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Ievads 

 

Pētījuma objekts: 

Mopēds – ceļa satiksmes dalībnieks 

Mērķis:  

 Izpētīt mopēdu, kā satiksmes dalībnieka spēja iekļauties kopīgā ceļu satiksmes drošības 

telpā. 

 

Uzdevumi: 

 Radīt izpratni par neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību. 

 Veidot priekšstatu kā būt mobilam ir ne tikai stilīgam, bet arī drošam. 

 

 

 

Es vēlos vadīt mopēdu motociklu un darīt to labi. Domāju, ka saņemtas braukšanas tiesības ir tikai 

puse no zināšanām un prasmēm. Noteikumu zināšana palīdz labāk saprast satiksmi, tās dalībnieku 

rīcības jēgu un pašam justies drošāk uz ceļa. 

Savā pētnieciskajā darbā es vēlētos iepazīties un apkopot svarīgāko informāciju, kas būtu jāzina 

paralēli satiksmes noteikumiem un ceļazīmēm, lai būtu mobils un drošs, tā pasargājot sevi un citus. 

 

Kas ir mopēds un motocikls? 

 

Mopēds ir divriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 cm3, bet ceļu 

satiksmē pieļaujamais braukšanas ātrums ir līdz 45 km/h. Motocikls ir divriteņu mehāniskais 

transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā, kura motora darba tilpums ir 50 cm3 vai lielāks, un 

konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 km/h. Par motocikliem tiek uzskatīti arī 

sniega motocikli. Tricikls un kvadricikls ir trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskie transportlīdzekļi, 

kuru konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 km/h vai kuriem ir iekšdedzes 

motors ar 50 cm3 vai lielāku darba tilpumu (kvadricikla pašmasa nepārsniedz 400 kg (550 kg, ja tas 
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paredzēts kravu pārvadāšanai) un jauda – 15 kW). Šis termins attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar 

pašmasu virs 350 kg, bet neattiecas uz motocikliem ar blakusvāģi. 

Mopēds ir ļoti kompakts braucamrīks, bet tā kā to darbina motors, tas ir galvas tiesu sarežģītāks par 

velosipēdu. Pirms sākt braukt uz ielas, ir svarīgi rūpīgi izpētīt, par ko atbildīga kura poga, kā 

darbojas aizdedze, kā atvērt benzīna bāku, ko norāda tahometrs, spidometrs un pagrieziena rādītāji 

un kā ieslēgt mopēdam gaismas, ja vien tas nenotiek automātiski – ieslēdzot aizdedzi. Jo labāk 

pārzināšu, kur un kas mopēdā atrodas, jo drošāk jutīšos, pārvietojoties ar to. Ideāls gadījums – jau 

pirms izbraukšanas uz ceļa bez skaitīšanās spēt orientēties savā braucamrīkā. 

 

Manai drošībai 

Apģērbs 

Pareizi izvēlēts apģērbs var pasargāt ķermeni no pamatīgiem nobrāzumiem un pušumiem, krītot. Ne 

velti motociklisti izvēlas ādas jakas un bikses. Kritiena brīdī šīs drēbes rada aizsargkārtiņu starp 

zemi un cilvēka ādu, kamēr sintētiski materiāli pielīp ķermenim un pušumi –garantēti. Lai sargātu 

potītes, apaviem jābūt pietiekami augstiem un stabiliem, bet rokās ieteicams vilkt cimdus gan 

ērtākai mopēda vadīšanai, gan roku pasaudzēšanai no kritienu sekām. 

 

Ķivere 

Visā pasaulē pārsteidzoši liels motobraucēju skaits, kuri ir cietuši ceļu satiksmes negadījumos, 

braukuši bez ķiveres. Krītot no mopēda, galva gandrīz vienmēr atsitas pret zemi, tādēļ vadītāja 

uzdevums ir maksimāli pasargāt no traumām. Šo patiesību apstiprinās jebkurš motociklists vai 

skrituļslidotājs. Ķivere ir rūpīgi jāaizsprādzē, jo brīvi plīvojošas lences, iespējams izskatās 

bezrūpīgi, bet trieciena brīdi draud ar ķiveres zaudēšanu un galvas traumām. 

