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LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA 

VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS 
 

Pamats: Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku foruma (turpmāk – Forums) Nolikums. 
 

VĒRTĒŠANA 
Sacensības sastāv no teorētiskajiem pārbaudījumiem un praktiskās braukšanas posmiem, 
kurus vērtē tiesnešu komanda.  

Komandas kopvērtējums – teorētisko disciplīnu vērtējumu, praktisko pārbaudījumu 
vērtējumu un iegūto papildpunktu punktu summa, no kā  atņemti komandai piešķirtie 
pārkāpumu soda punkti.  

Tiesnesim, papildus sacensību vērtēšanai posmos, ir tiesības izteikt mutisku norādījumu 
par Foruma Nolikuma 4.Pielikumā minēto noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās 
gadījumā piešķirt soda punktus 5 ballu sistēmā (fiksē soda punktu protokolā). Komandas 
pārkāpumu soda punkti ir visu komandas dalībnieku un komandas līdzjutēju soda punktu 
summa. Komanda, kas saņēmusi vairāk nekā 20 pārkāpumu soda punktus, tiek 



diskvalificēta. Foruma dalībnieks, kurš saņēmis vairāk kā 10 pārkāpumu soda punktus, tiek 
diskvalificēts. 

Komandas, kuru dalībnieki saņēmuši soda punktus par iekšējās kārtības noteikumu (doti 
4.Pielikumā) neievērošanu, nevar ieņemt godalgotās vietas. 

Komanda var iegūt papildus līdz 10 punktiem par organizatoru papildus rīkotajiem 
sacensību posmiem (ja tādi organizēti). 

Tiesnešu komanda sastāv no sacensību galvenā tiesneša, posmu atbildīgajiem 
tiesnešiem un tiesnešiem. Atbildīgie tiesneši katrā sacensību posmā apkopo rezultātus un, ja 
iespējams, nosaka labāko komandu un labāko individuālo dalībnieku, iesniedzot protokolu 
galvenajam tiesnesim. Galvenais tiesnesis apkopo visu posmu rezultātus. Uzvar komanda, 
kas ieguvusi kopvērtējumā vislielāko punktu skaitu. Godalgoto vietu komandām, kas 
ieguvušas vienādu punktu skaitu, tiek organizēts papildus konkurss. 

TEORĒTISKĀ DAĻA 

 
1. Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība  

Foruma pirmās kārtas sacensības. 
Katrs komandas dalībnieks atbild uz ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības 

jautājumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai 
tiek dots laiks – 15 minūtes. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas. Dalībnieki par 
katru pareizi novietotu ceļa zīmi  saņem 1 punktu un par katru pareizi atbildētu jautājumu 
saņem 2 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem.  

Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa un 
pareizi novietoto ceļa zīmju summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 260 
punkti. 

  
Foruma otrās kārtas sacensības. 
Individuālais pārbaudījums. Katrs komandas dalībnieks atbild uz ceļu satiksmes 

noteikumu un satiksmes drošības jautājumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un 
patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks – ne vairāk kā 30 sekundes uz vienu 
jautājumu. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas. Katra komandas dalībnieka 
maksimāli iespējamais vērtējums ir 40 punkti. Komandas punktu skaitu šajā posmā veido 
komandas dalībnieku rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 
240 punkti. 

Komandas pārbaudījums. Komanda saņem kopīgu ceļu satiksmes drošības uzdevumu 
(vai uzdevumus). Tiesnesis fiksē uzdevuma (uzdevumu) veikšanas laiku (laikus). Laikam 
beidzoties, darbs tiek pārtraukts. Tiesnesis fiksē atbilžu rezultātus. Komandas maksimāli 
iespējamais vērtējums ir 100 punkti.  
 
