
 

 

Satiksmes drošība. 

 

Jautājums Atbildes Paskaidrojums 

 

 
 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā? 

 

1. Dosiet skaņas signālu un, 

nesamazinot ātrumu, turpināsiet 

braukt pa kreiso joslu. 

2. Turpināsiet braukt, jo gājējs ar 

bērnu rīteņiem dod Jums ceļu. 

3. Samazināsiet ātrumu un, 

apturēsiet automobiļi, lai 

pārliecinātos par satiksmes drošību. 

 

Transportlīdzekļa vadītājam 

izvērtēt gājēja uzvedību ar bērnu 

ratiņiem nav iespējams. Tāpēc 

transportlīdzekļa vadītāja drošībai 

ir nepieciešams samazināt 

braukšanas ātrumu un 

nepieciešamības gadījumā apturēt 

transportlīdzekli. 

 

Apledojis ceļš ziemā var būt īpaši 

slidens, ja gaisa temperatūra ir: 

 

1. + 2°C. 

2. -12°C. 

 

Ceļa slidenums ievērojami 

palielinās, kad ledus kušanas 

rezultātā uz tā virsmas izveidojas 

ūdens slānis. 

 

Kurā gadījumā automobilis, 

braucot pagriezienā, būs stabilāks? 

 

1. Braucot ar lielāku ātrumu. 

2. Braucot ar mazāku ātrumu. 

 

Braucot ceļa līkumā uz automobili 

darbojas centrbēdzes spēks, kurš ir 

proporcionāls ātruma kvadrātam un 

atgriezeniski-proporcionāls 

pagrieziena rādiusam. Šis spēks var 

samazināt automobiļa stabilitāti 

radot sānslīdi vai apgāzt 

automobili. Automobilis būs 

stabils, ja ātrumu samazinās pirms 

iebraukšanas ceļa līkumā. 

 

Kurā gadījumā vadītājs ir pareizi 

izvēlējies kritērijus, nosakot 

pretimbraucošā transportlīdzekļa 

braukšanas ātrumu? 

 

1. Pelēkas krāsas vieglais 

automobilis rada iespaidu, ka brauc 

ātrāk nekā īstenībā. 

2. Lielgabarīta transportlīdzeklis 

rada iespaidu, ka brauc ātrāk nekā 

īstenībā. 

3. Abos iepriekšminētajos 

gadījumos vadītājs pretimbraucošo 

transportlīdzekļu ātrumu ir 

novērtējis pareizi. 

 

Pretimbraucošā lielgabarīta 

transportlīdzekļa braukšanas 

ātrums ir uztverams lielāks nekā tas 

ir īstenībā, bet transportlīdzekļu 

braukšanas ātrums ar nespilgtu, 

piemēram, pelēko krāsu – ir 

mazāks nekā tas ir īstenībā. 

 

Kurā gadījumā sānvējš 

transportlīdzeklim ir bīstamāks? 

 

1. Braucot pa atklātu vietu. 

2. Tūlīt pēc izbraukšanas no meža 

atklātā vietā. 

 

Braucot atklātā vietā vadītājs 

pielāgojas pastāvīgai sānvēja 

darbībai, notur izvēlēto automobiļa 

kustības trajektoriju. Izbraucot no 

meža  atklātā vietā vadītājam 

jāsagatavojas iespējamajai 

automobiļa novirzei no ieturētās 

trajektorijas sānvēja negaidītas 

iedarbības dēļ. 



 

 

 
 

Vai Jums ir atļauts apdzīt 

riteņbraucējus attēlotajā situācijā? 

 

1. Atļauts. 

2. Aizliegts. 

 

Apdzīt velosipēdistus attēlotajā 

situācijā aizliegts. Pēc Ceļu 

satiksmes noteikumiem (p.77.3) var 

notikt sadursme ar pretimbraucošo 

transportlīdzekli. 

 

Kā jāizvēlas distance, braucot 

miglā? 

 

1. Tā, lai redzētu priekšā braucošā 

transportlīdzekļa gabarītlukturu 

gaismas. 

2. Tā, lai apstāšanās ceļš būtu 

mazāks par redzamību braukšanas 

virzienā. 

3. Tā, lai redzētu priekšā braucošā 

transportlīdzekļa valsts numura 

zīmes simbolus. 

 

Viens no svarīgākajiem ceļu 

satiksmes drošības likumiem 

nepietiekamas redzamības 

apstākļos ir tāds transportlīdzekļa 

braukšanas ātruma un distances 

ieturēšana, lai apstāšanās ceļš būtu 

īsāks nekā redzamība braukšanas 

virzienā. 

 

Kādu attālumu nobrauc automobilis 

vienas sekundes laikā, braucot ar 

ātrumu 90 km/h? 

 

1. Aptuveni 45 m. 

2. Aptuveni 25 m. 

3.Aptuveni 15 m. 

 

Attāluma noteikšanai metros, ko 

veic automobilis 1 sekundē, ir 

nepieciešams ātruma lielumu km/h 

sadalīt ar 3,6. Tā, braucot ar ātrumu 

90 km/h pēc spidometra 

automobilis 1 sekundē veic 

(90:3,6=25) apmēram 25 metrus. 

 

Kas vadītājam jāņem vēra, kad 

padzīvojuši gājēji šķērso 

brauktuvi? 

 

1. Ka viņi var bez vajadzības 

pēkšņi apstāties uz brauktuves. 

2. Ka viņi, aizgājuši līdz 

brauktuves vidum, var griezties 

atpakaļ. 

3. Ka viņi var nepareizi novērtēt 

brauktuves platumu, attālumu līdz 

transportlīdzeklim un tā braukšanas 

ātrumu. 

4. Jāņem vērā visas iepriekšminētās 

iespējas. 

 

Gados vecāku gājēju uzvedību uz 

brauktuves ir grūti prognozēt, tāpēc 

vadītājam ir jāņem vērā, ka uz ceļa 

var notikt jebkuras gājēju darbības. 

 

Kādos gadījumos, lai pārbaudītu 

situāciju "aklajā zonā", ir bīstami 

skatīties pār plecu? 

 

1. Pirms braukšanas uzsākšanas. 

2. Braucot ar lielu ātrumu. 

3. Braucot ar mazu ātrumu. 

 

Uzsākot kustību vadītājam ir 

jāpārliecinās par drošību ne tikai 

paskatoties atpakaļskata spogulī, 

bet arī novērtējot aklo zonu ar 

galvas pagriešanu. Samērā drošas 

tādas vadītāja darbības ir arī 

automobilim braucot ar nelielu 

ātrumu. Braucot ar lielu ātrumu 

drošības interesēs vadītājam 

pamatuzmanība jākoncentrē uz ceļa 

automobiļa kustības virzienā, 

periodiski kontrolējot situāciju ar 

atpakaļskata spoguļa palīdzību. 



 

 

Kāpēc ilgstoša laidena bremzēšana 

ir bīstama, braucot ar izslēgtu 

pārnesumu stāvos un garos 

lejupceļos? 

 

1. Palielinās riepu nodilums. 

2. Pārkarst bremžu mehānismi, un 

darba bremzes var pārstāt 

darboties. 

 

Braucot straujos un ilgstošos 

kritumos ir nepieciešams izmantot 

bremzēšanu ar dzinēju, tādēļ šajos 

posmos pārnesumam jābūt 

ieslēgtam. Ilgstoša automobiļa 

piebremzēšana ar darba 

bremzēšanas sistēmu var novest pie 

bremžu mehānisma pārkaršanas un 

tā var atteikties darboties. 

 

Kas jādara vadītājam, ja pēkšņi 

viņa automobilim plīst priekšējā 

riepa? 

 

1. Strauji jābremzē ar darba bremzi. 

2. Saglabājot taisnvirziena kustību, 

jāsamazina ātrums un jāaptur 

transportlīdzeklis. 

3. Jānobremzē automobilis ar 

stāvbremzi. 

 

Plīstot priekšējai riepai transporta 

līdzeklis sāk pārvietoties pa citu 

braukšanas trajektoriju, nekā 

autovadītājs bija izvēlējies. Strauji 

bremzējot ar darba vai rokas 

bremzi transporta līdzekļa 

stabilitāte pasliktināsies, tāpēc 

vadītājam nepieciešams apturēt 

transporta līdzekli laideni 

samazinot braukšanas ātrumu un 

saglabājot taisnvirziena kustību. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Dosiet skaņas signālu un 

apbrauksiet velosipēdistu un 

stāvošo automobili. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un atļausiet velosipēdistam 

apbraukt stāvošo automobili. 

3. Apdzīsiet velosipēdistu, 

neskatoties uz to, ka velosipēdists 

šajā brīdī atradīsies blakus 

stāvošajam automobilim. 

 

Attēlotajā situācijā apdzīt 

velosipēdistu ir bīstami, jo 

redzamība braukšanas virzienā ir 

ierobežota, tādēļ pati drošākā 

darbība ir samazināt braukšanas 

ātrumu, lai dotu iespēju 

velosipēdistam apbraukt stāvošo 

automobili. 

 

Kā automobiļa vadītāja braukšanas 

ātruma izjutu ietekmē ilgstoša 

braukšana ar lielu nemainīgu 

ātrumu? 

 

1. Braukšanas ātruma izjūta 

nemainās. 

2. Braukšanas ātrums šķiet lielāks 

nekā esošais. 

3. Braukšanas ātrums šķiet mazāks 

nekā esošais. 

 

Ilgstoši braucot ar lielu nemainīgu 

ātrumu transporta līdzekļa vadītājs 

pierod pie šāda ātruma un viņam 

šķiet, ka viņš brauc ar mazāku 

ātrumu ne kā patiesībā. Tas rada 

nepieciešamību sekot regulāri 

braukšanas ātrumam skatoties 

spidometrā. 

 

Kā ietekmē satiksmi braukšana ar 

neatbilstošu (pārāk mazu) ātrumu? 

 

1. Aizmugurē braucošie 

transportlīdzekļi centīsies jūs 

apdzīt, tādējādi tiks radīta papildus 

bīstamība. 

2. Ceļu satiksme būs droša, jo, 

pārvietojoties lēni, spēsiet 

savlaicīgi reaģēt uz citu ceļu 

satiksmes dalībnieku rīcību. 

 

Automobilim braucot ar 

neatbilstošu ātrumu (pārāk mazu), 

aizmugurē sekojošie 

transportlīdzekļi mēģinās to apdzīt, 

kas var izveidot papildu bīstamību 

uz ceļa. 

  

1. A. 

2. B. 

 

Novietojot transportlīdzekļi 

stāvēšanai uz ceļa nogāzes, kurai ir 



 

 
 

Kurš no vadītājiem attēlotajās 

situācijās ir pareizi novietojis 

transportlīdzekli stāvēšanai slīpumā 

uz ceļa ar ietvi? 

3. A un B. 

4. Abi vadītāji novietojuši 

nepareizi. 

trotuārs, lai novērstu lejā ritēšanu 

pa brauktuvi ir nepieciešams 

pagriezt vadāmos riteņus tā, lai lejā 

ritēšanas sākumā tie atdurtos pret 

trotuāru. 

 

Lai diennakts tumšajā laikā, 

samainoties ar pretimbraucošo 

transportlīdzekli, samazinātu 

apžilbināšanas iespēju, automobiļa 

vadītājam ieteicams: 

 

1. Iedegt iekšējo salona 

apgaismojumu. 

2. Uzlikt viegli tonētas 

saulesbrilles. 

3. Pēc iespējas skatienu vērst uz 

brauktuves labo malu un ceļa 

nomali. 

 

Lai izvairītos no apžilbināšanas 

samainoties ar pretimbraucošo 

automobili diennakts tumšajā laikā, 

vadītājam ir ieteicams kontrolēt 

pretimbraucošā automobiļa kustību 

ar sānu redzi un, pēc iespējas, 

sakoncentrēt savu skatienu uz 

brauktuves labo pusi un ceļa malu. 

 

Kā migla ietekmē vadītāja spēju 

noteikt attālumu līdz 

priekšmetiem? 

 

1. Neietekmē nemaz. 

2. Liekas, ka priekšmeti atrodas 

tuvāk. 

3. Liekas, ka priekšmeti atrodas 

tālāk. 

 

Braucot miglas apstākļos vadītājam 

jāievēro, ka objekti, kuri šķiet ir 

lielākā attālumā, nekā tie ir 

īstenībā, tas palielina sadursmes 

bīstamību pretējā aizbraukšanā, 

apdzīšanā vai apbraukšanā. 

 

Nepietiekamas redzamības 

apstākļos pretimbraucošā 

transportlīdzekļa ātrums šķiet: 

 

1. Mazāks nekā īstenībā. 

2. Lielāks nekā īstenībā. 

3. Atbilstošs īstenībai. 

 

Nepietiekamas redzamības 

apstākļos vadītājam ir jāparedz, ka 

pretimbraucošo transporta līdzekļa 

ātrums šķiet mazāks, ne kā īstenībā. 

Šis apstāklis transporta līdzekļa 

vadītāju var ietekmēt, ja viņš grib 

veikt apdzīšanas vai apsteigšanas 

manevru. 

 

 
 

Vai atļauts apdzīt velosipēdistu 

attēlotajā situācijā? 

 

1. Atļauts. 

2. Aizliegts. 

 

 

 

 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu, 

bremzējot ar darba bremzi un 

nospiežot sajūga pedāli, pēc tam 

nogriezīsieties pa labi. 

2. Nogriezīsieties pa labi, 

nesamazinot ātrumu. 

 

 



 

 

Kā krustojumā nogriezīsieties pa 

labi? 

3. Nenospiežot sajūga pedāli, 

automobili laideni piebremzēsiet un 

izdarīsiet manevru. 

 

Vai ceļa pagrieziena rādiuss 

ietekmē automobiļa stabilitāti? 

 

1. Ietekmē. 

2. Neietekmē. 

 

Uz automobili pagriezienā darbojas 

centrbēdzes spēks, kas ir apgriezti 

proporcionāls griešanās rādiusam: 

jo straujāks ir pagrieziens (mazāks 

pagrieziena rādiuss), jo lielāks ir 

centrbēdzes spēks, un, attiecīgi, ir 

lielāka transportlīdzekļa stabilitāte. 

 

 
 

Vai atļauts apdzīt velosipēdistu 

attēlotajā situācijā? 

 

1. Atļauts. 

2. Aizliegts. 

 

Riteņbraucēja apdzīšana attēlotājā 

situācijā ir aizliegta, jo var notikt 

sadursme ar pretimbraucošo 

automobili. 

 

Kāpēc, braucot apdzīvotās vietās, 

intensīvas satiksmes apstākļos nav 

ieteicams ieturēt pārāk lielu 

distanci? 

 

1. Gājējiem rodas vēlēšanās šķērsot 

ceļu. 

2. Aizmugurē braucošā 

transportlīdzekļa vadītājam rodas 

vēlēšanās Jūs apdzīt. 

3. Abi iepriekšminētie iemesli. 

 

Ja intensīvas satiksmes apstākļos 

apdzīvotā vietā vadītājs ietur pārāk 

lielu distanci, gājējiem var rasties 

vēlme pāriet ceļu pirms šī 

transportlīdzekļa, bet sekojošiem 

aiz tā vadītājiem var rasties vēlme 

to apdzīt. 

 

Kā jārīkojas automobiļa vadītājam, 

ja, braucot lietus laikā, riteņi zaudē 

kontaktu ar ceļa virsmu (sākas 

akvaplanēšana)? 

 

1. Jāpiebremzē ar darba bremzi, lai 

izspiestu ūdeni starp riepām un ceļa 

virsmu. 

2. Jāpiebremzē ar stāvbremzi, lai 

izspiestu ūdeni starp riepām un ceļa 

virsmu. 

3. Jāsamazina braukšanas ātrums, 

laideni atlaižot akseleratora pedāli. 