 

Acu un sejas sargs 

Tas nepieciešams, lai pasargātu sevi no vēja, smiltīm, insektiem, lietus un mazu akmentiņu 

lidojuma, ko gaisā sagriež priekšā braucoši auto .Saulesbrilles šajā ziņa ir visneefektīvākās un nav 

paredzētas nopietnākiem ‘’darbiem’’ kā vien aizsardzība no saules. Visefektīvākais ir sejas sargs, 

kas iestrādāts pašā ķiverē. 
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Mūzika 

Klausīties labu mūziku ir lieliska atpūta mājas vai pasākumos, bet piedaloties ceļu satiksmē no tā 

vajadzētu izvairīties. Satiksmē ir pārāk dzīva un prasa nemitīgu koncentrēšanos un reaģēšanu un 

dažādām situācijām. Ne velti dzirde ir viena no mūsu svarīgākajām maņām.  Protams, patīkamāk ir 

klausīties iemīļotu grupu, nekā motora trokšņus, bet tā var nepamanīt būtiskas skaņas – taurēšanu, 

bremzēšanu, operatīvā transporta tuvošanos. 

 

Mobilais telefons 

Autovadītājiem aizliegts runāt pa mobilo telefonu, kad tie devušies ceļa. Bet ne jau tāpēc, ka būtu 

grūti vadīt ar vienu roku, vai pat vispār neturot stūri, bet gan tādēļ, ka saruna pa mobilo telefonu ļoti 

novērš uzmanību. Aptaujas liecina, ka liels procents avāriju notiek brīdi, kad autovadītājs runājis pa 

telefonu. Ne mazāk bīstami ir runāt pa telefonu, vadot mopēdu. Ja auto vadītāju sargā dzelži, 

mopēda vadītāju nesargā nekas – tikai paša uzmanība un spēja ātri reaģēt. 

 

Apreibinošās vielas 

Alkohols un citas apreibinošās vielas nav savienojams ar braukšanu tieši tā iemesla dēļ, ka 

vadītājam mazinās koncentrēšanās un reaģēšanās spējas. Nebrauc, ja lietots alkohols. Ej kājām ! 

 

Kas jāzina par laika apstākļiem un ceļa segumu 

 

Laika apstākļi 

Slapjā laikā ceļi kļūt slideni. Uz asfalta nokļuvusi mašīnu eļļa komplektā ar sīku lietutiņu pastiprina 

brauktuves virsmas īpašību izmaiņas – tā kļūst ļoti slidena un reizēm pilnīgi neprognozējama. Stiprā 

lietū ir grūtāk nobremzēt. Tā ir tikai neliela daļa nepatikšanu, ko braucējam var sagādāt nelāgi laika 

apstākļi. 

 

Tumsa 

Braucot pustumsā vai naktī izmantot savā apģērbā atstarojošos materiālus. Tā var būt veste ar 

atstarojošām strīpām vai atsevišķi atstarotāji, kas piekārti, pielīmēti vai iestrādāti drēbēs. 
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Redzamība 

Ne tikai tumsā, bet arī lietainā laikā ir apgrūtināta redzamība, turklāt mopēdam nav jumta virs 

galvas. Ja tiešam gatavojas braukt, jāuzvelk mugurā kaut kas košāks un pamanāmāku 

 

Peļķes 

Mēs nezinām, kas slēpjas zem duļķainā, netīrā peļķes ūdens. Tur var būt gan dziļa bedre, gan stikli. 

Dažkārt ir ļoti patīkami izbraukt cauri peļķēm, lai šļakatas ietu uz abām pusēm, bet darīt to vajag 

lēnām. Tur klātne tikai neuzmanīgi vadītāji, bet arī katrs, strauji braucot cauri peļķei, var nošļakstīt 

gājējus. Taču arī es pats laiku pa laikam esmu gājējs, tādēļ jābūt saudzīgiem un uzmanīgiem pret 

tiem, kas pārvietojas kājām. 

