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Izglītības satura un eksaminācijas centra sagatavotais izdevums ļauj 
skolēniem pārbaudīt savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, 
veicot uzdevumus un analizējot attēlotās situācijas. Tā ir iespēja noteikt, vai 
skolā apgūtais un paša novērotais labi palicis atmiņā un pareizi izprasts, 
ņemot vērā ceļu satiksmes drošības pamatprincipus. 

Izglītības satura un eksaminācijas centrs ir ieinteresēts, lai skolēni mācībās 
apgūtu dzīvesprasmes, kas noder ikdienas situācijās. Ceļu satiksmes no-
teikumu zināšana un ievērošana noteikti padara drošāku skolēnu atrašanos 
ārpus mājām. Ceļu satiksmes noteikumi īpaši ir akcentēti mācību priekš-
meta "Sociālās zinības" saturā. 

Mēs arī iepriekš esam izdevuši un izplatījuši vairākus materiālus par 
drošības tematiku Ir izveidota darba grupa, kā arī konsultatīvā padome un 
ekspertu komisija ceļu satiksmes drošības jautājumu risināšanai izglītībā. 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs ir organizējis arī vairākus 
diagnosticējošos darbus par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, novērtē-
jot skolēnu zināšanas un izzinot, kurus tematus nepieciešams mācīt 
pastiprināti. 

Ceru, ka šis izdevums būs vērtīgs metodiskais līdzeklis skolotājiem, kā arī 
saistošs materiāls skolēniem, lai pārbaudītu un uzlabotu zināšanas. 

Agrita Groza, 
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja 
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Izglītības satura un eksaminācijas centrs ar Ceļu satiksmes drošības padomes un Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja atbalstu ir sagatavojis metodisku materiālu ceļu satiksmes 
drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā. 

Drošības jautājumu apguves pamatskolā mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes 
drošības noteikumiem, veicinot atbildīgu rīcību savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai. 

Metodiskais materiāls ir veidots atbilstoši ceļu satiksmes drošības jautājumu apguves 
pamatprasībām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2008. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 
"Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmeta standartiem". 

Metodisko materiālu var izmantot mācību priekšmeta "Sociālās zinības" apguvē, kā arī klases 
audzinātāju un citu mācību stundu laikā. 

Viens no mācību priekšmeta "Sociālās zinības" uzdevumiem ir veidot un sekmēt skolēnu izpratni 
un attieksmi pret satiksmes drošību un citu drošības noteikumu ievērošanu. Lai būtu iespējams 
sasniegt minēto uzdevumu, mācību priekšmeta standartā ir noteikts, ka skolēns: 

• beidzot 3. klasi – zina, kā saglabāt savu un citu cilvēku drošību mājās, uz ielas, skolā, kā 
arī zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kas nodrošina gājēju un pasažieru drošību; 

• beidzot 6. klasi zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus (arī par velosipēdistu drošību) un 
citus drošības noteikumus; 

• beidzot 9. klasi – zina un ievēro ceļu satiksmes noteikumus (arī par velosipēdistu un 
motorizēto transportlīdzekļu vadītāju drošību) un citus drošības noteikumus; analizē 
dažādas ar ceļu satiksmes un citiem drošības noteikumiem saistītas situācijas. 

Metodiskais materiāls nodrošina mācību priekšmeta "Sociālās zinības" standartā noteikto pamat-
prasību apguvi. 

Metodiskais materiāls veidots pēc vienotas uzbūves. Katras klases saturs ir izstrādāts pēc šādas 
struktūras: 

• ieteicamās apgūstamās tēmas; 
• ieteicamais stundu skaits katras konkrētās tēmas apguvei; 
• mācību mērķis un uzdevumi; 
• jēdzieni, to skaidrojums un galvenā informācija par tēmu; 
• uzdevumu piemēri skolēniem tēmas apguvei. 

Informācijas un jēdzienu skaidrojumā izmantotas galvenās temata apguvei nepieciešamās ceļu 
satiksmes noteikumu prasības, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos 
Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi". Tā pielikumos pedagogi var atrast arī luksoforu, dažādu ceļa 
zīmju, ceļa apzīmējumu aprakstus un vizuālos attēlus, kas izmantojami metodiskajā materiālā 
iekļauto tēmu apguvei. Minēto dokumentu var atrast Izglītības satura un eksaminācijas centra, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas un citos interneta resursos. 
 
Lai pedagogi varētu ērtāk izmantot minēto materiālu, piemēram, kopēt tā uzdevumus skolēniem, 
materiāls elektroniskā formātā ir pieejams internetā Izglītības satura un eksaminācijas centra 
mājalapā (www.isec.gov.lv).  
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2. klase 
IELAS UN CEĻI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Apgūt gājēju pienākumus, piedaloties ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot izpratni par satiksmes noteikumu nepiecieša-

mību. 
2. Padziļināt zināšanas par svarīgākajiem jēdzieniem ceļu 

satiksmē.  
 
Jēdzieni 
Apdzīvota vieta, gājējs, transportlīdzekļa vadītājs. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Gājēji un transportlīdzekļu vadītāji ir satiksmes dalīb-
nieki, kuriem jāizpilda ceļu satiksmes noteikumu prasības, 
kurās nosaukti satiksmes dalībnieku pienākumi. Ceļu 
satiksmes dalībniekiem jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei 
bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu 
zaudējumus ne sev, ne citiem. 
Apdzīvota vieta – apbūvēta teritorija, kurā iebraukšana ap-

zīmēta ar 518. vai 520. ceļa zīmi, bet izbraukšana – ar 
519. vai 521. ceļa zīmi. 

Gājējs – persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām, brauc ar 
skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteni vai pārvietojas 
invalīdu ratiņos, stumj velosipēdu, mopēdu, motociklu, 
velk (stumj) ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu 
ratiņus vai tamlīdzīgos gadījumos. 

Transportlīdzekļa vadītājs – persona, kas pārvietojas pa 
ceļu ar transportlīdzekli. 

Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un 
velosipēdu ceļu, ja to nav, tad pa nomali. Ja ietves, gājēju 
ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, nomales nav vai arī pa to 
pārvietoties nav iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties 
pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā 
josla, pa ārmalu). 
Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu 
ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas, skrituļdēļus vai 
tamlīdzīgu sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas 
netraucē pārējos gājējus. 
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves 
malu vai nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam. 
Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes 
vai virszemes), ja to nav, tad krustojumos pa ietvju vai 
nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju 
pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot 
taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš 
labi pārredzams uz abām pusēm. 
Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro 
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli, ja tādu 
nav, tad transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora 
signāli. 

Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur 
satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz 
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to 
braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. 
Ārpus gājēju pārejas, kur satiksme netiek regulēta, gājēji 
drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši 
attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī 
novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka 
brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta 
transportlīdzekļu satiksme. 
Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības 
apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, 
jāapstājas uz "drošības saliņas". Gājēji drīkst turpināt 
šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka 
tas nav bīstami. 
Transportlīdzekļa vadītāju pienākumi ceļu satiksmē: 
– pirms izbraukšanas pārbaudīt, vai transportlīdzeklis ir 

tehniskā kārtībā; 
– ceļā uzraudzīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli; 
– darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu 

satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie – 
gājēji un velosipēdu vadītāji. 

Visi satiksmes dalībnieki (gājēji un vadītāji) veic kopīgu u 
ļoti atbildīgu darbu – pārvietojas pa ielām vai ceļiem. No 
tā, cik atbildīgi ceļu satiksmes noteikumos izteiktos 
nosacījumus izpildīs katrs no viņiem, būs atkarīga katra 
drošība. 
 
IELU UN CEĻU SASTĀVDAĻAS 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par ielu un ceļu sastāvdaļām. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot priekšstatu par ceļa sastāvdaļām.  
2. Mācīt pareizi iet pa ietvi un ceļa nomali. 
3. Iepazīties ar pieklājības normām uz ielas un ceļa. 
 
Jēdzieni 
Brauktuve, braukšanas josla, ceļa nomale, ceļš, iela, ietve, 
sadalošā josla. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu 

braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kuras 
norobežotas ar sadalošajām joslām vai barjerām. 

Braukšanas josla – jebkura brauktuves garenvirziena josla 
(var būt apzīmēta ar ceļa apzīmējumiem), kura ir 
pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt 
automobiļi. 

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav 
paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai. 

Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (piemēram, 
autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela vai tamlīdzīgas 
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teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, 
nomales, sadalošās joslas un saliņas). 

Iela – jebkura pilsētā satiksmei izbūvēta teritorija (terito-
rijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, 
sadalošās joslas un saliņas). 

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas 
brauktuvei vai ir atdalīta no tās. 

Sadalošā josla – ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktu-
ves vienu no otras un nav paredzēta transportlīdzekļu 
braukšanai vai apturēšanai. 

Transportlīdzekļu braukšana notiek pa joslām, bet 
paredzēto joslu skaitu norāda attiecīgie ceļa apzīmējumi 
vai ceļa zīmes. Ja to nav, tad braukšanas joslu skaitu 
nosaka paši transportlīdzekļu vadītāji, ņemot vērā 
brauktuves platumu, automobiļu gabarītus un nepiecie-
šamos intervālus starp transportlīdzekļiem. 
Pilsētās pa ielām gājējiem jāpārvietojas pa ietvi. Ja ielai ir 
divas ietves katrā brauktuves pusē, tad gājējiem pēc pašu 
izvēles atļauts izmantot vienu no tām. Ja ir tikai viena 
ietve, tad tā arī jāizmanto iešanai, jo šādos gadījumos nav 
atļauts iet pa ielas otru pusi. Ja pilsētā ielai nav iekārtotas 
ietves, tad pa to jāpārvietojas pretī braukšanas plūsmai. 
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves 
malu vai nomali, jāpārvietojas pretī transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam, bet personām, kuras brauc invalīdu 
ratiņos vai stumj, piemēram, mopēdu, velosipēdu, pa 
brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas transport-
līdzekļu braukšanas virzienā. 
Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī 
apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi 
apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai 
nomali, jālieto gaismas atstarotājs vai cits gaismu atsta-
rojoša materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis. 
Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa 
ietvēm, gājēju ceļiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem. Ja 
to nav, tad pa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzie-
nā kolonnā, bet ne vairāk par diviem bērniem rindā. 
Kolonnas priekšā un aizmugurē kreisajā pusē jāatrodas 
pieaugušajiem, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem. 
Gājējiem pa brauktuvi pārvietoties nav atļauts. Izņēmums 
ir tad, ja nolemts šķērsot brauktuvi vai ja ietves, gājēju 
ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, nomales nav vai pa to 
pārvietoties nav iespējams. Gājējiem ir atļauts pārvietoties 
pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā 
josla, pa ārmalu). 
 
IELAS UN CEĻA ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas par ielas un ceļa šķērsošanas noteiku-
miem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Mācīt pareizi šķērsot ielu neregulējamos krustojumos.  
2. Mācīt šķērsot ielu un ceļu pa gājēju pārejām. 
3. Veidot iemaņas brauktuves šķērsošanai. 
 
Jēdzieni 
Krustojums, neregulējams krustojums, regulējams krusto-
jums. 
 

Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pirms ielas vai ceļa šķērsošanas vajag apstāties, paskatīties 
pa kreisi, tad pa labi, vēlreiz pa kreisi, pārliecināties, ka 
netuvojas transportlīdzeklis, un tikai tad drīkst šķērsot ielu. 
Ielas (ceļa) vidū vēlreiz jāaplūko satiksme no labās puses. 
Gājējiem aizliegts veikt šādas darbības: 
– šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sada-

lošā josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem 
vai ceļu nožogojumi; 

– šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam, kur 
ceļu satiksme notiek divos virzienos, ir četras vai vairā-
kas braukšanas joslas; 

– iziet uz brauktuves, nepārliecinoties par to, vai netuvo-
jas transportlīdzekļi, aiz stāvoša transportlīdzekļa vai 
cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību. 

Krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas 
ceļi vienā līmenī. Krustojums ir norobežots ar 
iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo 
malu noapaļojuma sākumu. Šis termins neattiecas uz 
vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas 
(piemēram, pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes 
stacijas, uzņēmuma).  

