liekas pretrunā ar 
loģiku. Lai tās veiktu, cilvēkam jāpārvar grūta psiholoģiska barjera, maldīgs pašsaglabāšanās 
reflekss. Ja braucējs šīs šķietami neloģiskās darbības labi izpratīs un apgūs, viņš viegli valdīs pār 
automobili jebkurā slīdē. 

 
Arī uz taisna ceļa ne reizi vien gadās sarežģītas un bīstamas situācijas. Taču šo faktu nereti ignorē 

pat pieredzējuši un saprātīgi autovadītāji - sak, kas slikts var notikt taisnā ceļa posmā? Pagriezienā - 
jā, bet taisnē? 

Pa taisnu ceļu parasti brauc lielā ātrumā. Pie tā ir pierasts, tāpēc to nejūt. 
Ja iznāk asi bremzēt un mainīt virzienu neparedzēta šķēršļa priekšā (izskrej bērns, izbrauc 

velosipēdists, izlec suns), mašīnu var sasviest sānis. Tas nozīmē pēkšņu, negaidītu slīdi. Reizēm to 
var izraisīt arī gāzes uzdošana (ja ceļa virsma ir slapja vai apledojusi), sānu vējš, izbraucot no meža 
aizsega vai apdzenot lielu kravas automobili (šāda varbūtība atainota zīmējumā), laikus nepamanīti 
nelīdzenumi, kad apdzenot divi riteņi nonāk uz ceļa malas, un daudzi citi apstākļi. 

Kā zināms, slīde ir visbiežāk sastopamais satiksmes negadījumu cēlonis. Vismaz pusē avāriju 
slīdes vaininieks ir pats autovadītājs. Un tomēr - neatkarīgi no tā, vai slīde sākusies viņa vainas dēļ 
vai ne, prasmīgs braucējs mācēs to savaldīt. Slīdes izraisītā negadījumā cietušu autovadītāju var 
attaisnot labi ja desmit gadījumos no simta, kad situācija patiešām bijusi bezcerīga (liels ātrums, 
loģiski neparedzams šķērslis utt.). Ir daudzkārt praksē pārbaudīts zelta likums: labam šoferim nav 
jānopūlas, lai izkļūtu no grūtas situācijas, jo viņš tādu nerada. Šajā apgalvojumā ir vismaz 90 procentu 
taisnības. 
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Droši vien katrs ir redzējis automobiļus, kas pēc izlidošanas no trases stāv pilnīgi vai daļēji pretī 

sākotnējam kustības virzienam. Ar ko tas izskaidrojams? 
Atbilde vienkārša. Mašīnai sasviežoties, autovadītājs cenšas gaitu izlīdzināt. Ja priekša slīd, 

teiksim, pa kreisi, stūri griež pa labi. Mašīna paklausa un virzās pa labi, un maz pieredzējušam 
braucējam tagad rodas ļoti kritiska situācija. 

Lai izlīdzināšanas manevru veiktu pareizi, viņam nu jārīkojas it kā pretēji loģikai: jāgriež stūre uz 
otru pusi vēl pirms tam, kad mašīna nostājusies uz ceļa taisni. Konkrētajā gadījumā stūre jāpagriež pa 
kreisi ar tādu aprēķinu, lai mašīna nonāktu paralēli ceļa garenass līnijai ar riteņiem vērstiem nedaudz 
pa kreisi vai vismaz taisni. 

Nepieciešamība griezt stūri pa kreisi jau tad, kad mašīnas gaita vēl nav izlīdzināta un tā virzās 
ieslīpi, ar kreisajiem sāniem pa priekšu, rada grūti pārvaramu psiholoģisku pretestību. 
Kādēļ jārīkojas tā, kā es iesaku? 

Lai problēma kļūtu skaidra, aplūkosim nepareizu autovadītāja reakciju. Sasviešana beidzas ar to, 
ka mašīna atmuguriski ieskrej grāvī: 

negaidīts šķērslis, ass stūres pagrieziens, mašīnas priekšgals slīd pa kreisi (pakaļgalu "nes" pa 
labi); 

braucējs griež stūri pa labi, mašīna sāk atgūt sākotnējo (taisno) kustības virzienu; 
līdz tam mirklim, kad mašīna stāv paralēli ceļa garenass līnijai, stūre pagriezta par trim ceturtdaļām 

apgrieziena pa labi; 
mašīnas pakaļgals jau šķērsojis ceļa garenass līniju, priekšgals iet pa labi, bet braucējs tikai tagad 

(par vēlu!) sāk izlīdzināt priekšējos riteņus, griežot stūri pa kreisi; 
kamēr braucējs izdara ar stūri trīsceturtdaļapgriezienu pa kreisi, mašīnas priekšgals aizgājis jau 

pārāk tālu, pa labi no taisnes; glābiņu meklēdams, braucējs griež stūri vēl vairāk pa kreisi, 
mašīna atkal sāk izlīdzināt gaitu, bet tobrīd, kad tā uz mirkli nostājas taisni, braucējs jau izdarījis 
pusotra stūres apgrieziena pa kreisi; 

pūliņi beidzas ar to, ka mašīna apsviežas pa kreisi riņķī un, pirms braucējs pagūst izdarīt pusotra 
stūres apgrieziena pa labi, atmuguriski izlido no trases. 

Slīde uz taisna ceļa un autovadītāja reakcija - tāda ir šīs nodaļas galvenā problēma. Varētu likties, 
ka nule minētais piemērs nav īpašas uzmanības vērts, taču prakse liecina pavisam ko citu. 

Vairīdamies no pēkšņām briesmām, cilvēks nedomā par savām kustībām. Viņa rīcību diktē 
pašsaglabāšanās instinkts. No nūjas sitiena glābjas, palecot sānis vai vismaz aizsedzot ar rokām 
galvu, un tas notiek pilnīgi neapzināti. Arī autobraukšanā no mašīnas vadītāja itin bieži tiek prasīta 
tūlītēja pašaizsardzības reakcija, turklāt nesalīdzināmi sarežģītāka nekā atkaušanās no uzbrūkoša 
suņa vai izvairīšanās no mesta akmens: 

Lai izietu sveikā, šoferim reizēm jāveic darbības, kas liekas galīgi nepamatotas un veselajam 
saprātam nepieņemamas. Labs piemērs teiktajam ir mašīnas sasviešana uz taisna ceļa. 

Ja priekšgalu "nes" pa kreisi, loģiska aizsargreakcija ir vērst riteņus pa labi. Automobilis klausa 
stūrei un atgriežas taisnē. Pirms tas vēl nav nostājies taisni, bet virzās mazliet sāniski, stūre jau 
jāgriež pa kreisi. Nepieredzējušam autovadītājam psiholoģiskā pretestība šajā sekundes daļā ir tik 
stipra, ka viņš šo darbību nespēj veikt. 
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Jo - kāpēc man jāgriež stūre pa kreisi, ja mašīna vēl slīd sāniski un tātad jau iet pa kreisi? Kaut kas 
nav kārtībā! Taču vajag tikai mazliet padomāt, un viss kļūst pilnīgi skaidrs. Teikto izprast palīdz 
zīmējums. 

Ja mašīnas priekšgals sasviests pa kreisi un braucējs 
pagriezis stūri pa labi, automobilis reaģē uz šo darbību un 
virzās pa labi. (Lūdzu atcerēties - riteņi pagriezti pa labi!) Tagad 
nāk pats svarīgākais - īsi pirms tam, kad mašīna nostājusies uz 
ceļa taisni, riteņiem jau jābūt izlīdzinātiem. Priekšgals pēc 
inerces vēl ies kādu gabaliņu pa labi, tāpēc riteņi nedaudz 
jāpagriež pa kreisi, lai šo kustību apturētu. Nākamajā mirklī tiem 
atkal jābūt izlīdzinātiem. 

Pēc šī paskaidrojuma vēlreiz uzmanīgi izlasiet autovadītāja 
nepareizas reakcijas aprakstu. Neprasmīgos centienos novērst 
slīdi visbīstamākā ir mašīnas iesvārstīšanās, tai aizvien 
plašākos vēzienos sviežoties pa labi un pa kreisi pāri ceļa 
garenass līnijai. 

Šķietami neloģiskas darbības autovadītājam jāveic, mašīnai 
sasviežoties ne tikai taisnē, bet arī pagriezienos un citur, kur 
nepieciešama viņa iejaukšanās, lai braucamrīku noturētu 
pareizajā vai vēlamajā virzienā. Tas, kurš nežēlos laiku un 
pūles, patrenēsies un apgūs nupat aplūkoto slīdes 
savaldīšanas tehniku, varēs to izmantot visu veidu slīdes 
gadījumos. Protams, tikai tad, ja pašaizsardzības reakcija vai 
kustības virziena korekcija būs nepieciešama. Arī šoreiz pati 
labākā treniņvieta ir apledojis laukums vai nomaļš asfaltēta (vai 
bruģēta) ceļa posms. 

Atkal atkārtoju: ikdienā jābrauc normāli, nepārsniedzot savu 
droša ātruma robežu, veltot visu vērību ceļam un ne brīdi 
neatslābinot uzmanību. Pārāk ātra braukšana, ar slīdēm, 
vienmēr ir ļoti bīstama. 

Paaugstinot savu autovadīšanas māku, mēs palielinām arī 
drošību uz ceļa, jo negaidīta slīde mūs vairs nepārsteidz 
nesagatavotus. 

Allaž paturēsim prātā, ka neesam uz ceļa vieni. Un ka ne visi 
autovadītāji ir tikpat prasmīgi kā mēs. Nebrauksim tik bravūrīgi, 
ka citiem satiksmes dalībniekiem jānobīstas. Pie stūres 
pavadītajos gados esmu daudz ko piedzīvojis, nekad neaizmirstu, ka ceļš nepieder man vienam, 
cienu pārējos, kas to lieto. Piemēram, nemūžam neatļaujos "griezt" pagriezienu vai veikt to slīdē, ja 
pretī var nākt mašīna. Ātrums gan pieaugtu, taču es riskētu pārbiedēt citus braucējus vai, ļaunākajā 
gadījumā, pat iedzītu tos grāvī. Neapdomības (un iedomības) izraisītas avārijas esmu redzējis ne 
vienu vien. 

Katram stingri jānolemj: iemācīšos braukt slīdē! Apgūšu šo braukšanas tehniku un nejaušas 
sasviešanas vai slīdes briesmas man samazināsies līdz minimumam. Spēšu tās novērst jau pašā 
sākumā. Būšu labāks autovadītājs - savai un citu drošībai. 

 

SLĪDES VADĪŠANA UZ TAISNA CEĻA 
 

Sevišķi bīstami braukt pa slidenu ceļu. Mašīnas gaita nemitīgi jākoriģē gan ar stūri, gan 
akseleratoru, taču galvenokārt ar stūri. 

Vadot mašīnu pa šādu ceļu, jāprot izjust tās "staigāšanu" un zibenīgi reaģēt ar stūres kustībām. 
Viens no paņēmieniem, kā braukt pa slidenu ceļu, ir nepārtraukti grozīt stūri. Automobilis ne mirkli 

nevirzās taisni, bet sīkās niecīgu amplitūdu slīdēs. 
Var rasties jautājums: vai tā ir slīžu vadīšana jau sākotnējā fāzē vai arī gluži nejauša to novēršana? 

Gan viens, gan otrs, taču jārīkojas ar vislielāko piesardzību. 
Precizēsim jēdzienus: nemitīga stūres grozīšana, manuprāt, drīzāk ir braukšanas veids vai 

maniere, nevis apzināta, treniņa nolūkos veikta mašīnas ievadīšana slīžu virknē. Taču maniere tā ir 
tikai līdz zināmam brīdim, pēc tam tā jau ir nepieciešamība. 
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Citiem .vārdiem, sākot ar kādu noteiktu ātrumu, stūre jāgroza, jo mašīna sāk "staigāt" un bez 
pastāvīgas, apzinātas slīžu vadīšanas vairs nevar iztikt. Stūres kustības ir lēnākas vai asākas 
atkarībā no mašīnas svaidīšanās un braucēja reakcijas, taču robežfaktori ir automobiļa ātrums un 
ceļa virsmas saķeres pakāpe. 

Lai šo paņēmienu iemācītos, ieteicams uz slidenas virsmas, piemēram, slapja bruģa, nelielā 
ātrumā braucot pa taisni, tīši ievadīt mašīnu slīdēs un pierast pie tām. Pamazām ātrumu var palielināt. 
Labāku treniņu ātrai un drošai braukšanai šādos apstākļos grūti izdomāt. 

Braucam pa slidenu taisnu ceļu drošā ātrumā, teiksim, ar 40 km/h. Ātrumam pieaugot līdz 50 km/h, 
jūtam, ka esam uz savas prasmes robežas. 

Tomēr cenšamies šo ātrumu pārsniegt. Protams, ļoti piesardzīgi. Spidometra bultiņa lēnītēm 
pārslīd skaitlim «50». Mašīna sāk svaidīties, "staigāt". Mēģinām gaitu koriģēt ar stūri, lai šīs 
nevēlamās parādības novērstu. 

Izveidojoties zināmām iemaņām, vēl palielinām ātrumu. (Jāpiebilst, ka drošs ātrums; kad stūri var 
turēt nekustīgi; taču brīvi, vieniem ir tikai 40, bet citiem - pat 70 km/h . . .) 

Rodas jautājums: kāpēc vienam šoferim mašīna pa slidenu ceļu iet taisni (bez stūres grozīšanas) 
tikai līdz 40 km/h, bet tad sāk svaidīties, toties citam saglabā taisnu virzienu (arī nekustinot stūri!) līdz 
70 kilometriem stundā un lielākam ātrumam? 

Tas liekas diezgan nesaprotami. Nesaprotami un pat iracionāli no loģikas viedokļa. Praksē viss ir 
vienkāršāk. 

