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1.2. un 1.3. attēlos parādīti ceļi ar vienu brauktuvi, jo tiem nav sadalošo joslu vai barjeru.
1.4. un 1.5. attēlos redzamajiem ceļiem ir divas brauktuves, kas atdalītas ar sadalošo 

joslu.  1.6. att. ceļa abas brauktuves atdala metāla barjera.

Sadalošā josla – ceļa daļa, kas norobežo blakus brauktuves vienu no otras un nav pare-
dzēta transportlīdzekļu braukšanai vai apturēšanai. (CSN 2.25.)

Parasti sadalošā josla ir izveidota nedaudz augstāka par brauktuvi (konstruktīvi izdalīta). 
Tajā bieži atrodas zālājs (1.4. att., arī 1.30., 1.31., 1.67. att.), palaikam – tramvaja sliedes 
(7.34.att.).

Sadalošā josla uz ceļa var būt izdalīta arī tikai ar 920. ceļa apzīmējuma līnijām (1.5. att.). 
Tādos gadījumos šīs līnijas iezīmē brauktuvju malas. Ceļa vidusdaļa, kas atrodas starp šīm 
līnijām, ir sadalošā josla, kas nav paredzēta transportlīdzekļu braukšanai. Sadalošās joslas 
sākums un beigas var tikt norādīti ar 934.–936. ceļa apzīmējumiem.

1.4. att.              1.5. att.

1.6. att. 

934      935       936

Sadalošā josla nodala līdzās esošas brauktuves. 1.4., 1.5., 1.6., 1.63. un 1.67. att. ceļam 
ir divas brauktuves. Ja sadalošās joslas nav, tad ceļam ir tikai viena brauktuve (sk. 1.2., 1.3., 
1.7., 1.8. un 1.9. att.). Sadalošo joslu nedrīkst sajaukt ar vienkāršo 920. ceļa apzīmējuma 
līniju (1.3. att.) vai dubulto nepārtraukto 921. ceļa apzīmējuma līniju (1.2. att.), citādi var 
pārprast ceļa brauktuvju skaitu.
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1.38. att.           1.39. att.

521. ceļa zīme “Pilsētas vai ciema nosaukums”, kas norāda pilsētas vai ciema robežu (CSN 
276.16.). Šī zīme mūs informē par iebraukšanu attiecīgajā ciemā vai pilsētā, bet neliek ie-
vērot CSN prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās. Varam turpināt 
braukt ar transportlīdzeklim atļauto ātrumu “…ārpus apdzīvotām vietām”. Motocikliem, tricik-
liem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepār-
sniedz 7,5 t, un autobusiem tas ir  90 km/h (CSN 101.1.). 

Nākamā uz ceļa ir uzstādīta 519. zīme “Apdzīvotas vietas sākums”, kas norāda vietu 
pilsētā vai ciemā, no kuras ir spēkā CSN prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību ap-
dzīvotās vietās. No šīs zīmes visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 
50 km/h (CSN 101.).  Šī prasības ir spēkā līdz 520. zīmei “Apdzīvotas vietas beigas” (CSN 
276.15.). Protams, posmā starp 519. un 520. zīmi ir spēkā ne tikai ātruma ierobežojumi, bet 
visas  CSN prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās. 

Tūlīt aiz 520. zīmes pārstāj darboties CSN prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību 
apdzīvotās vietās, un vadītāji var tālāk braukt ar ātrumu, kas transportlīdzeklim atļauts “…
ārpus apdzīvotām vietām”. Augstāk minētajiem transportlīdzekļiem tas ir 90 km/h. Pēdējā 
zīme kustības virzienā ir 521. zīme, kas norāda pilsētas vai ciema robežu (beigas). Arī aiz 
šīs zīmes var turpināt braukt ar atļauto ātrumu 90 km/h (nedarbojas CSN prasības, kas no-
saka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās). 