Regulējami krustojumi ir tie, kur satiksmi regulē 
satiksmes regulētājs vai luksofors. Neregulējami krustoju-
mi ir tie, kur satiksme netiek regulēta.  
Neregulējamu krustojumu šķērsošana gājējiem var būt 
sarežģīta, tādēļ jāpārrunā, kā to varētu darīt un no kā būtu 
jāuzmanās. Krustojumu šķērsošanas laikā jāuzmanās no 
tiem transportlīdzekļiem, kuri izdara kreiso vai labo 
pagriezienu. Transportlīdzekļu vadītājiem kreisā pagrie-
ziena manevrs reizēm ir sarežģīts (intensīvas plūsmas 
ielās), tādēļ gājējam savas drošības garantēšanai jāvēro, 
vai vadītājs ir pamanījis gājēju un varēs apstāties, lai dotu 
ceļu. Ne vienmēr vadītājs ir gatavs izpildīt satiksmes 
noteikumu prasību – nogriežoties pa labi vai pa kreisi, 
transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, kas 
šķērso to brauktuvi, kurā viņš nogriežas, un velosipēdu 
vadītājiem, kuru ceļu viņš šķērso. 
Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, ja to 
nav – krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinā-
jumu. Šo nosacījumu bieži aizmirst gājēji tajos krustoju-
mos, kur visos gājēju luksoforos iededzies zaļais signāls, 
bet vadītāju luksofors rāda sarkanu aizlieguma signālu. 
Neuzmanīgi un steidzīgi gājēji šķērso krustojumu pa 
diagonāli, kas nav atļauts, tādējādi, nonākot bīstamā 
situācijā, gājēji savstarpēji saskrienas un gūst traumas. 
 
LUKSOFORI 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un veidot prasmes regulējamu 
krustojumu šķērsošanai. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot zināšanas par luksoforu signālu nozīmi.  
2. Veidot prasmi pāriet ielu regulējamā krustojumā. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundu "Ceļš uz skolu" un "Luksoforu veidi, signāli un to 
nozīme" informācijas un jēdzienu skaidrojumā. 
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Satiksmi regulē ar luksoforiem, kuriem ir zaļas, dzeltenas, 
sarkanas un baltas gaismas signāli. Luksofori visā Latvijā 
ir vienādi, jo tie izgatavoti un uzstādīti atbilstoši valsts 
standartu prasībām. 
Latvijā sastopami trīskrāsu, divkrāsu, dzelzceļa un 
tramvaju luksofori. Katrs no tiem regulē satiksmes 
plūsmu noteiktā ceļu satiksmes vietā un konkrētiem 
satiksmes dalībniekiem. Gājējiem jāpakļaujas gājēju 
luksofora prasībām. Pirms ielas šķērsošanas jāvēro lukso-
fora, kurš novietots krustojumā tieši pretim, signāls. 
Divu ielu krustojumā luksofora signāli nosaka, ka vienas 
ielas transportlīdzekļi un gājēji šķērso krustojumu, kamēr 
otras ielas transportlīdzekļiem un gājējiem kustība liegta. 
Pēc noteikta laika (katrā krustojumā tas tiek noteikts 
individuāli, ievērojot transporta plūsmas nepieciešamību) 
luksoforu sistēma krustojumā satiksmei noslēdz pirmo 
ielu (iela, kuras satiksmes dalībnieki pārvietojās) un atļauj 
uzsākt kustību transportlīdzekļiem un gājējiem otrajā ielā. 
Tā pārmaiņus mainās kustību atļaujošais un aizliedzošais 
režīms katrā no krustojuma ielām. Naktī, kad transport-
līdzekļu un gājēju plūsma vairs nav intensīva, luksoforu 
darbības sistēma var tikt atslēgta. Par to liecina dzeltens 
mirgojošs luksofora signāls visos trīskrāsu krustojuma 
luksoforos. 
Regulējamos krustojumos satiksmes kustībai vajadzētu 
noritēt veiksmīgi, jo luksofori dod signālus, kas izslēdz 
iespēju kādiem no satiksmes dalībniekiem vienlaikus 
atrasties vienā punktā. Tomēr arī šeit ir iespējamas, 
piemēram, šādas kļūdas: 
– gājējs uzsāk ielas šķērsošanu atļaujošā signāla darbības 

beigās un vairs nevar paspēt nokļūt ielas otrā pusē; 
– steidzīgi gājēji ielu šķērso skriešus, tamdēļ paklūp, un 

nepaspēj laikus tikt pāri ielai; 
– krustojumā izveidojies sastrēgums, luksoforā deg aiz-

lieguma signāls gājējiem, bet nedisciplinēti gājēji 
steidz pāri ielai, lavierējot starp transportlīdzekļiem.  

Sarežģītos krustojumos transportlīdzekļu plūsma nenorit 
vienlaicīgi ar gājēju pārvietošanos. Gājēju luksofori 
aizliedz kustību līdz brīdim, kamēr notiek kustība kādā no 
ielām transporta plūsmai. Tiklīdz visos trīskrāsu lukso-
foros iededzies sarkanais aizliedzošais signāls, tā krusto-
jums tiek atvērts tikai un vienīgi gājējiem. Tā tiek 
garantēta gājēju drošība ielas šķērsošanas laikā. 
 
CEĻŠ UZ SKOLU 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un veidot prasmi droša ceļa izvēlei, 
dodoties uz skolu. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt zināšanas par drošu pārvietošanos.  
2. Iepazīstināt ar abpusējas neredzamības situācijām ceļu 

satiksmē. 
 
Jēdziens 
Abpusējas neredzamības situācija. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 1. klases mācību 
stundas "Ceļš uz skolu" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā.  

Sākumskolā katru gadu ir jārunā par to, lai skolēni, dodo-
ties uz skolu vai ārpusstundu nodarbībām, izvēlētos drošu 
ceļu. 1. klasē bērnus uz skolu atved un aizved vecāki, bet 
2. klases skolēniem bieži šis atbildīgais darbs tiek uzticēts 
veikt pašiem. Skolā vēlreiz jāizskaidro noteikumi, kas 
jāievēro maršruta izvēlē. 
Abpusējas neredzamības situācija – situācija, kad 

vadītājam un gājējam nav iespējams savlaicīgi vienam 
otru pamanīt, jo gan stāvoši, gan braucoši šķēršļi, 
piemēram, automobiļi, koki, mājas, žogi, traucē ielas 
pārredzamību. Nereti šādās situācijās skolēns izskrien 
uz brauktuves no kāda šķēršļa aizsega, neredz braucošu 
transportlīdzekli, kā arī tā vadītājs savlaicīgi nepamana 
bērnu. 