 

Ja lietus laikā automobiļa riteņi sāk 

zaudēt kontaktu ar ceļa virsmu, t. i., 

ja sākas akvaplanēšana, ir 

nepieciešams samazināt braukšanas 

ātrumu, lēni, vienmērīgi atlaižot 

akseleratora pedāli. Bremzēšana ar 

darba bremzēm vai stāvbremzi 

tādos apstākļos var izraisīt 

automobiļa stabilitātes zudumu. 

 

 

 

1. Ar nelielu ātrumu un zemāku 

pārnesumu. 

2. Ar nelielu ātrumu un augstāku 

pārnesumu. 

3. Ar samērā lielu ātrumu un 

zemāku pārnesumu. 

 

 

Kas ir transportlīdzekļa 

bremzēšanas ceļš? 

 

1. Attālums, ko transportlīdzeklis 

nobrauc no brīža, kad vadītājs 

ieraudzījis šķērsli, līdz 

transportlīdzekļa apturēšanai. 

2. Attālums, ko transportlīdzeklis 

nobrauc no brīža, kad vadītājs sāk 

spiest uz bremžu pedāļa, līdz 

 



 

transportlīdzekļa apturēšanai. 

 

Ko ieteicams darīt vadītājiem, 

braucot pa dubļainiem ceļiem? 

 

1. Palielināt intervālu un distanci, 

samazināt braukšanas ātrumu. 

2. Samazināt intervālu un distanci. 

3. Samazināt braukšanas ātrumu. 

 

 

Kā jārīkojas vadītājam, iebraucot 

biezā miglā diennakts tumšajā laikā 

ārpus apdzīvotām vietām? 

 

1. Jāsamazina braukšanas ātrums 

un tālās gaismas lukturi jāpārslēdz 

uz tuvās gaismas lukturiem. 

2. Jāsamazina braukšanas ātrums 

un jāturpina braukt ar iedegtiem 

tālās gaismas lukturiem. 

 

 

 
 

Kādi manevri aizliegti attēlotajā 

situācijā, ja distance līdz priekšā 

braucošajam automobilim ir 40 m? 

 

1. Apdzīšana. 

2. Apgriešanās braukšanai pretējā 

virzienā. 

3. Abi iepriekšminētie manevri. 

 

 

 
 

Kāpēc attēlotajā situācijā notika 

ceļu satiksmes negadījums? 

 

1. Kravas automobiļa vadītājs, 

uzskatot, ka vieglā automobiļa 

vadītājs pārbrauks krustojumu pie 

dzeltenā luksofora signāla, 

nesamazināja braukšanas ātrumu 

un nebija sagatavojies bremzēt. 

2. Vieglā automobiļa vadītājs 

atpakaļskata spogulī 

nepārliecinājās par situāciju uz ceļa 

un strauji bremzēja. 

3. Abu iepriekšminēto vadītāju 

nepareizas rīcības rezultātā. 

 

 

Kā mainās vadītāja redzes leņķis, 

palielinoties braukšanas ātrumam? 

 

1. Paplašinās. 

2. Sašaurinās. 

3. Nemainās. 

 

Palielinoties braukšanas ātrumam 

vadītājs ir spiests novērtēt situāciju 

un koncentrēt uzmanību uz lielāku 

attālumu braukšanas virzienā. Līdz 

ar to uzmanības koncentrācijas 

laukums samazinās, bet redzes 

leņķis sašaurinās. 

 

Kā jāizvēlas intervāls starp 

transportlīdzekļiem atkarībā no 

braukšanas ātruma? 

 

1. Palielinoties braukšanas 

ātrumam, intervāls jāpalielina. 

2. Palielinoties braukšanas 

ātrumam, intervāls jāsamazina. 

3. Palielinoties braukšanas 

ātrumam, intervāls nav jāmaina. 

 

 

Kādas sekas rada smagas kravas 

 

1. Samazinās automobiļa stabilitāte 

 

Novietojot smagu kravu uz 



 

novietošana uz vieglā automobiļa 

jumta bagāžas nodalījuma? 

pret apgāšanos. 

2. Palielinās automobiļa stabilitāte 

pret apgāšanos. 

3. Samazinās automobiļa 

bremzēšanas ceļa garums. 

automobiļa jumta bagāžnieka 

automobiļa smaguma centrs 

paceļas, līdz ar to iedarbojoties 

centrbēdzes spēkam ceļa 

pagriezienā automobilis var zaudēt 

stabilitāti un apgāzties 

 

Kā jārīkojas automobiļa vadītājam, 

ja aizmugurē braucošā 

transportlīdzekļa vadītājs ietur 

pārāk mazu distanci? 

 

1. Nedaudz jāpalielina braukšanas 

ātrums. 

2. Brīdinot aizmugurē braucošā 

transportlīdzekļa vadītāju, asi 

jāpiebremzē. 

3. Nedaudz jāsamazina braukšanas 

ātrums, viegli piebremzējot, un 

jāpalielina distance starp savu un 

priekšā braucošo transportlīdzekli. 

 

Ja aizmugurē sekojoša 

transportlīdzekļa vadītājs ietur 

pārāk mazu distanci, tas var radīt  

transportlīdzekļu sadursmes. Šajā 

gadījumā vispareizākais ir dot 

iespēju sekojošam aizmugurē 

transportlīdzekļa vadītājam paveikt 

apsteidzi vai apdzīšanu, tādēļ ir 

nepieciešams ievērojami samazināt 

braukšanas ātrumu un palielināt 

distanci attiecībā pret priekšā 

braucošo transportlīdzekli. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Brauksiet ar labās puses riteņiem 

pa ceļa nomali. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un brauksiet pēc iespējas tuvāk 

brauktuves labajai malai. 

3. Situācija neprasa īpašu 

piesardzību. 

 

 

Kurā no minētajiem gadījumiem 

apdzīšanas ceļš būs garāks? 

 

1. Apdzenošā transportlīdzekļa 

braukšanas ātrums ir 60 km/h, 

apdzenamā - 50 km/h. 

2. Apdzenošā transportlīdzekļa 

braukšanas ātrums ir 90 km/h, 

apdzenamā - 80 km/h. 

3. Apdzīšanas ceļa garums abos 

gadījumos būs vienāds. 

 

 

Kā izmainās bremzēšanas ceļa 

garums, ja bremzē stāvā lejupceļā? 

 

1. Bremzēšanas ceļa garums 

nemainās. 

2. Bremzēšanas ceļa garums 

palielinās. 

3. Bremzēšanas ceļa garums 

samazinās. 

 

 

Kā ieteicams rīkoties vadītājam, 

uzbraucot ar automobiļa labās 

puses riteņiem uz nenostiprinātas 

nomales? 

 

1. Nebremzējot vadīt automobili 

atpakaļ uz brauktuves. 

2. Nobremzēt un pilnīgi apturēt 

automobili. 

 

  

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un brauksiet pēc iespējas tuvāk 

brauktuves labajai malai. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

 



 

 
 

Kā rīkosieties, tuvojoties 

nepārredzamam ceļa pagriezienam, 

attēlotajā situācijā? 

un brauksiet tuvāk brauktuves 

vidum. 

3. Iedegsiet kreiso gaismas 

virzienrādītāju un vienlaikus 

samazināsiet braukšanas ātrumu. 

 

 

 

1. Stūres rats jāpagriež sānslīdes 

virzienā un laideni jāatlaiž 

akseleratora pedālis. 

2. Stūres rats jāpagriež sānslīdes 

virzienā un uzmanīgi jāpalielina 

braukšanas ātrums (jānospiež 

akseleratora pedālis). 

 

 

 
 

Kurš no vadītājiem attēlotajās 

situācijās ir nepareizi novietojis 

transportlīdzekli stāvēšanai slīpumā 

uz ceļa ar nomali? 

 

1. A. 

2. B. 

3. A un B. 

 

Novietojot transportlīdzekli  

stāvēšanai ceļa slīpumā, kuram 

malā ir ceļa nomale, nepieciešams 

pieņemt mērus, lai 

transportlīdzeklis neizbrauktu uz 

ceļa braucamās daļas. Lai to 

panāktu ir nepieciešams pagriezt 

stūres ratu tā, lai automobilis 

izslīdes gadījumā notiktu ārpus ceļa 

robežām. A attēlā vadītājs to nav 

izdarījis. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā, 

braucot apdzīvotā vietā pa 

divvirzienu ceļu ar bruģa segumu? 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un piesardzīgi apbrauksiet priekšā 

esošo peļķi pa pretējo braukšanas 

joslu. 

2. Nemainot braukšanas ātrumu, 

apbrauksiet priekšā esošo peļķi pa 

pretējo braukšanas joslu. 

3. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un piesardzīgi izbrauksiet cauri 

peļķei, neiebraucot pretējā 

braukšanas joslā. 

 

 

Kā jārīkojas vadītājam diennakts 

gaišajā laikā, iebraucot miglā? 

 

1. Jāsamazina braukšanas ātrums 

un jāturpina braukt ar iedegtiem 

tuvās gaismas lukturiem, un ja ir - 

jāiededz priekšējie miglas lukturi. 

2. Jāsamazina braukšanas ātrums 

un jāiededz tālās gaismas un 

priekšējie miglas lukturi. 

 

Braucot biezā miglā vadītājam ir 

jāņem vērā, ka attālums līdz 

objektam šķietami ir lielāks un 

pretim braucošā automobiļa ātrums 

šķietami mazāks, nekā ir patiesībā, 

tāpēc iebraucot biezā miglā ir 

jāsamazina braukšanas ātrums. 

Biezā miglā braucot tālās gaismas 

lukturi atdursies pret miglas 

daļiņām un tas radīs apžilbšanas 

efektu uz vadītāju un pasliktinās 



 

redzamību braukšanas virzienā, 

tāpēc labāk ieslēgt miglas lukturus, 

bet ja šādas gaismas automobilim 

nav, tad jāturpina braukt ar tuvās 

gaismas lukturiem. 

 

Kādi apstākļi var ietekmēt 

apstāšanās ceļa garumu? 

 

1. Vadītāja reakcijas laiks. 

2. Braukšanas ātrums. 

3. Abi iepriekšminētie apstākļi. 

 

Apstāšanās ceļa garums ir ceļa 

posmu summa, kuru automobilis 

brauc vadītāja reakcijas laikā, 

bremzes piedziņas iedarbošanās 

laikā un no bremžu iedarbošanās 

sākuma līdz apstāšanās brīdim 

(bremzēšanas ceļš). Pirmā un otrā 

ceļa posma garums ir tieši atkarīgs 

no automobiļa braukšanas ātruma, 

bet bremzēšanas ceļa garums ir 

kvadrātiskā atkarībā no ātruma. 

 

Kādam automobilim pēc stūres rata 

pagriešanas pakaļējās ass sānslīdes 

virzienā ieteicams palielināt 

braukšanas ātrumu? 

 

1. Automobilim ar pakaļējo 

piedziņu. 

2. Automobilim ar priekšējo 

piedziņu. 

 

Automobiļa sānslīdes gadījumā 

vadītājam ir jāpārtrauc tā darbība, 

kas to izraisīja, šajā situācijā – 

bremzēšana. Izslēgts sajūgs un 

īpaši bremzēšana, ja tā nav 

pārtraukta, var tikai palielināt 

sānslīdes iedarbību. 

 

Redzamībai braukšanas virzienā 

jābūt lielākai par: 

 

1. Apstāšanās ceļa garumu. 

2. Bremzēšanas ceļa garumu. 

 

Transporta līdzekļa vadītājam 

jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, 

lai redzamība braukšanas virzienā 

būtu lielāka par apstāšanās ceļu. Ja 

transporta līdzekļa vadītājs būs 

izvēlējies tādu braukšanas ātrumu 

ar kuru nodrošina tikai 

bremzēšanas ceļa posmu, tad ja 

radīsies uz ceļa šķērslis vai bīstama 

situācija uz ceļa sliktas redzamības 

dēļ viņš nevarēs novērts avāriju vai 

ceļa satiksmes negadījumu, jo šajā 

situācijā nebūs ierēķināts vadītāja 

reakcijas laiks un bremžu pievada 

iedarbības laiks. 

 

Kura no atbildēm vispilnīgāk 

norādītas pazīmes, kas liecina, ka 

vienā no automobiļa pakaļējiem 

riteņiem gaisa spiediens riepā 

samazinājies par 80-90%? 

 

1. Automobilis tiecas pārvietoties 

uz to pusi, kurā pazemināts gaisa 

spiediens riepā. 

2. Sākas automobiļa aizmugurējās 

daļas šķērssvārstības (automobilis 

"peld") un automobiļa aizmugurējā 

daļā dzirdami trokšņi. 

 

Ievērojamas gaisa spiediena 

pazemināšanas gadījumā vienā no 

automobiļa aizmugurējām riepām 

rodas un ir saklausāma riteņa 

klaudzēšana pa ceļa virsmu. Līdz ar 

to rodas automobiļa aizmugurējas 

daļas šķērsa nestabilitāte 

(automobilis „peld”). 

 

Vai vadītajā reakcijas laiks ietekmē 

transportlīdzekļa apstāšanās ceļa 

garumu? 

 

1. Neietekmē. 

2. Ietekmē, tikai braucot ar lielu 

ātrumu. 

 

Apstāšanās ceļš ir ceļa posms, ko 

nobrauc transporta līdzeklis no 

brīža, kad vadītājs ir pamanījis 



 

3. Ietekmē. šķērsli, līdz brīdim, kad transporta 

līdzeklis ir pilnīgi apturēts. 

Apstāšanās ceļa posms, ko nobrauc 

transporta līdzeklis ir atkarīgs arī 

no vadītāja reakcijas laika. Vadītāja 

reakcijas laiks ietekmē 

transportlīdzekļa bremzēšanas ceļu. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Samazināsiet ātrumu, jo no 

spīdīgās ceļa virsmas var secināt, 

ka tuvojas mitrs un slidens ceļa 

posms. 

2. Brauksiet tāpat, ka iepriekš, jo 

šajā pagriezienā var braukt, 

neievērojot īpašu piesardzību. 

 

Īpaši ierobežotas redzamības 

apstākļos, lai droši izbrauktu ceļa 

līkumu vienmēr ir nepieciešams 

laicīgi samazināt braukšanas 

ātrumu. Attēlotajā situācijā ceļa 

posms līkumā atspīd, kas var būt 

saistīts ar slapju un slidenu ceļa 

virsmu. 

 

Kā jārīkojas vadītājam, braucot 

ārpus apdzīvotajām vietām, ja 

aizmugurē braucošais 

transportlīdzeklis ietur pārāk mazu 

distanci? 

 

1. Biežāk jāskatās salona 

atpakaļskata spogulī. 

2. Vairākas reizes jāpieskaras 

bremžu pedālim, lai iedegtos 

bremzēšanas signāllukturi. 

3. Jānobrauc uz nomales. 

4. Vienmērīgi jāsamazina 

braukšanas ātrums un jāļauj, lai 

aizmugurē braucošais 

transportlīdzeklis Jūs apdzen. 

 

Ja vadītājs, kas brauc aiz priekšā 

braucoša transportlīdzekļa ietur 

pārāk mazu distanci, tas var radīt 

sadursmi starp priekšā un 

aizmugurē braucošo 

transportlīdzekli. Šādā situācijā 

vispareizākais lēmums būs, dod 

iespēju aizmugurē braucošajam 

transportlīdzeklim veikt 

apsteigšanas vai apdzīšanas 

manevru, tāpēc priekšā braucošā 

transportlīdzekļa vadītājam būtu 

uzmanīgi jāsamazina braukšanas 

ātrumu un pēc iespējas jāturas 

tuvāk labajai malai. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Nedaudz palielināsiet ātrumu, lai 

ātrāk pabrauktu garām bīstamajai 

vietai. 