Uz slidenas virsmas, piemēram, ledus, ātrumam sasniedzot 40 km/h, sāk svaidīties jebkura 
mašīna. Jauns šoferis automātiski sāk darboties ar stūri, lai gaitu izlīdzinātu, jo gluži vienkārši nespēj 
pretoties pašaizsardzības instinktam. Nespēj pretoties tāpēc, ka baidās. Baidās, ka slīde 
pastiprināsies, viņš vairs nespēs to novērst un notiks avārija. Citiem vārdiem - vājam autovadītājam ir 
zems baiļu slieksnis. Un tas ir likumsakarīgi. 

Labam braucējam prakse, pieredze un savaldība baiļu slieksni "pacēlusi" krietni augstāk. Viņam 
mašīna drīkst mazliet svaidīties, braucējs uz to nereaģē - vismaz nereaģē apzināti -, un tomēr 
automobilis droši virzās pa taisni. Prasmīgs autovadītājs var atļauties nekoriģēt sīkas slīdes līdz kādu 
70 kilometru ātrumam stundā. 

Braukšanā svarīgi ne tikai tehniskie, bet arī emocionālie priekšnosacījumi, un tas jāapzinās. 
Rodas dilemma - vai maz pieredzējis autovadītājs baidās vairāk vai mazāk par daudz 

pieredzējušu? Var būt divas atbildes. 
Pirmā: baidās mazāk, tādēļ ka pieredzes trūkuma dēļ nespēj iztēloties varbūtējos notikumu 

pavērsienus. To viegli saprast, vai ne? Jo vairāk cilvēks par kaut ko zina, jo spēcīgāk un 
daudzpusīgāk viņam attiecīgās situācijās darbojas iztēle, bet tieši tā ir baiļu "glabātava". Cilvēkam bez 
iztēles būt varonim ir nieka lieta. 

Otrā: baidās vairāk vai, pareizāk sakot, sāk baidīties krietni agrāk. Minētais 40 kilometru ātrums 
viņam jau šķiet liels. Šī atbilde laikam būs vistuvāk patiesībai. Par to liecina nepieredzējušo 
autovadītāju daudz agrākās un nesavaldīgākās reakcijas salīdzinājumā ar tām, kādas līdzīgos 
apstākļos vērojamas pieredzējušiem un trenētiem braucējiem. Reakciju būtība abu grupu pārstāvjiem 
ir vienāda, atšķirīgs tikai baiļu slieksnis. Vieniem tas ir 40 km/h, otriem - 70 km/h. 

Būtu nepareizi apgalvot, ka pieredzējis autovadītājs ir cilvēks bez emocijām. Tās ietekmē arī viņa 
rīcību tad, kad ātrums tuvojas viņa spēju un prasmes robežai. 

Atcerēsimies, ka maksimālo ātrumu katrā atsevišķā gadījumā izsaka ne tikai kilometros stundā, bet 
arī kādā citā - pagaidām diemžēl vēl nedefinētā - mērvienībā, kas raksturo autovadītāja prasmi. 

Kaut gan tas ir riskanti, es tomēr uzdrīkstos apgalvot, ka maz pieredzējis braucējs, kas pārvarētu 
bailes, uzticētos mašīnai un palielinātu ātrumu līdz 60 km/h, ar izbrīnu pārliecinātos, ka tā joprojām iet 
taisni . . . Apgalvoju ar vienu iebildumu - ja vien viņš mašīnu netraucēs. Nepieredzējuša braucēja 
minimālas kļūdas, kam var būt bēdīgas sekas, un rūdīta šofera minimālas kustības, kas notur mašīnu 
vēlamajā virzienā, - kāds bezdibenis tās šķir! 

Rallistu vidū ir cieņā teiciens: «Prīmā mašīna, pati brauc, tikai nevajag to traucēt!» 
Jau sacīju, ka automobiļa vadīšana un šofera mākas novērtēšana ir divas sarežģītas un bezgala 

plašas problēmas. Nozīmīga ir pat autovadītāja pašsajūta konkrētajā dienā un stundā. 
Visgrūtāk braukt tad, ja ceļa apstākļi krasi pasliktinās. Lietusgāze pēc ilga sausuma vienmēr rada 

zināmas briesmas. Ceļš pēkšņi kļūst slidens, jāievēro piesardzība, bet pierasts taču braukt droši! 
Laika maiņa sevišķi bīstama labiem, pieredzes bagātiem autovadītājiem. Atšķirībā no iesācējiem viņi 
pret to izturas vieglprātīgi, pat nevērīgi. Ir jau tiesa, viņi daudz ko prot, taču aizmirst, ka arī 
vistalantīgākajam autovadītājam jānobrauc vismaz pārdesmit kilometru, kamēr pierod pie jauniem 
ceļa apstākļiem un atsvaidzina nepieciešamās tehniskās iemaņas. 

Gribētu dalīties ar lasītāju pieredzē, ko guvu XXIX Polijas rallijā 1969. gadā. Ātrumsacīkšu trase 
Volskas Mežiņā ir ļoti daudzveidīga un ārkārtīgi līkumota. Pirmajā kilometrā ceļš bruģēts, diezgan 
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plats, iet kalnup. Otrajā - sākas mežs, ceļš asfaltēts, šaurs, joprojām iet kalnā. Trešajā - sākumā ceļš 
ļoti šaurs, asfaltēts, kāpums beidzas. Ceturtajā - ceļš mazliet platāks, asfaltēts, iet lejup. Piektajā - 
ceļš ved lejup pa nogāzi, beidzamajos 500 metros diezgan plats, bruģēts. 

Varu droši apgalvot, ka tik labi neesmu iepazinis nevienu citu ātrumsacīkšu posmu. Tā ir mana, tā 
teikt, "mājas trase". Esmu to veicis vismaz simt reižu, galvenokārt treniņā, kā arī demonstrējot pareizu 
braukšanas tehniku. Šaurais līkloču ceļš un naktī prožektoru gaismā zibošie koki gar malām - tas viss 
sagādā asus pārdzīvojumus autovadītājam, kuru es apmācu. Kāds no maniem pasažieriem reiz pēc 
trases izbraukšanas sacīja: «Pan Sobieslav, cik te resni koki! Volskas Mežiņu pazīstu kā savus 
piecus pirkstus, taču nekad nebiju ievērojis, ka koki ir tik milzīgi." Nejutos pārsteigts, jo - bailēm lielas 
acis. 

Treniņā, ja ir sauss laiks, šo posmu veicu trijās minūtēs. Polijas rallijā sacīkstes tur notiek naktī un 
parasti pulcina plašu publiku. Tūkstošiem skatītāju gar trasi - tas braucējiem ir labs dopings. 

XXIX rallija laikā sāka līt. Daļa sacīkšu dalībnieku vēl paguva izbraukt pa sausu ceļu, taču citiem 
iznāca sacensties lietū vai arī pēc tā. Ceļš pārvērtās vārda pilnā nozīmē par slidotavu, un sevišķi 
glums bija pēdējais, bruģētais posms. Ne visi rallisti spēja pareizi novērtēt braukšanas apstākļus, un 
daudzas mašīnas izlidoja no trases kā lingas mestas. Dažas no tām vēl spēja turpināt sacīkstes, bet 
vairākas ekipāžas bija spiestas izstāties. Es šādās situācijās pievēršu vislieāko uzmanību pārejai no 
labi turošas virsmas uz slidenu. Agrāko trīs minūšu vietā veicu trasi četrās minūtēs 15 sekundēs. Tā 
bija milzīga starpība, proporcionāli neatbilstoša lietus pārmainītajam ceļa virsmas stāvoklim, tomēr 
konkrētajā gadījumā pamatota, jo apstākļu maiņa notika pārāk strauji. Ja ceļš saglabātos slidens 
vismaz pāris stundas un man būtu bijusi iespēja izbraukt trasi vairākkārt, laika starpība saruktu. 
Domāju, ka, pieradis pie slidenās virsmas, spētu veikt ātrumposmu trīs minūtēs un 15 sekundēs. 
Tātad atpaliktu no sava sasnieguma ideālos apstākļos tikai par ceturtdaļminūti. 

No teiktā rodas secinājums, ko derētu iegaumēt: braukšanas apstākļiem pēkšņi mainoties, tiem 
acumirklī pielāgoties nespēj pat labs, pieredzējis šoferis. Tas attiecas arī uz pāreju no vasaras 
sezonas uz ziemas sezonu. Kaut gan ik gadus pavadu pie stūres neskaitāmas stundas, ziemas 
sākumā man aizvien no jauna jāiemanās braukt pa sniegu un ledu. Tas neiet ilgi, taču zināmu laiku 
prasa. 

 

NEPLĀNOTAS SLĪDES VADĪŠANA - GALVENOKĀRT 
PAGRIEZIENOS 
 

Neplānota slīde ir tā, ko braucējs neizraisa apzināti. Viņš tiek pārsteigts negaidot. 
Vissvarīgākais ir izjust slīdi un padarīt to vadāmu jau sākuma fāzē. Taču neviens autovadītājs 

nespēs mierīgi, ar apdomu savaldīt pēkšņu slīdi, ja treniņā nebūs apguvis prasmi braukt slīdē. Turklāt 
šai prasmei jāizpaužas gandrīz automātiski. Ja tas tā nav, katra piepeša, negaidīta mašīnas 
sasviešana rada braucējam vājāku vai stiprāku baiļu sajūtu. Šāds psihiskais stāvoklis paralizē 
pareizās aizsargreakcijas un pastiprina nepareizās, kļūdainās. Bīstamākā no tām ir asa bremzēšana. 
Lūk, neplānotas slīdes piemēri. 

Pirmais piemērs - automobilis ieiet līkumā pārāk lielā ātrumā. Katrai automašīnai ir savs teorētisks 
vislielākais ātrums, kādā tā spēj izbraukt vienu vai citu pagriezienu, neizlidojot no trases. Ar jēdzienu 
"vislielākais ātrums" es saprotu maksimāli ātru pagrieziena veikšanu pa konkrētajos apstākļos ideālu 
līkni - ar noteikumu, ka pagriezienā ieiet pareizi. Ja šis vislielākais ātrums tiek pārsniegts, iznākt no 
pagrieziena un noturēties uz ceļa nav nekādu cerību. 

Diemžēl bieži gadās tā, ka autovadītājam paliek diezgan liela ātruma rezerve, pagriezienu varētu 
veikt droši, taču mašīna noskrej no ceļa. 

. . . Automobilis lielā ātrumā nāk no kalna, bet pakājē ir ass līkums. Braucējs nobīstas, instinktīvi 
nospiež bremzi un mašīnu sasviež sānis. 
Kā glābties: 
1) tūdaļ atlaist bremzes pedāli; 

2) nākamajā mirklī atkal piebremzēt (riteņi nedrīkst nobloķēties!) un enerģiski, strauji pagriezt stūri 
uz līkuma pusi (stūre jāpagriež kādu sekundes daļu pirms bremzēšanas); 

3) mašīnai ieejot sānslīdē, tajā pašā mirklī nospiest akseleratoru un kontrēt ar stūri; 
4) šajā stāvoklī stūri neturēt un tūlīt nedaudz, taču tikpat enerģiski, pagriezt atkal uz pretējo pusi. 

Stūre jāgroza ar izjūtu, taču apņēmīgi, dinamiski un asi. Tas attiecas uz visām aizvien mazākas 
amplitūdas kontrēšanas un pretkontrēšanas reizēm, līdz mašīnas gaita pilnīgi izlīdzinājusies; 
5) manevra laikā variēt gāzi atbilstoši slīdes pakāpei. 

Minētās darbības vienādas automobiļiem kā ar pakaļējo, tā priekšējo riteņu piedziņu. 
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Otrs piemērs - automobilis līkumā negaidot nokļūst uz mīksta, nepiebraukta seguma. Priekšgalu 
sasviež sānis. 
Kas braucējam jādara? 
1. Jānoņem gāze! Enerģiski jāpagriež stūre vēl vairāk uz līkuma pusi un tūdaļ atkal stipri jāuzdod 

gāze, lai izraisītu četrriteņu slīdi un mašīna nostātos uz ceļa sāniski. Tā rīkojas, ja automobilim ir 
pakaļējo riteņu piedziņa. Ja ir priekšējo riteņu piedziņa, arī jāpagriež stūre vairāk uz Iīkuma pusi un ar 
izjūtu jāpiebremzē, lai mašīnu nostādītu sāniski, ja braucējam liela prakse un mašīnai spēcīgs motors, 
var reizē asi piebremzēt un uzdot gāzi (bremzē ar kreiso kāju). 

2. Nākamās darbības tādas pašas kā pirmā piemēra 3., 4. un 5. punktā. 
No kā ikdienas braukšanā vienmēr jāizvairās, lai pagriezienu veiktu droši un bez negaidītām 

slīdēm? 
Nedrīkst pārlieku ātri ieiet slikti pārredzamā vai arī tādā pagriezienā, kur nevar pienācīgi novērtēt 

ceļa seguma veidu un stāvokli. Vienmēr jāpatur prātā, ka ātri veikt pagriezienu nozīmē ātri no tā iziet. 
leiešanas ātrums ir mazāk svarīgs. 

leejot pagriezienā, nevajag bremzēt. Drošāk un ātrāk to var izbraukt, mašīnu vēlamajā līknē noturot 
ar gāzi. Bremzes atlaišana jau pašā pagriezienā un tūlītēja stūres griešana uz līkuma pusi var izraisīt 
bīstamu neplānotu slīdi. 

Visas negaidītās slīdes pagriezienā ir ļoti līdzīgas, kaut gan variantu bezgala daudz. 
Autovadītājam, kas apguvis slīžu tehniku, ir desmitreiz lielākas izredzes iziet sveikā no sarežģītas 
situācijas nekā viņa netrenētajam kolēģim. 

Negaidītu slīžu variantu apraksti maz ko līdzēs, ja autovadītājs nejutīsies ar mašīnu kā viens 
vesels, īpaši briesmu brīžos. Labam braucējam katra slīde jāsamana un uz to jāreaģē jau sākuma 
fāzē, bet izcils braucējs slīdi nojautīs vēl pirms tam, kad tā būs sākusies. 