Jāatgādina skolēniem, ka tūlīt pēc tam, kad pa ielu 
aizbraukusi liela automašīna, nedrīkst sākt šķērsot 
brauktuvi, jo šis automobilis traucēja pārredzēt ceļu, kā 
arī bieži lielā auto aizsegā brauc pēc izmēra mazāki 
transportlīdzekļi, kurus pirms tam nevar pamanīt. 
Skolēniem ir jāizprot, cik mānīga var būt situācija, kas 
pirmajā mirklī šķiet pilnīgi droša. Jāiemāca paredzēt 
briesmas, kuras grūti ievērot. Mācību stundā skolēni var 
pārrunāt dažādas redzētas vai izdomātas situācijas par to, 
kā būtu, ja būtu, ko es darītu, ja tā būtu. 
 
PASAŽIERU DROŠĪBA CEĻU SATIKSMĒ 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un izkopt prasmes pasažieru drošībai 
ceļu satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Iepazīstināt ar drošības noteikumiem transport-

līdzekļos.  
2. Veidot priekšstatu par drošu brauktuves šķērsošanu, 

izkāpjot no sabiedriskā pasažieru transporta. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Pasažieri ir satiksmes dalībnieki, kuri pārvietojas 
pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, uz velosipēda, 
mopēda, motocikla, vieglajā automobilī, kravas auto-
mobilī vai tamlīdzīgi. Transportlīdzeklī nedrīkst pārvadāt 
lielāku pasažieru skaitu, kā norādīts transportlīdzekļa 
reģistrācijas dokumentā vai kā paredzējis transport-
līdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie 
netraucētu transportlīdzekļa vadītāju un neierobežotu viņa 
redzamību. Pasažierus vieglajos automobiļos un kravas 
automobiļos atļauts pārvadāt tikai šim nolūkam 
paredzētajās sēdvietās, bet autobusos – arī šim nolūkam 
paredzētajās stāvvietās. 
Katrā transportlīdzeklī pasažieriem ir jāievēro konkrēti 
drošības pasākumi. Ar velosipēdu pasažierus drīkst 
pārvadāt tikai pilngadīgas personas, turklāt pasažierim ir 
jāsēž speciālā krēsliņā, kā arī kājām nepieciešams speciāls 
atbalsts. Būtiski, ka pasažieris, kuru pārvadā, nedrīkst būt 
vecāks par septiņiem gadiem (līdz skolas vecumam). 
Situācijas, kad tiek pārkāpti noteikumi, piemēram, ir 
šādas: par pasažieriem uz velosipēda tiek pārvadātas 
vecākas personas vai personas pārvadā uz bagāžnieka vai 
velosipēda rāmja. Skolēni pārrunā redzētas situācijas, kad 
notikusi pasažieru pārvadāšana uz velosipēda, pārkāpjot 
ceļu satiksmes noteikumu prasības. 

37 



Mopēda un motocikla pasažieriem galvā jābūt 
aizsprādzētai ķiverei, turklāt transportlīdzeklim ir jābūt 
paredzētam pasažieru pārvadāšanai. Uz motocikla sēdekļa 
nav atļauts pārvadāt personas, kas jaunākas par 
14 gadiem. 
Ja transportlīdzekļos, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības 
jostām, ved bērnus, kuru augums nepārsniedz 
150 centimetrus, jālieto viens no šādiem drošības 
līdzekļiem: 
– bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram atbilstošā 

bērnu sēdeklītī, kas ar drošības jostu piesprādzēts pie 
pasažieru sēdekļa; 

– bērnam jāsēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša 
paliktņa un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. 

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, vieglā automobiļa 
priekšējā sēdeklī, ja tā konstrukcijā nav paredzētas 
drošības jostas, vest ir aizliegts. 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatrs, 
reanimatologs Pēteris Kļava pēc ikdienas darbā pieredzē-
tajiem gadījumiem zina stāstīt, ka apmēram 60 automašī-
nās no 100, kuru vadītāji un pasažieri vērsušies pēc 
palīdzības slimnīcā, bērni nav bijuši piesprādzēti. 
"Automašīnā nepiesprādzēts bērns negadījumā cieš 
vissmagāk, jo avārijas brīdī pieaugušie instinktīvi vis-
pirms domā par sevi un tikai tad par bērnu. Piesprādzēti 
bērni gandrīz vienmēr izdzīvo," uzskata Pēteris Kļava. 
Amerikas mediķu pētījumi liecina, ka drošības sēdekļu un 
jostu lietošana zīdaiņiem samazina letālas ceļu satiksmes 
negadījumu sekas līdz pat 70%, bet viengadīgiem–
četrgadīgiem bērniem līdz 54%. Bērnu paliktņi, kas 
paredzēti no četru līdz deviņu gadu veciem bērniem, līdz 
pat 59% pasargā no dzīvībai bīstamām traumām ceļu 
satiksmes negadījumu brīdī. 
Maldīgs ir fakts, ka nepiesprādzēts cilvēks apdraud tikai 
pats savu dzīvību. Patiesībā viņš apdraud arī pārējos, kuri 
brauc šajā transportlīdzeklī, jo viņa "lidojuma" leņķis 
trieciena brīdī nav prognozējams. Rezultātā viņš var 
nopietni savainot arī citus pasažierus. 
Lai skolēni saprastu drošības jostu nozīmi, par to būtu 
jārunā arī vecākiem, jo tieši viņu piemērs būs pamudi-
nājums bērnam vienmēr lietot drošības jostas. Ieteikumi 
sarunai ar vecākiem: 
– iegādājieties drošības sēdekli kopā ar bērnu, lai viņš 

pats izvēlas tā krāsu un formu; 
– ierosiniet, lai bērns savam drošības krēslam dod 

vārdu – tas padara šo procesu personisku un īpašu; 
– ļoti mierīgi bērnam izskaidrojiet, kādēļ automobilī 

nepieciešams piesprādzēties; 
– ieviesiet piesprādzēšanās rituālu, jo bērniem patīk 

darbības, kas atkārtojas – tas rada drošības sajūtu. 
Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu un nepiesprādzētu 
pasažieru pārvadāšanu sods ir 20 lati, kā arī transport-
līdzekļa vadītājs saņem vienu soda punktu. Ja braucējs pie 
stūres ir piesprādzējies, bet nepiesprādzēti ir pasažieri, tad 
naudas sods ir nemainīgs, bet vadītājam nepiešķir soda 
punktus.  
Pasažieriem aizliegts veikt šādas darbības: 
– braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai 

novērst viņa uzmanību; 
– atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis; 
– atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud 

ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes 
dalībniekus. 