2. Samazināsiet ātrumu un būsiet 

gatavs apturēt automobili. 

3. Samazināsiet ātrumu, lai 

nesabojātu ripojošo bumbu. 

 

Bumba, kas parādījusies uz 

brauktuves rada iespēju vadītājam 

paredzēt negaidītu cilvēku 

parādīšanos, kuri skries pakaļ 

bumbai, tāpēc drošas braukšanas 

nolūkā vadītājam nepieciešams 

samazināt braukšanas ātrumu un 

būt gatavam apturēt automobili. 

 

Kādas sekas rada bremzēšana ar 

bloķētiem (šļūcošiem) riteņiem? 

 

1. Automobilis zaudē vadāmību - 

"neklausa stūrei". 

2. Palielinās bremzēšanas ceļa 

garums. 

3. Pastiprināti dilst riepu 

protektors. 

4. Visas iepriekšminētās sekas. 

 

 

Kāds ceļa segums palielina iespēju, 

ka bremzējot automobiļa riteņi 

bloķēsies? 

 

1. Mitrs asfaltbetona segums. 

2. Mitrs bruģa segums. 

 

Bruģēta ceļa segums, it īpaši mitra 

virsma, ir vairāk slidena, nekā 

asfaltbetona segums, tāpēc riteņu 



 

bloķēšana bremzēšanas gadījumā ir 

vairāk iespējama uz bruģēta 

seguma. 

 

Kā izmainās vadītāja reakcijas 

laiks, ilgāku laiku braucot pa taisnu 

ceļu, ja uz tā nav citu 

transportlīdzekļu? 

 

1. Vadītāja reakcijas laiks 

nemainās. 

2. Vadītāja reakcijas laiks 

palielinās. 

3. Vadītāja reakcijas laiks 

samazinās. 

 

 

Kurš no minētajiem 

pretimbraucošajiem 

transportlīdzekļiem rada iespaidu, 

ka brauc ātrāk nekā īstenībā? 

 

1. Motocikls. 

2. Spilgtas krāsas (piem., dzeltenas) 

vieglais automobilis. 

 

Pretimbraucošais transportlīdzeklis, 

kam ir attiecīgi lielie gabarīti un 

spilgta krāsa, vadītājam rada 

ilūziju, ka tā braukšanas ātrums ir 

lielāks nekā tas ir īstenībā. 

 

 
 

Kas jums jāņem vērā attēlotajā 

situācijā, braucot apdzīvotā vietā pa 

ceļu ar bruģa segumu? 

 

1. Braucot ar apstākļiem 

piemērotām riepām un 

nepārsniedzot atļauto ātrumu, ceļa 

apstākļi un situācijā neprasa īpašu 

uzmanību. 

2. Jābrauc, ievērojot īpašu 

piesardzību. 

3. Jābrauc pa ceļa vidu, kur ir 

mazāk sakritušu lapu. 

 

 

Kāda veida apdrošināšana ir 

obligāti jāveic transportlīdzekļa 

īpašniekam? 

 

1. Transportlīdzekļa īpašnieka 

civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana. 

2. Transportlīdzekļa īpašnieka 

veselības un dzīvības 

apdrošināšana. 

3. Apdrošināšana, kas atlīdzina 

transportlīdzekļa īpašnieka 

zaudējumus transportlīdzekļa 

zādzības gadījumā. 

4. Visi iepriekšminētie 

apdrošināšanas veidi. 

 

Mehānisko transporta līdzekļu 

vadītājiem Latvijas republikā ir 

obligāta civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana. 

 

Kā izvēlēsieties braukšanas ātrumu 

intensīvas satiksmes apstākļos? 

 

1. Brauksiet nedaudz lēnāk nekā 

pārējie. 

2. Iekļausieties plūsmā, bet 

nepārsniegsiet atļauto ātrumu. 

3. Centīsieties braukt ātrāk nekā 

pārējie. 

 

  

1. Turpināsiet kustību un 

krustojumā nogriezīsieties pa 

kreisi. 

2. Apturēsiet automobili pirms 

stoplīnijas. 

 

Braucot apdzīvotā vietā ar ātrumu 

līdz 50 km/h (gandrīz 15 m/s), 

automobilis gandrīz 3 sekundēs 

pārvarēs attālumu līdz stop-līnijai. 

Šajā laikā luksoforā ieslēgsies 

dzeltenais signāls. Līdz ar to, 



 

 
 

Jūs atrodaties aptuveni 40 m no 

stoplīnijas, kad luksofora zaļo 

signālu nomaina dzeltenais signāls. 

Kā Jūs rīkosieties, ja vēlaties 

nogriezties pa kreisi? 

braucošā automobiļa apstāšanas 

ceļa garums braucot šādā ātrumā ir 

mazāks par 40 m. Tāpēc vadītajam 

ir iespēja un ir nepieciešams apturēt 

automobili pirms stop-līnijas. 

 

Kādas priekšrocības ziemas laikā ir 

riepām, kas paredzētas braukšanai 

ziemas apstākļos? 

 

1. Tās pilnībā novērš sānslīžu 

rašanās iespējamību. 

2. Tām ir lielāka saķere ar ceļa 

virsmu, līdz ar to samazinās slīžu 

un buksēšanas iespējamība. 

3. Tās ļauj vadītājam jebkuros laika 

apstākļos braukt ar maksimālo 

atļauto braukšanas ātrumu. 

 

Riepas, kas ir paredzētas 

braukšanai ziemas apstākļos, 

uzlabo to saķeri ar ceļa virsmu, kas 

samazina riteņu  izslīdes iespēju un 

palielina transportlīdzekļu kustības 

stabilitāti. 

 

Vai nogurums un ilgstoša atrašanas 

ceļā pie transportlīdzekļa stūres 

ietekmē vadītāja reakciju un spēju 

rīkoties? 

 

1. Ietekmē. 

2. Neietekmē. 

3. Ietekmē tikai braucot ārpus 

apdzīvotām vietām. 

 

 

Kādu pretimbraucošu automobili 

diennakts gaišajā laikā ir vieglāk 

pamanīt no liela attāluma? 

 

1. Sarkanas krāsas automobili. 

2. Tumšas krāsas automobili. 

3. Automobili, kam iedegti tuvās 

gaismas lukturi. 

 

Gaišā diennakts laikā ieslēgtā 

lukturu gaisma pretimbraucošajiem 

automobiļiem ļauj ievērot to 

vieglāk, pat automobiļus spilgtā, 

piemēram, sarkanā krāsā. 

 

 
 

Kurā no attēliem pareizi attēlots 

vadītāja roku stāvoklis uz stūres 

rata, braucot taisnā virzienā? 

 

1. A. 

2. B. 

3. C. 

 

Roku stāvoklis, kas parādīts trešajā 

attēlā, nodrošina vadītājam iespēju 

izdarīt jebkuru grūtu manevru, 

nezaudējot stūres rata kontaktu ar 

rokām. 

 

Kas jādara vadītājam, nogriežoties 

no ceļa, pa kuru ilgi braukts ar lielu 

nemainīgu ātrumu, uz šaurāku 

ceļu? 

 

1. Pakāpeniski jāsamazina 

braukšanas ātrums atbilstoši savai 

braukšanas ātruma izjūtai. 

2. Jāpaskatās spidometrā un 

jāsamazina braukšanas ātrums līdz 

lielumam, kas ļauj droši braukt pa 

šo ceļu. 

3. Jāpalielina distance starp savu un 

priekšā braucošo transportlīdzekli. 

 

Ilglaicīgi braucot pa ceļu ar lielu 

ātrumu un pierodot pie tā, vadītājs 

var pieļaut kļūdas automobiļa 

kustības droša režīma novērtēšanā. 

Tāpēc, nogriežoties uz citu šaurāku 

ceļu, vadītājam ir ietiecams 

novērtēt braukšanas ātrumu 

spidometrā un samazināt to līdz 

drošam lielumam. 



 

 

Kādas priekšrocības ir braukšanai 

diennakts gaišajā laikā ar iedegtiem 

tuvās gaismas vai dienas gaitas 

lukturiem? 

 

1. Vadītājs lukturu gaismā labāk 

redz ceļu. 

2. Citi satiksmes dalībnieki 

savlaicīgāk pamana šādu tuvojošos 

transportlīdzekli. 

3. Abas iepriekšminētās 

priekšrocības. 

 

Prasība ceļa satiksmes noteikumos 

par obligātu tuvo gaismu vai 

dienasgaitas lukturu lietošanu 

diennakts gaišajā laikā visiem 

mehāniskajiem transporta 

līdzekļiem un tramvajiem, 

nodrošina citiem ceļu satiksmes 

dalībniekiem iespēju savlaicīgāk 

pamanīt tuvojošos transporta 

līdzekli. 

 

Kāds ir visdrošākais paņēmiens, lai 

braucot pārbaudītu, vai ceļš nav 

slidens? 

 

1. Dažas reizes pa labi un pa kreisi 

strauji jāpagriež stūres rats. 

2. Strauji jānospiež akseleratora 

pedālis. Ja ceļš ir slidens, sāksies 

velkošo riteņu buksēšana. 

3. Braucot ar nelielu ātrumu (10-20 

km/h), laideni jāpiebremzē. Ja ceļš 

ir slidens, riteņi sāks bloķēties 

(šļūkt) vai agrāk nekā parasti 

izjutīsiet bremžu pretbloķēšanas 

sistēmas (ABS) darbības sākumu. 

 

Seguma pārbaude uz slidenumu 

automobiļa kustības laikā ar strauju 

stūres rata pagriezienu vai strauju 

uzspiešanu uz akseleratora pedāļa 

ir bīstama, jo tādas darbības var 

izraisīt automobiļa sānslīdi. 

Visdrošākais tādas pārbaudes veids 

ir automobiļa piebremzēšana ar 

darba bremzi braucot ar nelielu 

ātrumu. 

 

Kā jārīkojas vadītājam, lai, uzsakot 

braukt uz apledojuša ceļa ar 

pakaļējās piedziņas automobili, 

samazinātu pakaļējā tilta sānslīdes 

rašanās iespējamību? 

 

1. Jāizvairās strauji atlaist sajūga 

pedāli vai strauji uzspiest uz 

akseleratora pedāli. 

2. Vienmēr jāuzsāk braukt ar otro 

pārnesumu. 

3. Abos iepriekšminētajos 

gadījumos vadītāja rīcība ir pareiza. 

 

Uzsākot braukšanu ar aizmugurējās 

piedziņas automobili uz apledojuša 

ceļa posma, strauja sajūga pedāļa 

atlaišana vai strauja uzspiešana uz 

akseleratora pedāļa var izraisīt 

vadošo riteņu izslīdi un to sānslīdi. 

 

Cik bieži jāveic valsts tehniskā 

apskate vieglajiem automobiļiem, 

kas netiek izmantoti pasažieru 

komercpārvadājumiem? 

 

1. Ne retāk kā reizi divos gados. 

2. Ne retāk kā reizi gadā. 

3. Ne retāk kā divas reizes gadā. 

 

Transporta līdzekļa tehnisko 

apskati, kas nav saistīts ar 

komerciālu pasažieru pārvadāšanu, 

jāveic ne retāk kā reizi gadā. 

 

 
 

Kādi manevri aizliegti attēlotajā 

situācijā? 

 

1. Apdzīšana. 

2. Apgriešanās braukšanai pretējā 

virzienā. 

3. Abi iepriekšminētie manevri. 

 

Augšupceļa beigās ir aizliegta 

apdzīšana un apgriešanās 

braukšanai pretējā virzienā, kur 

redzamība ir mazāka par 100 m. 

 

 

 

1. Samazināsiet ātrumu, lai 

apdzenošais automobilis ātrāk 

atgrieztos labajā joslā. 

2. Saglabāsiet iepriekšējo 

braukšanas ātrumu, jo apdzenošais 

automobilis Jums netraucē. 

 

Attēlotajā situācijā bīstamība radās, 

jo apdzenošā transporta līdzekļa 

vadītājs pārkāpa CSN prasības 

veicot apdzīšanu ceļa posmā, kurā 

ir  ierobežota redzamība(p.79). Lai 

izvairītos no sadursmes ar 

pretimbraucošo transporta līdzekli 



 

 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā? 

nepieciešams samazināt braukšanas 

ātrumu un dod iespēju 

apdzenošajam transporta līdzeklim 

ātrā atgriezties iepriekšējā 

braukšanas joslā. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Dosiet skaņas signālu un, 

nesamazinot ātrumu, turpināsiet 

braukt. 

2. Palielināsiet ātrumu, lai ātrāk 

izkļūtu no bīstamās zonas. 

3. Samazināsiet ātrumu vai, ja 

nepieciešams, apturēsiet 

automobili. 

 

 

Kad nepieciešams piebremzēt vai 

pārslēgt pārnesumu, lai veiktu 

pagriezienu ar mazu rādiusu? 

 

1. Pagrieziena laikā. 

2. Pirms pagrieziena sākuma. 

 

Brīdī, kad transportlīdzeklis 

iebrauc pagriezienā, uz to sāk 

darboties centrbēdzes spēks, kas ir 

proporcionāls ātruma kvadrātam un 

apgriezti proporcionāls pagrieziena 

rādiusam. Ja vadītājs neuzsāk 

piebremzēšanu savlaicīgi pirms 

iebraukšanas pagriezienā ar mazo 

pagrieziena rādiusu, tad 

transportlīdzeklis var zaudēt 

stabilitāti. 

 

Kā jārīkojas automobiļa vadītājam, 

lai samazinātu sānslīžu rašanās 

iespēju, braucot ceļa līkumos? 

 

1. Līkumā jābrauc ar nospiestu 

sajūga pedāli (izslēgtu sajūgu), 

ļaujot automobilim brīvi ripot. 

2. Braukšanas ātrums jāsamazina 

laikus pirms iebraukšanas līkumā 

un līkumā jābrauc ar nemainīgu 

ātrumu (nedrīkst strauji palielināt 

ātrumu vai bremzēt). 

3. Braukšanas ātrums jāsamazina 

laikus pirms iebraukšanas līkumā, 

bet, iebraucot līkumā, ātrumu var 

palielināt. 

 

Automobilim braucot ceļa līkumā 

rodas centrbēdzes spēks, kura 

lielums ir proporcionāls automobiļa 

ātruma kvadrātam un kura 

iedarbība var izraisīt sānslīdi. 

Iespējamās sānslīdes  novēršanai 

vadītājam savlaicīgi pirms 

izbraukšanas ceļa līkumā 

jāsamazina ātrums, ieslēdzot 

līkuma leņķim atbilstošu 

pārnesumu, ar kuru, nemainot 

ātrumu, viņš brauks visu ceļa 

posmu. 

 

 
 

Vai apdzīsiet priekšā braucošo 

automobili? 

 

1. Jā. 

2. Nē. 

 

Pretimbraucošā transportlīdzekļa 

braukšanas ātrums miglā vadītājam 

šķiet mazāks, nekā tas ir īstenībā, 

un objekti – šķiet vairāk attālināti. 

Sekojoši apdzīšana šādā situācijā ir 

aizliegta. 

  

1. Turpināsiet braukt un krustojumā 

nogriezīsities pa kreisi. 

 

Apdzīvotā vietā braucot ar ātrumu 

50 km/h (gandrīz 15 m/sek) 



 

 
 

Jūs atrodaties aptuveni 40 m no 

stoplīnijas, kad luksofora zaļo 

signālu nomaina dzeltenais signāls. 

Kā Jūs rīkosieties, ja vēlaties 

nogriezties pa kreisi? 

2. Apturēsiet automobiļi pirms 

stoplīnijas. 

automobilis nobrauks līdz 

stoplīnijai 3 sekundēs. Šajā laika 

posmā luksoforā iedegsies 

sarkanais signāls. Bez tam 

automobiļa apstāšanās ceļa garums 

ar šādu braukšanas ātrumu ir 

mazāks par 40m, tāpēc Jums ir 

iespēja un līdz ar to jāaptur 

transportlīdzekli pirms stoplīnijas. 

