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Saturs
Ievadnodarbība un vispārējie jautājumi 5

Mūsu kategorija (5) Eksāmena kārtošana un vadītāja vecums (6)  
Mehāniskā pārnesumkārba vai automātiskā? (7) Par nodarbību norisi (8)

1. nodarbība 9
Sagatavojam vadītāja vietu, iepazīstamies ar vadības ierīcēm (9) Kā iekāpt vadītāja 
vietā? (9) Sēdekļa, galvas atbalsta un stūres regulēšana (11) Atpakaļskata spoguļu 
regulēšana (13) Drošības jostas un bērnu autokrēsliņi (16) Roku izvietojums 
uz stūres (19) Pedāļu izvietojums un pareizs vadītāja kāju novietojums (20) 
Pagrieziena rādītāji (virzienrādītāji) (22) Avārijas signalizācijas  
ieslēgšanas slēdzis (23) Ārējā apgaismojuma pārslēgs (24) Stiklu tīrītāji (24) 
Mēraparātu panelis (25) Spidometrs un odometrs (26) Diennakts nobraukuma 
rādītājs (26) Tahometrs (26) Signāllampiņas, indikatori, rādītāji (26)

2. nodarbība   28
Kā darboties ar ātrumkārbu un stāvbremzi (28) Mācāmies pārslēgt pārnesumus 
mehāniskajai ātrumkārbai (28)  Ātrumu (pārnesumu) pārslēgšanas svira (28) 
Ieslēdzam pirmo pārnesumu (29) Ieslēdzam otro pārnesumu (30) Ieslēdzam  
trešo pārnesumu (31) Ieslēdzam ceturto pārnesumu (32) Ieslēdzam piekto 
pārnesumu (32) Ieslēdzam atpakaļgaitas pārnesumu (33)  
Automātiskās ātrumkārbas vadība (34) Stāvbremze (35)

3. nodarbība.  37
Mācāmies stūrēt (37) Pirmais paņēmiens (39)  
Otrais paņēmiens – ātrā stūrēšana (40) Stūrēšana ar vienu roku (41)

4. nodarbība.  43
Braukšanas imitācija (43) Dzinēja iedarbināšana (43) Darbs ar gāzes pedāli (44) 
Kustības uzsākšana (46) Pārnesumu pārslēgšana (49) Automašīnas apturēšana (50)

5. nodarbība.  52
Gatavojamies eksāmenam mācību laukumā. Vispārējie jautājumi, vingrinājumi 
apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, kases aparāts (52) Vispārējās ziņas par 
praktiskās autoapmācības nodarbībām (52) Mācību laukumā (54)  
Eksāmena vingrinājums “Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā” (58)  
Eksāmena vingrinājums “Kases aparāts” (59) 

6. nodarbība.  62
Gatavojamies eksāmenam apmācību laukumā.  
Vingrinājumi stāvvieta paralēli braukšanas virzienam,  
iebraukšana gabarītvārtos, braukšanas uzsākšana augšupceļā (62)  
Eksāmena vingrinājums “Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam” (63)  
Eksāmena vingrinājums “Iebraukšana gabarītvārtos” (66)  
Eksāmena vingrinājums “Braukšanas uzsākšana augšupceļā”(68)
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7. nodarbība.  71
Pirmais brauciens ceļu satiksmē (71) Kustības algoritmi automašīnai ar mehānisko 
ātrumkārbu (71) Kustības algoritmi automašīnā ar automātisko ātrumkārbu (79)

8. nodarbība. 83
Aktīvā drošība ceļu satiksmē (83) Pasīvā drošība ceļu satiksmē (84) Ātruma izvēle 
atkarībā no ārējiem apstākļiem un vadītāja individuālajām īpatnībām (85)  
Drošas distances un intervāla izvēle (89)

9. nodarbība.  94
Vadītāja reakcijas laiks (94) Alkohola, medikamentu, emocionālā stāvokļa un 
noguruma ietekme uz vadītāju (94) Automašīnas bremzēšanas un apstāšanās ceļš. 
Bremzēšanas ceļa izmaiņas atkarībā no apkārtējiem faktoriem un transportlīdzekļa 
stāvokļa (96)

10. nodarbība. 99
Spēki, kas darbojas uz automašīnu (99) Bremzēšanas tehnika, vadot automašīnu, 
kam nav antibloķēšanas sistēmas (ABS). Riteņu saķere ar ceļa virsmu (103)  
Bremzēšanas tehnika, vadot automašīnu ar antibloķēšanas sistēmu (ABS) (105) 
Sānslīde (106)

11. nodarbība.  111
Transportlīdzekļa kustība ceļa pagriezienā (111)  
Apdzīšanas tehnika un noteikumi (113) Gatavošanās apdzīšanai (114)  
Sagaidāmā apdzīšanas posma garuma noteikšana (115)  
Apdzīšanas laikā lietojamie brīdinājuma signāli (116)  
Pretībraucošo transportlīdzekļu ātruma un attāluma novērtējums (116)  
Kļūdas situācijas novērtējumā un apdzīšanas manevra laikā (118)

12. nodarbība.  124
Braukšana miglā un diennakts tumšajā laikā (124)  
Braukšana pa slapju ceļu (126) Braukšana pa slidenu ceļu un dziļu sniegu (127) 
Braukšana spēcīga sānvēja apstākļos (129)

13. nodarbība. 130
Braukšanas uzsākšana augšupceļā, braukšana un stāvēšana slīpumā (130) 
Apgriešanās, izmantojot iebraukšanu blakusteritorijās (133)

14. nodarbība.  135
Redzes informācija (135) Ceļu satiksmes situāciju vizuālās uztveres kļūdas (137) 
Transportlīdzekļa krāsas un izmēru ietekme uz tā kustības ātruma novērtējuma 
pareizību (139) Pārējie informācijas veidi un to ietekme uz satiksmes drošību (140) 
Satiksmes dalībnieku savstarpējo attiecību emocionālā komponente (142) Faktori, 
kas ietekmē vadītāju emocionālo stāvokli un uzmanību (142) Vadītāju mijiedarbības 
psiholoģiskās īpatnības (144) Konflikti uz ceļiem (145) Agresīvie braucēji (146)

15. nodarbība.  148
Gājēju radītās bīstamās situācijas sabiedriskā transporta pieturvietu zonās (148) 
Bīstamas situācijas krustojumu un regulējamu gājēju pāreju zonās (149)  
Bīstamas situācijas neregulējamu gājēju pāreju zonās (151)  
Tramvaja pieturvietu šķērsošana (153) Gājēju parādīšanās uz ceļa vietās,  
kur to nav paredzēts šķērsot (153) Tipiskās bīstamās situācijas  
dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanā (155)

Pēcvārds 158


