92% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

Autovadītāju aptauja par satiksmes drošības aktualitātēm.
Latvijas Automoto biedrības (LAMB) īstenotā un Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansētā projekta „Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes
stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai” ietvaros
2011.gada decembrī tika veikta LAMB un Latvijas Automobiļu federācijas biedru un
darbinieku aptauja ar mērķi novērtēt viņu zināšanas par satiksmes drošību.
Aptaujas rezultāti apliecināja, ka respondenti nepietiekami pārzina savas
satiksmes dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī vēlas savas zināšanas pilnveidot.
Aptaujā piedalījās divsimt respondentu, tika uzdoti 12 jautājumi gan lai noskaidrotu
konkrētās zināšanas par satiksmes noteikumiem, gan domas par satiksmes drošību
kopumā.
1.Uz jautājumu „Vai Jūs pietiekami pārzināt satiksmes dalībnieka tiesības un
pienākumus?” respondentu atbildes bija kopumā optimistiskas, jo absolūtais
vairākums uzskatīja, ka šos jautājumus pārzina labi vai daļēji (sk. 1. attēlu).

[1. attēls]
2.Tajā pat laikā vairāk nekā puse uz jautājumu “Vai Jums ir nepieciešams
kompetenta eksperta skaidrojums par satiksmes noteikumu piemērošanu praksē?”
atzina, ka kompetenta eksperta skaidrojums par satiksmes drošības jautājumiem būtu
noderīgs (sk.2. attēlu).

[2. attēls]

3.Savukārt atbildes uz jautājumiem par konkrētām satiksmes noteikumu prasībām
apliecināja konsultāciju noderību. Piemēram, uz jautājumu “Vai Latvijā atļauts
braukt ar radžotām ziemas riepām?” vairākums sniedza nepareizu atbildi, savukārt
pareizo laika intervāli, no 1. oktobra līdz 1. maijam, nosauca tikai 31% aptaujāto (sk.
3. tabulu).

nav
var no 1. decembra līdz 1. martam
var no 1. oktobra līdz 1. maijam
var visu gadu

6

3%

118

61%

59

31%

3

2%

[3. tabula]
4.Uz jautājumu „Kādā gadījumā pēc CSN (automašīnu bojājumi ļauj turpināt ceļu)
var tikt aizpildīts „saskaņotais paziņojums?” pareizo atbildi zināja absolūtais
vairākums (96%) (sk. 4. tabulu).
bojātas 2 automašīnas un nodarīti bojājumi trešās personas mantai

2

viegli bojātas tikai 2 automašīnas un ir cietušie

0

0%

185

96%

viegli bojātas tikai 2 automašīnas

1%

[4. tabula]
5.Interesanti, ka trešdaļa respondentu nezināja atbildi uz jautājumu “Vai
autobraucējam nepieciešama velosipēda vadītāja apliecība, lai brauktu ar
velosipēdu?” (sk.5. tabulu).
121

63%

jā, nepieciešams nokārtot arī velosipēda vadītāja eksāmenus un saņemt apliecību

44

23%

lai brauktu ar velosipēdu, nekāda apliecība nav vajadzīga

21

11%

nē, pietiek ar autovadītāja apliecību

[5. tabula]
6.Vairākums (82%) aptaujāto zināja pareizo atbildi uz jautājumu “Kā jārīkojas
autovadītājam, ja nedeg viens tuvās gaismas lukturis tumšajā diennakts laikā?”,
tomēr gandrīz ceturtā daļa aptaujāto atbildēja nepareizi (sk.6. tabulu).
jāieslēdz miglas lukturi
ar ieslēgtām avārijas gaismām jādodas uz tuvāko servisu vai autostāvvietu
jāturpina braukt ar vienu tuvās gaismas lukturi

28

15%

159

82%

4

2%

[6. tabula]
7.Savukārt viena ceturtā daļa aptaujāto nezināja, kas ir e-zvans, (sk.7. tabulu)
centralizēti piesakāms modinātāja zvans mobilajā telefonā
brīdinājums par sastrēgumiem, kuru autovadītājs saņem elektroniski
avārijas vietas noteikšanas un palīdzības izsaukšanas sistēma

[7. tabula]

2

1%

34

18%

145

75%

8. Atbildot uz jautājumu “Kā vērtējat satiksmes kultūru Latvijā?” vairāk nekā
trešdaļa to vērtē kā neapmierinošu (sk. 8. tabulu).