2. Velosipēdu tehniskā stāvokļa  pārbaude 

Foruma pirmās kārtas sacensības.  
Katrs komandas dalībnieks atbild uz 10 jautājumiem par velosipēda mezgliem un 

sistēmām, to ekspluatācijas un kopšanas nosacījumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild 
rakstiski un patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks – 30 sekundes vienam 
jautājumam. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas.  

Pēc tam 3 zēniem kopīgi 2 minūšu laikā jāatrod tiesneša sagatavoti 3 dažādi „bojājumi” 
(bojāti, nenostiprināti vai nenoregulēti mezgli, detaļas vai sistēmas).  

Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 1 punktu, bet par nepareizi 
atbildētu jautājumu punktus nesaņem. Par katru atrasto bojājumu 1 punkts. Ja bojājums 
netiek atrasts, tad 0 punktu.  

Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku rezultātu summa, kas 
summēta ar praktiskā pārbaudījuma rezultātu. Komandas maksimāli iespējamais 
kopvērtējums ir 63 punkti. 



 
 
Foruma otrās kārtas sacensības.  
 
Pirms posma komanda saņem avansā 50 punktus, ko komandai jācenšas nezaudēt. 

Uzdevumi komandas dalībniekiem tiek sadalīti šādi: 
 katrs zēns saņem uzdevumu - 2 minūšu laikā pārbaudīt, vai sacensību telpā esošs 
velosipēds ir darba kārtībā (tiesneši var norādīt uz atsevišķiem mezgliem (līdz pieciem), kas 
nav jāpārbauda). Pārbaudes rezultātā jāatrod 3 bojāti (arī nenostiprināti vai nenoregulēti) 
mezgli vai sistēmas, kas jāatzīmē (apvelkot vai pārsvītrojot) dalībniekiem izsniegtajā 
velosipēda zīmējumā (atšķirīgā no pārbaudāmā velosipēda) attēlā. Laikam beidzoties, 
tiesnesis savāc atbilžu lapas; 

katra meitene saņem uzdevumu 3 minūšu laikā ekrānā redzamajā velosipēda attēlā ar 
numurētām detaļām (kopsummā 21 detaļa) atpazīt iespējami vairāk dalībnieka vērtējuma 
lapā uzrādīto velosipēda detaļu. Atbildes (pareizie atbilstošie skaitļi) jāuzraksta dalībniekiem 
izsniegtajā dalībnieka vērtējuma lapā. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas.  

Katra meitene par pareizi neatzīmētām velosipēda detaļām saņem soda punktus  - 
nav noteiktas 6-9 detaļas - 2 punkti, nav noteiktas 10-14 detaļas - 4 punkti, nav noteiktas 15 
un vairāk detaļas- 8 punkti. 
  Katrs zēns par pareizi neatzīmētiem velosipēda mezgliem vai sistēmām saņem soda 
punktus  – nav atrasts viens bojājums - 2 punkti, divi bojājumi - 4 punkti, trīs bojājumi - 8 
punkti. 

Komandas vērtējums ir avansa punktiem atņemti komandas dalībnieku soda punkti 
(maksimāli iespējamais soda punktu skaits dalībniekam ir 8 un komandai 48). 
 
3. Pirmā palīdzība  

Foruma pirmās kārtas sacensības.  
Katrs komandas dalībnieks saņem jautājumu komplektu par pirmās palīdzības 

sniegšanu. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek 
dots 5 minūtes. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc visas jautājumu lapas. Dalībnieki par 
katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 2 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu 
punktus nesaņem. Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku 
rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 120 punkti. 

 
Foruma otrās kārtas sacensības.  
Katrs komandas dalībnieks saņem jautājumu komplektu par pirmās palīdzības 

sniegšanu. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek 
dots laiks  10 minūtēm. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc visas jautājumu lapas.  

Sacensībās jāveic otrs uzdevums, kas tiek izlozēts un visai komandai ir kopīgs – 
neatliekamās palīdzības manipulācija. Praktiskajā manipulācijā piedalās visi komandas 
dalībnieki, veicot gan cietušā, gan palīdzības sniedzēja funkcijas. 