Jāuzsver, ka iekāpt auto var tikai no ietves puses. 
Pasažieriem sabiedriskajā pasažieru transportā jāievēro arī 
iekšējās kārtības noteikumi: 
– nedrīkst trokšņot un traucēt pārējos pasažierus; 
– nedrīkst piegružot transportlīdzekli; 
– jādod iespēja sēdvietas izmantot gados vecākiem 

pasažieriem; 
– iekāpšanai jāizmanto aizmugurējās durvis, bet 

izkāpšanai – priekšējās; 
– nedrīkst grūstīties un dauzīties, jo īpaši tas ir bīstami 

brīdī, kad notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana. 
 
CEĻA ZĪMES 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Sniegt zināšanas par ceļa zīmju izteiktajiem nosacījumiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Veidot priekšstatu par ceļa zīmju nozīmi.  
2. Iepazīstināt ar svarīgākajām ceļa zīmēm. 
 
Jēdzieni 
Aizlieguma zīmes, brīdinājuma zīmes, informācijas 
zīmes, norādījuma zīmes, papildzīmes, priekšrocības 
zīmes, rīkojuma grupas, servisa zīmes, virzienu rādītāji. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Daudzas un dažādas satiksmes noteikumu prasības ir 
izteiktas ceļa zīmju formā. Tās ir viegli saprotamas un ļoti 
uzskatāmi ar attēla palīdzību parāda dažādās valodās 
runājošiem cilvēkiem vienu un to pašu. Tām nav valodas 
barjeras. Ceļa zīmes pēc savas formas un krāsas iedalās 
astoņās grupās – brīdinājuma, priekšrocības, rīkojuma, 
aizlieguma, norādījuma, servisa, virzienu rādītāji un 
informācijas zīmes, papildzīmes. 
Aizlieguma zīmes nosaka vai atceļ noteiktus ceļu sa-

tiksmes ierobežojumus. Tām ir apaļa forma, sarkana 
maliņa un vidū melns attēls. Tās nedaudz atgādina 
luksofora sarkanā (aizliedzošā) signāla formu, kam 
iekšā ielikts attēls par to, kuram satiksmes dalībniekam 
izteikts aizliegums vai kāds tieši ir izteikts aizliegums. 

Brīdinājuma zīmes brīdina satiksmes dalībniekus par 
tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo 
posmu, transportlīdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši 
apstākļiem. Pārsvarā tām ir trīsstūra forma, sarkana 
maliņa un vidū melns attēls.  

Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes 
režīmu, piemēram, vienvirziena iela, gājēju pāreja, 
dzīvojamā zona. Tām ir taisnstūra vai kvadrāta forma 
un zils krāsojums ar baltas vai melnas krāsas attēlu. 

Papildzīmes tiek lietotas kopā ar citām zīmēm un precizē 
vai ierobežo attiecīgo zīmju darbību. Piemēram, norāda 
attālumu no zīmes līdz ceļa bīstamā posma sākumam 
vai attiecīgā ceļu satiksmes ierobežojuma ieviešanas 
vietai. 

Priekšrocības zīmes norāda braukšanas secību neregulēja-
mos krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai 
šauros ceļa posmos. Šīs grupas zīmēm ir unikālas for-
mas, kā arī krāsas tiek lietotas īpaši. Tikai 207. zīmei 
"Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" ir astoņstūra 
forma, bet 206. zīme "Dodiet ceļu" ir vienīgā trīsstūra 
formas zīme, kurai virsotne ir vērsta uz leju. 
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Rīkojuma grupas zīmes norāda, ka atļauts braukt tikai 
zīmē norādītajos virzienos, atļauts pārvietoties tikai 
zīmē norādītajiem satiksmes dalībniekiem, kāds ir 
minimālais pārvietošanās ātrums. Tām ir apaļa forma 
un zils krāsojums, kurā redzams balts attēls. 

Servisa zīmes informē par attiecīgo objektu atrašanās 
vietu. Tām ir kvadrāta forma ar zilu maliņu, melnas 
krāsas attēls izsaka objekta shematisko nozīmi, 
piemēram, kafejnīca, atpūtas vieta, telefons, slimnīca, 
tualete vai policija. 

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes norāda braukšanas 
virzienu uz apdzīvotām vietām un citiem objektiem. 
Tajās var būt attēloti simboli, piktogrammas un citas 
zīmes, kas informē par ceļu satiksmes īpatnībām. Zī-
mes apakšdaļā norādīts attālums no zīmes uzstādīšanas 
vietas līdz objektam. Tās norāda upes, kanāla, ezera vai 
tamlīdzīga ūdensšķēršļa nosaukumu, kuru šķērso ceļš. 

 
GĀJĒJU DISCIPLĪNA 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un izkopt prasmes par gājēju 
disciplīnu uz ielām un ceļiem. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Nostiprināt izpratni par satiksmes noteikumiem 

gājējiem.  
2. Skaidrot gājējiem bīstamu situāciju veidošanās iemeslus. 
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Visa mācību gada garumā ir veiktas pārrunas par gājēju 
pienākumiem, tiesībām un drošības pasākumiem. Šajā 
mācību stundā var izmantot iepriekšējās tēmās dotos 
norādījumus, tos vēlreiz atkārtojot.  
Pavasaris un vasaras sākums ļauj mācību stundu veidot kā 
atraktīvu ārpusklases nodarbību, izmantojot ielas vai ceļa 

vērošanu, praktiskas pārbaudes uz ielas vai ceļa. Tas 
palīdz teorētiskās zināšanas īstenot ikdienas darbībās uz 
ielas. Šo mācību stundu var veidot arī tikai pie skolas, 
analizējot kļūdas, satiksmes noteikumu pārkāpumus, 
disciplīnas un skolas iekšējās kārtības neievērošanas 
gadījumus. 
 
