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Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā



Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti 
CSN izraisīšanā: 

 nepareizi  veikts manevrs, nepietiekama pārliecināšanās par 
drošību pirms manevra veikšanas



Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti 
CSN izraisīšanā: 

 vietās, kur velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi, neievēro 
brauktuves šķērsošanas noteikumus (nobraucot no ietves 
nesamazinot ātrumu vai nepārliecinoties par drošību šķērso 
brauktuvi)



Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti 
CSN izraisīšanā: 

 neuzmanīgi vēro (neievēro) satiksmi regulējošo luksoforu 
prasības (krustojumos uzstādīti jaunie velosipēdu vadītāju luksofori, 
kuri nosaka kārtību, kad velosipēdu vadītājiem atļauts šķērsot 
krustojumu)






Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs 
aspekti CSN izraisīšanā: 

 tumši velosipēdisti nepietiekamas redzamības apstākļos

 nepietiekama laikapstākļu riska novērtēšana attiecībā uz 
velosipēda vadīšanu un vadītāja koncentrēšanās spēju



Velosipēda vadītāja ekipējums



SATIKSMES NOTEIKUMI, 1937. gads



SATIKSMES NOTEIKUMI, 1937. gads



SATIKSMES NOTEIKUMI VELOSIPĒDISTIEM, 1938. gads



SATIKSMES NOTEIKUMI VELOSIPĒDISTIEM, 1938. gads



Kur un kā pārvietojas velosipēdisti

Velosipēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami 
tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. 

Ja brauktuvei blakus ir iekārtots velosipēdu ceļš, velosipēdu 
vadītājiem jāpārvietojas tikai pa to!



Kur un kā pārvietojas velosipēdisti 
pilsētās

Velosipēdu ceļš

Gājēju un velosipēdu ceļš

Gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, 
kas apzīmēts ar 415., 416. vai 
417.ceļa zīmi un paredzēts 
gājējiem un braukšanai ar 
velosipēdu

Velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts 
braukšanai ar velosipēdiem un 
mopēdiem (var būt apzīmēts ar 
413.ceļa zīmi vai 932. vai 941.ceļa 
apzīmējumu);



Velosipēdistu braukšanas iespējas



Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem 
atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās 
platumā. Dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes staciju un 
stāvvietu teritorijā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir 
priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu 
transportlīdzekļu braukšanu.



Velosipēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami 
tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz 
brauktuves atļauts izbraukt, tikai lai apbrauktu, apsteigtu vai 
apdzītu vai, ja braukšanai attiecīgajā virzienā ir iekārtota atsevišķa 
braukšanas josla.



Nogriežoties pa kreisi vai 
apgriežoties braukšanai 
pretējā virzienā -

Krustojumos apdzīvotās vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, 
velosipēdu vadītājiem brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuvju 
labo malu, iepriekš pārliecinoties par ceļu satiksmes drošību un dodot ceļu 
tajā pašā virzienā braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem, kam saskaņā ar braukšanas noteikumiem 
krustojumos ir priekšroka. 

Ja braukšanai pa kreisi iekārtota atsevišķa
braukšanas josla, nogriezties atļauts no šīs joslas
labās malas.



Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā 
ārpus krustojumiem atļauts no brauktuves labās malas.



Velosipēdu vadītājiem domātie luksofori

Dzeltens mirgojošs signāls vai divi pārmaiņus mirgojoši dzelteni signāli atļauj
kustību un informē par neregulējamu krustojumu, gājēju pāreju, ceļu darbu 
vietu vai citu bīstamu ceļa posmu. 
Lai informētu par neregulējamu gājēju pāreju vai vietu, kur satiksme netiek 
regulēta un brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš vai gājēju un velosipēdu ceļš, var 
lietot dzeltenu mirgojošu signālu vai divus pārmaiņus mirgojošus dzeltenus 
signālus ar attiecīgi cilvēka siluetu, velosipēda simbolu vai cilvēka siluetu un 
velosipēda simbolu.



Sabiedriskais pasažieru transports

Apdzīvotās vietās vadītājam 
jādod ceļš trolejbusiem un 
autobusiem, kuri sāk braukt no 
apzīmētas pieturas.

Vadītājam jādod ceļš 
gājējiem, kuri iet uz tajā 

pašā braukšanas virzienā 
pieturā (ceļa vidū) apturētu 

tramvaju vai nāk no tā.



Vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas 
trajektorijas krustojas ar pārējo 
transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām un 
velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, velosipēdu 
vadītāji drīkst turpināt braukt tad, kad tie 
novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, 
kas tuvojas, kā arī novērtējuši to  braukšanas 
ātrumu un pārliecinājušies par drošību.

Bīstamas situācijas



“Lielo transportlīdzekļu” aklās zonas



• braukt, neturot stūri
• braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa
• pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu 
satiksmes dalībniekus
• vest ar velosipēdu pasažierus, ja tas nav speciāli sagatavots šim 
nolūkam
• braukt ar velosipēdu pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu 
ceļš;
•Vilkt velosipēdus, izņemot piekabes, kas izgatavotas speciāli šim 
nolūkam
• braukt pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi 

Velosipēdu vadītājiem aizliegts:



Kur atrast mācību materiālus:



Radošu mācību laiku un

veiksmi eksāmenā!


	� Velosipēdisti ceļu satiksmē �
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Radošu mācību laiku un�� veiksmi eksāmenā!