 

Kādu lukturu gaisma nodrošinās 

labāku redzamību, braucot biezā 

miglā? 

 

1. Tālās gaismas lukturu gaisma. 

2. Tuvās gaismas lukturu gaisma. 

 

Biezā miglā braucot tālās gaismas 

lukturi atdursies pret miglas 

daļiņām un tas radīs apžilbšanas 

efektu uz vadītāju un pasliktinās 

redzamību braukšanas virzienā, 

tāpēc labāk ieslēgt miglas lukturus, 

bet ja šādas gaismas automobilim 

nav, tad jāturpina braukt ar tuvās 

gaismas lukturiem. 

 

Kas jādara vadītājam, braucot pa 

apledojošu ceļu stāvā un garā 

lejupceļā? 

 

1. Pirms lejupceļa jāsamazina 

braukšanas ātrums un lejupceļa 

jābremzē ar darba bremzi. 

2. Pirms lejupceļa jāieslēdz zemāks 

pārnesums un lejupceļa jācenšas 

nebremzēt ar darba bremzi. 

3. Pārnesumu pārslēga svira 

jāpārslēdz neitrālajā stāvoklī un 

lejupceļā jābremzē ar stāvbremzi. 

 

Braucot pa nogāzi, garu, 

apledojušu ceļa posmu, ārkārtīgi 

bīstami ir izmantot darba bremzes, 

kas var novest pie automobiļa 

stabilitātes zaudēšanas. Uz 

jebkurām garām nogāzēm ir 

bīstami braukt ar ieslēgtu 

pārnesumu. Ilgstošas apledojušas 

nogāzes pārvarēšanai ir 

nepieciešams pirms tās sākuma 

samazināt ātrumu, ieslēgt 

pazemināto pārnesumu, un, braucot 

pa nogāzi, nepieciešamības 

gadījumā uzmanīgi, plūdeni īstenot 

bremzēšanu ar dzinēju. 

 

Vai automobilim, kas ir aprīkots ar 

bremžu pretbloķēšanas sistēmu 

(ABS), braucot ceļa līkumā, var 

rasties sānslīde? 

 

1. Var. 

2. Nevar. 

 

Antibloķēšanas sistēma (ABS) 

samazina riteņu bloķēšanas 

varbūtību automobiļa bremzēšanas 

laikā, bet neizslēdz sānslīdes 

iespēju tam braucot uz ceļa līkumā, 

kur uz automobili darbojas 

centrbēdzes spēks. 

 

 
 

 

1. Brīdināsiet velosipēda vadītāju 

ar skaņas signālu un apsteigsiet 

viņu, ievērojot drošības intervālu. 

2. Apsteigsiet velosipēda vadītāju, 

ievērojot drošības intervālu. 

 



 

Kā rīkosieties, braucot apdzīvotajā 

vietā, attēlotajā situācijā? 

 

Kādos gadījumos, braucot lietus 

laikā, palielinās iespējamība, ka 

vieglā automobiļa riteņi zaudēs 

kontaktu ar ceļa virsmu (sāksies 

akvaplanēšana)? 

 

1. Samazinot braukšanas ātrumu. 

2. Braucot pa ceļu ar raupju 

(graudainu) asfaltbetona segumu. 

3. Ja riepām ir nodilis protektors. 

4. Visos iepriekšminētajos 

gadījumos. 

 

Stipra lietus laikā vieglā 

automobiļa riteņi, visbiežāk 

priekšējie, var zaudēt kontaktu ar 

ceļa virsmu „ūdens ķīļa” 

izveidošanās dēļ (sākas 

akvaplanēšana). Tā var notikt, 

automobilim braucot lielā ātrumā 

ar nodilušu riepu protektoru, jo 

ūdens nespēj izspiesties no ceļa 

virsmas zonas, kur tā kontaktējas ar 

riepām. 

 

Kāda minimālā distance ir jāietur 

starp savu un priekšā braucošo 

transportlīdzekli, braucot pa sausu 

asfaltbetona ceļu ar ātrumu 80 

km/h ārpus apdzīvotām vietām? 

 

1. Aptuveni 80m. 

2. Aptuveni 20m. 

3. Aptuveni 40m. 

 

Braucot pa ceļu ar sausu 

asfaltbetona pārklājumu ārpus 

apdzīvotām vietām maksimālā 

drošā distance metros būs apmērām 

vienāda braukšanas ātruma km/h 

nozīmes pusei. Tā, braucot ar 

ātrumu 80 km/h, minimālā drošā 

distance ir apmērām 40 m. 

 

 
 

Kā krustojumā nogriezīsieties pa 

labi? 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

bremzējot ar darba bremzi un 

nospiežot sajūga pedāli, pēc tam 

nogriezīsieties pa labi. 

2. Nogriezīsieties pa labi, 

nesamazinot ātrumu. 

3. Nenospiežot sajūga padali, 

automobili laideni piebremzēsiet un 

izdarīsiet manevru. 

 

Ceļa braucamā daļa uz kuru 

autovadītāj vēlas nogriezties ir 

klāta ar slapju slidenu sniega kārtu. 

Tāpēc manevrs jāveic ar ieslēgtu 

zemāku pārnesumu, laideni 

bremzējot ar darba bremzi vai 

motoru. 

 

Kāda minimālā distance ir jāietur 

starp savu un priekša braucošo 

vieglo automobili, braucot pa sausu 

asfaltbetona ceļu ar ātrumu 50 

km/h apdzīvotā vietā? 

 

1. Aptuveni divi Jūsu automobiļa 

garumi. 

2. Aptuveni trīs Jūsu automobiļa 

garumi. 

3. Aptuveni puse no braukšanas 

ātruma (25 metri). 

 

Braucot pa ceļu ar sausu 

asfaltbetona pārklājumu apdzīvotā 

vietā ar ātrumu 50 km/h, minimālā 

drošā distance aiz priekšā sekojoša 

transportlīdzekļa ir apmēram 

vienāda ar triju braucamo 

garumiem. 

 

Braucot ar vieglo automobili ar 

ātrumu 40 km/h pa sausu 

asfaltbetona ceļu, aptuveni 30 m 

pirms stoplīnijas zaļais luksofora 

signāls pārslēdzas uz dzelteno. Kā 

Jūs rīkosieties? 

 

1. Nesamazinot ātrumu, 

pārbrauksiet krustojumu. 

2. Apturēsiet automobili pirms 

stoplīnijas. 

 

Ja luksofora zaļais signāls 

pārslēgsies uz dzelteno signālu un 

līdz stop līnijai ir 30 m, tad 

automobilim braucot ar ātrumu 40 

km/h pa sausu asfaltbetona 

segumu, tad vadītājām jāaptur 

automobilis pirms stop-līnijas. 

 

Ko ieteicams darīt vadītājam, ja, 

braucot lietus laikā, ilgstoši nav 

lietotas darba bremzes? 

 

1. Nožāvēt bremžu uzlikas, 

vairākkārt laideni nospiežot bremžu 

pedāli. 

2. Īslaicīgi apstāties un darbināt 

 

Ja lietus laikā transporta līdzekļa 

vadītāj brauc ilgstoši neizmantojot 

darba bremzes, tad tā būtu 

nepieciešams nožāvēt vairākkārtīgi 



 

motoru tukšgaitā. 

3. Nožāvēt bremžu uzlikās, strauji 

bremzējot. 

laideni bremzējot, jo šādā laikā 

riepu bremžu uzliekas samirkst un 

var neklausīt (izslīdēt) bremzējot. 

 

Kāpēc ir bīstami automobili ar 

dīzeļmotoru atstāt ceļa slīpumā ar 

ieslēgtu pārnesumu? 

 

1. Var izlādēties akumulatoru 

baterija. 

2. Var notikt motora pašiedarbība. 

3. Var sabojāties pārnesumu 

pārslēgšanas mehānisms. 

 

Dīzeļmotorā degviela neuzliesmo 

no dzirksteles, bet no stipri 

saspiesta un uzsildīt gaisa cilindros. 

Ja automobili ar dīzeļmotoru un 

ieslēgtu pārnesumu atstāt stāvēt 

stāvā slīpumā un nenodrošināt tā 

izkustēšanos citādā veidā. 

Automobiļa pārvietošanās slīpumā 

radīs virzuļu pārviltošanās motora 

cilindros, kā rezultātā var notikt 

automobiļa pašiedarbināšanās. 

 

 
 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā, ja 

vēlaties apdzīt pa priekšu braucošo 

autobusu? 

 

1. Apdzīsiet autobusu aiz vieglā 

automobiļa, kas uzsācis manevru. 

2. Apdzīsiet autobusu pēc tam, kad 

vieglais automobilis būs pabeidzis 

apdzīšanas manevru. 

3. Brauksiet aiz autobusa. 

 

Tā kā brauktuves vidū ir iezīmēta 

nepārtrauktā līnija, kura sadala 

pretimbraucošā transporta plūsmas 

bīstamās vietās un šķērsot to ir 

aizliegts, vadītājam jāturpina 

braukšana aiz autobusa, kamēr 

nebeigsies ceļa apzīmējums. 

 

Kurā gadījumā automobiļa 

vadīšana prasa no vadītajā īpašu 

uzmanību? 

 

1. Uz ceļiem ar vienu braukšanas 

joslu katrā virziena. 

2. Ārpus apdzīvotām vietām uz 

ceļiem ar divām braukšanas joslām 

katrā virzienā. 

3. Tumšā diennakts laikā intensīvas 

satiksmes apstākļos. 

 

No visām dotajām atbildēm uz 

jautājumu atbilst braukšana 

diennakts tumšajā laikā intensīvas 

satiksmes apstākļos; ceļa 

redzamība un ceļa posms, kas tiek 

apgaismots no braucošo 

automobiļu lukturiem; pasliktinās 

objektu atšķiršanas spēja un to 

pārvietošanās ātrums; salīdzinoši 

ātrāk iestājas nogurums no 

pretimbraucošo un vienā virzienā 

braucošo automobiļu lukturu 

gaismām, kas var apžilbināt 

vadītāju. Augstāk minētie apstākļi 

no vadītāja prasa īpašu uzmanību 

uz ceļa. 

 

 
 

Kā jārīkojas vieglā automobiļa 

vadītājam, tuvojoties krustojumam, 

attēlotajā situācijā, ja luksoforā 

 

1. Tuvosieties krustojumam, 

nemainot braukšanas ātrumu, jo 

luksofora signāls atļauj šķērsot 

krustojumu. 

2. Tuvojoties krustojumam, 

palielināsiet braukšanas ātrumu, lai 

pēc iespējas ātrāk šķērsotu 

krustojumu. 

3. Tuvojoties krustojumam, 

samazināsiet braukšanas ātrumu, 

 

Attēlotajā situācijā vieglā 

automobiļa vadītāja redzamību no 

kreisās puses ierobežo gargabarīta 

kravas automobilis. Šādā situācijā 

vieglā automobiļa vadītājam 

jāparedz, ka transportlīdzeklis 

krustojumu nav paspējis pārbraukt 

pie atļaujošā luksofora signāla, 

tāpēc ir jāatļauj tam pabeigt 

iesāktais manevrs. 



 

dzeltenais signāls pārslēdzas uz 

zaļo signālu? 

lai, ja nepieciešams, pirms 

brauktuvju krustošanās vietas 

varētu apturēt transportlīdzekli. 

 

Ko vispirms ieteicams darīt 

automobiļa vadītājam, uzsākot 

braukšanu augšupceļā uz irdeni 

piesniguša ceļa? 

 

1. Jāieslēdz pirmais pārnesums un, 

atlaižot sajūga pedāli, laideni 

jāpalielina motora apgriezieni. 

2. Jāpārliecinās, vai priekšējie 

riteņi ir pagriezti braukšanai taisnā 

virzienā. 

 

Braucot pacēlumā, it īpaši uzsākot 

kustību, automobilim jāpārvar 

papildus pretestība, kas rodas lejā 

ritināšanas spēka ietekmē.  Lai 

braucot pārvarētu pretestības 

spēkus  starp vadošiem riteņiem un 

ceļa virsmu jābūt pietiekamai 

saķerei. Ja ceļš ir slidens, riteņu 

saķere ar tā virsmu ir ierobežota. 

Automobiļa kustības pretestības 

samazināšanai un lai atvieglotu 

automobiļa kustības uzsākšanu 

vadītājam pirmkārt jāpārliecinās 

par to, lai vadošie riteņi ir pagriezti 

braukšanai taisnā virzienā. 

 

 
 

Kā šādos apstākļos redzamību 

braukšanas virzienā iespaido tālās 

gaismas lukturu iedegšana? 

 

1. Redzamības attālums braukšanas 

virzienā palielinās. 

2. Redzamības attālums braukšanas 

virzienā samazinās. 

3. Redzamības attālums braukšanas 

virzienā nemainās. 

 

Biezā miglā braucot tālās gaismas 

lukturi atdursies pret miglas 

daļiņām un tas radīs apžilbšanas 

efektu uz vadītāju un pasliktinās 

redzamību braukšanas virzienā, 

tāpēc labāk ieslēgt miglas lukturus 

vai arī turpināt braukt ar tuvās 

gaismas lukturiem. Tomēr tuvās 

gaismas lukturi nodrošina tikai 

ierobežotu ceļa redzamību (ne 

vairāk par 50 m). Apstāšanās ceļa 

garums braucot ar 90km/h ir, 

aptuveni, 90–100 m, tas nozīme, ka 

miglā braukt ar 90km/h ir bīstami, 

jo apstāšanās ceļa garums krietni 

pārsniedz redzamību braukšanas 

virzienā. 

 

Braucot biezā miglā vadītājam ir 

jāņem vērā, ka attālums līdz 

objektam šķietami ir lielāks un 

pretim braucošā automobiļa ātrums 

šķietami mazāks, nekā ir patiesībā, 

tāpēc iebraucot biezā miglā ir 

jāsamazina braukšanas ātrums. 

Biezā miglā braucot tālās gaismas 

lukturi atdursies pret miglas 

daļiņām un tas radīs apžilbšanas 

efektu uz vadītāju un pasliktinās 

redzamību braukšanas virzienā, 

tāpēc labāk ieslēgt miglas lukturus, 

bet ja šādas gaismas automobilim 

nav, tad jāturpina braukt ar tuvās 

gaismas lukturiem. 



 

 

Kā ieteicams rīkoties vadītājam, 

izbraucot no automazgātuves? 

 

1. Braukt ar paātrinājumu ar 

augstākiem pārnesumiem. 

2. Vairākkārt laideni nospiežot 

bremžu pedāli, nožāvēt bremžu 

uzlikas. 

 

Automobiļa mazgāšanas laikā tā 

bremzēšanas sistēmas darba 

elementi (bremžu uzlikas, diski, 

bremžu trumuļi (barabani)) tiek 

samitrināti un tos vajag izžāvēt 

braukšanas sākumā lēni, blīvi 

nospiežot bremžu pedāli, tas ātri 

atjaunos darba bremzēšanas 

sistēmas efektivitāti. 

 

Kādas priekšrocības ir 

automobilim, kas aprīkots ar 

bremžu pretbloķēšanas sistēmu 

(ABS)? 

 

1. Bremzējot taisnā ceļa posmā, 

automobilis nezaudē vadāmību. 

2. Samazinās bremzēšanas ceļa 

garums. 

3. Abas iepriekšminētās 

priekšrocības. 

 

Automobilī, kas ir aprīkots ar 

antibloķēšanas sistēmu (ABS), nav 

iespējama riteņu bloķēšana (slīde) 

bremzēšanas brīdī, kas veicina 

būtisku bremzēšanas ceļa garuma 

samazināšanos un automobiļa 

stabilitātes un vadāmības 

saglabāšanos taisnos ceļa posmos. 