Nevar būt runas par pareizām, atraisītām kustībām grūtā situācijā, ja braucējs nesēž pie stūres 
pareizi un brīvi. Rallijā sastopamas visdažādākā veida slīdes, un es nespētu tās veikt maksimāli ātri, 
ja nebūtu gluži kā saaudzis ar mašīnu, ar katru tās riteni, - ja nepareizi sēdētu, tas ir, nebūtu 
atspiedies ar visu muguru pret atzveltni un stingri piesprādzējies ar drošības jostu. Šāds stāvoklis ļauj 
lielu kustības brīvību rokām un kājām. 

Pareiza sēdēšana sevišķi svarīga neplānotajās slīdēs, kad instinktīvas bailes liek autovadītājam 
liekties uz priekšu, viņš atdalās no mašīnas un vairs to neizjūt tieši tad, kad tas visvairāk 
nepieciešams. Liekšanās netikums šādos brīžos lielākoties saistīts ar citu nepieļaujamu ierašu, proti, 
turēšanos pie stūres, padarot to par atbalsta punktu un ārkārtīgi apgrūtinot sev brīvu rīcību. 

Stūre paredzēta mašīnas vadīšanai. Tā nav tas parunā daudzinātais salmiņš, pie kura ķeras 
bezizejas mirklī! 

 

SAJŪGS SLĪDES LAIKĀ 
 

Tagad būs runa par vairākām visai atšķirīgām problēmām, kuras visas tomēr saistītas ar slīdi. 
Sākšu ar sajūgu. 

Kā rīkoties ar sajūgu slīdes laikā? Izspiest vai neizspiest? Polijas presē reiz parādījās raksts, kurā 
bija apgalvots, ka slīdes gadījumā sajūgs esot tūdaļ jāizspiež. lespējams, ka tā ir taisnība. Taču, 
savaldot slīdi lielā ātrumā, rodas tik daudz zibenīgi veicamu darbību, ka sajūga izspiešanai neatliek 
laika. Turklāt turēt kāju uz izspiestā pedāļa ir neērti un apgrūtinoši. Visa uzmanība jāveltī stūrei, kājas 
lai paliek brīvas. Kā jau teicu, teorētiski šis apgalvojums ir pareizs, tikai kurš autovadītājs tā rīkosies, 
ja patiesi (un sekmīgi) pūlēsies savaldīt bīstamu slīdi? 

To pašu rezultātu, ko dod sajūga izspiešana, var panākt, attiecīgi samazinot motora pretestību, tas 
ir, prasmīgi darbojoties ar akseleratoru. Efekts būs pat ievērojami lielāks, jo autovadītāja rīcībā ir viss 
milzīgais jaudas potenciāls, kas iedarbojas uz dzenošajiem riteņiem: bremzēšana ar motoru - tā 
pilnīga neitralizācija - pakaļējo riteņu piedzīšana. 

Neņemos apgalvot, ka sajūga izspiešana slīdes laikā ir bezmērķīga, tomēr pats to daru ļoti reti. Šī 
darbība viegli veicama tikai nelielā ātrumā. Lietderīga tā var būt ziemā, kā arī uz stipri slidenas 
virsmas, piemēram, slapja bruģa, kūstoša sniega vai ledus, kad mašīna tikai minimāli reaģē uz stūres 
kustībām. Lūk, tad sajūga izspiešana var izrādīties pats saprātīgākais un efektīvākais paņēmiens. 

 

ĀTRUMA SAMAZINĀŠANA UZ SLIDENA CEĻA 
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Lai neizraisītu pēkšņu slīdi, atcerēsimies, ka strauji atlaist sajūgu uz slidena ceļa, motoram 
strādājot ar maziem apgriezieniem, ir bīstami. Riteņi nobloķējas, un mašīna sasviežas sānis. Nedrīkst 
atlaist sajūgu pie maziem apgriezieniem, ja ātrums prasa lielākus apgriezienus un ceļa virsma 
labvēlīga slīdei! Tas jāiegaumē, tāpēc aizbrauksim uz tukšu, slidenu laukumu un patrenēsimies. 
Gribam piebremzēt un ieslēgt zemāku pārnesumu. Ceļš slidens. Vingrinājumam ir vairākas fāzes: 

a) strauji, bet ne ar rāvienu noņemam kāju no gāzes pedāļa; visi trīs pedāļi brīvi, rokas pareizi tur 
stūri; 

b) labo roku uzliekam uz pārnesumu pārslēgšanas sviras; izspiežam sajūgu; 
c) ar labās kājas pirkstgaliem viegli nospiežam bremzi; tajā pašā brīdī slēdzam zemāku pārnesumu; 

sajūgs joprojām izspiests; d) ar labās kājas papēdi viegli uzdodam gāzi un lēni laižam vaļā sajūgu, 
raugoties, lai motora apgriezieni apmēram atbilstu mašīnas ātrumam; saskaņotību dod pieredze; 

e) zemāks pārnesums ieslēgts, arī sajūgs pilnīgi atlaists; noņemam papēdi no gāzes pedāļa un 
turpinām bremzēt ar motoru un bremzi. 

Prasmīgs autovadītājs var uzdot arī starpgāzi, ja pārnesumu kārbai nav sinhronizatoru vai arī tie 
izdiluši. 

Strauja pārslēgšanās uz leju prasa rūpīgu treniņu un zibenīgas kāju darbības, kas precīzi 
saskaņotas ar pārslēgšanas sviras kustību. Pārnesums jāreducē vienā acumirklī un nekļūdīgi, 
neapdraudot mašīnas gaitu. 

Aprakstītās darbības, pareizinātas ar pārnesumu skaitu līdz viszemākajam, jāveic uz grantēta, 
smilšaina, akmens šķembu klājuma un arī slapja jebkura veida seguma ceļa, nemaz jau nerunājot par 
piebrauktu sniegu vai ledu. Tikai tā var ātri un droši samazināt gaitu līdz minimumam. 

Visstraujāk samazināt ātrumu uz slidenas virsmas tātad var kombinēti: motors un aizvien zemāks 
pārnesums plus bremze. 

Pārejot no viena veida seguma uz citu, piemēram, no asfalta uz bruģi, jābūt divtik piesardzīgam. 
(Uzbraucot no bruģa uz asfalta, turpretī uzreiz var dot gāzi un krasi palielināt ātrumu.) Jābremzē tikai 
līdz bruģa vai citas nedrošas virsmas sākumam, nevis pārejas brīdī vai jau atrodoties uz tās. 
Bremzēšana tad ir ne tikai novēlota, bet var arī bēdīgi beigties. Labākajā gadījumā glābiņš ir ietrenēta 
slīdes savaldīšanas māka. Es atkārtoju ietrenēta! 

 

BREMZĒŠANA KĀPUMOS UN KRITUMOS 
 
Ļoti svarīgi laikus reaģēt uz apvidus reljefa maiņu (sk, zīmējumu "Nogāzes pārvarēšana rallijā). 

Stāvā kāpumā jāatceras, ka asi bremzēt drīkst tikai līdz tam mirklim, kamēr ceļš vēl nav 
pavērsies augšup. Bremzēšana jāpārtrauc metru vai pusmetru pirms kāpuma. Šī noteikuma 
neievērošanai var būt bīstamas sekas, piemēram, var salauzt vai pat noraut priekšējo tiltu. 

Nogāzē ir tieši pretēji. Bremzēšana jāpaildzina - jābremzē jau pirms krituma, pedālis mazliet jāatlaiž 
un īsi pirms nogāzes sākumā jānospiež vēlreiz. Braucot lielā ātrumā, otrreiz jābremzē trīs līdz piecus 
metrus pirms krituma. Tādējādi tiek noslogoti priekšējie riteņi. Bremzēšana jāizdara tā, lai pirmajos 
nobrauciena mirkļos slodze vēl turpinātos. Citiem vārdiem, mašīnai lejupbrauciens jāsāk ar noslogotu 
priekšgalu. 

Ja ātrums liels, bet bremzēšana tiek pārtraukta patālu pirms krituma un izrādās nepietiekama, 
automobilis var izdarīt lēcienu. Viegli saprotamu iemeslu dēļ no tā jāizvairās - kaut vai tāpēc, ka 
mašīnas konstrukcija nav tam piemērota. . 

Kad jāatlaiž bremzes pedālis? Ja bremzēts pareizi, automobilis sācis nobraucienu ar noslogotiem 
priekšējiem riteņiem un nav izdarījis lēcienu, pedāli atlaiž tad, kad arī pakaļējie riteņi ir nogāzē, vai 
mirkti vēlāk. 

Ja nogāze pāriet līdzenumā vai arī priekšā ir jauns kāpums, bremze jāatlaiž ātrāk. Tā ir 
nepieciešamība. Bremzējot vēl pēc krituma beigām, riskējam noraut priekšējo tiltu vai pārmest kūleni. 
Reljefa maiņas punktā uz mašīnu iedarbojas dubultslodze - bremzēšanas spēks plus inerce, bet tas ir 
pilnīgi nepieļaujami. 

Kad dot gāzi? 
Mašīna tuvojas kritiskajam punktam - nogāzes piekājes zemākajai vietai. Nākamajā mirklī atkal 

sāksies kāpums. Ja automobilim ir pakaļējo riteņu piedziņa, gāzi dod gabaliņu pirms kritiskā punkta, 
lai mazliet atslogotu mašīnas priekšgalu, ja priekšējo riteņu piedziņa - nedaudz vēlāk, tieši kritiskajā 
punktā. 

Varētu sacīt arī tā: gāzes došana cieši saistīta ar nepieciešamību noslogot vai atslogot automobiļa 
priekšgalu. 
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Man šāda nepieciešamība radās Gran Premio izcīņas rallijā 1970. gadā Argentīnā. Ceļus tur itin 
bieži šķērso dažāda platuma un dziļuma gravas - izžuvušu upīšu un strautu gultnes, tā saucamie 
vadi. 

Tos izbraukt lielā ātrumā man sākumā bija ļoti grūti, taču sacensību gaitā iemanījos to izdarīt, jo 
izstrādāju savu vadu šķērsošanas tehniku. 

. . . Braucu ar ātrumu 200 km/h. Aptuveni simt metru pirms gravas sāku strauji bremzēt. Desmit 
metru pirms gravas ātrums vēl ir apmēram 80 km/h. Nedaudz atslābinu spiedienu uz bremzes pedāli 
un divus līdz četrus metrus pirms šķēršļa vēlreiz asi nobremzēju. Tiek noslogoti priekšējie riteņi, un 
mašīna dodas lejup, tiem esot ciešā saķerē ar ceļa virsmu. Nogāzes beigās atlaižu bremzi ar tādu 
aprēķinu, lai mirkli pirms kāpuma varētu dot gāzi un nu savukārt atslogot priekšējos riteņus. Šī tehnika 
man ļāva šķērsot gravas droši un ātri. 

Pats grūtākais, un nepieredzējušam autovadītājam it sevišķi, ir pareizi novērtēt ceļā sastaptā 
šķēršļa raksturu. 

 

 
 
Tagad, lūdzu, uzmanīgi apskatiet zīmējumu «Nogāzes pārvarēšana rallijā», ņemiet vērā sava 

automobiļa piedziņas tipu un iztēlē mēģiniet palielā ātrumā izbraukt gravu, apzināti veicot visas 
vajadzīgās darbības. Praksē to var apgūt tikai treniņā, un ne jau katram šoferim šāda māka 
nepieciešama. Lielā ātrumā pārvārēt gravas jāprot sacīkšu braucējiem un tiem automobilistiem, kuri 
grib iemācīties vadīt savu mašīnu patiešām labi. Taču, kas zina, varbūt to vēlas lielākā daļa lasītāju? 

Mūsu apstākļos šādas gravas sastopamas diezgan reti, toties ir pietiekami daudz visādu citu 
šķēršļu, kuru priekšā jābremzē. Dzelzceļa pārbrauktuves, bīstamas grambas, remontējami ceļa 
posmi, šaubīgi tiltiņi . . . Pirms tiem jābremzē līdz beidzamajam mirklim, taču obligāti jāatlaiž bremze, 
kamēr priekšējie riteņi vēl nav uz šķēršļa. 

Piemēram, bremzējot uz slikti ierīkotas dzelzceļa pārbrauktuves, var salauzt vai pat noraut 
atsperojumu, izraisīt nopietnu satiksmes negadījumu. Atcerieties: uz šķēršļa nebremzēt! Tas jādara 
pirms tā. 

Vienalga, kādā ātrumā automobilis tuvojas šķērslim, bremze jāatlaiž jau mirkli ātrāk. Bremzēšanu 
turpinot, tā var beigties ļauni.  
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BREMZĒŠANAS CEĻŠ 
 

Uz slidena ceļa tas ir daudz garāks nekā uz sausas, labi turošas virsmas. Centīšos dot dažas 
norādes, kas var atvieglot braukšanu reizēs, kad saķeres koeficients ir zems. 

Man personiski pret Z. Mašlankeviča tabulu ir lieli iebildumi. Tā ir pārāk «pesimistiska», jo tagad, 
kad ražo aizvien modernākas bremžu iekārtas un augstākas kvalitātes riepas, bremzēšanas ceļš 
kļuvis ievērojami īsāks. 