Pirms izbraukšanas uz ceļa 

 

Ja mopēdam nav pagriezienu rādītāju, jāapgūst signālu nodošanu citiem braucējiem ar roku 

palīdzību. Jo kā autovadītājiem uzminēt, ka esmu sadomājis nogriezties pa labi, vai kreisi, vai 

apstāties ? Ja to iemācās darīt tad, kas signalizēs pār saviem nodomiem, būs vairāk pār tiem ,kas to 

nedarīs. Un uz ielas būs drošāk citiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas pamazām pieradīs , ka ar 

mopēdu vadītājiem var rēķināties ,uz tiem var paļauties, viņi ir prognozējami un  saprotami. Lai 

signalizētu ar roku, ir jāiemācās braukt, vadot mopēdu ar vienu roku. Par plānoto manevru, 

jāsignalizē pirms tā veikšanas. Kad veic pagriezienu, jātur stūre ar abām rokām! 

 

Pagriezieni 

Ir svarīgi laicīgi samazināt braukšanas ātrumu, lai spētu ieņemt vietu pagriezienā. Tieši šī ir daudzu 

jauno braucēju grūtāk apgūstamā mācība viņi izbrauc līkumus nesamazinot ātrumu, pēkšņi 

atskāršot, ka braucamrīks ir kļuvis gandrīz nevaldāms, vai arī iebraucis pretī braucošā satiksmes 

joslā. Iesākumā iemācies ievērojot likums izbraukt lēnām. Vēlāk pats izvēlēsies ātrumu, ar kādu 

ātrumu ir droši veikt šo manevru. 

 

Bremzēšana 
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Mopēdam ir divas bremzes – priekšējā un aizmugurējā riteņa apturēšanai. Priekšējā ir stiprākā un 

nodrošina ¾ no bremzēšanas spēka. Mopēda vadītāja uzdevums ir iemācīties vienlaikus bremzēt ar 

abām, kā arī nelielā ātrumā izpētīt katras atsevišķās bremzes darbību. 

Jāmācās arī strauji bremzēt. Lai zinātu, cik liels ceļa posms un laiks ir nepieciešams lai apstātos. 

Jo lēnāk brauc , jo grūtāk noturēt līdzsvaru Tādēļ jāiemācās veikt visdažādākos manevrus, braucot 

ļoti lēni. Jo meistarīgāk to apgūst, jo labāk varēs izvairīties no kritieniem. 

 

Braukšana pa taisnu līniju 

Tā ir viena no pamatiemaņām, kas jāapgūst, lai varētu braukt pa ielu. Var trenēties braukt pa 

novilktu līniju kāda tukša laukumā. Lai noturētu līdzsvaru, tikai nedaudz jāpagroza stūre. Ja izdodas 

nepārsniegt 15 cm amplitūdu no novilktās līnijas, tad šis manevrs labi padotas. 

 

Skatīties pāri plecam 

Jāiemācās braucot paskatīties atpakaļ un novērtēt, ko dara aizmugurē braucošie. Tas , ka ir 

atpakaļgaitas spoguļi, nedod vadītājam pilnu kopainu par to, kas notiek aizmugurē . Īpaši šis 

iemaņas noderēs pagriezienos un mainot joslas. Lai trenētos, var noderēs tā pati uz ceļa novilktā 

līnija. Jācenšas negrozīt stūri skatoties atpakaļ. 

 

Reakcija ārkārtas situācijas 

Ielas ir ne tikai pārpildītas ar transportlīdzekļiem un brauktuvi nevietā šķērsojošiem gājējiem, bet arī 

bedrēm un brīžam – pat vaļējām kanalizācijas lūkām. Ja jūties droši uz ceļa un uzmanīgi spēj vērot 

pārējos satiksmes dalībniekus, tad izmaiņas viņu kustības stilā brīdinās tevi pār gaidāmo šķērsli. Lai 

labāk sagatavotos šādām ārkārtas situācijām, tukša laukumā patrenējies pagriezienus gan uz asfalta, 

gan smilšu ceļa, gan grants laukumiņā. 