 

 
 

Kādu braukšanas ātrumu 

izvēlēsieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Atļauts 50 km/h. 

2. Tādu, lai nepieciešamības 

gadījuma varētu nekavējoties 

apturēt automobili. 

 

 

Cik reizes var palielināties 

bremzēšanas ceļa garums atkalas 

laikā, salīdzinot ar sausu 

asfaltbetona ceļa segumu? 

 

1. Ne vairāk kā 2 reizes. 

2. Ne vairāk kā 3 reizes. 

3. Pat līdz 10 reizēm. 

 

Saķeres starp automobiļa riepām un 

ceļa balstvirsmas koeficients 

apledojuma apstākļos apmēram 10 

reizes ir mazāks nekā uz sausa 

asfaltbetona seguma. Tik pat reizes 

palielinās bremzēšanas ceļa garums 

apledojuma apstākļos, 

salīdzinājumā ar sausu asfaltbetona 

segumu. 

 

Kādā veidā ieteicams bremzēt, 

braucot ar pakaļējās piedziņas 

automobili pa slapju bruģi ar 

ātrumu 70 km/h? 

 

1. Bremzējot tā, lai riteņi bloķējas 

(šļūc). 

2. Bremzējot ar pārtraukumiem, 

nospiežot sajūga pedāli (izslēdzot 

sajūgu). 

3. Bremzējot ar pārtraukumiem, lai 

riteņi nebloķējas. 

 

Uz mitra bruģa seguma riepu 

saķeres spēks ir ierobežots. Sānslīdi 

var radīt bremzējot tā, ka riepas 

bloķējas. Vairākkārtīgi laideni 

bremzējot neizslēdzot sajūgu, rodas 

iespēja samazināt riepu bloķēšanos 

un nodrošina vienādu bremzēšanas 

spēku aizmugurējās labās un 

kreisās puses riepās. 

  

1. Brīdināsiet ar lukturu gaismas 

pārslēgšanu. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un brauksiet pēc iespējas tuvāk 

 

Zīmējumā attēlotā bīstamā situācija 

izveidojās tāpēc, ka pretimbraucošā 

transporta līdzekļa vadītāj veica 

apdzīšanu neievērojot CSN (p.73.3) 



 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

brauktuves labajai malai. un radīja traucējumus 

pretimbraucošajam transporta 

līdzeklim. Šādā situācijā 

nepieciešams samazināt braukšanas 

ātrumu un jāturas pēc iespējas 

tuvāk brauktuves labajai malai, lai 

atļautu vadītājam pēc iespējas ātrāk 

pabeigt apdzīšanas manevru. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā, 

braucot ar ātrumu 70 km/h? 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un brauksiet pēc iespējas tuvāk 

brauktuves labajai malai. 

3. Brauksiet tuvāk ceļa viduslīnijai, 

jo brauktuves labā mala ir 

nelīdzena. 

 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā, ja 

kravas automobilim ir iedegts labā 

pagrieziena gaismas 

virzienrādītājs? 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu, 

lai palielinātu distanci līdz kravas 

automobilim. 

2. Apsteigsiet kravas automobili pa 

labo pusi. 

3. Turpināsiet braukt, nemainot 

braukšanas ātrumu. 

 

 

Kas jāņem vērā vadītājam, braucot 

pa ceļu ar asfaltbetona segumu, ja 

pēc ilgāka sausuma perioda sāk līt 

lietus? 

 

1. Sākoties lietum, uz brauktuves 

veidojas bīstami slidena putekļu 

kārta. 

2. Sākumā lietus ūdeni uzsūc ceļa 

putekļi, un vadītājam tas briesmas 

nerada. 

 

Lietus, kas sācies pēc ilgstoša 

sausuma perioda ir īpaši slidens, jo 

uz ceļa ir sakrājušies putekļi, eļļa, 

gumijas daļiņas u.tml. samirkstot 

tās rada ziepju pastas efektu, tāpēc 

vadītājam ir jābūt īpaši 

piesardzīgam. 

 

 
 

Vai ir atļauts apdzīt mopēdu 

attēlotajā situācijā? 

 

1. Atļauts. 

2. Aizliegts. 

 

Mopēda apdzīšana attēlotajā 

situācijā rada traucējumus 

pretimbraucošajam kravas 

automobilim un var radīt smagas 

ceļa satiksmes negadījuma sekas. 

 

Kā jārīkojas vadītājam pēc tam, 

kad viņa automobilim ar pakaļējo 

piedziņu radusies sānslīde un stūres 

rats pagriezts sānslīdes virzienā? 

 

1. Sagaidot pilnīgu sānslīdes 

beigšanos, pagriezt stūres ratu 

pretējā virzienā. 

2. Nesagaidot pilnīgu sānslīdes 

 

Pakaļējā pievada automobilim 

sānslīdi var radīt - strauji 

bremzējot; ar lielāku paātrinājumu 

un zemāku pārnesumu. Šādās 



 

beigšanos, sākt stūres ratu griezt 

pretējā virzienā. 

situācijās ir jāpārtrauc darbība, kas 

radījusi sānslīdi – bremzēšana; 

paātrinājums, vienlaicīgi griežot 

stūres ratu saneses virzienā, 

nesagaidot pilnīgas saneses beigas 

jāgriež stūres rats uz pretējo pusi, 

lai nerastos automobiļa svaidīšanās 

uz ceļa. 

 

 
 

Kā rīkosieties, pārbraucot 

krustojumu? 

 

1. Nesamazinot ātrumu, 

pārbrauksiet krustojumu. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un, pārliecinājies par drošību, 

pārbrauksiet krustojumu. 

 

Krustojums, kurš Jums būs 

jāpārbrauc ir ar ierobežotu 

redzamību, kur ir grūti paredzēt 

iespējamo situāciju. Tāpēc pirms 

tam, lai pārbrauktu krustojumu ir 

jāpārliecinās par drošību, laikus 

jāsamazina braukšanas ātrums. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Dosiet skaņas signālu un, 

nesamazinot ātrumu, turpināsiet 

braukt pa kreiso joslu. 

2. Turpināsiet braukt, jo gājējs ar 

bērnu ratiņiem dod Jums ceļu. 

3. Samazināsiet ātrumu vai 

apturēsiet automobili, lai 

pārliecinātos par satiksmes drošību. 

 

Transportlīdzekļa vadītājam 

izvērtēt gājēja uzvedību ar bērnu 

ratiņiem nav iespējams. Tāpēc 

transportlīdzekļa vadītāja drošībai 

ir nepieciešams samazināt 

braukšanas ātrumu un 

nepieciešamības gadījumā apturēt 

transportlīdzekli. 

 

Kas jāņem vērā vadītājam, ja 

braucoša automobiļa priekšā ceļu 

pārskrien vairākas stirnas? 

 

1. Stirnas var atgriezties un ceļu 

šķērsot pretējā virzienā. 

2. Iespējams, ka baram sekos 

atsevišķas stirnas. 

3. Atkārtota stirnu parādīšanās uz 

ceļa nav iespējama. 

 

Ja ceļu pārskrēja stirnas, vadītājam 

jāuzmanās, no tās puses, kur stirnas 

izskrien uz ceļa var negaidīti 

parādīties no bara atpaliekoša 

stirna. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Brauksiet droši tālāk, jo bērni 

Jūs redz. 

2. Brīdināsiet bērnus ar skaņas 

signālu un, ievērojot drošu 

intervālu, brauksiet tālāk. 

3. Brauksiet, ievērojot drošu 

intervālu un ar tādu ātrumu, lai 

nepieciešamības gadījumā varētu 

nekavējoties apturēt 

transportlīdzekli. 

 

Bērnu rīcību uz ceļa ir grūti 

paredzēt arī gadījumos, kad viņi 

redz tuvojamies braucošo 

transportlīdzekli. Tādēļ, lai 

izvairītos no negadījuma, kurā var 

ciest bērns, jāsamazina braukšanas 

ātrums laicīgi un nepieciešamības 

gadījumā jāaptur transportlīdzeklis. 

 

Kurā gadījumā transportlīdzekļa 

stabilitāte, braucot pagriezienos, 

samazinās? 

 

1. Braucot pagriezienā ar lielāku 

rādiusu. 

2. Braucot ar lielāku ātrumu. 

3. Braucot ar mazāku ātrumu. 

 

Transportlīdzeklim iebraucot 

pagriezienā rodas centrbēdzes 

spēks, kura iedarbība var izjaukt tā 

stabilitāti. Centrbēdzes spēka 

lielums ir proporcionāls 

transportlīdzekļa ātruma kvadrātam 

un pretēji proporcionāls 



 

pagrieziena rādiusam. Sakarā ar to 

transportlīdzekļa stabilitāte braucot 

pagriezienos ievērojami samazinās 

braucot lielā ātrumā. 

 

Kādas krasas pretimbraucošie 

automobiļi rada šķietamību, ka tie 

brauc ar mazāku ātrumu nekā 

īstenībā? 

 

1. Spilgtas krāsas automobiļi 

(sarkani, oranži). 

2. Tumšas krāsas automobiļi 

(pelēki, tumši zili). 

 

Automobiļiem, krāsoti košās krāsās 

(sarkana, oranža) ir redzamāki un 

rada ilūziju relatīvi ātrāk un 

automobiļi, kas krāsoti tumšās 

krāsās (pelēks, tumši zils, melns) 

rada ilūziju, ka viņi virzās lēnāk, 

nekā tas ir īstenībā ir. Tas palielina 

risku, braucot garām pretim 

nākošam transportam, apdzīšanā un 

līkumos. 

 

Kādos gadījumos, izmainoties ar 

pretimbraucošo transportlīdzekli, 

intervāls ir jāpalielina? 

 

1. Palielinot braukšanas ātrumu. 

2. Izmainoties ar gargabarīta 

transportlīdzekli. 

3. Braucot pa slapju nelīdzenu 

bruģi. 

4. Visos iepriekšminētajos 

gadījumos. 

 

Joslas platums, kuru aizņem 

transportlīdzeklis braukšanas brīdī 

– dinamiskais gabarīts vienmēr ir 

platāks par paša transportlīdzekļa 

platumu. Jebkura transportlīdzekļa 

dinamiskais gabarīts palielinās ar tā 

ātruma palielināšanu, kā arī braucot 

pa ceļu ar slidenu vai nelīdzenu 

segumu. Jo lielāks ir 

transportlīdzekļa (transportlīdzekļu 

sastāva) garums, jo lielāks ir tā 

dinamiskais gabarīts. Tāpēc 

samainoties ar pretī braucošu 

transportlīdzekli jāpalielina 

intervāls. 

 

 
 

Kā rīkosieties, tuvojoties 

nepārredzamajam ceļa 

pagriezienam, attēlotajā situācijā? 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un turpināsiet braukt pēc iespējas 

tuvāk brauktuves labajai malai. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un brauksiet pēc iespējas tuvāk ceļa 

viduslīnijai. 

3. Iedegsiet labo gaismas 

virzienrādītāju un vienlaikus 

samazināsiet braukšanas ātrumu. 

 

Tuvojoties ceļa līkumam ar 

ierobežotu redzamību vadītājam 

jāparedz iespēja, ka uz ceļa var 

parādīties bīstams šķērslis, tai 

skaitā  arī var parādīties 

pretimbraucošs automobilis, tāpēc 

vadītājam ir nepieciešam braukt 

pēc iespējas tuvāk ceļa labajai 

malai, jau laicīgi samazinot 

braukšanas ātrumu. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Brauksiet droši tālāk, jo bērns 

Jūs redz 

2. Brīdināsiet bērnu ar skaņas 

signālu un brauksiet droši tālāk 

3. Samazināsiet ātrumu vai 

apturēsiet automobili gadījumā, ja 

bērns šķērsos brauktuvi. 

 

   



 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā, 

krustojumā nogriežoties pa labi? 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

vai apturēsiet automobili pirms 

šķērsojamās brauktuves malas, lai 

pārliecinātos par satiksmes drošību, 

un nogriezīsieties pa labi. 

2. Obligāti apturēsiet automobili 

pirms šķērsojamās brauktuves 

malas, lai pārliecinātos par 

satiksmes drošību, un pēc tam 

nogriezīsieties pa labi. 

Priekšā esošais krustojums ir ar 

ierobežotu redzamību. CSN 

nepieprasa obligātu transporta 

līdzekļa apstāšanos šādā situācijā. 

Lai pārbrauktu krustojumu, tai 

skaitā nogrieztos pa kreisi ir 

nepieciešams samazināt braukšanas 

ātrumu vai arī nepieciešamības 

gadījumā apturēt transporta līdzekli 

pirms braukšanas krustošanās 

vietas, lai pārliecinātos par tālāko 

kustības drošību. 

 

Kādā veidā var samazināt 

automobiļa degvielas patēriņu? 

 

1. Izvairoties no straujas ātruma 

palielināšanas. 

2. Izvairoties no straujas 

nelietderīgas bremzēšanas. 

3. Izvairoties no abām 

iepriekšminētajām darbībām. 

 

Ekonomiska degvielas patēriņa 

interesēs vadītājam jāmāk 

izvēlēties optimālais braukšanas 

režīms, kas atbilst konkrētiem ceļa 

apstākļiem, t.sk. jebkuros apstākļos 

jāizvairās no straujas automobiļa 

braukšanas ātruma izmaiņas. 

 

 
 

Kas jāņem vērā vadītājam, ja 

brauktuves vidū ir nepārtraukta 

ceļa apzīmējuma līnija? 

 

1. Šo līniju nedrīkst šķērsot. 

2. Šo līniju drīkst šķērsot, apdzenot 

transportlīdzekļus, kuri brauc lēnāk 

par 30 km/h. 

3. Šo līniju drīkst šķērsot, 

nogriežoties pa kreisi. 

 

Ceļa apzīmējuma nepārtrauktā 

līnija, kas ir iezīmēta brauktuves 

vidū sadala pretimbraucošā 

transporta plūsmas bīstamās vietas 

un šķērsot to ir aizliegts. 

 

 
 

Vai automobilis ir pareizi novietots 

stāvēšanai augšupceļā? 

 

1. Pareizi. 

2. Nepareizi. 

 

Novietojot transportlīdzekli  

stāvēšanai ceļa slīpumā, kuram 

malā ir trotuārs, nepieciešams 

pieņemt mērus, lai 

transportlīdzeklis  neizbrauktu uz 

ceļa braucamās daļas. Lai to 

panāktu ir nepieciešams pagriezt 

stūres ratu tā, lai automobilis 

neizslīdētu uz ceļa braucamās 

daļas, kā to ir izdarījis vadītājs A 

attēlā. 

 

 
 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā? 

 

1. Brīdināsiet ar lukturu gaismas 

pārslēgšanu. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un brauksiet pēc iespējas tuvāk 

brauktuves labajai malai. 

 

Attēlotajā situācijā vadītājs, 

braucot  samērā lielā ātrumā, 

atklāja nelīdzenumu ceļa posmā ar 

ierobežotu redzamību braukšanas 

virzienā. Apbraukt nelīdzenumu, 

pārvietojoties pie ceļa ass līnijai ir 

bīstami, jo nav izslēgta iespēja, ka 

negaidīti parādīsies 

pretimbraucošais transportlīdzeklis. 

Tāpēc vadītājam jāsamazina 



 

braukšanas ātrums un jāpārvar ceļa 

nelīdzenumu braucot pēc iespējas 

tuvāk brauktuves labajai malai. 

 

Kādam automobilim pēc stūres rata 

pagriešanas pakaļējās ass sānslīdes 

virzienā ieteicams palielināt 

braukšanas ātrumu? 

 

1. Automobilim ar pakaļējo 

piedziņu. 