Ja pilsētas vai ciema robeža (sākums) sakrīt ar vietu, no kuras ir spēkā CSN prasības, 
kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās, tad 519. un 521. zīmi uzstāda kopā 
(1.39 att.). Tieši šādas zīmju kombinācijas vadītāji aizvien biežāk sastop uz Latvijas ceļiem. 
1.39. attēlā redzamā zīmju kombinācija nozīmē to, ka vadītājs iebrauc pilsētā vai ciemā, par 
kura robežu un nosaukumu viņu informē 521. zīme (nosaukums uz zila fona), bet 519. zīme 
(balts fons), informē, ka no šo zīmju uzstādīšanas vietas ir spēkā CSN prasības, kas nosa-
ka ceļu satiksmes kārtī-
bu apdzīvotās vietās. 
Pabraucot garām šā-
dai zīmju kombinācijai,  
transportlīdzekļu brauk-
šanas ātrums nedrīkst 
pārsniegt 50 km/h (CSN 
101.).  Ja pilsētas vai 
ciema robeža (beigas) 
sakrīt ar vietu, no kuras 
beidz darboties CSN 
prasības, kas nosaka 
ceļu satiksmes kārtību 

1.40. att. →
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 109.2.  neregulējamos krustojumos (10.11., 10.12. att.), izņemot gadījumus, kad ap-
dzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu (10.13. att.);

10.11. att.              10.12. att.

10.13. att.              10.14. att.

1.23. att. redzamajā shēmā parādīts, kurš ceļš ir galvenais, kurš – mazāk svarīgs. Visi šie 
ceļi redzami arī 1.13.–1.21. att. Pārvietojoties pa šais zīmējumos redzamajiem galvenajiem 
ceļiem, apdzīt drīkstat. Vadītājiem, kuri brauc pa 1.13., 1.14., 1.17. un 1.18. att. redzamajiem 
mazāk svarīgajiem ceļiem, kā arī caurbraucot vienādas nozīmes ceļu krustojumus (piemē-
ram, 1.24. att., vai arī ar 101. ceļa zīmi apzīmētos), apdzīt aizliegts. 

10.15. attēlā vadītāji tuvojas vienādas nozīmes ceļu krustojumam, par ko liecina 101. 
brīdinājuma zīme. Šajā gadījumā vieglās automašīnas vadītājs drīkst uzsākt apdzīšanu tikai 
tādā gadījumā, ja paspēs to pabeigt līdz krustojumam (tuvākā trajektorija). Turklāt, izšķiroties 
par apdzīšanas uzsākšanu, vadītājam 
jāņem vērā arī iespēja, ka no kreisās 
puses tuvojošais automobilis var pa-
griezties pa labi, tādejādi braucot pretī. 
Pašā krustojumā, kas attēlots šajā attē-
lā, jebkurā gadījumā apdzīt aizliegts.

10.15. att. →

Vēl par apdzīšanu krustojumā, ku-
ram jūs piebraucat pa galveno ceļu, – 
CSN 109.2. punktā norādīts, ka apdzīt 
drīkst uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo. Tātad, ja galvenais ceļš krustojumā mai-
na virzienu (847. ceļa zīme “Galvenā ceļa virziens”), tad šādā krustojumā apdzīt aizliegts 
(10.14. att.).

 109.3.  uz dzelzceļa pārbrauktuvēm 
un tuvāk par 100 m pirms tām 
(10.16. att.);

10.16. att. →



– 91 –

stāšanās aizliegums vietās, kur tādējādi brauktuves neaizņemtās daļas platums līdz nepār-
trauktajai līnijai kļūtu mazāks par 3 m. 11.21. att. ceļa labajā pusē iezīmētā josla ir 3 m plata, 
tādēļ tajā apstāties nedrīkst, jo citam transportlīdzeklim paliek par 3 m šaurāka pieejamā 
brauktuves daļa. Arī 11.22. att. no stāvošā furgona līdz brauktuves otrai malai palicis mazāk 
par 3 m, tādēļ tā vadītājs ir pārkāpis CSN. 