 
BREMZĒŠANAS CEĻA GARUMS (pēc Z. Mašlankeviča aprēķiniem) 
  

Ātrums 
km / h 

1 sekundē 
veiktais attālums Bremzēšanas ceļš metros 

    Sauss asfalts Slapjš asfalts Siegots ceļš Atkala 
5 1.39 0.16 0.48 0.48 0.64 
10 2.77 0.64 0.96 1.92 2.57 
15 4.17 1.45 2.17 4.33 5.88 
20 5.56 2.56 3.85 7.70 10.30 
30 8.33 5.80 8.66 17.30 23.40 
40 11.11 10.30 15.40 30.80 41.60 
50 13.89 16.40 24.00 48.20 64.20 
70 19.44 31.50 42.70 94.30 126.00 
100 27.84 64.00 96.30 192.70 257.00 

 
 

Vislabākā ir nepārtraukta bremzēšana, ar vienu uzspiedienu. Zinu, ka braukšanas apmācības 
kursos iesaka lietot - un sevišķi uz slidenas virsmas - tā dēvēto pulsācijas paņēmienu, ko veido virkne 
strauji cits citam sekojošu uzspiedienu uz bremzes pedāļa. Pamatoti iesaka, jo paņēmiens nudien ir 
labs. Lietosim to tikmēr, kamēr pēda iegūs tādu jutību, ka varēsim arī uz slidena ceļa bremzēt ar 
vienu piespiedienu. 

lzspiediena spēkam uz bremzes pedāļa, braucot pa slidenu ceļu, jābūt apgriezti proporcionālam 
automobiļa ātrumam: jo straujāk tas ripo (bremzēšanas sākumā), jo piesardzīgāk jābremzē, lai 
neizjauktu riteņu saķeri. Jo vairāk mašīna bremzējot palēnina gaitu, jo spiediens uz pedāļa stiprāks un 
risks izjaukt riteņu saķeri mazāks. 

lepriekš jau runājām par asu bremzēšanu uz riteņu saķeres zuduma robežas. Normālos apstākļos, 
labi saskatāma šķēršļa priekšā, tā nav nepieciešama; jābremzē līgani, pamazām. 

Ja esam vilcienā un lokomotīvi vada īsts sava aroda pratējs, mēs, pasažieri, pārsteigti konstatējam, 
ka vagons jau ripo. Pa kuru laiku tas izkustējies no vietas? Neviens to nav pamanījis. 

Tikpat mīksti jāiedarbina arī automobiļa bremzes uz slidena ceļa - neatkarīgi no tā, vai bremzē 
pulsējoši vai ar vienu uzspiedienu. 

Vai šī prasība jāievēro tikai ziemā? Nē. Jebkurā gadalaikā, jebkurā situācijā jābremzē tā, lai ne 
mašīna, ne pasažieri to nejustu. Var iemācīties nemanāmi apturēt mašīnu pat vislielākajā ātrumā, 
tikai vispirms jāatceras, ko esmu teicis par šo darbību. Ar laiku pareiza bremzēšana kļūs par 
ieradumu, pat refleksu. 

Kas gan spēj saskaitīt tos autovadītājus, kuri pilsētā, joņojot no vienas sarkanās gaismas līdz 
nākamajai (viņi ir gatavi apzvērēt, ka zaļās gaismas vispār nav . . .), «liek pa presēm» tā, ka mašīna 
paliek kā zemē iemieta, bet šoferim blakus sēdošais pasažieris gandrīz izlido caur priekšējo stiklu? 
Vai tas ir stils vai nemākulība? Manuprāt - nemākulības «stils». 

Cita lieta ir pilsētas satiksmē viegli piespiest pedāli un pazibināt stopsignālu, lai brīdinātu aizmugurē 
braucošo, ka gatavojamies bremzēt. Savu reizi tas var pasargāt no virsū uzskriešanas. 

 

SPIEDIENS RIEPĀS 
 

Ziemas ceļa apstākļos svarīgs gan riepu tips, protektora zīmējums un nodiluma pakāpe, gan arī 
spiediens riepās. Uz slidenas virsmas labāk, ja tas nedaudz zemāks par normu. Ja, piemēram, 
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rekomendētais spiediens pakaļējiem riteņiem ir 1,6 un priekšējiem - 1,4 atmosfēras, ieteicams to 
samazināt attiecīgi līdz 1,4 un 1,2 atmosfērām. Uz slidena ceļa spiedienam vienmēr jābūt zemākam 
nekā uz sausas, raupjas virsmas. 

Visos citos gadījumos stingri jāievēro ražotāju noteiktās normas. Spiediens jāmēra tikai aukstās 
riepās, jo, tām sasilstot, spiediens paaugstinās. Padomu par spiediena mērīšanu lūdzu neaizmirst, jo 
fabrikas norādes attiecas tikai uz aukstām riepām. Ir gandrīz neiespējami noteikt riepu temperatūru 
tūlīt pēc ātri nobrauktiem, teiksim, 50 kilometriem, un var tikai aptuveni pieņemt, ka sasilums 
paaugstinājis spiedienu par kādām 0,6 atmosfērām. 
Pārāk zems spiediens riepām ir kaitīgs un apgrūtina mašīnas vadīšanu, un tas nedrīkst būt arī pārāk 
augsts, jo tad strauji dilst protektora vidusdaļa, tiek izdauzīts atsperojums un karosērija. Arī vadīt 
mašīnu ir grūti un bīstami. Protams, kā jau katram likumam, var būt izņēmumi. Tas atkarīgs no riepu 
tipa un kvalitātes, automobiļa noslogojuma un ceļa apstākļiem. Arī liels ātrums prasa augstāku 
spiedienu riepās. 
Es, piemēram, savam "Porsche" turu riepās šādu spiedienu:  
 

ikdienas braukšanā 
Priekšējās 

norm. 1,9 - 2,0 
Pakaļējās 
norm. 2,2 

Dunlop SP riepas 2,1 2,4 
   

rallijā Priekšējās Pakaļējās 
Dunlop Racing riepas 2,3 2,6 

Dunlop Weathermaster riepas 2,5 2,6 
 
 
Fabrika nenorāda un arī nerekomendē riepu spiedienu rallijiem. Katrs braucējs rīkojas pēc saviem 
ieskatiem un pieredzes. Plaši izplatīta pārliecība, ka, teiksim, "Weathermaster" tipa riepas nedrīkst 
piesūknēt pārāk cietas. "Dunlop" firma rekomendē kā optimālu 2 atmosfēru spiedienu priekšējiem un 
2,2 atmosfēru pakaļējiem riteņiem. Ilgu laiku šo norādi ievēroju, taču man tā šķita nepiemērota. 
Pārbaudes braucienos un izmēģinājumos pārliecinājos, ka uz asfalta, bet jo sevišķi grantētās un 
sniegotās trasēs man vispiemērotākais ir 2,5 atm. spiediens priekšējiem un 2,9 atm. - pakaļējiem 
riteņiem. Ar šādi piesūknētām riepām ātrums palielinājās apmēram par pieciem procentiem, un rallijā 
tam ir milzīga nozīme. 

Pēdējais teikums ir pretrunā ar maniem vārdiem, ka uz slidena ceļa riepu spiedienam jābūt 
zemākam. Jā, tādam tam patiešām jābūt, taču pieļaujami izņēmumi. Konkrētajā gadījumā noteicošā 
bija mana izjūta un riepu tips. Lietojot "Dunlop Racing" tipa riepas, slidenā laikā turu spiedienu mazliet 
zemāku par to, kāds tabulā norādīts rallijam. Svarīgi ievērot spiedienu riepās un bieži to pārbaudīt. 
Vismaz reizi nedēļā un neatkarīgi no tā, vai braucam daudz vai maz. Ja automobilis vairākas dienas 
nostāvējis garāžā, spiediens riepās pirms došanās ceļā jāpārbauda obligāti. Sistemātiska kontrole 
pasargās no nepatīkamiem pārsteigumiem, palīdzēs vadīt mašīnu droši un pēc visiem noteikumiem. 
 

BRAUKŠANA ZIEMĀ 
 

PAZĪSTI SAVU AUTOMOBILI! 
 

Braucējam sīki jāiepazīst sava mašīna, jo pat vienas un tās pašas firmas ražota viena un tā paša 
modeļa divi eksemplāri nav absolūti vienādi. Katram ir sava iedaba. Nedrīkst pieļaut, ka mašīna 
sagādātu nepatīkamus pārsteigumus tikai tāpēc vien, ka braucējs to nepazīst. Par automobili jāzina 
viss: tā «garastāvokļi» un kaprīzes, uzvedība braukšanas laikā un daudzas citas īpašības. Tad tas 
nepievils grūtā situācijā, sevišķi bīstamajos ziemas ceļos. 

Braucējs, kas ar savu automobili ir uz tu, zina, ko viņš var katrā konkrētā gadījumā atļauties. Citiem 
vārdiem: cītīgā treniņā apgūstot mašīnu, viņš saņem no tās pretī aizvien vairāk. 
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BRAUKŠANA PA SLIEDĒM UN IEBRAUKTĀM PEDĀM 
 

Man nācies dzirdēt apgalvojumu, ka esot ērti un izdevīgi braukt pa tramvaja sliedēm. Varu sacīt 
tikai vienu: no satiksmes drošības viedokļa tā ir vislielākā muļķība, nemaz nerunājot par to, ka ir 
gaužām maz tramvajceļu, pa kuriem varētu braukt, nepārkāpjot satiksmes noteikumus. 

Reiz gadījās būt kopā ar kolēģi, kurš gribēja nodemonstrēt braukšanu pa tramvaja sliedēm. Es 
teicu: «Kāpēc tev tas jādara? Izsprāgsi kā korķis uz brauktuvi un iztaisīsi vēl avāriju.» Kolēģis 
atbildēja: «Nekas ļauns nenotiks! Ja vajadzēs, nokontrēšu ar stūri.» Atsacīju: «Nekāda kontrēšana 
neiznāks, tāpēc ka nepagūsi.» 

... Mani iebildumi nelīdz. Mašīna jau ripo pa sliedēm, kas ir kādus septiņus centimetrus dziļāk par 
ielas virsmu. Kolēģis grib nobraukt no sliedēm, griež stūri pa labi, jau izdarījis pusi apgrieziena, taču 
mašīna, iet taisni, jo priekšējie riteņi atduras pret iedobju sieniņām. Kolēģis neatlaižas, «lauž» stūri 
visiem spēkiem, un priekšgals pēkšņi izlec ārā. Nekāda glābiņa! Mašīna asi sacērtas pa labi, 
apgriežas riņķī, atsitas pret ietves malu un paliek stāvam. Laimīgā kārtā viss beidzas bez satiksmes 
negadījuma. 

Kādēļ tā notika? Priekšējie riteņi ar varu bija pavērsti pārāk lielā leņķī, mašīnai izlecot no sliežu 
padziļinājumiem, braucējs neapzināti vēl parāva stūri, un iznākums varēja būt tikai tāds, ka mašīna 
sāk griezties. 

Ja gribam pareizi izbraukt no sliedēm, teiksim, pa kreisi, riteņi vispirms jāpagriež nedaudz pa labi 
(tā, lai tie pieskaras sliežu padziļinājuma labajai sieniņai), tad strauji jāpacērt pa kreisi, bet pēc 
nokļūšanas uz līdzena ceļa - atkal pa labi. 

Šāda rīcība ir nepieciešama, lai sagādātu riteņiem nelielu pavērsiena brīvību. Kaut pāris trīs 
centimetrus uz katru pusi, ar to pietiek. Pēc tam seko spējš «uzbrukums» iedobju sieniņām, kuras 
jāpārvar, un tūlītēja stūres kontrēšana. Ar spēku spiest klāt riteņus pie sieniņām ir nepareizi un 
nepieļaujami. 

Par piemēru braukšanai pa sliedēm un izkļūšanai no tām minēju tramvajceļu, taču to pašu var sacīt 
arī par zemē, sniegā vai ledū iebrauktām pēdām, it īpaši ziemā. 

 

LABU AUTOVADTĪĀJU IEVRĪBAI 
 

Reiz braucu kopā ar inženieri C. "Fiat 125 P" markas automobilī. Tas vēl bija gluži jauns, 
spidometra skaitītājs rādīja tikai 2140 kilometrus. 

...Ir 1969. gada novembra beigas. No Krakovas izbraucam pulksten astoņos rītā. Laiks nav diez cik 
patīkams - auksts vējš, slapjš ceļš. 

legriežamies Sosnovecā un iesniedzam Stikla rūpniecības apvienībai kristāla kausu pasūtījumus. 
Kausus izgatavos stikla fabrika «Jūlija» Šklarskas Porembā, un 1970. gadā tos saņems jubilejas XXX 
Polijas rallija uzvarētāji. Viss nokārtots, taču laukā mūs gaida nepatīkams pārsteigums - sācis snigt. 

Dodamies tālāk. Aiz Bitomas kādu gabalu jābrauc pa autostrādi. Slapjā sniega kārta jau ir savus 
desmit centimetrus bieza. Redzam pirmos satiksmes negadījumus. Sadauzīta "Warszawa", grāvī 
guļoša "Nisa", bet aiz Glivices notikusi kolektīva avārija - saskrējušās trīs automašīnas. Ceļš ļoti 
slidens, slapjais, blīvais sniegs apgrūtina braukšanu. Jo tālāk uz rietumiem, jo apstākļi pasliktinās. Pie 
Vroclavas autostrāde jau pavisam nelietojama. Biezais sniega slānis un iebrauktās pēdas izraisījušas 
virkni avāriju. Pat smagie automobiļi nolidojuši no šosejas un stāv apkārtējos laukos. Varu iedomāties, 
kā mokās šoferi, pūlēdamies tikt atpakaļ uz ceļa! Šī ir pirmā īstā ziemas diena, un man tad vienmēr ir 
lielas bailes no katras pretim nākošās mašīnas. Vai tikai to nesasviedīs? Vai tikai braucējs nezaudēs 
kontroli pār stūri un nenogriezīs man ceļu? Var būt pat tik ļauni, ka viņš uzdrāžas man virsū . . . 
Labam autovadītājam jābūt gatavam uz visu. Ziemā viņam ne tikai droši un uzmanīgi jāvada sava 
mašīna, bet arī vērīgi jāuzmana citu šoferu rīcība un braukšanas veids. 

Allaž jāatceras, ka esam kustīgas situācijas kustīga daļiņa un mūsu mašīna - tikai viena no 
daudzajām, kas virzās cita citai līdzās vai pretī. Vai es uzskreju kravas automobilim vai kravas 
automobilis uzskrej man - iznākums vienādi bēdīgs. 