2. Automobilim ar priekšējo 

piedziņu. 

 

Automobiļa sānslīdes gadījumā 

vadītājam ir jāpārtrauc tā darbība, 

kas to izraisīja, šajā situācijā – 

bremzēšana. Izslēgts sajūgs un 

īpaši bremzēšana, ja tā nav 

pārtraukta, var tikai palielināt 

sānslīdes iedarbību. 

 

Kas ir transportlīdzekļa 

bremzēšanas ceļš? 

 

1. Attālums, ko transportlīdzeklis 

nobrauc no brīža, kad vadītājs 

ieraudzījis šķērsli, līdz 

transportlīdzekļa apturēšanai. 

2. Attālums, ko transportlīdzeklis 

nobrauc no brīža, kad vadītājs sāk 

spiest uz bremžu pedāļa, līdz 

transportlīdzekļa apturēšanai. 

 

Bremzēšanas ceļš ir ceļa posms, ko 

automobilis nobrauc no brīža, kad 

vadītājs sāk spiest bremzes pedāli 

līdz pilnīgai automobiļa 

apturēšanai. Bremzēšanas ceļā 

neietilpst vadītāja reakcijas laiks un 

laiks, kad nostrādā bremžu pievads. 

 

Kāda minimālā distance ir jāietur 

starp savu un priekšā braucošo 

transportlīdzekli, braucot pa sausu 

asfaltbetona ceļu ar ātrumu 80 

km/h ārpus apdzīvotām vietām? 

 

1. Aptuveni 80 m. 

2. Aptuveni 20 m. 

3. Aptuveni 40.m. 

 

Braucot pa ceļu ar sausu 

asfaltbetona pārklājumu ārpus 

apdzīvotām vietām maksimālā 

drošā distance metros būs apmērām 

vienāda braukšanas ātruma km/h 

nozīmes pusei. Tā, braucot ar 

ātrumu 80 km/h, minimālā drošā 

distance ir apmērām 40 m. 

 

Kuri automobiļa riteņi, braucot 

lietus laikā taisnā virzienā, 

visbiežāk var zaudēt kontaktu ar 

ceļa virsmu (sākas akvaplanēšana)? 

 

1. Pakaļējie riteņi. 

2. Priekšējie riteņi. 

 

Stipra lietus laikā ūdens nespēj 

izspiesties no ceļa virsmas zonas, 

kur tā kontaktējas ar riepām. Līdz 

ar to var izveidoties "ūdens ķīlis", 

kad riepas zaudē kontaktu ar ceļa 

virsmu. Šī parādība tiek saukta par 

akvaplanēšanu un visbiežāk tas 

notiek ar priekšējiem riteņiem. 

 

 
 

Kas jāņem vērā attēlotajā situācijā, 

ja krustojumā vēlaties nogriezties 

pa kreisi? 

 

1. Ceļš ir apledojis, un palielināsies 

bremzēšanas ceļa garums. 

2. Kravas automobilis var apstāties, 

lai dotu ceļu. 

3. Veicot nogriešanās manevru, var 

rasties sānslīde. 

4. Visi iepriekšminētie nosacījumi. 

 

Šajā situācijā pagriežot pa kreisi 

vadītājam jāievēro, ka uz ceļa ir 

apledojums un tas nozīme, ka 

bremzēšanas ceļa garums 

ievērojami palielināsies, kā arī to, 

ka priekšā braucošais kravas 

automobilis var apstāties pirms 

krustojuma, lai dotu ceļu 

transportlīdzekļiem, kas brauc pa 

šķērsojamo ceļa. Ir nepieciešams 

ņemt vērā arī to, ka uz slidena ceļa 

seguma nogriežoties var notikt 

automobiļa sānslīde. 

  

1. Nedaudz palielināsiet braukšanas 

 

Bumba, kas parādījusies uz 



 

 
 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā? 

ātrumu, lai ātrāk pabrauktu garām 

bīstamajai vietai. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un sagatavosities iespējamai 

automobiļa apturēšanai. 

3. Samazināsiet ātrumu, lai 

nesabojātu ripojošo bumbu. 

brauktuves rada iespēju vadītājam 

paredzēt negaidītu cilvēku 

parādīšanos, kuri skries pakaļ 

bumbai, tāpēc drošas braukšanas 

nolūkā vadītājam nepieciešams 

samazināt braukšanas ātrumu un 

būt gatavam apturēt automobili. 

 

 
 

Braucot garām stāvošiem 

automobiļiem attēlotajā situācijā, 

Jums visvairāk jāuzmanās, ka: 

 

1. Kādam no stāvošiem 

automobiļiem var tikt atvērtas 

durvis. 

2. Starp stāvošajiem automobiļiem 

uz brauktuves var iziet gājējs. 

3. Starp stāvošajiem automobiļiem 

uz brauktuves var izskriet bērni. 

 

Visi atbildēs minētie apstākļi 

vadītājam jau laicīgi jāparedz, bet 

visbīstamākais tomēr ir tad, kad 

bērni var parādīties uz ceļa 

braucamās daļas no malā stāvošo 

automobiļu atstarpēm. 

 

 
 

Kā šādos apstākļos redzamību 

braukšanas virzienā iespaido tālās 

gaismas lukturu iedegšana? 

 

1. Redzamības attālums braukšanas 

virzienā palielinās. 

2. Redzamības attālums braukšanas 

virzienā samazinās. 

3. Redzamības attālums braukšanas 

virzienā nemainās. 

 

Biezā miglā braucot tālās gaismas 

lukturi atdursies pret miglas 

daļiņām un tas radīs apžilbšanas 

efektu uz vadītāju un pasliktinās 

redzamību braukšanas virzienā, 

tāpēc labāk ieslēgt miglas lukturus 

vai arī turpināt braukt ar tuvās 

gaismas lukturiem. Tomēr tuvās 

gaismas lukturi nodrošina tikai 

ierobežotu ceļa redzamību (ne 

vairāk par 50 m). Apstāšanās ceļa 

garums braucot ar 90km/h ir, 

aptuveni, 90–100 m, tas nozīme, ka 

miglā braukt ar 90km/h ir bīstami, 

jo apstāšanās ceļa garums krietni 

pārsniedz redzamību braukšanas 

virzienā. 

Braucot biezā miglā vadītājam ir 

jāņem vērā, ka attālums līdz 

objektam šķietami ir lielāks un 

pretim braucošā automobiļa ātrums 

šķietami mazāks, nekā ir patiesībā, 

tāpēc iebraucot biezā miglā ir 

jāsamazina braukšanas ātrums. 

Biezā miglā braucot tālās gaismas 

lukturi atdursies pret miglas 

daļiņām un tas radīs apžilbšanas 

efektu uz vadītāju un pasliktinās 

redzamību braukšanas virzienā, 

tāpēc labāk ieslēgt miglas lukturus, 

bet ja šādas gaismas automobilim 

nav, tad jāturpina braukt ar tuvās 

gaismas lukturiem. 

   



 

Kādu attālumu nobrauc automobilis 

vienas sekundes laikā, braucot ar 

ātrumu 50 km/h? 

1. Aptuveni 30 m. 

2. Aptuveni 10 m. 

3. Aptuveni 15 m. 

Attāluma noteikšanai metros, ko 

veic automobilis 1 sekundē, ir 

nepieciešams ātruma lielumu km/h 

sadalīt ar 3,6. Tā, braucot ar ātrumu 

50 km/h pēc spidometra 

automobilis 1 sekundē veic 

(50:3,6=15) apmēram 15 metrus. 

 

Kāds ir vadītāja, kas brauc divreiz 

ātrāk par Jums, reakcijas laikā 

nobrauktais ceļš, pieņemot, ka abu 

vadītāju reakcijas laiks ir vienāds? 

 

1. Tāds pats kā Jūsu. 

2. Divas reizes garāks nekā Jūsu 

nobrauktais ceļš. 

3. Trīs reizes garāks nekā Jūsu 

nobrauktais ceļš. 

 

Ja vadītāju reakcijas laiks ir 

vienāds, tad transportlīdzeklis šajā 

laikā nobrauc tik reizes lielāku 

attālumu, cik reizes ir attiecīgi 

lielāks ātrums šīm 

transportlīdzeklim. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Ja nepieciešams, samazināsiet 

braukšanas ātrumu un brauksiet pēc 

iespējas tuvāk brauktuves labajai 

malai. 

2. Iedegsiet kreiso gaismas 

virzienrādītāju un apbrauksiet ceļu 

posmu ar nelīdzenu segumu. 

 

Apbraukt ceļa posmu ar nelīdzenu 

ceļa virsmu bīstami, sakarā ar 

sadursmes iespēju ar 

pretimbraucošo transportlīdzekli. 

Tāpēc transportlīdzekļa vadītājam 

ir nepieciešams braukt pēc iespējas 

tuvāk brauktuves labajai malai un 

nepieciešamības gadījumā 

samazināt braukšanas ātrumu. 

 

Kā jārīkojas vadītājam pēc tam, 

kad viņa automobilim ar pakaļējo 

piedziņu radusies sānslīde un stūres 

rats pagriezts sānslīdes virzienā? 

 

1. Sagaidot pilnīgu sānslīdes 

beigšanos, pagriezt stūres ratu 

pretējā virzienā. 

2. Nesagaidot pilnīgu sānslīdes 

beigšanos, sākt stūres ratu griezt 

pretējā virzienā. 

 

Pakaļējā pievada automobilim 

sānslīdi var radīt - strauji 

bremzējot; ar lielāku paātrinājumu 

un zemāku pārnesumu. Šādās 

situācijās ir jāpārtrauc darbība, kas 

radījusi sānslīdi – bremzēšana; 

paātrinājums, vienlaicīgi griežot 

stūres ratu saneses virzienā, 

nesagaidot pilnīgas saneses beigas 

jāgriež stūres rats uz pretējo pusi, 

lai nerastos automobiļa svaidīšanās 

uz ceļa. 

 

Kas ietekmē apdzīšanas ceļa 

garumu? 

 

1. Apdzenošā un apdzenamā 

transportlīdzekļa braukšanas 

ātrumu starpība. 

2. Distance līdz apdzenamajam 

transportlīdzeklim. 

3. Apdzenamā transportlīdzekļa 

garums. 

4. Visi iepriekšminētie faktori. 

 

Apdzīšanas ceļa garumu tieši 

ietekmē - apdzenamā un apdzītā 

transportlīdzekļu braukšanas 

ātrumu starpība, attālums līdz 

apdzenamajam transportlīdzeklim 

apdzīšanas izpildīšanas sākumā un 

tā garums. 

 

Kādas sekas rada vieglā automobiļa 

pakaļējās ass pārslogojums? 

 

1. Pasliktinās automobiļa 

vadāmība. 

2. Tuvās gaismas lukturi apžilbina 

pretimbraucošos transportlīdzekļu 

vadītājus. 

3. Abas iepriekšminētās sekas. 

 

Transporta līdzekļa aizmugures 

bagāžas nodalījumā novietojot 

smagu kravu mainās automobiļa 

smaguma centrs, tas nobīdās  

aizmugurējās ass virzienā, līdz ar to 

automobiļa priekšējām riepām 

samazinās saķere ar ceļa virsmu, 



 

kas rada grūtības automobiļa 

vadīšanai. Kā arī tuvo gaismu 

lukturu gaismas kūlis palielinās, kā 

rezultātā var apžilbināt 

pretimbraucošā transporta līdzekļa 

vadītāju. 

 

Kā jārīkojas vadītājam, ja, braucot 

ceļa līkumā, pakaļējās piedziņas 

automobilim sākas pakaļējā tilta 

sānslīde? 

 

1. Laideni jāatlaiž akseleratora 

pedālis un vienlaicīgi jāpagriež 

stūres rats sānslīdes virzienā. 

2. Stūres rats jāpagriež sānslīdes 

virzienā un vienlaicīgi jābremzē. 

 

Aizmugurējās piedziņas 

aizmugurēja tilta sānslīde var 

rasties braucot ceļa līkumā ar 

attiecīgi lielu ātrumu centrbēdzes 

spēka iedarbības dēļ. Sānslīdes 

pārtraukšanai ir nepieciešams 

vienmērīgi, lēni  atlaist akseleratora 

pedāli, neizraisot strauju 

bremzēšanu ar dzinēju, un 

vienlaicīgi pagriezt stūres ratu 

sānslīdes virzienā, novēršot ar to 

centrbēdzes spēka iedarbību, kas 

izraisa sānslīdi. 

 

 
 

Kas jāņem vēra, braucot attēlā 

redzamajā ceļa posmā? 

 

1. Ceļa posmā ir nelīdzena 

brauktuve. 

2. Ceļa posmā ir bīstamas nomales. 

3. Ceļa posmā pārredzamība ir 

apgrūtināta, jo tam ir garenprofila 

lūzumi. 

4. Visi iepriekšminētie apstākļi. 

 

Šajā ceļa posmā ar ierobežotu 

redzamību, jo gareniskam ceļa 

profilam ir lūzumi, ir bīstamas 

malas un nelīdzens pārklājums. 

Tāpēc braucot pa tādu ceļa posmu 

ir nepieciešams ievērot īpašu 

uzmanību, par ko brīdina ceļa zīme. 

 

Kā ieteicams rīkoties vadītājam, 

kas brauc ar ātrumu 80 km/h pa 

ceļu ar asfaltbetona segumu, 

sākoties intensīvam lietum? 

 

1. Samazināt braukšanas ātrumu. 

2. Palielināt braukšanas ātrumu. 

3. Braukt, nemainot braukšanas 

ātrumu. 

 

Redzamība pasliktinās stipra lietus 

laikā, kā arī riepas nespēj laicīgi 

izspiest ūdeni no ceļa kontakta 

laukuma, ja automobilis brauc ar 

pārāk lielu ātrumu, tad automobilis 

kļūst nevadāms. Vadītājam 

jāsamazina ātrums, atlaižot 

akseleratora pedāli. Nekādā 

gadījumā nedrīkst bremzēt vai 

mēģināt mainīt braukšanas 

virzienu, jo akvaplanēšanas laikā 

automobilis neklausa ne stūrei, ne 

bremzēm. 

 

Kā jārīkojas vadītājam, ja 

automobilim pēkšņi plīst priekšējā 

riteņa riepa? 

 

1. Jācenšas saglabāt automobiļa 

taisnvirziena kustība un strauji 

jābremzē. 

2. Jācenšas saglabāt automobiļa 

taisnvirziena kustība un viegli 

jābremzē, līdz automobilis tiek 

apturēts. 

 

Plīstot priekšējai riepai transporta 

līdzeklis sāk pārvietoties pa citu 

braukšanas trajektoriju, nekā 

autovadītājs bija izvēlējies. Strauji 

bremzējot ar darba vai rokas 

bremzi transporta līdzekļa 

stabilitāte pasliktināsies, tāpēc 

vadītājam nepieciešams apturēt 

transporta līdzekli laideni 



 

samazinot braukšanas ātrumu un 

saglabājot taisnvirziena kustību. 

 

Kas jādara vadītājam vispirms, ja, 

braucot taisnā virzienā un 

bremzējot, sākas pakaļējā tilta 

sānslīde? 

 

1. Sānslīdes pārtraukšanai 

jāpārtrauc bremzēšana un stūres 

rats jāpagriež sānslīdes virzienā. 

2. Sānslīdes pārtraukšanai stūres 

rats jāpagriež sānslīdes virzienā un 

jāpārtrauc bremzēšana. 

 

Automobiļa aizmugurējā tilta 

sānslīde braucot taisnā virzienā un 

bremzējot var rasties aizmugurējo 

riteņu bloķēšanas dēļ. Šajā 

gadījumā pirmkārt ir nepieciešams 

novērst iemeslu, kas izraisa 

sānslīdi, tas ir izbeigt bremzēšanu. 