Komandas punktu skaitu šajā posmā veido komandas dalībnieku testa jautājumu 
rezultātu summa (max 60 punkti) un komandas uzdevuma (max 20 punkti) novērtējuma 
summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 80 punkti. 

PRAKTISKĀ DAĻA 

 
Foruma pirmās kārtas sacensības. 
Katrā praktiskās daļas posmā dalībnieks saņem avansā 40 punktus, kurus jācenšas 

nezaudēt. Dalībnieka vērtējums posmā - 40 punkti mīnus praktiskās daļas posmā iegūto 
soda punktu summa. 

Komandas punktu skaitu katrā praktiskās daļas posmā veido komandas dalībnieku 
rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 240 punkti. 

  



Foruma otrās kārtas sacensības. 
Katrā praktiskās daļas posmā dalībnieks saņem avansā 25 punktus, kurus jācenšas 

nezaudēt. Dalībnieka vērtējums posmā - 25 punkti mīnus praktiskās daļas posmā iegūto 
soda punktu summa. 

Komandas punktu skaitu katrā praktiskās daļas posmā veido komandas dalībnieku 
rezultātu summa. Komandas maksimāli iespējamais kopvērtējums ir 150 punkti. 
 
PRAKTISKĀS DAĻAS SODA PUNKTU SISTĒMA 
 
1. Pamatnoteikumi 
Šķēršļu joslas jāveic precīzi tiesneša norādītajā secībā. Punktus zaudē šādos gadījumos: 

- ja sacensību dalībnieks ar kāju pieskaras zemei trases braukšanas laikā (izņemot pie 
finiša līnijas un apstāšanos pirms ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”); 

- ja dalībnieks atbalsta kāju vai roku pret šķēršļu joslas aprīkojuma elementiem; 
- ja trases aprīkojuma elementi tiek apgāzti vai izbīdīti no vietas; 
- ja sacensību dalībnieks izlaiž kādu trases elementu vai izbrauc elementus nepareizā 

secībā; 
- ja nepareizi tiek veikti šķēršļu joslu elementi; 
- ja netiek ievērotas ceļa zīmes, ceļa (trases šķēršļu elementu) apzīmējumi vai 

luksofora signāli, 
- ja netiek rādīti rokas signāli pirms manevru veikšanas. 

 
Soda punktu summa par kļūdām vienā šķēršļu trases elementā nepārsniedz soda punktus 
par dotā elementa izlaišanu.  
Ja trasē izmatoti kombinēti (divi vai vairāk) elementi, tad tos vērtē atsevišķi. 
Praktiskās braukšanas pārbaudījumos atļauts startēt tikai ar aiztaisītiem sporta 
apaviem un uzvilktu aizsprādzētu drošības ķiveri. 
 
2. Soda punkti praktiskajai daļai 
Kājas pieskaršanās zemei  
(ne vairāk kā trīs viena elementa veikšanas laikā)    3 punkti 
Trases trajektorijas izmainīšana, pārbraucot  
no elementa pie nākošā elementa      10 punkti 
  
3. Pamatelementu soda punkti praktiskās daļas elementiem 
 

1. Luksofors 
Starta līnijas šķērsošana pirms zaļās gaismas    5 punkti 
 

2. Šaurais dēlis 
Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni (ne vairāk kā 2 reizes)        1 punkts 
Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem (ne vairāk kā 2 reizes)     3 punkti 
Nobraukšana no dēļa pirmajā pusē un šķēršļa tālāka neturpināšana  10 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 
Nobraukšana no dēļa tā sākumā (1/3 dēļa) un šķēršļa tālāka neturpināšana tiek 
pielīdzināta elementa izlaišanai. 
 