Aiz Švidņicas ceļš kļūst neiedomājami slikts. Pirms kāda kāpuma kustība daļēji pārtraukta. Gara 
rinda mašīnu gaida, kad varēs tikt uz priekšu. Formāli tas gan ir pretrunā ar satiksmes noteikumiem, 
taču es braucu tai garām, jo nav laika gaidīt - līdz pulksten 14 man katrā ziņā jātiek Šklarskas 
Porembā. Nogāzes vidū sadūrušies divi kravas automobiļi. Līkumodams starp vieglajām mašīnām, 
kas arī cenšas tikt garām avārijas vietai, skatos un pētu, mēģinādams izdibināt, kāpēc noticis 
negadījums. Izrādās, ka lejup nākošais automobilis ar bloķētiem riteņiem uzslīdējis virsū, kalnā 
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braucošajam. Augšpus sadursmes vietas skaidri saredzamas, ap 40 metrus garas bremzēšanas 
svītras. 

Līdz Jeleņa Gurai jau iet vieglāk. Kaut arī uz ceļa biezs sniegs, braukšana vairs nav tik nogurdinoša 
un bīstama. Te ir manāmi aukstāks, daži grādi zem nulles, un sniegs pavisam citāds. Mašīnu vadīt 
daudz vieglāk, liekas, ka arī saķere labāka. Ja man prasītu, kuru no diviem ļaunumiem es izvēlētos - 
gludu ledu vai smagu; slidenu sniegu, es nudien nemācētu atbildēt. 

Līdz Šklarskas Porembai saskaitījām vairāk nekā divdesmit satiksmes negadījumu. Uzskatāms 
pierādījums statistikas secinājumam, ka lielākais skaits avāriju notiek pirmajās ziemas dienās, un 
visbiežāk mašīnas sadauza, ja uz ceļa ir slapja sniega kārta. Daudzi šoferi nesaprot vai arī nevēlas 
saprast, ka iepriekšējās ziemas iemaņas, pat ja tās bijušas augsti izkoptas, pēc gada pašas no sevis 
neatjaunojas. Ziemas sākumā aizvien jābūt ļoti piesardzīgam un no jauna jāpierod braukt pa slidenu 
virsmu. Raksturīgi un gluži loģiski, ka šajā laika posmā negadījumus galvenokārt izraisa nevis 
iesācēji, bet autovadītāji ar labu vai vismaz apmierinošu braukšanas prasmi un gadiem ilgu stāžu. 
Viņiem visbīstamākais ir tieši slapjš sniegs. Konkrētajiem ceļa apstākļiem un paša iemaņām 
nepiemērots, pārāk liels ātrums, minimāli nokavēta reakcija uz negaidītu slīdi - un rezultāts var būt 
nelabojams. Glābiņam neatliek laika, nelīdz ne vispārējā prasme, ne pieredze. Tādēļ - nebūsim 
iedomīgi un akli nepaļausimies uz savām spējām! Braukšana pa slidenu ceļu jāmācās arvien no 
jauna. Protams, labam autovadītājam tā nebūs mācīšanās vārda pilnā nozīmē, tikai iepriekšējos 
gados treniņā apzināti apgūtā atkārtošana. Jau zināmu, noslīpētu darbību un paņēmienu «īsais 
kurss», kura mērķis ir atkal pacelt to izpildi refleksu līmenī. 

Autovadīšanas mākslā man ir arī zināmi teorētiskie pamati, taču viss, par ko rakstīts šajā grāmatā, 
pieredzēts un pārbaudīts paša praksē. Cenšos analizēt savas darbības un reakcijas un izklāstīt tās uz 
papīra. Ja iesaku, kā rīkoties un ko darīt kādā noteiktā situācijā, tas nozīmē, ka pats esmu to 
piedzīvojis un savu rīcību atzinis par pareizu. 

Varētu iebilst un pat pārmest, ka mani uzskati vienā vai otrā jautājumā ir maldīgi. Ko lai te saka? 
Neesmu nemaldīgs viszinis, tikai praktiķis, kas, labu vēlēdams, iepazīstina ar savu pieredzi un ilgus 
gadus veidotu autovadīšanas stilu. Esmu bijis un arī būšu par piesardzīgu un drošu braukšanu. 
Sacītais nav jāsaprot kā ieteikums braukt lēni. Uzskatu, ka ātrums - es to atkārtoju vēlreiz - ir relatīvs 
jēdziens. Galvenais, lai tas neradītu briesmas pašam braucējam un pārējiem satiksmes dalībniekiem. 
Ka ātruma jēdziena robežas var būt ļoti plašas, liecina minētais brauciens no Krakovas uz Šklarskas 
Porembu. Man tas, piemēram, bija tikai treniņš, lai atsvaidzinātu mašīnas vadīšanas iemaņas ziemā, 
taču dažam labam . . . 

Sākumā braucu lēni - savām spējām pat smieklīgi lēni, nepārsniedzot 60-70 km/h. Pēc manām 
domām, tas bija drošs ātrums, lai aprastu ar jaunajiem apstākļiem un iejustos. Straujāka gaita un 
nerēķināšanās ar konkrēto situāciju varēja būt bīstama. Tiesa, atpakaļceļā es pamazām palielināju 
ātrumu līdz 110-130 km/h un iedrošinos apgalvot, ka no satiksmes drošības viedokļa abu šo ātrumu 
starpā varēja likt vienlīdzības zīmi: 70 km/h=130 km/h. Ja es būtu ignorējis ceļa apstākļu maiņu un, 
pirmajam sniegam krītot, uzreiz drāzies ar minētajiem 130 km/h, tad, brauciens droši vien drīz 
beigtos, jo mašīna kādā no kārtējām slīdēm nolidotu no ceļa; 
es radītu lielas briesmas citiem braucējiem; 

nav izslēgts, ka iepriekšējā ziemā izstrādātajos refleksos iezagtos kļūda un es kādā situācijā 
reaģētu nepareizi. Manuprāt, pēc ilga pārtraukuma ir gluži neiespējami veikt agrāk apgūtas darbības 
augsti profesionāli vai vismaz pareizi, ja tās nav atjaunotas treniņā. Tas sevišķi attiecas uz tik 
sarežģītu darbību kā mehāniskā braucamrīka vadīšana. Krasi mainoties ceļa apstākļiem, braucēja 
reakciju var ietekmēt, sacīsim, bailes, un sekas nav grūti iedomāties. 

Salīdzinājumam minēšu lēkšanu ar slēpēm no tramplīna. Šis sporta veids prasa lielu tehnisko 
prasmi un drosmi, izcilu sportisko sagatavotību. Pieņemsim, ka labam tramplīnlēcējam piemīt visas 
šīs īpašības. Uz pavasara pusi viņš ir lieliskā formā un labo rekordus. Sezona beidzas, taču sportists 
jau domā par nākamo gadu. Uztur fizisko sagatavotību, pilnveido atsevišķus lēciena elementus un pat 
lec no tramplīna ar igelīta klājumu. Pienāk ziema, klāt jauna sezona un jaunas sacensības, taču ne 
pašam sportistam, ne arī viņa trenerim ne prātā nenāk sākt uzreiz ar lielo tramplīnu un rekordtālumu. 
Vispirms «jāielecas», pakāpeniski palielinot attālumu un pirmajos mēģinājumos ievērojot lielu 
piesardzību. Visa uzmanība pievērsta lēcienu drošībai un tam; lai neapgūtu kļūdainas iemaņas. 

 

KUPENAS 
 

Daudzreiz esmu dzirdējis šoferus sodāmies par kupenām. Kā rīkoties, kad tās gadās ceļā? 
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Ja labās puses riteņi iekļūst kupenā, bet kreisajā pusē sniega mazāk vai nav nemaz, stūre 
jāpagriež mazliet pa kreisi. Tehniski šī darbība viegli izdarāma, bet tikai tad, ja tā apgūta treniņā un to 
atceras. 

Tas sakāms arī par peļķēm uz ceļa. Šo gadījumu vēlāk aplūkosim sīkāk. 
Lielā ātrumā stūre jāpagriež vieglītēm, ar izjūtu, jo pārāk asai riteņu pavēršanai var būt gluži 

negaidītas sekas. 
Bieži gadās sastapt garus aizputinājumus. Braucējam tie ir visai bīstami. Šāda šķēršļa pārvarēšana 

lielā mērā atkarīga no mašīnas ātruma un prasmes strauji pārslēgt uz leju pārnesumus. Ja sniegs 
irdens, nedrīkst aizmirst laikus ieslēgt stikla tīrītājus. 

Kupenas ieteicams pārvarēt ar zemāku pārnesumu un pēc iespējas lielākiem apgriezieniem. Ik 
mirkli jābūt gatavam pārslēgties uz leju. Braukšanā pa aizputinātu ceļu liels atspaids var būt prasme 
kontrolēt slīdes. 

 

BRAUKŠANA PA ŪDENI 
 

Spēja atkušņa vai stipras lietusgāzes laikā uz ceļa var rasties dziļas peļķes. Tās pārvar pavisam 
citādā tehnikā nekā kupenas. 
Ūdenī iebrauc lēni, ar pirmo pārnesumu. Liels ātrums nav pieļaujams, jo ūdens var saslapināt 

elektroiekārtu un noslāpēt motoru. 
Peļķi šķērso ar pirmo pārnesumu un lieliem apgriezieniem, pat paslidinot sajūgu, lai ūdens 

neieplūstu izpūtējcaurulē un motors nenoslāptu. 
Ja automobilim motors un radiators novietots priekšgalā, var gadīties, ka, braucot pa dziļu ūdeni, 

ventilators to uzrauj augšā un aplej elektroiekārtu. Lai tas nenotiktu, pirms peļķes jānoņem ventilatora 
ķīļsiksna. 

Kāpēc es minu ūdens šķēršļu pārvarēšanu nodaļā, kur runāts par braukšanu ziemā? Tāpēc, ka tad 
šāda veida traucēkļi ir daudz bīstamāki. Mūsu klimatiskajos apstākļos peļķes uz ceļa ziemā izveidojas 
diezgan bieži un saglabājas ilgi, jo sasalusī zeme neuzsūc ūdeni. Turklāt apakšā nereti ir ledus 
kārtiņa. 

 

MAINĪGAS SLIDENAS VIRSMAS 
 

Slidenu virsmu maiņas vietām - no sniega uz ledu, no ledus uz sniegu; no apsniguša ledus uz tīru 
un otrādi - jābrauc pāri ārkārtīgi uzmanīgi. Asa bremzēšana vai gāzes došana ir pilnīgi nepieļaujama, 
ar stūri nemitīgi jākoriģē mašīnas priekšgala stāvoklis. Gan stūre, gan akselerators jātur pastāvīgā 
gatavībā straujiem, pat instinktīviem manevriem. 

Ziema ir visbargākais eksaminētājs braukšanas plūdenuma, vienmērības un, es teiktu, arī 
elegances pārbaudei. Ja autovadītājs jau izveidojis savu stilu, ziemā tas jāizkopj tālāk, jo prasmīgs 
šoferis brauc droši un ātri visos gadalaikos. Nav tiesa, ka ātra braukšana bendē mašīnu, to bendē 
slikta braukšana - raustīšana, lieki uzrāvieni un bremzēšana. Šāds «stils» mūsu ielās un ceļos 
diemžēl novērojams itin bieži. 

Kāds rakstnieks teicis, ka bērniem grāmatas jāraksta tāpat kā pieaugušajiem, tikai labāk. Ziemā 
jābrauc tāpat kā vasarā, tikai labāk. Protams, ievērojot ziemas specifiku. Lūk, visa atšķirība. 

 

RIEPAS UN PRETSLĪDES RADZES 
 

Riepas - tā ir problēma, kas neļauj naktī mierīgi gulēt ne vienam vien autoīpašniekam, sevišķi, ja 
viņam ir kaut mazākā iespēja tikt pie tā dēvētajām «ziemenēm». 

Tas ir precīzs apzīmējums, jo šīs riepas ar rievoto protektoru paredzētas braukšanai tikai ziemā. 
Taču tām ir viens trūkums tās lieliski «tur» vienīgi uz sniega. Uz ledus vai apledojuša ceļa tās maz 
noderīgas, tur labākas ir parastās, vasaras riepas. Pēdējā laikā arvien plašāku piekrišanu gūst riepas 
ar pretslīdes radzēm. Un pamatoti, jo radzes šobrīd ir pats drošākais līdzeklis pret visu veidu slīdēm. 

Ar radžu riepām var ne tikai ātri braukt pa ledu un viegli ieturēt vēlamo virzienu, tās ievērojami 
palielina arī satiksmes drošību. 

Atkarībā no radžu skaita ātrums uz ledus pieaug līdz 50 procentiem salīdzinājumā ar to, kādu 
varētu sasniegt ar parastajām riepām. Maksimālo ātrumu nosaka mašīnas konstruktīvās īpatnības. 
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Bet ne jau tas ir galvenais. Daudz īsāks kļūst bremzēšanas ceļš, un tā ir radžu riepu lielākā 
priekšrocība. 

Nav vairs bīstams arī straujš gaitas paātrinājums, jo radzes gandrīz pilnīgi novērš buksēšanu. 
 

BRAUKŠANA AR PRETSLĪDES RADZĒM 
 

Tām jābūt uz visām četrām automobiļa riepām. Tāda ir pasaules prakse. 
Ja radžu riepas iespējams uzlikt tikai priekšējiem riteņiem, tad labāk tās nelikt nemaz, vienalga, vai 

mašīnai ir priekšējo vai pakaļējo riteņu piedziņa. Tas ir pārāk bīstami. 
No diviem ļaunumiem mazākais - uzlikt radžu riepas tikai pakaļējiem riteņiem. Šajā gadījumā 

vēlamāka ir pakaļējo riteņu piedziņa. Vai briesmas tad mazākas? Tikai šķietami. 
Varētu spriest tā: ja, braucot ar parastajām riepām, pakaļējos riteņus var ievadīt slīdē un šo slīdi 

kontrolēt, tad, uzliekot tiem radžu riepas, par slīdi vairs nevar būt ne runas. Sasviest var tikai mašīnas 
priekšgalu. 