Ja starp apstājušos transportlīdzekli un nepārtraukto apzīmējuma līniju (sadalošo joslu 
jeb brauktuves pretējo malu) attālums ir vismaz 3 m, tad CSN nav pārkāpti (11.27. att.). 
Tomēr esiet uzmanīgi: dažkārt autovadītāji, kas novietojuši savu auto pret pārtraukto ceļa 
apzīmējuma līniju, ir pārsteigti, ieraugot soda kvīti. Tāpēc aplūkosim šādu situāciju sīkāk 
(sk. 11.23. att.). Acīmredzami, ka dzeltenā automobiļa vadītājs ir pārkāpis noteikumus, jo 
attālums no transportlīdzekļa līdz nepārtrauktajai līnijai, pret kuru tas novietots, ir mazāks 
par 3 m. Tomēr arī sarkanā automobiļa vadītājs noteikumus ir pārkāpis, kaut arī pirmajā brīdī 
šķiet, ka viņš ir apstājies atbilstoši noteikumiem – pretī pārtrauktajai ceļa apzīmējuma līni-
jai. Tāpēc vēlreiz uzmanīgi izlasīsim 
CSN 121.4. punktu: “vietās, kur attā-
lums starp brauktuves nepārtraukto 
ceļa apzīmējuma līniju... un apturētu 
transportlīdzekli ir mazāks par 3 m”.  
Kā redzams zīmējumā, sarkanā auto 
vadītājs tiešām  ir pārkāpis šo notei-
kumu punktu.

11.23. att. →

 121.5.  uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un ve-
losipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm 
vietām (11.24., 11.25. att.);

Šie pieci brīvie metri pirms gājēju pārejas u.c. CSN 121.5. punktā norādītām vietām ļaus 
tuvojošamies gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem vieniem otru ieraudzīt un izvairī-
ties no sadursmes.

11.21. att.                11.22. att.

11.19. att.              11.20. att.
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Horizontālie apzīmējumi ir šādi:
 292.1.  920. ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu 

transportlīdzekļu plūsmas (1.3., 10.21., 34.4., 34.5. att.), apzīmē braukšanas 
joslu robežas bīstamās vietās (26.8. att.), brauktuves posmus, kuros aizliegts 
iebraukt, transportlīdzekļu stāvvietu un stāvlaukumu robežas, brauktuves malu 
ceļu posmos, kuros aizliegts apstāties un stāvēt, kā arī atdala joslu, kas paredzē-
ta noteiktu transportlīdzekļu braukšanai (11.35., 8.28., 8.31. att.). Plata līnija 
atdala velojoslu no pārējo mehānisko transportlīdzekļu brauktuves vietās, kur 
uz ceļa vienā līmenī ar tā segumu ierīkota velojosla;

920. ceļa apzīmējumu līniju šķērsot aizliegts (sk.34.4., 34.5, 34.6. att.), izņemot gadīju-
mus, kas norādīti CSN 295. punktā: ja tā iezīmē stāvvietu robežas (34.7. att.) vai ja tā tiek 
šķērsota pēc apdzīšanas manevra, atgriežoties savā brauktuves pusē (34.8. att.).

34.4. att.     34.5. att.      34.6. att.

34.3. att. →

 292.2.  921. ceļa apzīmējums – dubul-
ta nepārtraukta līnija – sadala 
pretējos virzienos braucošu 
transportlīdzekļu plūsmas uz 
ceļiem ar četrām vai vairākām 
braukšanas joslām (1.2., 8.4., 
34.9. att.);        34.7. att.      34.8. att.

921. ceļa apzīmējumu līniju šķēr-
sot aizliegts. (CSN 295)

34.9. att. →

 292.3.  922. ceļa apzīmējums 
– pārtraukta līnija, ku-
rai svītru garums ir trīs 
reizes mazāks par atstarpēm starp tām, – sadala pretējos virzienos braucošu 
transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar divām vai trim braukšanas joslām, kā arī 
apzīmē braukšanas joslu robežas uz ceļiem ar divām vai vairākām braukšanas 
joslām vienā virzienā (1.2., 34.9.–34.11. att.);