Ar mopēdu satiksmē 

 

Nedrīkst aizmirst, lai arī mopēdiem nav lieli un spēcīgi motori un tie nebrauc pārāk ātri, tomēr 

mopēds ir ļoti grūti pamanāms citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tāpēc, lai varētu droši 

piedalīties satiksmē, ir jāzina noteikumi, pēc kādiem šī satiksme notiek. Un tas nebūt neaprobežojas 

ar luksofora signālu un ceļa zīmju ievērošanu. Jāmācās ne tikai droši braukt pašam, bet arī jāspēj 

paredzēt, kā varētu rīkoties apkārtējie ceļu satiksmes dalībnieki. Mopēds atšķirībā no citiem 
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transportlīdzekļiem brauc uz diviem riteņiem. Ja uz ceļa citiem nepieciešama pilna braukšanas josla, 

mopēdam – tikai neliela tās daļa. 

 

 

Kur drīkst braukt ar mopēdu 

Velosipēdu ceļi Latvijā paredzēti arī mopēdu vadītājiem. Turklāt, ja līdzās brauktuvei ir velosipēdu 

ceļš, noteikti jābrauc pa to. Šādā gadījumā nedrīksti izmantot brauktuvi. Savukārt vietās, kur ārpus 

krustojuma velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksmi neregulē ne luksofors, ne ceļa zīmes, 

jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauks pa šķērsojamo ceļu. Ja veloceliņa nav vispār un jābrauc 

pa brauktuvi jāturas pēc iespējas tuvāk tās labajai ārējai malai! Pilsētā jau tā ir ļoti intensīva 

satiksme, tādēļ jā ļauj arī citiem izmantot joslu, pa kuru tu brauc! Ja priekšā parādīsies šķērslis, 

brīdinot citus braucējus, tas jāapbrauc. Pēc tam atkal atgriezties savā brauktuves daļā! Ārpus 

apdzīvotām vietām, ja ir asfaltēta nomale ir ieteicams izmantot to, lai netraucētu pārvietoties ātrāk 

braucošiem transportlīdzekļiem, bet nedrīkst aizmirst, ka braucot pa nomali nedrīkst traucēt 

gājējiem. 

Kad ceļā uzrodas nekustīgs šķērslis, un jā veic apbraukšana: 

 Jāpaskatās atpakaļ, vai no aizmugures netuvojas kāds transportlīdzeklis, kurš uzsācis 

apbraukšanu. Priekšroka ir viņam, jānogaida līdz ceļš ir brīvs un apbraukt šķērsli ir droši! 

 Pirms manevra uzsākšanas jāieslēdz kreisā pagrieziena rādītājs! 

 Jāparaugās, vai pa joslu pretim nebrauc transportlīdzekļi! Ja iela ir šaura un samainīšanās ar 

pretim braucošu transportlīdzekli - apgrūtināta, vadītājam, kura pusē atrodas šķērslis, jādod 

ceļš pretim braucošajam! 

 Šķērslim garām jābrauc uzmanīgi. 

 Kad šķērslim veiksmīgi tikts garām, un gatavojies atgriezies savā brauktuves daļā, 

jāsignalizē par to citiem satiksmes dalībniekiem, ieslēdzot labo pagriezienu! 

 Ja priekšā ir vairāki viens otram sekojoši šķēršļi, tad pēc katra apbraukšanas neatgriezies 

savā brauktuves daļā, bet gan apbrauc tos visus un tikai tad atgriezies! Pretējā gadījumā 

vadītājs ir slikti pamanāms citiem braucējiem!  

