
 

 

 

 

 

Lai nedaudz pietuvinātu manevra izpildi vērtējumam, kāds ir vadīšanas eksāmenā, 

mēs šo manevru sadalīsim trīs posmos: 

1. stāvoklis pirms manevram; 

2. manevra izpilde; 

3. stāvoklis pēc manevra. 

 

Pirmais posms (stāvoklis pirms manevra). 

Kā jau no CSN zinām, lai krustojumā nogrieztos pa labi, uz brauktuves savlaicīgi ir 

jāieņem attiecīgi labais malējais stāvoklis (CSN 83.punkts). Taču ar to, ka esi 

iebraucis labajā malējā joslā, vēl ir par maz. Josla var gadīties tik plata, ka tajā var pat 

divi vieglie automobiļi, nemaz nerunājot par citiem transportlīdzekļiem, blakus 

nostāties (zīm. Nr.1). 

 

Bet labais malējais stāvoklis uz brauktuves ir tāds stāvoklis, kuru ieņemot, nevienam 

pat doma neradīsies iespraukties starp transportlīdzekli un trotuāru. Ja sāksi manevru 

no stāvokļa, kādā atrodas vieglais auto (1.), tad ir liela varbūtība, ka automobiļa labajā 

sānā ietrieksies kāds motocikla vadītājs (2.), vai vēl labāk, vieglais automobilis. Tāpēc 

atceries, ka ir atšķirība — labā malējā josla, un labais malējais stāvoklis. Un ņem 

vērā, ka ir tādi „līdēji” un „assi”, kuriem patīk iespraukties pat „atslēgas caurumā”, 

ieņemot reālu labo malējo stāvokli uz brauktuves. 



 

Manevru uzsākot, der atcerēties priekšējo un aizmugurējo riteņu veidoto trajektoriju 

atšķirību (aizmugurējo trajektorija vienmēr novirzīta uz pagrieziena 

centru)(zīm. Nr.2). 

Īpašu uzmanību jāpievērš autobusiem, kravas automobiļiem ar 

piekabēm un lielajiem furgoniem. Ne vienmēr tie ieņem labo 

malējo stāvokli, tādējādi var rasties maldīgs priekšstats, par to, 

kāpēc „fūre” (vai autobuss) ar ieslēgtu labo virziena rādītāju, 

ieņēmusi stāvokli brauktuves vidū. Šādās situācijās, kad pirms 

manevra „fūre” vai autobuss nedaudz novirzās pa kreisi, ir jāsaprot, ka visticamāk tie 

gatavojas nogriezties pa labi. Vislabākais būtu samazināt ātrumu, un dot viņiem 

iespēju veikt iecerēto manevru (zīm. Nr.3). 

 

Zīmējumā ar melnu krāsu iezīmēta priekšējo riteņu trajektorija, ar sarkanu — 

aizmugurējo. Atzīmēšu, ka šādas kravas automašīnas, lai iebrauktu kādā šaurākā 

blakus teritorijā, vienmēr ieņems maksimāli kreiso stāvokli. Taču vienmēr atradīsies 

kāds gudrinieks, kurš noteikti „ielīdīs” atbrīvotajā atstarpē, lai aizbrauktu taisni. 

Sadursmes šādās situācijās nav retums, un to vajadzētu ņemt vērā gan lielkravas 

furgoniem un autobusiem, gan „naskajiem” vieglo automobiļu vadītājiem. 

Ja pirms manevra redzams, ka tā izpildes vietas konfigurācija ir tāda, ka nepieciešams 

atkāpties no labā malējā stāvokļa ieņemšanas, tad tas jādara netraucējot citus ceļu 

satiksmes dalībniekus (CSN 88.punkts). 

 

Otrais posms (manevra izpilde). 

Labais malējais stāvoklis attiecībā pret brauktuves malu ir jāievēro visu manevra 

veikšanas laiku. Protams, ir dažas nianses, kuras nebūtu par ļaunu ņemt vērā. 