Loģiski tā tam vajadzētu būt, bet - tā tas nav. Dīvaini - un tomēr fakts. Ja pakaļējiem riteņiem ir 
radžu riepas, vajag tikai nedaudz uzdot gāzi un pagriezt stūri, lai automobiļa pakaļgals aizietu uz 
pretējo pusi. Pakaļgals «staigā», kā vien vēlamies, un tā sānkustību regulē ar akseleratoru. 

Sarunas ar speciālistiem par šo parādību maz ko deva (sarunas ar poļu speciālistiem, jo ārzemēs 
braukšanu tikai ar vienu pāri radžu riepu uzskata par pilnīgi neiespējamu). 
1964. gadā, piedaloties Montekarlo rallijā, es uzliku radžu riepas vienīgi pakaļējiem riteņiem, jo 

visiem nepietika. Mašīnu tehniskajā apskatē to ieraudzīja austriešu braucēji un atskrēja pie manis: 
«Apžēlojies, Sobek, ko tu dari? Tu taču nositīsies! Pie mums tā jau ir gadījies...» 

Traģiskie negadījumi, manuprāt, bija notikuši tāpēc, ka sportisti neapzinājās īpatnības, kādas 
piemīt braukšanai ar vienu pāri radžu riepu, un attiecīgi netrenējās. Toties es vingrinājos tieši šādā 
braukšanā, kas - vēlreiz uzsveru - būtībā ir ļoti bīstama, taču arī bezgala patīkama. Mašīnas 
priekšgals ir paklausīgs un «nestaigā» pat uz ledus, kustības virzienu saglabā, sasviežot automobiļa 
pakaļgalu, un tas izdodas vieglāk nekā ar parastajām riepām. Varbūt izskaidrojums ir tāds, ka 
pakaļējo riteņu saķeri var izjaukt, kad vien grib, un radzes nemaz tik briesmīgi stipri «netur»? Taču 
vienlaikus tie rada papildu vilkmi un palīdz vieglāk ieturēt virzienu . . . Lai nu kā, bet sajūta ir 
neatkārtojama. Liekas, ka mašīnas pakaļgals ripo pa ledu, bet priekšgals - pa betonu. 

Radžu riepas ir samērā jauns izgudrojums. Pirmo reizi tās sekmīgi izmēģināja Montekarlo rallijā 
1959. gadā, taču sērijveidā sāka ražot pēc vairākiem gadiem. Kopš tā laika izdarīti tūkstošiem 
eksperimentu, jo pirmie paraugi izturēja tikai dažu desmitu kilometru nobraukumu. Radzes vai nu 
izkrita, vai nolūza. 

Tagad radzes vairs nav problēma. Tiek ražotas riepas, kurām protektorā ir desmit milimetrus dziļi 
un trīs milimetrus plati caurumiņi. Ar speciālu pneimatisku pistoli tajos iešauj leģētā tērauda radzes. 
Pēc nepieciešamības tās iestiprina dziļāk vai seklāk. 

Sporta braukšanā ziemā lieto dažāda tipa riepas, kam radžu skaits un novietojums atkarīgs no ceļa 
virsmas un laika apstākļiem. Nonācis pat tiktāl, ka daudzi sportisti lieto radžu riepas arī vasarā, ja 
trase nosprausta pa mīksta- seguma ceļiem vai pēkšņi uznāk lietus. 

Ikdienas braukšanā lieto galvenokārt «ziemenes» ar 80 līdz 120 radzēm katrā. 
To kvalitāte tagad ir tik laba, ka radzes vairs neizkrīt un nodilst kopā ar riepu. Vidējais noskrējiens 

sasniedz 20000-30000 kilometru. 
Kā jau sacīju, radžu riepas paaugstina satiksmes drošību un sevišķi tad, ja strauji jābremzē. Taču 

pat visbargākajā ziemā ne visur celi klāti ar sniegu un ledu. Gadās arī tīri, sausi posmi, un tad 
braukšana ar šīm riepām kļūst bīstama. Ja radzes novietotas blīvi, mašīna iet pa sausu betonu tāpat 
kā ar parastajām riepām pa ledu. 

 

BRAUKŠANA KALNUP ZIEMĀ 
 

Autovadītājs, kas atkalā kaut reizi nav ticis augšā pa kāpumu, labi zina, ko nozīmē ziemā braukt 
kalnup. 

Mašīnai ar priekšējo riteņu piedziņu der mazliet izlaist gaisu no priekšējām riepām, ar pakaļējo - no 
pakaļējām, lai palielinātu saskares laukumu ar ceļa virsmu un paaugstinātu saķeres koeficientu. Var 
līdzēt arī pamatīgs ieskrējiens pirms kāpuma, raugoties, lai riteņi nebuksē. 
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Kā novērst buksēšanu šādos apstākļos? Izvēloties piemērotu pārnesumu un prasmīgi darbojoties 
ar gāzes pedāli. Varētu derēt kāds no vidus pārnesumiem un apmēram puse no maksimāli 
iespējamiem apgriezieniem. 

Ja automobilim nav tahometra un braucējs vēl nav iemanījies noteikt apgriezienu skaitu pēc 
dzirdes, ar gāzes pedāli jārīkojas ļoti piesardzīgi. Braukt sāk ar otro pārnesumu, tik tikko dodot gāzi, 
un akseleratoru darbina, kā mēdz teikt šoferi, ar «basu pēdu». 

Riteņiem sākot buksēt, gāzi dot ir bezmērķīgi. Vajag vēlreiz mēģināt izkustināt mašīnu no vietas. 
Atkal ar otro pārnesumu un atkal ļoti piesardzīgi. Ja neizdodas, var mazliet padot automobili atpakaļ 
un tad mēģinājumu atkārtot. Visām darbībām jābūt rāmām, plūdenām, lai panāktu, ka vismaz viens 
no dzenošajiem riteņiem iegūst saķeri ar ceļa virsmu. Kad mašīna sākusi ripot, tālāk jau iet vieglāk. 

Atkārtoju: ja, atlaižot sajūgu, riteņi buksē, uzspiediens uz akseleratora buksēšanu pastiprina, 
samazinot saķeri. Jāatlaiž gāzes pedālis, jāpagaida, kamēr riteņi apstājas, un jāmēģina no jauna. 

 

PAGRIEZIENI ZIEMĀ 
 
Briesmas rada tas, ka šosejas virsma kā taisnajos posmos, tā arī pagriezienos ir mazliet izvelbta: 

vidus augstāks, malas zemākas. Ziemā, slidenā laikā, ieteicams braukt pa ceļa vidu. Protams, tikai 
tad, ja ir laba pārredzamība un nav intensīva satiksme. 

Ja pretī nāk mašīna vai kāds grib mūs apdzīt - neko darīt, jāpaņem pie malas un pagrieziens jāveic 
lēnāk. 

Kad jau apgūta slīdes tehnika un braucējs var atļauties vadāmas slīdes, pagriezieni vairs nesagādā 
grūtības, kaut arī tie būtu jāiziet pa ārmalu. 

Kreiso pagriezienu var izbraukt straujāk. Labajā, it sevišķi tad, ja pretī nāk kāds transportlīdzeklis, 
ātrums krasi jāsamazina. Negaidīta sasviešana vai kļūdaina slīde te var beigties bēdīgi. 

 

DZENOŠIE RITEŅI 
 

Vienalga, vai tas ir ziemā vai citā gadalaikā, pareizi veikt pagriezienu nozīmē to izbraukt kādā 
noteiktā nemainīgā ātrumā. Lai līkumā neiznāktu noņemt vai uzdot gāzi, tajā jāieiet ar dzenošiem 
riteņiem, nevis pēc inerces. Pagriezienā motoram «jāvelk» - lūk, svarīgākais nosacījums - un 
galvenokārt ziemā. Atkārtoju: vienmēr (ar retiem izņēmumiem) drošāk braukt, ja motors sajūgts ar 
riteņiem, nevis mašīna ripo brīvgaitā. 

 

CEĻA MALAS 
 

Pirmais un svarīgākais padoms: visos gadījumos, kad ziemā uz ceļa notiek kas neparedzēts 
(mašīna sāk slīdēt, «dancot», neklausīt stūrei), jāmeklē glābiņš uz ceļa malas. 

Tā ir grumbuļaina, zem riteņiem gadās zemes kukuržņi un akmentiņi, kas nodrošina labāku saķeri 
nekā ceļa vidū un palīdz savaldīt automobili. Ja vismaz divi riteņi dabū kaut cik drošu pamatu, 
briesmas jau puslīdz pārvarētas. Tikai jāatceras, ka, uzbraucot vai uzslīdot uz ceļa malas, stūre 
mazdrusciņ jāpagriež uz vidu, citādi mašīnu var ieraut grāvī. 

Izklāstā šis paņēmiens liekas vienkāršs un pats par sevi saprotams, taču praksē nav lietojams bez 
treniņa; jo nejaušības izraisīta situācija vienmēr ir bīstama. Lielum lielās daļas satiksmes negadījumu 
traģiku vēl padziļina fakts, ka no tiem varēja izvairīties, nedaudz labāk apgūstot braukšanas tehniku. 

Tas ir pārsteidzoši, cik daudz iedomības, bravūras un pašpārliecinātības slēpjas katrā nemākulīgā 
autovadītājā, kurš tik labprāt, tik nepacietīgi un neviena nemudināts apdraud gan savu mašīnu, gan 
sevi, gan citus satiksmes dalībniekus... 

 

BRAUKŠANA NO KALNA 
 

Ziemā no kalna jābrauc ārkārtīgi uzmanīgi, neaizmirstot pārslēgties uz leju un bremzēt ar motoru. 
Mašīna nedrīkst ripot brīvgaitā; nedrīkst arī spēji noņemt gāzi vai atlaist sajūgu, ja motora apgriezieni 
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nav saskaņoti ar riteņu griešanās ātrumu. Jābremzē kombinēti, ar bremzi un motoru, un tas jādara ar 
izjūtu. Ātrumam samazinoties, jāpāriet uz zemāku pārnesumu. 
Ar kādu pārnesumu lai ziemā brauc no kalna? 

Bieži gadās dzirdēt nepareizu atbildi - esot jāieslēdz pārnesums, kura maksimāli iespējamais 
ātrums nedaudz mazāks par drošu ātrumu, kādā var nobraukt no kalna. 

Tātad, ja pa slidenu lejupceļu var nobraukt ar ātrumu 40 km/h, bet pirmā pārnesuma 
maksimumātrums ir 35 km/h, vajag tikai ieslēgt pirmo «robu», bremzēt ar motoru, palīdzēt ar bremzi 
un droši esam lejā... 

Nav tik vienkārši. No kalna nedrīkst braukt ar pārnesumu, kas liek motoram sasniegt maksimālus 
apgriezienus. Un ne tikai nedrīkst - tas arī nav iespējams. 

Ja, piemēram, otrā pārnesuma ātruma robeža ir 50 km/h, tas nenozīmē, ka tādā ātrumā ar šo 
pārnesumu iespējams doties lejā pa slidenu nogāzi. Neizbēgami nobloķēsies dzenošie riteņi, jo 
motora pretestība būs lielāka par riteņu un ceļa saķeres pakāpi. 

ledomājieties šādu situāciju: ieslēgts otrais pārnesums, visi pedāļi brīvi, mašīna brauc «pati», un 
nogāzes slīpums tāds, ka brīvgaitā, nepiebremzējot ar motoru, automobilis ieskrietos līdz kādiem 70 
kilometriem stundā. Ātrumā 50 km/h dzenošie riteņi nobloķējas un sākas bīstama slīde, jo 
pārnesumam trūkst ātruma rezerves riteņu atbloķēšanai. 

Lai glābtu stāvokli, braucējam aši jāieslēdz trešais pārnesums un jāpaātrina gaita. Riteņi atkal ripo, 
var sākt cīņu ar slīdi, bet var gadīties, ka ir jau par vēlu. 

Secinājums: jāieslēdz viens pārnesums virs tā, kura maksimālais ātrums vienāds ar iespējamo 
nobrauciena ātrumu. 

Gribam braukt no kalna ar ātrumu 50 km/h? Nekādu problēmu! leslēdzam trešo «robu», kas dod 75 
km/h, un braucam lejā ar vidējiem apgriezieniem. 

Maksimāli apgriezieni, slidenā lejupceļā bremzējot ar motoru, neglābjami bloķē riteņus! 
Varētu likties, ka, noņemot gāzi, jābūt otrādi: motors pretojas riteņu uzspiestajiem apgriezieniem, jo 

tā iespējas ir pārnesuma ierobežotas, un notiek efektīva, plūdena un droša bremzēšana. Diemžēl uz 
slidenas virsmas riteņu saķere ir nepietiekama. Mēģinājums nobraukt no kalna ar nepiemēroti zemu 
pārnesumu beigsies ar riteņu bloķēšanos un slīdi. 

 

TRENIŅŠ ZIEMAS SĀKUMĀ 
 

Par treniņa - apzināti veiktu mākas papildināšanas vingrinājumu nepieciešamību esmu runājis tik 
daudz, ka lasītājam tas droši vien jau apnicis. Taču braukšana ziemā prasa īpašas iemaņas. 

Kaut arī es braucu augu gadu, ikreiz ziemas sākumā man no jauna jāpierod pie slīdēm. Uz sniega 
un ledus tām ir savas īpatnības, tādēļ iesaku izmantot katru izdevību, lai patrenētos: ievadītu mašīnu 
slīdē, slīdi savaldītu, atkal ievadītu slīdē, atkal to savaldītu . . . Protams, to nedrīkst darīt uz ielas ar 
dzīvu satiksmi. 