Apdzīšana 

Šis manevrs ir krietni bīstamāks par stāvoša šķēršļa apbraukšanu, jo šķērslis kustas. Braucot ar 

mopēdu, apdzīšanu nevajadzēs veikt pārāk bieži, jo vismaz teorētiski mopēds ir lēnāks par 

automašīnām, tomēr uz ielas un jo īpaši sastrēgumos var gadīties visādi, tādēļ jābūt gatavam arī 

apdzīšanai. 
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Pirms apdzīšanas sākuma vadītājam jāpārliecinās par to, vai: 

 nevienam aiz viņa braucošajam transportlīdzekļa vadītājam, viņš nevarētu traucēt; 

 pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs nerāda kreisā pagrieziena 

signālu; 

 apdzīšanas laikā netiks traucēti pretim braucošie transportlīdzekļi; 

 pēc apdzīšanas viņš varēs atgriezties iepriekšējā braukšanas joslā, netraucējot apdzenamo 

transportlīdzekli; 

 Svarīgi pirms uzsākt apdzīšanu jābūt pārliecinātam, ka brauc krietni vien ātrāk par 

apdzenamo. 

Apdzīšanu veikt aizliegts: 

 Uz gājēju pārejām; 

 Uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un tuvāk par 100 m pirms tām; 

 Braucot kalnā, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti 

transportlīdzekļi, ēkas vai apstādījumi; 

 Neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret 

šķērsojamo ceļu 

 

Pasažieru un kravu pārvadāšana 

 

Ar pasažieru pārvadāšanu noteikti nevajadzētu nodarboties, jo pasažierus drīkst pārvadāt tikai 

pieaugušie - pilngadīgas (vismaz 18gadu vecumu sasniegušas) personas. 

Ne ar visiem mopēdiem paredzēts pārvadāt vēl kādu bez paša 

mopēda vadītāja. Pasažierus atļauts pārvadāt, kuriem ir īpaši paredzēta pasažiera 

vieta. 

Kravu var pārvadāt, tomēr atceroties, ka ceļu satiksmes noteikumi liedz pārvadāt tādu kravu, kas 

traucē vadīšanu, vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ja jāved lielas kravas, jāizmanto 

speciāli mopēdam paredzētās piekabes. Tās aizmugurē jāpiestiprina sarkanas gaismas 

atstarotājs. 
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Uzmanīties un iegaumēt 

 

Vienmēr jāpatur prātā, ka uz ceļa starp brauktuves malā stāvošiem auto var negaidīti iznākt gājējs! 

Gājēji mēdz būt neuzmanīgi. Viņi pieraduši pie tā, ka pa ielu pamatā brauc automobiļi un, pirms 

ielas šķērsošanas, ar acīm meklēs tuvojošos auto, bet mopēdu ar vadītāju var nepamanīt. Par to ir jā 

pārliecinās arī citās dzīves situācijas, ne tikai uz ceļa. Kad tuvojies brauktuves malā atstātam auto  

īpaši, ja pamana tajā vadītāju, jābūt uzmanīgam, jo cilvēki var atvērt mašīnas durvis tieši acu 

priekšā. 

 Vari būt drošs, ka cita transportlīdzekļa vadītājs tevi pamanījis, ja redzi viņa acis sānu atpakaļskata 

spogulī. Ja iela ir šaura un pretim braucošs transportlīdzeklis apdzen brauktuves malā stāvošu auto, 

jābūt uzmanīgam, lai pietiktu vieta uz ceļa. Labāk nogaidīt pirms apdzinējs pabeidzis manevru. 

Nedrīkst braukt blakus smagajiem transportlīdzekļiem un autobusiem, jo visticamāk var nokļūt viņu 

diezgan plašajā neredzamajā zonā un vadītājs var neredzēt. 

No māju pagalmiem izbrauc automašīnas. Turklāt nereti šīs izbrauktuves ir šauras ejas starp divām 

mājām. Tam, kurš izbrauc no pagalma, nākas izvirzīties labu gabalu uz ietves, lai novērtētu situāciju 

uz ielas. Šie braucēji var būt bīstami. Savā vaļā palaisti suņi laiku pa laikam ir visu divriteņu 

braucēju bieds. Braucošs cilvēks suņiem rada vēlmi skriet pakaļ un riet. Jo ātrāk brauc, jo 

interesantāk tas šķitīs sunim. Ja jūt, ka situācija kļūst bīstama, jānokāpj no mopēda, turot to starp 

sevi un suni un mierīgā balsī jārunā ar "uzbrucēju". Pēc brītiņa sunim visticamāk apniks, un viņš 

dosies savās gaitās. 