3. Aplis (ar kreiso roku) 
Katra ķēdes pieskaršanās zemei    1 punkti 
Ķēdes vilkšana pa zemi      5 punkti  
Ķēdes roktura turēšana pie stūres    10 punkti 
Stabiņa apgāšana    3 punkti 
Ķēdes nenovietošana atpakaļ    5 punkts 
Elementa izlaišana, atkārtota veikšana vai citi pārkāpumi         20 punkti 



 
4. Aplis (ar labo roku) 

Katra ķēdes pieskaršanās zemei    1 punkti 
Ķēdes vilkšana pa zemi     5 punkti 
Ķēdes roktura turēšana pie stūres    10 punkti 
Stabiņa apgāšana    3 punkti 
Ķēdes nenovietošana atpakaļ    5 punkts 
Elementa izlaišana, atkārtota veikšana vai citi pārkāpumi         20 punkti 
 

5. Astotnieks (pa kreisi) 
Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas  
vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu  
(skaita katru kājas pieskārienu)    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras    1 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            20 punkti 
 

6. Astotnieks (pa labi) 
Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas  
vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu  
(skaita katru kājas pieskārienu)    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras    1 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            20 punkti 
 

7. Slaloms 
Slaloma stabiņa apgāšana vai izkustināšana    3 punkti 
Slaloma vārtu izlaišana    6 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    3 punkti 
Kājas atbalsts pret aprīkojuma elementu    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi           20 punkti 
 

8. Joslu maiņa pa kreisi 
Uzbraukšana joslas robežlīnijai, par katru uzbraukšanu    2 punkti 
Joslas robežlīnijas šķērsošana, par katru šķērsošanu    5 punkti 
Joslas beigu apzīmējuma  apbraukšana vai apgāšana,  
par katru apbraukšanu vai apgāšanu    8 punkti 
Signāla neparādīšana, nepareiza parādīšana    8 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi              50 punkti 
 

9. Slīpais dēlis 
Katra nobraukšana no dēļa beigu trešdaļā ar vienu riteni    3 punkti 
Katra nobraukšana no dēļa beigu trešdaļā ar abiem riteņiem   20 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    50 punkti 
 

10. Bremzēšana un apstāšanās noteiktā laukumā 
Finiša barjeras apgāšana    7 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    7 punkti 
Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma    8 punkti 
Katra kājas pieskaršanās pie zemes ārpus bremzēšanas  
laukuma, par katru pieskaršanos     5 punkti 
Katra kājas pieskaršanās pie zemes pirms  
Bremzēšanas manevra pabeigšanas    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    50 punkti 
  



11. Šaura josla 
Bloka (katra) apgāšana, izkustināšana no vietas  
vai uzbraukšana uz tā, vai arī ja atbalsta kāju pret  
aprīkojuma elementu    3 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras    3 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            20 punkti 

 
12. Grumbuļaina braukšanas josla 

Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)   2 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi               20 punkti 

 
13. Šūpuļdēlis 

Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni    1 punkts 
Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem    3 punkti 
Elementa izlaišana vai nobraukšana no dēļa pirms  
tā pārsvēršanās uz otru pusi, vai citi pārkāpumi    20 punkti 
 

14. Koridors (taisni) 
Bloka (katra) apgāšana vai arī ja atbalsta kāju  
pret aprīkojuma elementu    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras    1 punkts 
Izbraukšana ar abiem riteņiem ārpus elementa  
par katru izlaisto bloku pāri      2 punkti  
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            20 punkti 
 

15. Koridors (ielokā) 
Bloka (katra) apgāšana, izkustināšana no vietas,  
vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras ar vienu riteni    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras ar abiem riteņiem    2 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi      20 punkti 

 
16.  Šaurs koridors (stūres augstumā) 

Pirmo (katra) šķēršļu izkustināšana    8 punkti 
Otrā (katra) šķēršļu izkustināšana       5 punkti  
No trešā (katra) šķēršļu izkustināšana      3 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            50 punkti 
 

17.  Smilts vai grants segums 
Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)   2 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi              20 punkti 
 