Atkārtoju: vingrinājumi jāveic apzināti, analizējot pieļautās kļūdas. Un jāatkārto daudz reižu, 
sākumā pārdomājot, kas darīts nepareizi un kā panākt vēlamo rezultātu. Vai dot vairāk gāzi, vai 
precīzāk saskaņot gāzes došanu ar stūres kustībām, vai kontrēt ar stūri kādu mirkli agrāk vai vēlāk . . 
. 

Pārdomāt, prātā izpildīt visas darbības un - tikai tad braukt. Labāk gan lēnāk, lai manevrs nesajuktu 
un darbības iegultos atmiņā tik pamatīgi, ka tās varētu izpildīt gluži automātiski. 

Kad viss izdodas pareizajā secībā un pietiekami precīzi, ātrumu var palielināt, bet tikai līdz 
saprātīgai robežai. 

Ja braucējs kaut divdesmit reižu pēc kārtas mēģina ievadīt mašīnu slīdē un tad slīdi savaldīt, taču 
dara to kļūdaini, tas vēl nav treniņš. Tieši otrādi: nikns un sanervozējies, ka vingrinājums neizdodas, 
viņš neapzināti var apgūt nepareizas iemaņas, no kurām vēlāk grūti atbrīvoties. 

Tātad iegaumēsim: paņēmienu vispirms rūpīgi pārdomā, tad izpilda. Vēlāk sīki izanalizē visus tā 
elementus un nākamajā braucienā izlabo pieļautās kļūdas. 

 

TAISNLENĶA PAGRIEZIENS 
 

Vadāmas slīdes treniņu ieteicams sākt taisnleņķa pagriezienā. Braucot ar 60 kilometru ātrumu 
stundā, šo ceļa posmu veic dažās sekundes daļās, un šajā laikā jāpagūst: 
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mazliet vairāk, nekā būtu vajadzīgs pagriezt stūri uz līkuma pusi un noņemt gāzi, lai noslogotu 
priekšējos riteņus; nākamajā sekundes simtdaļā atkal uzdot gāzi un izjaukt pakaļējo riteņu saķeri ar 
ceļa virsmu; 

saķeres izjaukšanas mirklī kontrēt ar stūri, lai riteņu pagriešanas ātrums sakristu ar mašīnas 
pakaļgala sānslīdes ātrumu; nākamajā mirklī, kuru no iepriekšējā atkal šķir tikai sekundes simtdaļas, 
sākt izlīdzināt stūri, lai sāniski slīdošo automobili no jauna ievadītu taisnē. 

Tas viss notiek vārda pilnā nozīmē zibenīgi. Tāpēc vispirms labi jāiemācās ievadīt mašīnu slīdē uz 
taisna ceļa, pēc tam lēzenā pagriezienā, un tikai tad var izvēlēties asākus līkumus. Protams; vislabāk 
trenēties slidenā laukumā, kur nosprausta vai iezīmēta labi saredzama trase. Iela nav īsti piemērota, 
jo atsitiens pret ietves malu sānslīdē var būt bīstams automobiļa un arī paša braucēja drošībai. 

Visgrūtāk apgūt prasmi, kā izjaukt pakaļējo riteņu saķeri vienīgi tik daudz, lai pakaļgalu viegli 
sasviestu, bet mašīna nesāktu griezties ap savu asi. 

Tas atkarīgs no gāzes došanas. Savukārt gāzes došana atkarīga no automobiļa jaudas un virsmas 
slidenuma. 
Lielas jaudas automobilis + slidena virsma - ļoti maza gāze; lielas jaudas automobilis + raupja virsma 
- vidēja gāze; mazas jaudas automobilis + slidena virsma - vidēja gāze; mazas jaudas automobilis + 
raupja virsma - pilna gāze. 

Tās ir četras galējas situācijas. Starpvariantu un papildfaktoru (riepu tips, automobiļa turēšanās uz 
ceļa u.c.) ir daudz vairāk. Vēl kāda vispārēja norāde: jo mazāka gāze, jo piesardzīgāk tā jādod. Un 
otrādi - jo lielāka gāze, jo enerģiskāk to dodam. Lai precīzi un ar izjūtu rīkotos brīdī, kad viss noris 
zibenīgi un mašīna iet lielā ātrumā, - vajadzīga izcila prasme. 

Teorētiski grūti pateikt priekšā stūres kontrēšanas lielumu, tas katram jāizmēģina praksē. Skaidrs 
tikai viens - riteņus nevajag pilnīgi pavērst uz līkumam pretējo pusi. Tas ir lieki, un nav arī tik daudz 
laika. Lielā (vai diezgan lielā) ātrumā pietiek ar vieglu stūres kontrēšanu, lai automobilis jau mainītu 
braukšanas virzienu un nostātos tādā leņķī pret pagrieziena līkni, ka, izejot no tās, var turpināt ceļu 
bez virziena koriģēšanas. Respektīvi, pagrieziena ieejā automobilis jau atrodas paralēli ceļa 
garenasij. 

leteiktie vingrinājumi domāti ne jau tādēļ, lai visus pagriezienus veiktu slīdē. Mērķis ir cits: negaidīta 
slīde nedrīkst braucēju pārsteigt nesagatavotu, tā jāuzņem kā labi pazīstama un pat... lietderīga 
parādība. Tad nebūs nervozas, drudžainas grābšanas un ķeršanas, tikai neliela, gluži automātiska, 
treniņā apgūta stūres pagrozīšana. Un mašīna droši ripos tālāk. 

Ja nepieredzējušam autovadītājam katrā slīdes reizē sirds vai pa muti kāpj laukā, viņa 
prasmīgākais kolēģis pat nedomā uztraukties. Dažas ašas, noteiktas kustības - un kontrole pār 
mašīnu atkal atgūta. 

 

PROTI IZVAIRĪTIES NO BRIESMĀM... 
 

Autovadīšanas treniņš jāsāk laikus, lai spētu izvairīties no sarežģītām un bīstamām situācijām, 
nevis pēc tam, kad mašīna jau aizvesta pie «baulētāja». Kaut arī es daudz braucu - un rallijos 
lielākoties izmantojot slīdes -, man pašā ziemas sākumā vidējais ātrums ir par 30 līdz 40 procentiem 
mazāks nekā tas, kādu sasniedzu, divas vai trīs dienas pabraukājis pa slideniem ceļiem. Slidenums 
ziemā ir pavisam citāds nekā pārējos gadalaikos. Tātad jāsāk trenēties jau pirmajās atkalās, pēc tam 
uz sniega un ledus, un tad jau ceļā ir vieglāk. 

. . . Uz šosejas pirmā atkala. Braucu no Varšavas uz Lodzu. Drošs ātrums ir 60 km/h, to 
pārsniedzot, automobilis vairs neklausa stūrei. Pēc pusstundas droša ātruma robeža pakāpjas līdz 70 
km/h; bet pēc nedēļas «slidotava» man vairs nerada nekādas problēmas, es braucu pa ledu gluži kā 
pa sausu, raupju asfaltu. 

Un pavasarī - cik viegli braukt pavasarī pēc garās ziemas! Ja vasarā visu dienu lijis un brauktuve 
slapja, ceļa apstākļi uzreiz šķiet bezgala grūti, pieaug satiksmes negadījumu skaits. Ja martā pēkšņi 
atspīd saule, ledus izkūst un brauktuve ir tikai slapja - cik viegla, cik bērnišķīgi viegla nu kļūst 
braukšana! Virsma šķiet neticami turoša, manevrus var veikt kā uz sausa betona. Vai tiešām saķeres 
koeficients tā palielinājies? Nebūt ne. Izskaidrojums vienkāršs - iepriekšējos mēnešos braukt bijis 
daudz grūtāk. Secinājums: cauru gadu jāvingrinās daudz sarežģītākos apstākļos nekā tie, kādi var 
gadīties ne tikai sacīkstēs, bet arī parastā atpūtas izbraukumā. 

Ziemā automobili nevajag nolikt garāžā. Pirmkārt, tas ir nepieciešams gandrīz tikpat bieži kā 
vasarā, otrkārt, būtu gļēvulība kapitulēt grūtību priekšā, treškārt, ziemā ir vislielākās iespējas izkopt 
braukšanas prasmi, ceturtkārt, pieredze rāda, ka vissliktāk brauc tie, kuri lieto automobili tikai vasarā. 

 



 63

PĀRREDZAMĪBA - TĀ IR DZĪVĪBA 
 
Ārkārtīgi svarīgs faktors, kas atvieglo automobiļa vadīšanu, ir laba pārredzamība. Ar jēdzienu 

«pārredzamība» apzīmē gan redzes lauku, kas paveras no mašīnas salona, gan arī redzamību ārpus 
mašīnas. Jēdziena būtību lieliski formulējuši franči: "La vue c'est la vie! (Pārredzamība - tā ir 
dzīvība!)". Šie vārdi reizēm pat uzrakstīti uz automašīnām. 

Redzes laukam, kas paveras no šofera sēdekļa, jābūt iespējami plašam. Autobūvētāji pievērš šim 
faktoram aizvien lielāku vērību. Ražošanā ieviesti ieliekti viengabala priekšējie stikli, konstruktori 
cenšas veidot virsbūves tā, lai šo stiklu sānstatnes būtu pēc iespējas šaurākas. 

Pārredzamības uzlabošanai kalpo stikla apsmidzinātāji, maiņātrumu stikla tīrītāji, speciāli mazgājoši 
šķīdumi, silta gaisa ventilatori. 

No mašīnas salona jāpaveras labam redzes laukam uz visām pusēm. Pasažieri un bagāža nedrīkst 
aizsegt ne pakaļējo, ne sānu logus. Maza piebilde: sīkbagāžai un ēdamlietām (sviestmaizītēm, sulām, 
augļiem) mašīnā jābūt savai noteiktai vietai, lai tie netraucētu pārredzēt ceļu un pagriezienā vai arī 
bremzējot nenokristu autovadītājam zem kājām. Tam var būt bīstamākas sekas, nekā mēs domājam. 

Rallistam nav bail no izdauzītiem, līkumotiem, apledojušiem ceļiem, vai tie būtu līdzenumā vai 
kalnos. Ātrāk vai lēnāk, bet viņš izbrauks visur. Turpretī ierobežota pārredzamība uzreiz rada 
problēmas. 

Ideāla pārredzamība ir gaišā, mazliet mākoņainā dienā, taču ne jau vienmēr iespējams izvēlēties 
braukšanas laiku un apstākļus. Jāprot tikt galā jebkurā situācijā. 

Dienā pārredzamību stipri apgrūtina migla. Protams, tās blīvums var būt dažāds. Jau parādoties 
pirmajām miglas pazīmēm, ieteicams ieslēgt tuvo gaismu un būt gatavam sastapt biezākus miglas 
blāķus. Šāds piesardzības pasākums palielina satiksmes drošību, jo automobilis kļūst saskatāms jau 
no tālienes. 

Par tuvās gaismas lietošanu (arī pilsētu ielās) Polijā vēl strīdas. Gadās autovadītāji, kuri, mums 
pamatoti ieslēdzot tuvo gaismu, «griež acīs» tālo un piespiež gaismu izslēgt. Es uzskatu, ka tuvā 
gaisma jālieto jebkuros grūtos braukšanas apstākļos, arī pilsētās. Galvenais, lai lukturi būtu pareizi 
noregulēti. (Automobiļa apgaismojums pilsētas satiksmē - tas ir īpašs, visai plašs temats.) 

lesaku lietot tuvo gaismu pat dienā, ja pārredzamība pēkšņi pasliktinās. Tas attiecas pirmām 
kārtām uz rudens un ziemas sezonu, kad bieži uznāk migla, sniegputenis vai spēcīga lietusgāze. 
Nosodāma ir plaši izplatītā ieraša (visvairāk ar to «slimo» kravas automobiļu un autobusu vadītāji) 
braukt mijkrēslī un nereti pat vēlā vakarā tikai ar gabarītugunīm vai pavisam bez apgaismojuma. Dažs 
brauc bez gaismas pat naktī, mēnesnīcā. Tas ir nepieļaujami! 

 

BRAUKŠANA NAKTĪ 
 

Automobilis nonāk no konveijera ar pareizi noregulētiem lukturiem. Tam ir būtiska nozīme, jo pat 
vislabākie lukturi maz ko dod, ja tie slikti noregulēti. Katra autovadītāja pienākums ir veltīt pienācīgu 
uzmanību kā tālās, tā tuvās gaismas noregulējumam, jo no tā atkarīga viņa paša un arī pretim 
braucošo šoferu drošība. 

Rallijā pārredzamībai jābūt vēl labākai, tāpēc ātrajām sacīkšu mašīnām papildus uzrīko ļoti 
spēcīgus koncentrēta vai izkliedēta stara halogēnu lukturus. Lai cik tie ir labi, dienasgaismu aizstāt tie 
tomēr nespēj. 

Automobiļa lukturu spilgtums atkarībā no mašīnas markas ir dažāds, tāpēc atšķiras arī naktī 
pieļaujamais drošais ātrums. Daži piemēri: 

 

Automobiļa marka Maksimālais ātrums 

Drošs ātrums naktī 
lietojot oriģinālo 
apgaismojumu 

   Porshe 911 S 230 km/h 120 km/h 
   FIAT 125 P 150 km/h 130 km/h 
   BMW 2002 TJ 180 km/h 120 km/h 
   Citroen DS 21 180 km/h 150 km/h 
   Mercedes 250 182 km/h 120 km/h 
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Droša ātruma augstāko robežu var sasniegt vienīgi gaišā naktī uz augstākā tipa ceļa ar sausu 
asfalta segumu. Ja kaut viens no šiem faktoriem mainās, ātrums krītas. 

No tabulas datiem izriet, ka drošs ātrums naktī caurmērā nepārsniedz 120 km/h. Ja grib braukt 
ātrāk, apgaismojumam jābūt ļoti kvalitatīvam, jo lukturi, kas lieliski rāda ceļu pie 80-100 km/h, 150 
kilometru ātrumā vairs ir tikai tādas kaķa acis. Spilgts piemērs ir "Porsche 911 S" un "Mercedes 250" 
standartapgaismojums.  