Pēc tam, pagriežot stūres ratu 

sānslīdes virzienā jāizlīdzina 

automobiļa braukšanas trajektorija. 

 

 

 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā, ja 

Jūsu braukšanas ātrums ir 50 km/h? 

 

1. Izslēgsiet pārnesumu un 

samazināsiet braukšanas ātrumu, 

laideni bremzējot ar darba bremzi. 

2. Turpināsiet kustību, jo ceļa 

apstākļi neprasa īpašu uzmanību. 

3. Samazināsiet ātrumu, laideni 

bremzējot ar darba bremzi vai 

bremzējot ar motoru. 

 

Attēlotā situācijā ceļa satiksmes 

apstākļi rada bīstamu situāciju uz 

ceļa: mitrs un slidens ceļa posms ar 

nokritušajām lapām un ierobežotu 

redzamību, kā arī bērni var 

parādīties uz ceļa braucamās daļas, 

par ko brīdina uz ceļa uzstādītā ceļa 

zīme Nr.121 „Bērni”. Šādā 

situācijā ir nepieciešams samazināt 

braukšanas ātrumu, bremzējot ar 

darba bremzi vai motoru, tas ir, 

neizslēgt pārnesumu, lai 

nodrošinātu labāku automobiļa 

stabilitāti braucot. 

 

Ja Jūs regulāri lietojat 

medikamentus: 

 

1. Jums jākonsultējas ar ārstu, vai 

šie medikamenti neietekmē 

transportlīdzekļa vadīšanas spējas. 

2. Jums par to jāinformē vietējā 

ceļu policija. 

3. Jūs nedrīkstat vadīt 

transportlīdzekli tajās dienās, kad 

lietojat šos medikamentus. 

 

 

Kāds ceļa segums palielina iespēju, 

ka bremzējot automobiļa riteni 

bloķēsies? 

 

1. Mitrs asfaltbetona segums. 

2. Mitrs bruģa segums. 

 

Bruģēta ceļa segums, it īpaši mitra 

virsma, ir vairāk slidena, nekā 

asfaltbetona segums, tāpēc riteņu 

bloķēšana bremzēšanas gadījumā ir 

vairāk iespējama uz bruģēta 

seguma. 

 

Bremzēšanas ceļš būs visgarākais? 

 

1. Uz apledojuša ceļa. 

2. Uz slapja bruģēta ceļa. 

3. Uz ceļa ar grants segumu. 

 

  

1. Palielināsiet braukšanas ātrumu, 

lai ātrāk pabrauktu garām 

jauniešiem. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu, 

būsiet gatavs(-a) bremzēt un 

 

Grūti prognozējama ir rīcība, kad 

uz ceļa spēlējas jaunieši. Šādā 

situācijā Transporta līdzekļa 

vadītājam jābūt uzmanīgam. Bet 

īpaši piesardzīga rīcība būtu, ja 



 

 
 

Jaunieši draiskojas brauktuves 

malā. Kāda būs Jūsu rīcība darīsiet 

attēlotajā situācija? 

uzmanīgi brauksiet garām 

jauniešiem. 

3. Strauji nobremzēsiet un 

gaidīsiet, kamēr jaunieši attālinās. 

vadītājs samazinātu braukšanas 

ātrumu un būtu gatavs apturēt 

automobili. Šajā situācijā vadītājs 

nedrīkst samazināt uzmanību 

notiekošajā situācijā. 

 

 
 

Kas jāņem vērā, turpinot braukt 

taisnā virzienā? 

 

1. Bremzēšanas ceļa garums uz 

bruģa samazinās. 

2. Bremzēšanas ceļa garums uz 

bruģa palielinās. 

3. Bremzēšanas ceļa garums uz 

bruģa nemainās. 

 

Riteņu saķeres spēks ar ceļa 

bruģētu pārklājumu ir mazāks, nekā 

ar asfalta. Sekojoši bremzēšanas 

ceļa garums uz bruģēta pārklājuma 

būs lielāks. 

 

Kas jāņem vērā vieglā automobiļa 

vadītājam, braucot aiz gargabarīta 

kravas automobiļa, ja kravas 

automobilim ir iedegts labā 

pagrieziena gaismas virzienrādītājs 

un tas gatavojas nogriezties uz 

šaura ceļa? 

 

1. Kravas automobilis var būtiski 

samazināt braukšanas ātrumu. 

2. Kravas automobilis var pirms 

pagrieziena pārkārtoties pa kreisi 

(neieņemt labo malējo stāvokli). 

3. Abi iepriekšminētie apstākļi. 

 

Viegla automobiļa vadītājs var 

paredzēt sekojošo: pagrieziens uz 

šauru ceļu no malējā stāvokļa uz 

brauktuvi ir ļoti apgrūtināts kravas 

automobilim, kas pārvadā liela 

gabarīta kravu. Līdz ar to, līdzīgu 

manevru var izpildīt, ievērojami 

samazinot kravas automobiļa 

braukšanas ātrumu. 

 

Kāds pretimbraucošais 

transportlīdzeklis rada šķietamību, 

ka tā braukšanas ātrums ir lielāks 

nekā īstenībā? 

 

1. Lielgabarīta transportlīdzeklis 

(autovilciens, autobuss). 

2. Motocikls. 

3. Vieglais automobilis. 

 

Pretim braucoši lielgabarīta 

automobiļi (autobusi, autovilcieni) 

rada iespaidu, ka brauc ar lielāku 

ātrumu, nekā patiesībā. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā, ja 

ceļa segums ir mitrs? 

 

1. Ceļa apstākļi un situācija neprasa 

īpašu uzmanību, jo Jums ir 

priekšroka. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un, pārliecinājies, ka Jums dod 

ceļu, turpināsiet braukt. 

 

Mitra ceļa virsma, kas klāta ar 

nokritušām lapām uz braucamās 

ceļa daļas, krustojumā var radīt 

grūtības bremzējot 

transportlīdzekli, kas iebrauc 

krustojumā no kreisās puses. Tāpēc 

neskatoties uz transportlīdzekļa  

priekšrocību attēlotajā situācijā ir 

nepieciešams samazināt braukšanas 

ātrumu un turpināt braukt tikai tad, 

kad esat pārliecinājušies, ka jums 

dod braukšanas priekšroku. 

 

Kurā brīdi, uzsākot braukt no 

vietas, kāpumā jāatlaiž 

stāvbremze? 

 

1. Pirms braukšanas uzsākšanas. 

2. Pēc braukšanas uzsākšanas. 

3. Vienlaicīgi ar braukšanas 

uzsākšanu. 

 

Lai izvairītos no automobiļa 

noslīdēšanas vai dzinēja 

noslāpšanās pacēlumā, stāvbremzi 

ir nepieciešams atlaist vienlaicīgi ar 



 

braukšanas sākumu. 

 

Kā braukšanas ātruma palielināšana 

pagriezienā ietekmē centrbēdzes 

spēku? 

 

1. Centrbēdzes spēks palielinās. 

2. Centrbēdzes spēks nemainās. 

3. Centrbēdzes spēks samazinās. 

 

Palielinoties braukšanas ātrumam 

pagriezienā vadītājam jāņem vērā, 

ka centrbēdzes spēks palielināsies 

proporcionāli ātruma kvadrātam. 

 

Kādi apstākļi varētu iespaidot 

automobiļa bremzēšanas ceļa 

garumu? 

 

1. Ceļa seguma veids un darba 

bremžu sistēmas efektivitāte. 

2. Ceļa seguma stāvoklis un 

meteoroloģiskie apstākļi. 

3. Visi iepriekšminētie apstākļi. 

 

Jo garāks ir bremzēšanās ceļa 

posms, jo mazāks ir saķeres 

koeficents, tas ir atkarīgs no riepu 

un ceļa virsmas saķeres, ceļa 

virsmas seguma, metroloģiskiem 

apstākļiem. Jo mazāks ir 

bremzēšanas ceļš, jo efektīvākas ir 

automobiļa bremzes. 

 

Kurā no atbildēm vispilnīgāk 

noradītas pazīmes, kas liecina, ka 

viena no automobiļa pakaļējo 

riteņu riepām ir gandrīz tukša? 

 

1. Automobilis tiecas pārvietoties 

uz to pusi, kura pazeminājās gaisa 

spiediens riepā. 

2. Sākas automobiļa aizmugurējas 

daļas šķērssvārstības (automobilis 

„peld”) un automobiļa aizmugurēja 

daļā dzirdāmi trokšņi. 

 

 

 
 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā, 

braucot ar ātrumu 50 km/h, ja ceļa 

turpinājumā tikko kā uzklāts jauns 

asfaltbetona segums? 

 

1. Brauksiet tāpat kā iepriekš, jo 

šādi ceļa apstākļi nav bīstami un 

neprasa papildu piesardzību. 

2. Strauji bremzēsiet ar darba 

bremzi, lai samazinātu braukšanas 

ātrumu. 

3. Bremzēsiet ar motoru, laideni 

atlaižot akseleratora pedāli, lai 

samazinātu braukšanas ātrumu. 

 

Tikko uzklāts asfalta betona 

segums nav uzspējis sacietēt, tāpēc 

nenodrošina riepu saķeri ar 

brauktuves virsmu, tāpēc iebraucot 

šajā ceļa posmā ir nepieciešams 

laideni bremzēt automobili ar 

motoru. 

 

 
 

Vai Jums ir jāvēro, kādu distanci ar 

Jūsu automobili ietur aizmugurē 

braucošais automobilis? 

 

1. Nav jāvēro. 

2. Ir jāvēro. 

 

Transportlīdzekļa vadītājam 

braukšanas laikā ir sistemātiski 

jāseko satiksmei uz ceļa un jāseko 

ātrumam ar kādu brauc aiz viņa 

esošais transportlīdzeklis, kā arī 

jāievēro drošu distanci. Tas dod 

iespēju vadītājam nepieciešamības 

gadījumā, izvērtējot situāciju, 

strauji bremzēt. 

 

Kā izmainās priekšējo riteņu 

saķeres spēks ar ceļa virsmu 

automobilim ar priekšējo piedziņu, 

ja tā aizmugurējā daļā novietota 

smaga krava? 

 

1. Saķeres spēks palielinās. 

2. Saķeres spēks samazinās. 

3. Saķeres spēks nemainās. 

 

Transporta līdzekļa aizmugurē 

novietojot smagu kravu mainās 

automobiļa smaguma centrs, tas 

nobīdās  aizmugurējās ass virzienā, 

līdz ar to automobiļa priekšējām 

riepām samazinās saķere ar ceļa 



 

virsmu. 

 

Kādi ceļa posmi marta mēnesī rīta 

un vakara stundās mēdz būt īpaši 

slideni? 

 

1. Tilti un ceļa pārvadi. 

2. Ceļa posmi, kas iet caur mežu. 

3. Ceļa posmi pirms regulējamiem 

krustojumiem. 

4. Visi iepriekšminētie ceļa posmi. 

 

Rīta un vakara stundās marta 

mēnesī var būt slideni ceļa posmi, 

kuri ir appūsti ar salīdzināmi 

pavēsu gaisu (tilti, viadukti utt.), 

nepietiekami sasildīti ar saules 

stariem slēgtie ceļa posmi (ceļi 

mežu masīvu zonās), kā arī ceļa 

posmi, kur notiek pastāvīga 

transportlīdzekļu bremzēšana 

(regulējamie krustojumi). 

 

Kā jārīkojas vadītājam, ja, uzsakot 

apdzīšanu, pēkšņi bīstamā attālumā 

parādās pretimbraucošs 

transportlīdzeklis? 

 

1. Jāsamazina ātrums un jāatgriežas 

agrāk ieņemtajā joslā. 

2. Jāpalielina ātrums, cenšoties 

pabeigt apdzīšanu. 

3. Jāturpina apdzīšana, dodot 

skaņas signālu. 

 

Ja transporta līdzekļa vadītājs ir 

uzsācis apdzīšanu un negaidīti ir 

parādījies pretimbraucošs 

transporta līdzeklis, tad vadītājam 

ir jāsamazina braukšanas ātrums un 

jāatgriežas iepriekšējā braukšanas 

joslā. Šāda vadītāja rīcība novērsīs 

pretimbraucošo transporta līdzekļu 

sadursmi. 

 

Kāds ir pieredzējuša vadītāja 

vidējais reakcijas laiks? 

 

1. Aptuveni 0,5 sek. 

2. Mazāk nekā 0,5 sek. 

3. Vismaz 2 sek. 

4. Aptuveni 1 sek. 

 

Atkarībā no vadītāja stāvokļa, viņa 

pieredzes, kā arī no ceļa stāvokļa 

sarežģījuma, kurā atrodas vadītājs, 

reakcijas laiks parasti ir no 0,5 s 

līdz 1,5 s. Tātad, vidējais reakcijas 

laiks pieredzējušam vadītājam ir 

apmēram 1 s. 

 

Kurš no paņēmieniem ir 

visefektīvākais, lai izvairītos no 

sānslīdes, braucot pa ceļu ar 

slidenu segumu? 

 

1. Jāizvairās no straujas 

bremzēšanas, ātruma palielināšanas 

vai braukšanas virziena maiņas. 

2. Jābrauc ar ātrumu, kas 

nepārsniedz 40 km/h. 

3. Jāizmanto ne vairāk kā 3/4 no 

transportlīdzekļa celtspējas. 

 

Ceļa slidenos posmos 

transportlīdzekļa sānslīde var 

rasties kā straujas bremzēšanas 

gadījumā aizmugurējo riteņu 

bloķēšanas dēļ, tā arī straujas 

braukšanas paātrināšanas gadījumā 

vadošo aizmugurējo riteņu izslīdes 

dēļ, kā arī straujas braukšanas 

virziena maiņas gadījumā, jo tas 

notiek centrbēdzes spēka ietekmē. 

 

Kas jādara vadītājam, tuvojoties 

ceļa līkumam ar ierobežotu 

redzamību braukšanas virzienā? 

 

1. Jāietur iepriekšējais braukšanas 

ātrums un jābrauc pēc iespējas 

tuvāk ceļa labajai malai. 

2. Jāpaskatās spidometrā un 

jāsamazina braukšanas ātrums līdz 

lielumam, kas ļauj droši izbraukt šo 

ceļa līkumu. 

3. Jābrauc pēc iespējas tuvāk ceļa 

viduslīnijai, lai palielinātu 

pagrieziena rādiusu. 

 

Transportlīdzeklim braucot ceļa 

līkumā uz to darbojas centrbēdzes 

spēks, kas ir proporcionāls 

braukšanas ātruma kvadrātam un 

pretēji proporcionāls pagrieziena 

rādiusam. Tāpēc pirms 

izbraukšanas uz tāda ceļa posma 

vadītājam jānovērtē braukšanas 

ātrums spidometrā un pēc 

nepieciešamības jāsamazina tas līdz 

drošam ātrumam. Ierobežotā 

redzamībā ceļa līkumā var negaidīti 



 

parādīties pretimbraucošs 

transportlīdzeklis, tāpēc 

automobilim jābrauc tuvāk 

brauktuves labajai malai. 

 

Kā jārīkojas vadītājam, ja, braucot 

taisnā virzienā, viņš nokļūst uz 

neliela apledojuša ceļa posma? 

 

1. Nemainot stūres rata stāvokli un 

braukšanas ātrumu, jāšķērso 

slidenais ceļa posms. 

2. Nemainot stūres rata stāvokli, 

jāizslēdz pārnesums un jābrauc ar 

inerci. 

3. Nemainot stūres rata stāvokli, 

jāpalielina braukšanas ātrums šajā 

posmā. 

 

Nesamazinot braukšanas ātrumu un 

nemainot brukšanas virzienu 

jāšķērso nelielo apledojušo ceļa 

posmu. Braucot pa slideno ceļa 

posmu ar  inerci vai samazinot 

braukšanas ātrumu var radīt 

automobiļa sānslīdi. 