apmierinoša

50

26%

pieņemama

75

39%

neapmierinoša

66

34%

[8. tabula]
9.Svarīgi, ka lielākā daļa aptaujāto augstu novērtē starptautiskās pieredzes nozīmi, jo
uz jautājumu “Vai Latvijai ir nozīmīga Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA)
un tās sastāvā esošo autoklubu pieredze satiksmes drošības uzlabošanā?” gandrīz
visi ir atbildējuši, ka tā ir nepieciešama (sk. 9. tabulu).
jā, jo Latvijai svarīgi sekot pasaules novitātēm satiksmes drošībā
nē, jo mums ir citas problēmas, un satiksmes drošība nav svarīgākā prioritāte
ne viss, kas tiek ieviests pasaulē, mums ir vajadzīgs, bet ir arī nozīmīgi jauninājumi

102

53%

7

4%

81

42%

[9. tabula]
10.Uz jautājumu “Vai Satiksmes ministrija, CSDD, Ceļu policija, Valsts ceļi un citas
valsts institūcijas ieklausās autovadītāju viedoklī par satiksmes drošības
risinājumiem?” trīs ceturtdaļas aprtaujāto uzskata, ka ieklausās nepietiekami (sk. 10.
tabulu).
8

4%

140

73%

42

22%

pietiekami ieklausās
ieklausās, bet nepietiekami
neticu šādas komunikācijas jēgai

[10. tabula]
11.Gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujātu uz jautājumu “Kā, jūsuprāt, visefektīvāk
ietekmēt valsts un pašvaldības institūcijas lēmumu pieņemšanas procesu par
satiksmes drošību?” uzskata, ka visefektīvākā ietekme ir vienota, kuru pauž
sabiedriska organizācija (sk. 11. tabulu).
sūtot individuālas vēstules, kurās izteikts viedoklis
izsakot savu viedokli sabiedriskai organizācijai, kura pārstāvot
autovadītājus, formulē kopīgus viedokļus un vēršas valsts un
pašvaldību institūcijās
rakstot interneta komentārus pie atbilstošiem rakstiem
nav vērts, tāpat neņems vērā

17

9%

134

69%

6

3%

32

17%

[11. tabula]
12.Un nobeidzot aptauju uz jautājumu “Vai Jums būtu noderīga jautājumu/atbilžu
datu bāze un virtuāla bibliotēka par aktualitātēm satiksmes drošībā?” pozitīvi
atbildējuši 75% respondentu (sk. 12. tabulu).
jā
mani šie jautājumi neinteresē
šobrīd nav viedokļa

[12. tabula]

144

75%

5

3%

41

21%

Secinājumi.
Izvērtējot aptaujas rezultātus var secināt, ka LAMB īstenotajam projektam ir
nozīmīgs ieguldījums satiksmes drošības stiprināšanā Latvijā. Autovadītāju vairākums
ir atzinuši, ka ir bijis vai varētu būt nepieciešams kompetents ekspertu skaidrojums
par satiksmes drošības jautājumiem. Normatīvo aktu saturs mainās, tādēļ
autovadītājam bieži nepietiek ar paša zināšanu bagāžu, jo tās var novecot, un
autovadītājam nav laika ikdienā sekot līdz oparatīvajām izmaiņām. Šādā situācijā
talkā nāks LAMB un tālruņa līnija 1888, kur būs iespējams noskaidrot atbildi uz
aktuālo jautājumu.
Aptauja apliecināja, ka autovadītāji pozitīvi novērtē starptautisko pieredzi
satiksmes drošībā, un atbalsta nepieciešamību izvērtēt un ieviest arī Latvijā pozitīvāko
un noderīgāko ikdienas praksti, kā arī inovācijas. ES liels uzsvars tiek likts uz
moderno tehnoloģiju lomu satiksmes drošības stiprināšanā, tādēļ svarīgi, lai Latvijas
autovadītāji pārzinātu arī kopējās ES tendences, piemēram, e-zvana ieviešanas
nepieciešamību.
Tāpat autovadītāji ir atzinuši, ka tieši sabiedriska organizācija, kas apkopotu
lielāku skaitu viedokļus, spētu visefektīvāk pārstāvēt autovadītājus valsts un
sabiedriskajās organizācijās.
Tajā pat laikā šis ESF līdzfinansētais projekts „Latvijas automoto biedrības
administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa
paaugstināšanai” stiprinātu LAMB kā sabiedriskas organizācijas zināšanas un
prasmes satiksmes drošības jautājumos.