NOTEIKUMI GĀJĒJIEM 

(1 mācību stunda) 

Mācību mērķis 
Padziļināt zināšanas un veidot prasmes izmantot 
noteikumus, kas jāievēro gājējiem, piedaloties ceļu 
satiksmē. 
 
Mācību uzdevumi 
1. Atkārtot noteikumus, kas jāievēro gājējiem. 
2. Rosināt skolēnus būt atbildīgiem un iegūtās zināšanas 

ievērot ikdienā.  
 
Informācija un jēdzienu skaidrojums 
Papildinformācija par tematu atrodama 2. klases mācību 
stundas "Ielas un ceļi" informācijas un jēdzienu 
skaidrojumā. 
Mācību stundu var veidot kā "satiksmes drošības 
ekspertu" diskusiju par satiksmes problēmām gājējiem. 
Piemēram, vispirms skolēni nosauc visus riskus gājējiem 
skolas vai savas mājas tuvumā. Tad seko analīze, kas 
sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:  
– Kāpēc tā notiek? 
– Kam tā notiek? 
– Kurš vainīgs?  
– Kāds pārkāpums tiek izdarīts?  
– Kā pareizi rīkoties?  
– Cik bīstamas var būt sekas? 
Pēc tam skolēni izveido priekšlikumus situācijas risināju-
mam (rakstiski, mutiski, zīmējuma vai kolāžas formā). 



IELAS UN CEĻI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko zīmējumus! Blakus katram zīmējumam uzraksti, kas tiek darīts 
nepareizi! Padomā un uzraksti, kāpēc tā nedrīkst darīt, kā būtu jārīkojas pareizi! 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

  
 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Gājējs ir cilvēks, kas iet kājām. 
 

  

2. Cilvēks, kas vada velosipēdu, ir transportlīdzekļa 
vadītājs. 

  

3. Bērns, kas stumj velosipēdu, ir gājējs.
 

  

4. Latvijā automašīnas brauc pa ceļa labo pusi.
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3. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju izpildi uzdevumā prasīto! 
1. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē ielu, kurā atrodas Tava skola vai māja! 

2. Ieraksti ielas nosaukumu! 

3. Iezīmē svarīgākos krustojumus! 

4. Iezīmē luksoforus un gājēju pārejas! 

5. Ja pa šo ielu brauc sabiedriskais pasažieru transports, iezīmē to! 

6. Ar bultiņām iezīmē vietas, kur droši drīkst šķērsot šo ielu! 
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IELU UN CEĻU SASTĀVDAĻAS 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Apskati zīmējumu!  
Norādītajās vietās ieraksti pareizos nosaukumus! 

Ietve, brauktuve, ceļa nomale, gājējs, transportlīdzeklis. 

 
 

2. uzdevums. Izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Jā Nē 

1. Ceļa daļu, kas domāta transportam, sauc par ietvi.
 

 

2. Sadalošās joslas atdala vairākas brauktuves.
 

 

3. Ceļa daļu, kas domāta gājējiem, sauc par brauktuvi.
 

 

4. Ceļam var būt tikai viena brauktuve.
 

 

5. Brauktuve ir bīstama zona gājējiem.
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3. uzdevums. Izpildi uzdevumā prasīto! 
1. Uz zīmēšanas papīra lapas shematiski uzzīmē brauktuvi (divas līnijas)! 

2. Līniju vienā galā uzraksti "Rīga", bet otrā – "Liepāja"! 

3. Uzzīmē ceļa sadalošās joslas! 

4. Uzzīmē divus automobiļus un vienu motociklu, kas brauc uz Liepāju! 

5. Uzzīmē skolnieku, kas soļo Rīgas virzienā! 

4. uzdevums. Aplūko attēlu! Uzraksti, ko satiksmes dalībnieki dara nepareizi!  
Kāpēc tā nedrīkst darīt? Kā būtu jārīkojas pareizi? 

 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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IELAS UN CEĻA ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Aplūko attēlus! Pieraksti, kurš no attēlotajiem ir neregulējams 
krustojums, kurš ir regulējams krustojums! Pamato savu atbildi! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

  
 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

2. uzdevums. Sakārto darbības, kā pareizi jāšķērso krustojums! 
__ Jāpaskatās pa labi. 

__ Jāpaskatās pa kreisi. 

__ Var uzsākt pāriet ielu. 

__ Vēl vienu reizi jāpārliecinās, ka uz brauktuves nav transporta. 
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3. uzdevums. Rūpīgi izlasi tekstu! Atbildi uz jautājumiem! 
Ieva steidzas uz skolu. Vēl tikai atlicis šķērsot krustojumu, bet luksoforā deg 
sarkanais signāls. Meitene tuvumā neredz automobiļus, tāpēc ātri skrien pāri 
brauktuvei. 

1. Vai Ieva pārkāpa satiksmes noteikumus?  
Ja pārkāpa, tad kādus noteikumus? 

2. Kas varēja notikt, ja pēkšņi būtu braucis automobilis? 

3. Kā Tu rīkotos Ievas vietā? 

4. Uzraksti, kā Ievai vajadzēja pareizi šķērsot ielu!  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 

4. uzdevums. Uzraksti, ko rāda šīs ceļa zīmes, un izkrāso tās pareizajās krāsās! 

 
 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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LUKSOFORI 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Uzraksti trīs pamatojumus, kāpēc, Tavuprāt, ir nepieciešami luksofori! 
 
1.  ________________________________________________________________  

 

2.   ________________________________________________________________  
 

3.   ________________________________________________________________  

 

2. uzdevums. Rūpīgi izlasi teikumus! Iekrāso pareizo luksofora krāsu! 

 

1. Šis signāls deg tad, ja gājēji nedrīkst iet un automašīnas nedrīkst braukt. 

 

2. Šis signāls atļauj iet gājējiem un braukt transportam. 