Ko aizliegts darīt mopēda vadītājam 

 

 Braukt, neturot stūri. 

 Braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa. 

 Pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu, vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus. 

 Vest ar mopēdu pasažierus, ja tas nav paredzēts pasažieru pārvadāšanai. 

 Braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. 

 Vilkt mopēdu, kā arī citus transportlīdzekļus, izņemot piekabes, kas izgatavots speciāli šim 

nolūkam! 
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Pētījuma rezultātu apkopojums 

 

Pamatprasības, lai kļūtu par mopēda vadītāju. 

Mopēda vadītāja apliecība: 

 No 14 gadiem var iegūt mopēda vadītāja apliecību 

Mopēda reģistrācija: 

 Ja vēl nav 16 gadi, mopēds jāreģistrē uz vecāku, vai cita pieaugušā vārda. 

 Pēc reģistrācijas saņem : 

 vienu numura zīmi 

 transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. 

Mopēda obligātais aprīkojums: 

 Numura apgaismojuma lukturi 

 Trokšņu slāpētājs 

 Stāvbalsts 

 Gaismas virzienrādītājiem 

 Spidometrs 

 Skaņas signāls 

 Sarkans gaismas atstarotājs mopēda aizmugurē 

 Balts priekšējais gaismas lukturis 

 Atpakaļskata spoguļiem 

 Aizmugurējo bremžu lukturi 

 Divas savstarpēji nesaistītas bremzes. 

 

Patreizējās intereses, zināšanas, iemaņas un prasmes 

 interesējos par motosportu; 

 ar motociklu braucu no 7 gadu vecumu, bet nepiedalos satiksmē; 

 skatos raidījumus par motosporta tēmām; 

 patreiz man ir velosipēda vadītāja apliecība; 
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 ir pieredze motocikla tehniskajā apkopē un uzbūvē. 
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Izvirzītā mērķa sasniegšanas plāns 

 iegūt mopēda vadītāja apliecību; 

 visos iespējamos veidos gūt zināšanas; 

 meklēt apkopot informāciju par mopēdiem un motocikliem; 

 pilnveidot pieredzi mopēda vadīšanā; 

 papildināt zināšanas par ceļa satiksmes noteikumiem; 

 piedalīties ceļa satiksmē ar mopēdu; 

 sadarboties ar citiem skolēniem vienotos projektos. 

Secinājumi 

 

1. Apkopojot un analizējot informāciju kļuvu zinošāks par satiksmi, tās drošību un savu vietu 

tajā – gan kā gājējs, gan velosipēdists, gan moto braucējs. 

2. Noskaidroju, kurus transporta līdzekļus un ar kādiem nosacījumiem var vadīt pusaudži. 

3. Nemazāk svarīgs ir pareizi izvēlēts apģērbs, aizsargierīces un atstarojošie elementi.  

4. Nodrošināt mopēda tehnisko stāvokli, lai varētu ar to braukt. 

5. Braukšanas laikā pie mopēda vadītāja jābūt mehāniskā transporta līdzekļa vadītāja 

apliecībai. 

6. Iepazinos ar noteikumiem, ko nepieciešams zināt mopēda vadītājam, lai iesaistītos satiksmē. 

7. Pusaudžiem ir aizliegts pārvadāt pasažierus. 

 

Nobeigums 

Kļūstot par satiksmes dalībnieku jāspēj, ātri un nekavējoties, pieņemt pareizo lēmumu jebkurā 

situācijā, tam pamatā ir tikai pamatīgas teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un vadītāja 
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reakcija. Brīvo laiku labprāt pavadu pārvietojoties ar velosipēdu, motorolleru un motociklu, tādēļ 

bija interesanti pilnveidot zināšanas, ko bagātīgi piedāvā CSDD. 

Mērķtiecīgi turpinot, uzlabojot un pilnveidojot savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

varu pakāpeniski sasniegt izvirzīto mērķi. 
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