 

Kurā gadījumā automobilim būs 

palielināts degvielas patēriņš? 

 

1. Ja motora izplūdes gāzes ir zilā 

krāsā. 

2. Ja motora izplūdes gāzes ir tumši 

pelēkā (melnā) krāsā. 

 

Pēc atgāžu krāsas var spriest par 

maisījuma sagatavošanu 

automobiļa dzinējā un par tā 

darbības ekonomiskumu. Tumši 

pelēkas vai melnas krāsas atgāzes 

liecina par nenormālu maisījuma 

sagatavošanu un palielinātu 

degvielas patēriņu. 

 

Kā rīkosieties, ja aizmugurē 

braucošais transportlīdzeklis jūs 

apžilbina? 

 

1. Pārslēgsiet citā stāvoklī salona 

atpakaļskata spoguli. 

2. Iedegsiet avārijas gaismas 

signalizāciju. 

3. Nemainot braukšanas joslu, 

pakāpeniski samazināsiet 

braukšanas ātrumu. 

4. Visas minētas atbildes ir 

pareizas. 

 

 

Kādā veidā ieteicams bremzēt, 

braucot ar pakaļējās piedziņas 

automobili pa slapju bruģi ar 

ātrumu 70 km/h? 

 

1. Bremzējot tā, lai riteņi bloķējas 

(šļūc). 

2. Bremzējot ar pārtraukumiem, 

nospiežot sajūga pedāli (izslēdzot 

sajūgu). 

3. Bremzējot ar pārtraukumiem, lai 

riteņi nebloķējas. 

 

Uz mitra bruģa seguma riepu 

saķeres spēks ir ierobežots. Sānslīdi 

var radīt bremzējot tā, ka riepas 

bloķējas. Vairākkārtīgi laideni 

bremzējot neizslēdzot sajūgu, rodas 

iespēja samazināt riepu bloķēšanos 

un  nodrošina vienādu bremzēšanas 

spēku aizmugurējās labās un 

kreisās puses riepās. 

 

 
 

Kas jāņem vērā, izvēloties 

intervālu, apsteidzot velosipēdistu? 

 

1. Jūsu automobiļa radītā gaisa 

plūsma var sašūpot velosipēdu. 

2. Velosipēdists var neieturēt 

braukšanas virzienu, jo uz 

bagāžnieka tam ir novietota krava. 

3. Jāņem vērā abi iepriekšminētie 

apstākļi. 

 

Riteņbraucēja apsteidzes brīdī 

vadītājam jāņem vērā, ka gaisa 

vilnis, ko izveido automobilis, var 

sašūpot riteņa vadītāju un viņš var 

arī neieturēt braukšanas virzienu, ja 

bagāžniekā ir izvietota krava. 

   



 

Kas jādara vadītājam, pirms uzsākt 

bremzēt? 

1. Jāpaskatās salona atpakaļskata 

spogulī un jānovērtē situācija uz 

ceļa aizmugurē. 

2. Jāpaskatās labajā un kreisajā 

atpakaļskata spogulī. 

3. Jāpaskatās pār plecu "aklajā 

zonā". 

4. Jāveic visas iepriekšminētās 

darbības. 

 

 

 
 

Kā rīkosities attēlotajā situācijā, 

krustojumā nogriežoties pa labi? 

 

1. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

vai apturēsiet automobili pirms 

šķērsojamās brauktuves malas, lai 

pārliecinātos par satiksmes drošību, 

un nogriezīsieties pa labi. 

2. Obligāti apturēsiet automobili 

pirms šķērsojamās brauktuves 

malas, lai pārliecinātos par 

satiksmes drošību, un pēc tam 

nogriezīsieties pa labi. 

 

Priekšā esošais krustojums ir ar 

ierobežotu redzamību. CSN 

nepieprasa obligātu transporta 

līdzekļa apstāšanos šādā situācijā. 

Lai pārbrauktu krustojumu, tai 

skaitā nogrieztos pa kreisi ir 

nepieciešams samazināt braukšanas 

ātrumu vai arī nepieciešamības 

gadījumā apturēt transporta līdzekli 

pirms braukšanas krustošanās 

vietas, lai pārliecinātos par tālāko 

kustības drošību. 

 

Kā vadītājam jāizvēlas pārnesums, 

braucot stāvā lejupceļā, ja tiek 

bremzēts ar motoru? 

 

1. Jo stāvāks lejupceļš, jo augstāks 

pārnesums. 

2. Jo stāvāks lejupceļš, jo zemāks 

pārnesums. 

3. Pārnesuma izvēle nav atkarīga 

no lejupceļā stāvuma. 

 

 

Vieglais automobilis braucot patērē 

mazāk degvielas, ja krava 

novietota: 

 

1. Piekabē. 

2. Uz jumta. 

3. Automobiļa bagāžas nodalījumā. 

 

Transportlīdzekļu sastāva kustības 

pretestība (automobiļa ar piekabi) 

ir lielāka, nekā atsevišķa vieglā 

automobiļa kustības pretestība, it 

īpaši, ja piekabē atrodas krava. 

Kravas izvietošana bagāžniekā, kas 

ir piestiprināts pie vieglā 

automobiļa jumta, palielina gaisa 

pretestību, jo tiek izjaukta 

aerodinamika. Abos gadījumos 

degvielas patēriņš palielinās. Tāpēc 

visracionālāk kravu izvietot 

automobiļa bagāžniekā. 

 

Jūsu reakcijas laiks palielināsies, ja 

Jūs: 

 

1. Nēsājat brilles vai lietojat 

kontaktlēcas. 

2. Nekoncentrējaties braukšanai. 

3. Jūtaties možs un vesels. 

4. Braucat ar automobili, kas 

aprīkots ar bremžu pretbloķēšanas 

sistēmu (ABS). 

 

Reakcijas laiks ir atkarīgs no 

transportlīdzekļa vadītāja pareizi 

sakoncentrēt uzmanību, 

galvenokārt no viņa prasmes sadalīt 

un koncentrēt uzmanību vietās, kur 

var rasties bīstamība vai šķērslis. 

 

Kādos gadījumos intervālam starp 

transportlīdzekļiem jābūt lielākam? 

 

1. Ja transportlīdzekļi brauc vienā 

un tajā pašā virzienā. 

 



 

2. Ja transportlīdzekļi brauc viens 

otram pretī. 

 

Ko ieteicams darīt automobiļa 

vadītājam, lai palielinātu riepu 

saķēri ar ceļa virsmu, ja ilgstoši būs 

jābrauc pa apledojušu ceļu? 

 

1. Nedaudz virs noteiktās normas 

jāpalielina spiediens riepās. 

2. Nedaudz zem noteiktās normas 

jāsamazina spiediens riepās. 

3. Spiediens riepās jāpalielina 

aptuveni 2 reizes. 

 

Nosacīti nedaudz samazinot 

spiedienu riepās, ne kā tas ir 

parasti, tas palielina saķeri starp 

riepām un ceļa virsmu, to ir 

ieteicams darīt transporta līdzekļa 

vadītājam, kurš taisās braukt pa 

apledojušu ceļu. 

 

Kas automobiļa vadītājam norāda, 

ka viņa automobilim ir iedegti tālās 

gaismas lukturi? 

 

1. Kontroles mērinstrumentu panelī 

deg sarkanas krāsas signāllampiņa. 

2. Kontroles mērinstrumentu panelī 

deg zilas krāsas signāllampiņa. 

 

Ieslēdzot  tālās gaismas lukturus 

kontroles mēraparatūras panelī 

iedegas zilas krāsas lampiņa. 

 

 
 

Kā rīkosieties, pārbraucot 

krustojumu? 

 

1. Nesamazinot ātrumu, 

pārbrauksiet krustojumu. 

2. Samazināsiet braukšanas ātrumu 

un, pārliecinoties par drošību, 

pārbrauksiet krustojumu. 

 

Krustojums, kurš Jums būs 

jāpārbrauc ir ar ierobežotu 

redzamību, kur ir grūti paredzēt 

iespējamo situāciju. Tāpēc pirms 

tam, lai pārbrauktu krustojumu ir 

jāpārliecinās par drošību, laikus 

jāsamazina braukšanas ātrums. 

 

Kā jārīkojas vadītājam, ja, braucot 

ceļa līkumā, priekšējās piedziņas 

automobilim sākas pakaļējā tilta 

sānslīde? 

 

1. Stūres rats jāpagriež sānslīdes 

virzienā un laideni jāatlaiž 

akseleratora pedālis. 

2. Stūres rats jāpagriež sānslīdes 

virzienā un uzmanīgi jāpalielina 

braukšanas ātrums (jānospiež 

akseleratora pedālis). 

 

Priekšējās piedziņas aizmugurēja 

tilta sānslīde visbiežāk var rasties 

braucot ceļa līkumā bremzēšanas 

rezultātā centrbēdzes spēka 

iedarbības dēļ. Sānslīdes 

pārtraukšanai vadītājam pirmkārt ir 

jānovērš iemesls, kas izraisa 

sānslīdi, tas ir jāizbeidz 

bremzēšana. Pēc tam, griežot stūres 

ratu sānslīdes virzienā, uzmanīgi 

jāpalielina braukšanas ātrumu 

plūdeni nospiežot akseleratora 

pedāli, kas vecinās visātrāko 

centrbēdzes spēka, kas izraisa 

sānslīdi, iedarbības novēršanu. 

 

Kādos gadījumos, braucot taisnā 

virzienā un bremzējot, var sākties 

automobiļa pakaļējā tilta sānslīde? 

 

1. Ja labās un kreisās puses 

riteņiem ir dažāda saķere ar ceļa 

virsmu. 

2. Ja labās un kreisās puses riteņi 

bremzējās ar dažādu spēku. 

3. Ja labās un kreisās puses 

riteņiem ir uzliktas riepas ar dažādi 

nodilušu protektoru. 

4. Visos iepriekšminētajos 

gadījumos. 

 

Automobīļa aizmugurējās ass 

sānslīde bremzēšanas brīdī taisnos 

ceļa posmos var rasties dažādas 

nozīmes bremzēšanas spēku 

ietekmē aizmugurējā tilta riteņu 

nevienāda izmēra dēļ. Tas var 

notikt gadījumos, ja kreisie un labie 

riteņi atrodas ceļa posmos ar 

dažādu saķēri vai šajos riteņos ir 

uzstādītas riepas ar dažādu 

protektora nodilumu, kā arī ja šo 

riteņu bremžu mehānisma stāvoklis 



 

vai regulēšana nenodrošina  

bremzēšanu ar vienādu spēku. 

 

Kādā gadījumā automobiļa 

braukšanas ātrums šķiet mazāks, 

nekā ir patiesībā? 

 

1. Braucot pa ceļu plašā, klajā 

laukā. 

2. Braucot pa meža ceļu. 

 

 

Cik reižu palielināsies bremzēšanas 

ceļa garums, ja transportlīdzekļa 

braukšanas ātrums pieaugs divas 

reizes? 

 

1. Divas reizes. 

2. Četras reizes. 

 

Vadītājam ir jāatceras, ka 

bremzēšanas ceļš atbilst ātruma 

kvadrātam. Palielinoties braukšanas 

ātrumam divas reizes, bremzēšanas 

ceļš palielināsies četras reizes. 

 

Kā jūs rīkosieties, ja, braucot ar 

vieglu automobili ar ātrumu 50 

km/h, aptuveni 10 m pirms 

stoplīnijas zaļais luksofora signāls 

pārslēdzas uz dzelteno? 

 

1. Nesamazinot ātrumu, 

pārbrauksiet krustojumu. 

2. Apturēsiet automobili pirms 

stoplīnijas. 

 

Vieglajam automobilim braucot ar 

ātrumu 50 km/h pa sausu 

asfaltbetona segumu apstāšanas 

ceļa garums būs lielāks par 10 m, 

tāpēc vadītājam, nesamazinot 

braukšanas ātrumu, jāpārbrauc 

krustojumu. 

 

Kādas funkcijas veic drošības 

jostas, notiekot ceļu satiksmes 

negadījumam? 

 

1. Notur vadītāju un pasažierus 

sēdvietās. 

2. Sadala negadījuma rezultātā 

radušos spēkus pa sēdētāju 

ķermeņa stiprākajām daļām. 

3. Abas iepriekšminētās funkcijas. 

 

Drošības jostas ceļa satiksmes 

negadījumā vai arī straujas 

bremzēšanas laikā notur vadītāju 

un pasažierus sēdvietās, pasargājot 

tos no iespējamajām traumām. Kā 

arī drošības jostas sadala 

negadījuma rezultātā radušos 

spēkus pa sēdētāju ķermeņa 

stiprākajām daļām. 

 

Kā izmainās bremzēšanas ceļa 

garums uz ceļa ar slidenu segumu 

automobilim ar nodilušu riepu 

protektoru? 

 

1. Bremzēšanas ceļa garums 

palielinās. 

2. Bremzēšanas ceļa garums 

samazinās. 

3. Bremzēšanas ceļa garums 

nemainās. 

 

Riepu saķere ar ceļa virsmu 

pasliktinās protektoram nodilstot. 

Bremzēšanas ceļa garums būtiski 

palielinās automobilim ar nodilušu 

riepu protektoru, it īpaši uz ceļa ar 

slidenu segumu. 

 

Kā Jūs rīkosieties, ja, braucot ar 

vieglo automobili ar ātrumu 50 

km/h, aptuveni 20 m pirms 

stoplīnijas zaļais luksofora signāls 

pārslēdzas uz dzelteno? 

 

1. Nesamazinot ātrumu, 

pārbrauksiet krustojumu. 

2. Apturēsiet automobili pirms 

stoplīnijas. 

 

Vieglajam automobilim braucot ar 

ātrumu 50 km/h pa sausu 

asfaltbetona segumu apstāšanas 

ceļa garums būs lielāks par 20 m, 

tāpēc vadītājam, nesamazinot 

braukšanas ātrumu, jāizbrauc 

krustojums. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Samazināsiet ātrumu, lai 

apdzenošais automobilis ātrāk 

atgrieztos labajā joslā. 

2. Saglabāsiet iepriekšējo 

braukšanas ātrumu, jo apdzenošais 

automobilis Jums netraucē. 

 

Attēlotajā situācijā bīstamība radās, 

jo apdzenošā transporta līdzekļa 

vadītājs pārkāpa CSN prasības 

veicot apdzīšanu ceļa posmā, kurā 

ir  ierobežota redzamība(p.79). Lai 

izvairītos no sadursmes ar 

pretimbraucošo transporta līdzekli 

nepieciešams samazināt braukšanas 



 

ātrumu un dod iespēju 

apdzenošajam transporta līdzeklim 

ātrā atgriezties iepriekšējā 

braukšanas joslā. 

 

 
 

Kā rīkosieties attēlotajā situācijā? 

 

1. Samazināsiet ātrumu, turpināsiet 

braukt. 

2. Turpināsiet braukt ar tādu 

ātrumu, lai nekavējoties varētu 

apturēt transportlīdzekļi. 

 

 

Kas jādara vadītājam vispirms, lai 

novērstu automobiļa sānslīdi, kas 

radusies bremzēšanas rezultātā? 

 

1. Jāpārtrauc bremzēšana. 

2. Jānospiež sajūga pedālis 

(jāizslēdz sajūgs). 

3. Jānospiež sajūga pedālis 

(jāizslēdz sajūgs) un jāturpina 

bremzēšana. 

 

Automobiļa sānslīdes gadījumā 

vadītājam ir jāpārtrauc tā darbība, 

kas to izraisīja, šajā situācijā – 

bremzēšana. Izslēgts sajūgs un 

īpaši bremzēšana, ja tā nav 

pārtraukta, var tikai palielināt 

sānslīdes iedarbību. 

 