 

3. Šī krāsa brīdina par to, ka drīz iedegsies citas krāsas signāls. 
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3. uzdevums. Rūpīgi izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Ja luksoforā deg sarkanais signāls, tad automobiļi 
drīkst braukt, bet gājēji nedrīkst iet.

 

2. Zaļais signāls atļauj iet gājējiem un braukt 
transportlīdzekļiem. 

 

3. Dzeltenais signāls atļauj pabeigt iesākto kustību un 
brīdina, ka luksoforā mainīsies krāsas.

 

4. uzdevums. Rūpīgi izlasi tekstu un atbildi uz jautājumu! 
Uldis šķērso ielu pie zaļās gaismas. Zēnam, atrodoties ielas vidū, zaļais signāls sāk 
mirgot, iedegas dzeltenā gaisma. 

Kā Tu ieteiktu Uldim rīkoties? 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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CEĻŠ UZ SKOLU 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Pieraksti katram attēlam atbilstošo ciparu vai ciparus, kas raksturo 
transporta vai gājēju kustību! 
1. Intensīva transporta kustība. 3. Intensīva gājēju kustība. 

2. Reta gājēju kustība. 4. Reta transporta kustība. 

 
 

2. uzdevums. Kopā ar vecākiem vai skolotāju uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē 
drošāko maršrutu uz skolu (no mājām vai pasažieru sabiedriskā transporta 
pieturas), ievērojot doto plānu! 
1. Uzzīmē savu māju vai pasažieru sabiedriskā transporta pieturu! 

2. Uzzīmē savu ceļu uz skolu! 

3. Uzzīmē brauktuves un ietves! 

4. Pieraksti ielu nosaukumus! 

5. Uzzīmē krustojumus, kurus Tu šķērso! 

6. Uzzīmē luksoforus un gājēju pārejas, kuras Tu ikdienā šķērso! 

7. Uzzīmē transportlīdzekļus un gājējus! 

8. Uzzīmē skolu! 

9. Padomā, vai satiksme uz šīs ielas ir intensīva! 

10. Padomā par to, cik drošs ir Tavs maršruts no skolas līdz mājām! 
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PASAŽIERU DROŠĪBA CEĻU SATIKSMĒ 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izlasi apgalvojumus! Ar X atzīmē pareizo atbildi!  

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Transports, ar kuru var braukt pa noteiktu maršrutu, 
ir sabiedriskais pasažieru transports.

 

2. Vietu, kur gaida sabiedrisko pasažieru transportu, 
sauc par pieturu. 

 

3. Gaidīt autobusu drīkst uz ietves un brauktuves.
 

 

4. Iekāpt tramvajā drīkst tikai tad, kad tas pilnībā 
apstājies. 

 

 

2. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem! 
1. Kā pareizi jāšķērso iela pēc izkāpšanas no autobusa? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

2. Kā pareizi jāšķērso iela pēc izkāpšanas no tramvaja? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

3. uzdevums. Uz zīmēšanas papīra lapas uzzīmē sabiedrisko pasažieru transportu, 
kuru Tu visbiežāk izmanto! Padomā, kādi noteikumi Tev jāievēro, braucot tajā! 
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4. uzdevums. Aplūko attēlus un sameklē kļūdas! Uzraksti, kā jārīkojas pareizi! 

     

           
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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CEĻA ZĪMES 
(uzdevumu piemēri skolēniem) 

1. uzdevums. Izkrāso ceļazīmes, ievērojot pareizās krāsas!  
Pieraksti, ko katra no tām nozīmē! 

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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2. uzdevums. Aplūko zīmējumu un iezīmē tajā trūkstošās ceļa zīmes! 

 
 

3. uzdevums. Uzzīmē uz zīmēšanas papīra lapas divas iedomātas ceļa zīmes! 
Pastāsti, par ko tās informē! 
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GĀJĒJU DISCIPLĪNA 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Izgriez un saliec puzli! Pieraksti, kādas kļūdas atradi attēlā!  
Padomā, kā būtu jārīkojas pareizi! 
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NOTEIKUMI GĀJĒJIEM 
(uzdevuma piemērs skolēniem) 

Aplūko attēlus! Izvērtē, vai attēlos ir saskatāmi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi! 
Uzraksti vai uzzīmē, kā jārīkojas pareizi! 

 
 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
 
Turpini pildīt uzdevumu nākamajā lapaspusē! 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
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 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 
 
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

  
 
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  
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УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Около каждого рисунка напиши, что здесь 
делается неправильно! Подумай и напиши, почему так делать нельзя! Как 
нужно было бы поступить правильно? 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

  
 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
 

2-задание. Прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно 

1. Прохожий – это человек, который идёт 
пешком. 

 

2. Человек, который управляет велосипедом, 
является водителем транспортного средства.

 

3. Ребёнок, толкающий велосипед, является 
прохожим. 

 

4. В Латвии автомашины ездят по правой 
стороне дороги. 
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3-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей выполни то, 
что требуется в задании! 
1. Нарисуй улицу, на которой находится Твоя школа или Твой дом! 

2. Напиши название улицы! 

3. Обозначь важные перекрёстки! 

4. Обозначь светофоры и пешеходные переходы! 

5. Если по этой улице ходит общественный пассажирский транспорт – 
нарисуй его! 

6. Стрелками обозначь те места, где можно безопасно перейти эту улицу! 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УЛИЦ И ДОРОГ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунок! В указанных местах напиши правильные 
названия частей улицы и участников дорожного движения! 
Тротуар, проезжая часть, край дороги (обочина), пешеход, транспортное 
средство. 

 
 

2-е задание. Прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь правильные 
ответы! 

Утверждение Да Нет 

1. Часть дороги, предусмотренную для транспорта, 
называют тротуаром. 

 

2. Разделительные полосы (линии) отделяют на дороге 
нескольно полос движения (рядов, проезжих частей).

 

3. Часть дороги, предназначенную для пешеходов, 
называют проезжей частью (мостовой).

 

4. На дороге может быть только одна полоса (ряд) для 
движения (т.е. одна проезжая часть).

 

5. Проезжая часть (мостовая) – зона, опасная для 
пешеходов. 
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3-е задание. Выполни то, что требуется в задании!! 
1. На листе нарисуй проезжую часть (две линии)! 

2. На одном конце линий напиши «Рига», а на другом – «Лиепая»! 

