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Izglītoti satiksmes dalībnieki  
drošas Latvijas pamats

- Ģimene
- Skola
- Autoskola
- Tālākā izglītība



Izglītošana jau no pirmsskolas 
vecuma

• Satiksmes drošības pamati jau pirmsskolas izglītības 
iestādēs (rotaļu veidā);

• Regulāra satiksmes drošības apmācība no 10 gadu 
vecuma;

• Lai veicinātu satiksmes dalībnieku savstarpējo izpratni 
(gājējs-autovadītājs-velosipēdists), turpināt satiksmes 
drošības apmācību 10.-12. klasē, orientējoties uz 
jauno autovadītāju sagatavošanu.



Kā pilnveidot autoskolu kvalitāti?
• Tiek veidots autoskolu tops, apvienojot teorijas un 

braukšanas apmācības kopā;
• Teorijas un braukšanas apmācība veicama vienā

autoskolā, saglabājot pilna mācība procesa kontroli;
• 2 gadus pēc autoskolas beigšanas tiek veidots 

“autovadītāja dzīves gājums”;
• Instruktoru pārsertifikācija pēc pārkāpuma 

konstatēšanas; 
• Apmaksa tiek veikta tikai caur skolu (bezskaidras 

naudas norēķini).



Praktiski ieteikumi apmācību 
procesa pilnveidošanai

• Noteikt ilgāku apmācību laiku tiesību iegūšanai, tā
nodrošinot apmācību procesu arī ziemas periodā;

• Satiksmes psiholoģijas pamatu integrēšana mācību 
procesā;

• Online režīma ieviešana autoskolās, kontrolējot 
obligāto nodarbību veikšanu.

• Braukšanas nodarbību programmā iekļaut vairāk 
ikdienā iespējamu satiksmes situāciju;

• Noteikt vairāk obligāto braukšanas nodarbību.



Tālākā izglītība pēc autovadītāja 
apliecības iegūšanas

• 2 gadus pēc autovadītāja apliecības iegūšanas tālāka 
izglītība drošā un ekonomiskā braukšanā (pieejamība 
arī reģionos). 

• Stingra jauno autovadītāju pārkāpumu kontrole 
(agresija, ātrums, alkohols);

• Pārkāpumu rezultātā tiek noteiktas atbilstošas 
apmācības vai individuāla speciālista konsultācija 
(pieejamība arī reģionos);

• Restrukturizēt pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas 
programmu, padarot to pieejamāku un individuālāku.



DBS (Drošas Braukšanas Skola)

• Uzņēmums darbojas 10 gadus;
• DBS Latvijā ieviesa drošas un ekonomiskas 

braukšanas apmācības;
• Izdota grāmata “Mācies braukt droši!”;
• DBS pielieto atšķirīgu metodiku B kategorijas 

autovadītāju apmācībā:
- skolas kontrole pār visu apmācību procesu,
- braukšanas apmācība pie vairākiem instruktoriem,
- bezskaidras naudas norēķini.



Priekšlikumi izstrādāti ņemot vērā DBS Autoskolas
pieredzi, kā arī konsultējoties ar Austrijas, Lietuvas un

Zviedrijas partneriem.