Liela daļa ielu krustojumā veido 90° lielu leņķi. Labā pagrieziena manevra trajektorija 

ir atkarīga no brauktuves (trotuāra) noapaļojuma šai pagriezienā. Ja noapaļojuma 



 

rādiuss ir pietiekoši liels, tad manevru veicam automašīnu „iegriežot” paralēli 

noapaļojumam. Ja pagrieziena (trotuāra) noapaļojuma rādiuss ir ļoti mazs (stūris ļoti 

ass), tad, pirmkārt, jau nevajadzētu par katru cenu piespiesties trotuāra (brauktuves) 

malai. Pāri šķērsojamās brauktuves malai cenšamies pārbraukt ar vēl pa labi 

„nesagrieztiem” priekšējiem riteņiem (atceramies zīm. Nr.2). Tas garantēs to, ka 

aizmugurējie riteņi neuzbrauks uz apmales (zīm. Nr.4 un zīm. Nr.5). 

  

Un tagad nedaudz par gājējiem un velosipēdu vadītājiem. CSN 138.punktā noteikts, 

ka „nogriežoties pa labi vai pa kreisi, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, 

kas šķērso to brauktuvi, kurā viņš nogriežas, un velosipēdu vadītājiem, kuru ceļu viņš 

šķērso”. Varianti ir vairāki, kā to izdarīt. Automašīnu var apturēt pirms gājēju pārejas, 

vai, ja tās nav, drošā attālumā no gājējiem. Iespējams ir arī izvēlēties tādu pagriešanās 

ātrumu, kas ļautu momentāni to apturēt, ja tāda nepieciešamība rastos. 

Mēģinājumi apbraukt gājējus pa lielāku aploci, likumsakarīgi var beigties ar sadursmi 

— vai nu tas ir sitiens no aizmugures, vai priekšas. Manevru nevajadzētu uzsākt ar 

nesamērīgi lielu ātrumu, un pirms gājēju pārejas strauji sabremzēt. Šādā situācijā, 

aizmugurē braucošais var nepagūt noreaģēt, un sadursme garantēta. 

 



 

 

Trešais posms (stāvoklis pēc manevra). 

Ja visu iepriekš teikto ir izdevies izdarīt pareizi, tad problēmām, „izbraucot” no labā 

pagrieziena manevra, nevajadzētu rasties. Kaut gan dažreiz veidojas situācijas, par 

kurām gribētos dažus vārdus pateikt. 

Pēc manevra izpildes (labā pagrieziena veikšanas) automašīnai ir jāatrodas labajā 

braukšanas joslā, ievērojot sānu intervālu no brauktuves malas. Izņēmums ir gadījumi, 

kad labais manevrs tiek veikts, iegriežoties uz vienvirziena ceļa vai uz ceļa ar divām 

(vai vairāk) braukšanas joslām vienā virzienā. Tad atļauts iebraukt gan otrā, gan pirmā 

braukšanas joslā. 

Bet, ko darīt, ja dažu metru attālumā (protams, tam vajadzētu būt ne mazākam par 5m 

(CSN 135.6.punkts)) aiz pagrieziena ir novietots kāds transportlīdzeklis? 

 

Ja, iela, kurā iegriežamies, ir vienvirziena vai braukšanai vienā virzienā ir divas vai 

vairāk joslas, tad pastāv divi izbraukšanas varianti. Ieteicamākais no tiem — veidojot 

nepārprotamu trajektoriju, uzreiz iebraukt otrā braukšanas joslā (1.). Šāda rīcība prasa 

ātru un pareizu situācijas analīzi, un, ne vienmēr maz pieredzējušiem vadītājiem tas ir 

pa spēkam. Atliek otrs (2.) veids, kas prasa papildus darbības, kuras nepieciešamas 

pārkātojoties no joslas joslā (pārliecināšanās par drošību kreisajā atpakaļ skata spogulī 

– kreisais gaismas virziena rādītājs). 

Ja transportlīdzeklis ir apstājies uz ceļa ar vienu joslu katrā braukšanas virzienā, tad 

variants Nr.1 atkrīt (CSN 86.punkts — jānogriežas tā, lai izbraucot no brauktuvju 

krustošanās vietas, transportlīdzeklis neatrastos pretējā braukšanas virziena pusē). Šeit 

pēc manevra izpildes nepieciešama stāvošā transportlīdzekļa apbraukšana, ar 

savlaicīgu pārliecināšanos spogulī un kreisā gaismas virziena ieslēgšanu. 



 

 