18. Akmeņains ceļš  
Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)   2 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                20 punkti 
  

19. Sliedes 
Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)   2 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                20 punkti 

20.  Nelīdzens ceļš  



Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)   2 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi               20 punkti 
 

21. Mugursoma vai krava uz bagažnieka 
Braukšana bez mugursomas vai kravas     20 punkti 
 

22.  Negaidīts šķērslis  
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                20 punkti 
 

23. Nelīdzens ceļš ar ūdeni 
Braukšana pa joslas robežlīniju    2 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi               20 punkti 

 
24. Uzbrauciens 

Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni    1 punkti 
Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 
 

25. Priekšmeta paņemšana un nolikšana (ar vienu roku) 
Priekšmeta nepaņemšana     3 punkti 
Priekšmeta nenolikšana         3 punkti 
Īsa rokas ar priekšmetu pieskaršanās velosipēdam (katra)   2 punkti 
Trases veikšana ar rokas atbalstu pret velosipēdu (>1/2 trases)    6 punkti 
 

26. Skats atpakaļ 
Pilnīgi nepareiza skaitļa vai figūriņas nosaukšana 
vai arī nenosaukšana    15 punkti 
Nepareizi nosaukti skaitļa 2 cipari     8 punkti 
Nepareizi nosaukts skaitļa 1 cipars    3 punkti 
 

27. Bremzēšana uz slidena pamata 
Finiša barjeras apgāšana    5 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 

 
28. Bremzēšana uz smilšaina vai grantēta ceļa seguma 

Finiša barjeras apgāšana    5 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 
 

29. Bremzēšana ielokā 
Finiša barjeras apgāšana    5 punkti 
Sānu līnijas šķērsošana    5 punkti 
Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 
 

30. Loks slīpumā 
Izbraukšana no joslas (viens vai abi riteņi)    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi      20 punkti 
 



31. “Guļošais policists” 
Izbraukšana no katras joslas (viens vai abi riteņi)    3 punkti 
Katra šķēršļa izlaišana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai šķēršļa veikšana nebraucot    20 punkti 
 

32. Viļņains ceļš 
Izbraukšana no joslas (viens vai abi riteņi)    3 punkti 
Katra šķēršļa izlaišana    5 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 
 

33. Lēna braukšana 
Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni    1 punkts 
Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi      20 punkti  
 

34. Ātrumposms 
Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni    1 punkts 
Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi      20 punkti  

35. Ātruma noteikšana 

Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni    1 punkts 
Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi      20 punkti  
 

36. Braukšana grupā 
Katra grupas dalībnieka CSN pārkāpums    3 punkti 
Figūras izlaišana    20 punkti 
 

37. Bremzēt un braukt 
 
38. Šaurs loks 

 
39.Augstuma barjera 

Latiņas apgāšana    5 punkti 
Sānu barjeras apgāšana    10 punkti 
Figūras izlaišana, latiņas tīša nogāšana vai citi pārkāpumi    20 punkti 

40.Bojātas bremzes 

 
41. Ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” 

Ceļa zīmes neievērošana    5 punkti 
 

42. Skats atpakaļ, pirms braukšanas uzsākšanas    5 punkti 
 

43.Braukšana ierobežotā laukumā  
Izbraukšana ārpus laukuma (katra)    3 punkti 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi    20 punkti 

  



44.„S” burts (pa labi) 
Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas,  
vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras    1 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            20 punkti 
 

45.„S” burts (pa kreisi) 
Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas,  
vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu    1 punkts 
Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras    1 punkts 
Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi            20 punkti 
 

46.Braukšana saskaņā ar ceļa zīmēm un satiksmi regulējošiem līdzekļiem 
Ceļa zīmes vai luksofora signāla norādījuma neievērošana    1 punkts 
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums    1 punkts 
Pārbaudījuma izlaišana  vai citi būtiski pārkāpumi          25 punkti 
 

 
 