3. Нарисуй на дороге разделительные полосы (раздели дорогу на несколько 
полос, т.е. рядов)! 

4. На проезжей части нарисуй два автобуса и один мотоцикл, которые едут в 
Лиепаю! 

5. Нарисуй школьника, который идёт в направлении Риги! 

4-е задание. Рассмотри рисунок! Около рисунка напиши, чтό участники 
движения на рисунке делают неправильно! Почему так нельзя делать? Как 
нужно было бы действовать правильно? 

 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Рассмотри рисунки! Напиши, где изображён перекрёсток 
нерегулируемый, а где – регулируемый! Обоснуй свой ответ! 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

  
 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

2-е задание. Как правильно нужно переходить перекрёсток?  
Расположи действия в правильном порядке!  
__ Нужно посмотреть направо. 

__ Нужно посмотреть налево. 

__ Можно начать переходить улицу. 

__ Ещё раз нужно убедиться, что на проезжей части нет транспорта. 
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3-е задание. Внимательно прочитай текст! Ответь на вопросы! 
Иева спешит в школу. Ей осталось только перейти перекрёсток, но на свето-
форе горит красный сигнал. Девочка поблизости не видит автомобилей, 
поэтому быстро бежит через проезжую часть. 

1 Нарушила ли Иева правила дорожного движения? Если нарушила, то какие 
правила? 

2. Что могло случиться, если бы вдруг появился едущий автомобиль? 

3. Как бы Ты поступил/а на месте Иевы? 

4. Напиши, как Иеве нужно было правильно переходить улицу! 

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 

4-е задание. Напиши, что указывают эти дорожные знаки, и правильно 
раскрась их (используй правильные цвета)! 

 
 
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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СВЕТОФОРЫ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Почему, по Твоему мнению, необходимы светофоры?  
Напиши три причины! 
1.  ________________________________________________________________  

 

2.   ________________________________________________________________  
 

3.   ________________________________________________________________  

 

2-е задание. Внимательно прочитай предложения!  
Раскрась правильный сигнал на светофоре! 

 

1. Этот сигнал горит, когда пешеходам нельзя идти и автомашинам 
нельзя ехать. 

 

2. Этот сигнал разрешает идти пешеходам и ехать транспорту. 

 

3. Этот сигнал предупреждает, что скоро загорится другой световой 
сигнал. 
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3-е задание. Внимательно прочитай утверждения! Крестиком (Х) отметь 
правильные ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно 

1. Если на светофоре горит красный сигнал, 
то автомобилям нельзя ехать, а 
пешеходам нельзя идти. 

 

2. Зелёный сигнал разрешает идти 
пешеходам и ехать транспортным 
средствам. 

 

3. Жёлтый сигнал разрешает закончить 
начатое движение и предупреждает, что 
на светофоре будет меняться цвет.

 

4-е задание. Внимательно прочитай текст и ответь на вопрос! 
Улдис переходит улицу на зелёный свет. Когда мальчик находится на середине 
улицы, зелёный сигнал начинает мигать и загорается жёлтый свет. 

Как бы Ты посоветовал/а Улдису действовать? 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ДОРОГА В ШКОЛУ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Напиши около каждого рисунка соответствующую цифру (или 
цифры), характеризующую движение транспорта или пешеходов на каждом 
конкретном рисунке! 
1. Интенсивное движение транспорта.  3. Интенсивное движение пешеходов. 
2. Редкое движение пешеходов.  4. Редкое движение транспорта. 

 

2-е задание. Вместе с родителями или учителем/учительницей нарисуй 
наиболее безопасный маршрут в школу (или из дома, или от остановки 
общественного транспорта), соблюдая данный план! 
1 Нарисуй свой дом или остановку! 

2. Нарисуй свою дорогу в школу! 

3. Нарисуй проезжую часть и тротуары!  

4. Впиши названия улиц!  

5. Нарисуй перекрёстки, которые Ты пересекаешь!  

6. Нарисуй светофоры и пешеходные переходы, по которым Ты каждый день 
ходишь! 

7. Нарисуй транспортные средства и пешеходов!  

8. Нарисуй школу! 

9. Подумай, интенсивное ли движение на этих улицах! 

10. Подумай о том, насколько безопасен Твой маршрут от школы до дома! 
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ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИЕ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Прочитай утверждения!  
Крестиком (Х) отметь правильные ответы! 

Утверждение Правильно Неправильно

1. Транспорт, на котором могут ехать по 
определённому маршруту все люди, – это 
общественный пассажирский транспорт.

 

2. Место, где люди ожидают общественный 
пассажирский транспорт, называется 
остановкой. 

 

3. Ждать автобус можно на тротуаре и на 
проезжей части (мостовой).

 

4. Входить в трамвай можно только тогда, когда 
он полностью остановился.

 

 

2-е задание. Напиши ответы на вопросы! 
1. Как нужно правильно переходить улицу после того, как выйдешь из 

автобуса? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

2. Как нужно правильно переходить улицу после того, как выйдешь из 
трамвая?  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

3-е задание. Нарисуй общественный пассажирский транспорт,  
которым Ты чаще всего пользуешься! Подумай, какие правила  
Тебе нужно соблюдать, когда Ты ездишь на нём! 
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4-е задание. Отыщи ошибки на картинках! Напиши, как действовать 
правильно! 

     

           
 
 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
(примеры заданий для школьников) 

1-е задание. Раскрась каждый дорожный знак, используя правильные цвета! 
Подпиши, что каждый из этих знаков означает! 

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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2-е задание. Рассмотри рисунок и пририсуй недостающие дорожные знаки! 

 
 

3-е задание. Придумай сам/а и нарисуй два дорожных знака! Напиши, о чём 
они информируют! 
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ДИСЦИПЛИНА ПРОХОЖИХ 
(пример задания для школьников) 

Вырежи и сложи пазл! Напиши, какие ошибки Ты нашёл/нашла на картинке! 
Подумай, как нужно было бы поступить правильно! 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
(пример задания для школьников) 

Рассмотри рисунки! Определи, не видно ли на рисунках нарушений правил 
дорожного движения! Около рисунков напиши или нарисуй, как нужно 
поступать правильно! 

 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
 
 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 
 
Продолжай выполнять задание на следующей странице! 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
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 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

  
 
 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  
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