Dažas svarīgas norādes par automobiļa vadīšanu naktī : 
1. Ja pretim nāk mašīna, jau laikus jāieslēdz tuvā gaisma. Nevajag uzreiz nobraukt uz labo malu, 

izdevīgāk turēt kreisās puses riteņus uz ceļa garenass līnijas. Tas palielina braukšanas drošību, jo 
pretim nākošās mašīnas lukturu gaismā vieglāk ieraudzīt varbūtēju šķērsli uz ceļa. Griežam pie malas 
tikai tad, kad attālums starp abiem automobiļiem sarucis līdz 150 metriem. Šajā brīdī der pazibināt 
papildlukturus (taču ne tālo gaismu, to nedrīkst). Pretim braucošās mašīnas vadītājam īsais zibsnis 
nekaitēs, toties mums ļaus pārliecināties, vai labajā pusē nav priekšā kāds traucēklis - pajūgs, 
velosipēdists, neapgaismots automobilis, ceļa veltnis utt. 

2: Ja taisāmies apdzīt kādu automašīnu, jāatceras, ka vismaz 150 metru no tās jāieslēdz tuvā 
gaisma, lai neradītu tā saucamo ēnas efektu un apdzenamās mašīnas vadītājam nepasliktinātu ceļa 
pārredzamību. Mūsu redzes lauks ir pietiekami plašs, jo izmantojam arī apdzenamā automobiļa 
lukturu gaismu. 

3. Ja no aizmugures tuvojas kāds transporta līdzeklis, tam jānodrošina iespējami labāka 
pārredzamība. Tikko mašīnas ir blakus, jāpārslēdz gaisma: mums - no tālās uz tuvo, apdzinējam no 
tuvās uz tālo. 

Otrajā un trešajā punktā ietvertās norādes uz mūsu ceļiem tiek ievērotas visretāk. Šāda rīcība ir 
nosodāma. Ne apdzinēji, ne apdzenamie vairākumā gadījumu neizprot lietas būtību. Bet varbūt viņi tā 
dara tīšām, lai ieriebtu cits citam? 

. . . Reiz, braucot ar automobili, kam ir ļoti spēcīgi lukturi, mēģinu pievērst apdzenamās mašīnas 
vadītāja uzmanību viņa nepareizajām darbībām ar gaismu. Pietuvojos līdz 200 metriem, pārslēdzu 
tuvo gaismu un, kad esmu apdzenamajam blakus, atkal ieslēdzu tālo. Apdzenamais jau palicis 
aizmugurē, taču nepārslēdz vis gaismu, bet - palielina ātrumu. Es savukārt to palēninu. Apdzītais 
pietuvojas līdz kādiem 20 metriem, arī noņem gāzi un - vienā laidā spīdina tālo gaismu. Parādu labo 
pagriezienu, Ļauju sevi apdzīt un atpalieku par 300 metriem. Tad ieslēdzu tālās ugunis, panāku 
apdzinēju, kas iet jau ar vairāk nekā 100 km/h, un 50 metru atstatumā braucu nopakaļ. Nu tam 
aizmugurē ir žilbinošs spilgtums, bet priekšā - ēna. Apdzinējs samazina gaitu. Jau 90... 80... 70 km/h. 
Pāreju uz tuvo gaismu. «Draugam» nu pārredzamība laba, viņš uzņem ātrumu un attālinās. Atpalieku 
par 400 metriem un pēc visiem noteikumiem vēlreiz sāku apdzīšanas manevru: 200 metru atstatumā 
ieslēdzu tuvo gaismu, bet, ticis blakus, - tālo. Velti, «pamācība» nelīdz. Atkal tālās gaismas kūļi 
aizmugurē un gaitas kāpinājums. Man nav laika spēlēties. Apņēmīgi nospiežu akseleratoru un ar 
zināmu risku atraujos no sekotāja. Visticamāk, ka mans «skolnieks» pat nesaprata, kādēļ es 
apdzenot mirkšķinu lukturus. Žēl, ka šādas situācijas uz ceļiem ir ikdienišķas. Bet varētu taču būt 
citādi gan ērtāk, gan drošāk! 

Ja iznāk apdzīt kravas automobili vai traktoru, 150 metru attālumā (tas ir, pārejot uz tuvo 
gaismu) der vairākkārt pazibsnīt tālās ugunis. Kam tas vajadzīgs? Lai lieku reizi brīdinātu apdzenamo, 
ka esam jau tuvu, un viņš neiedomātos nogriezties pa kreisi, kādā sānceļā. 

4. Pat visspilgtākā tālā gaisma «nevelk» līdz bezgalībai. Lielas grūtības naktī sagādā 
paugurains vai kalnains apvidus. Ja, kāpumam beidzoties, ceļš tālāk ved pa līdzenu vietu vai iet lejup, 
pārredzamība krasi samazinās. Trase var būt labi pazīstama, taču lielāka piesardzība un gatavība 
reaģēt uz negaidītu šķērsli šādā brīdī nekad nenāk par ļaunu. 

5. Visvairāk raižu sagādā pagriezieni paugurainā apvidū. Jāseko ceļa zīmēm, taču sevišķi uz tām 
paļauties nevar, jo informācija ir tikai aptuvena. Proti, zīmes nenorāda, cik ass ir gaidāmais 
pagrieziens. Gadās arī tā, ka zīmju nav nemaz vai arī tās ir bojātas. Daudzi autovadītāji nosaka ceļa 
virzienu pēc telefona stabu vai malās augošu koku virknes. Tas ir ļoti bīstami. Ceļus taču pārbūvē un 
iztaisno, bet alejas un sakaru līnijas paliek... Zinu vairākus gadījumus, kad paļaušanās uz šo šķietami 
drošo orientieri beigusies ar avāriju: 

6. Laba un vērtīga īpašība, sevišķi naktī, ir prasme lasīt ceļu. Tā ļauj nenomaldīties, teiksim, 
miestiņos un mazpilsētās, izvēlēties pareizo virzienu ceļu krustojumos un sazarojumos. Kā 
orientēties? Piemēram, pēc virsmas veida. Sazarojumā izvēlamies ceļu ar tādu segumu, pa kādu jau 
braucām. Svarīga arī virsmas nolietojuma pakāpe, pēc tās var diezgan droši spriest, vai esam uz 
galvenā vai blakus ceļa. 

Rūpīgi jāseko ceļa izbūves un ceļa zīmju novietojuma īpatnībām. Piemēram, ir ceļi, kur 
bieži atkārtojas asi līkumi, un pirms katra no tiem uzstādīta galvenā un vēl papildu brīdinājuma zīme. 
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Ne tikai Polijā, bet arī visā pasaulē gadās netipiski būvēti ceļa posmi ar netradicionāli 
uzstādītām zīmēm, tāpēc, pārejot no viena ceļa uz citu, jābūt piesardzīgam un jācenšas tūdaļ saskatīt 
tā savdabību. 
Liela nozīme ir pareizai vietas izvēlei pirms pagrieziena. Labo pagriezienu sāk no ceļa vidus, 
pamazām novirzoties uz malu, kreiso - no ārmalas, izejā pietuvojoties viduslīnijai. Šāds pagrieziena 
izbraukšanas veids īpaši noderīgs naktī. Ja līkums, izrādās, ir asāks, nekā bija domāts, autovadītājam 
paliek zināma manevra brīvība. 

8: Ja, braucot cauri ciemam; mežam vai citai vietai ar ierobežotu pārredzamību abpus ceļa, 
pamanām krustojuma zīmi, ieteicams pamirkšķināt gaismu. Tas būs brīdinājums citu transporta 
līdzekļu vadītājiem, kuri, iespējams, tobrīd tuvojas mūsu trasei. 

9. Lietusgāze naktī braukšanu neko daudz neapgrūtina, ja mašīnai ir labi stikla tīrītāji un 
apsmidzinātāji uzšķiesto dubļu nomazgāšanai. Tīrītāju slotiņas jāmaina katru gadu. 
Apdzīšana un izmaiņa lietū jāizdara divtik piesardzīgi. 

Vērīgi jāseko ceļa virsmas veidam un stāvoklim. Var gadīties, ka dažs posms ir negaidīti slidens. 
Visnepatīkamākos pārsteigumus ceļš sagādā pēc ilga sausuma, kad piekaltušie putekļi pārvēršas īstā 
ziepju kārtiņā. 

Braukšana naktī pa slapju ceļu prasa paaugstinātu uzmanību.  
10. Lielākās briesmas autovadītājam naktī sagādā migla. Diemžēl vēl nav atrasti līdzekļi un 

paņēmieni, kā ar to sekmīgi cīnīties. 
Tiesa, lieto dzeltenos lukturus, taču es uzskatu, ka tie neko nedod, vienīgi «noēd» 15 līdz 25 

procentus gaismas. Efekts būtu tāds pats, ja braucējs uzliktu brilles ar dzelteniem stikliem. (Apgalvo, 
ka dzeltenā krāsa mazāk nogurdinot redzi. Var jau būt. Es gan to neesmu ievērojis.) 

Tāpat kā lielum lielais vairums Eiropas rallistu, arī es esmu tikai par baltu gaismu. (Vienīgā valsts, 
kur miglas laikā obligāti jālieto dzelteni starmeši, ir Francija.) 

Skaļi tiek reklamēti visvisādi miglas lukturi, taču to kvalitāte lielākoties ir zema. Protams, nevar 
noliegt, ka smagajos braukšanas apstākļos - miglā svarīgs ir katrs, pat neliels gaismas avots. 

Dažu marku automašīnām miglas lukturus uzstāda jau rūpnīcā. No tiem nav nekāda praktiska 
labuma. Firmu, kas ražo augstvērtīgus miglas lukturus, ir pavisam maz: "Cibie" Francijā, "Carello" 
Itālijā un vēl dažas. Jāpiebilst, ka tie, pirmkārt, ir stipri dārgi un, otrkārt, vairāk noderīgi kā platleņķa 
stara avoti, nevis miglas kliedētāji. 
Miglā braukt ar tālo gaismu nav iespējams. Kā rīkoties? 
a) Milzīga nozīme ir pareizi noregulētiem standarta lukturiem.  
b) Miglā jābrauc ar tuvo gaismu. 

c) Ja uzrīkoti kliedēta stara lukturi, tiem jābūt mazliet izvērstiem, lai gaisma sniegtos 20-25 metrus 
tālu. Fokusēt gaismu vienā punktā nedrīkst, jo, stariem krustojoties, automobiļa priekšā rodas 
žilbinošs atspulgs. Papildlukturiem pirmām kārtām jāapgaismo ceļa malas. 
d) Braukšana miglā (runa ir par sacīkšu braukšanu) - tie ir nemitīgi uzrāvieni. Atkarībā no ātruma 
ieslēgts kāds no zemākiem pārnesumiem. Skatiens aptver brauktuvi mašīnas priekšā un - ļoti svarīgi! 
- arī ceļa malas (stabiņus, drošības barjeras u. c.) Neaizstājams palīgs ir balta vienlaidu vai pārtraukta 
līnija pa ceļa vidu. Autovadītāja stāvoklis sēdeklī diemžēl mainās - miglā jāsēž mazliet tuvāk stūrei un 
jebkuru mirkli jābūt gatavam izdarīt strauju pagriezienu vai asi bremzēt. 

Ja apstākļi ļauj droši braukt ar ātrumu 70 km/h (tas attiecas uz ralliju), uzrāvieni (70-90-70) palīdz 
sasniegt lielāku caurmēra ātrumu. 

Miglā liela nozīme ir stikla tīrītāju slotiņu kvalitātei. Apsildītājam jābūt tik spēcīgam, lai 
priekšējais stikls no iekšpuses vienmēr būtu sauss. 

Visi šie līdzekļi un paņēmieni ir labi; taču pilnīgu drošību negarantē! Esmu izmēģinājis un 
rallijos lietoju savu apgaismes sistēmu. Manam automobilim ir seši lukturi, kas kalpo braukšanai 
visdažādākajos laika apstākļos: 

divi standartlukturi, kurus ieslēdzu, izmainoties ar pretim nākošu , transporta līdzekli; 
divi balti platstara miglas lukturi, kas vērsti taisni uz priekšu, vai arī divi taisni vērsti 

koncentrēta stara lukturi, kas miglas laikā izslēgti; 
divi spēcīgi tāldarbības lukturi ar platu gaismas kūli, kas krīt uz brauktuvi aptuveni 30 metrus 

mašīnas priekšā; tie nedaudz pavērsti uz āru, lai minētajā attālumā apgaismotu četrus metrus platu 
joslu katrā pusē trasei. 

Šie divi pēdējie miglā man ir svarīgākie, jo ļauj pietiekami labi saskatīt ceļu visā tā platumā. Turklāt 
tie vērsti uz leju un nežilbina acis. Šāda apgaismes sistēma sevi attaisno pat līkumotās trasēs. 

Savu individuālo autovadīšanas tehniku es dēvēju par braukšanu ar paātrinājumiem un 
mūžīgu dzīšanos pakaļ bēgošajai ceļmalai! Ceru, ka pienāks laiks un migla vairs nesagādās 
braucējiem nekādas grūtības. 1970. gadā daži ārzemju rallisti sāka lietot speciālas acenes, kas it kā 
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nodrošinot simtprocentīgu redzamību pat stipri miglainā laikā. Klīda runas, ka tas esot kaut kāds 
slepens izgudrojums un paredzēts vienīgi lidotājiem. Vai kārtējā sensācija? To rādīs laiks. 

Šimbrīžam tas būtu viss, kas man sakāms par mehāniskā braucamrīka, vārdā automobilis, 
vadīšanu. Vairākām problēmām esmu pieskāries tikai garāmejot, bet dažas vispār nav pieminētas. 
Cerams, ka tām atradīsies vieta manā nākamajā grāmatā. 

 
 


