
Taksometra vadītāja kontroljautājumu saraksts
Profesionāli vadīti taksometri ir svarīgs posms 
mobilitātes ķēdē. Tomēr ikviens ceļu satiksmes 
negadījums, kurā iesaistīts taksometrs, var negatīvi 
ietekmēt jūsu profesijas prestižu neatkarīgi no 
tā, kurš notikušajā vainojams. Pastāvīga modrība 
palīdz garantēt gan jūsu, gan pasažieru un citu ceļu 
satiksmes dalībnieku drošību.

Ievērojiet spēkā esošās prasības par 
braukšanas un atpūtas laiku. Darba 
laika noteikumu neievērošana ir sodāms 
nodarījums, kas var apdraudēt jūsu amatu. 
Izmantojiet atpūtas stundas... atpūtai!

Nelietojiet alkoholu pirms braukšanas un 
braukšanas laikā, nelietojiet arī nekāda 
veida narkotiskas vielas vai medikamen-
tus, kas varētu ietekmēt jūsu spējas vadīt 
transportlīdzekli. Izvairieties no smagām 
maltītēm pirms braukšanas un braukšanas 
laikā, jo tās var izraisīt miegainību.

Neturpiniet braukšanu, ja jūtaties mie-
gains — APSTĀJIETIES! Izkāpiet no 
transportlīdzekļa, izstaipiet kājas, pa-
elpojiet svaigu gaisu un atpūtieties, cik 
nepieciešams.

Vai viss ir labā darba kārtībā? Vai pirms 
maiņas uzsākšanas esat pārbaudījis bremz-
es, riepas (spiedienu un protektora dziļumu), 
dzesēšanas šķidruma un eļļas līmeni? Vai 
viss kārtībā ar spoguļiem, logiem (vai varat 
skaidri redzēt?), priekšējā stikla tīrītājiem, 
lukturiem, virzienrādītājiem? Kā ir ar speciālo 
aprīkojumu, piemēram, taksometra skaitītāju, 
radio un navigācijas sistēmu? Vai nav kādu 
redzamu bojājumu, un vai transportlīdzekļa 
iekšpuse un ārpuse ir tīra?

Vai visi pasažieri ir droši un ērti 
apsēdušies un piesprādzējušies ar 
drošības jostām? Vajadzības gadījumā 
palīdziet pasažieriem novietot bagāžu un/
vai iekāpt taksometrā un izkāpt no tā.

Vai jums ir visi nepieciešamie doku-
menti? Vai transportlīdzekļa tehniskās 
apskates termiņš nav beidzies? Vai tak-
sometra reģistrācijas numurs pasažieriem 
ir saskatāms? Vai jums ir visi vajadzīgie 
apdrošināšanas dokumenti? Vai esat 
aktivizējis taksometra skaitītāju? Vai braucie-
nam esat izvēlējies pareizo tarifu un ierēķinājis 
pareizās papildmaksas? Vai jums ir kvītis, ko 
izsniegt pēc pasažieru pieprasījuma?

Izvēlēties piemērotāko maršrutu. Pasažieri 
pamatoti cer, ka jūs labi orientējaties 
teritorijā, kurā strādājat, tāpēc tās 
pārzināšanai jābūt jūsu profesionālā 
goda lietai. Ja garāks maršruts var būt 
izdevīgāks laika ziņā, informējiet par to sa-
vus pasažierus. Ja taksometrs ir aprīkots 
ar navigācijas sistēmu, nodrošiniet, lai tās 
dati tiktu regulāri atjaunināti.

… UN VAI VISS PĀRĒJAIS IR SAGATAVOTS ?

V A I  E S A T  S A G A T A V O J I E S ?

Jums kā taksometra vadītājam vienmēr jābrauc ļoti 
atbildīgi un jāparāda sava profesionalitāte, paredzot 
citu ceļu satiksmes dalībnieku muļķīgu vai nedrošu 
uzvedību un izturoties pret to iecietīgi, lai cik kaitinoša 
tā arī nebūtu. Jūsu uzvedība var palīdzēt izvairīties no 
satiksmes negadījumiem, palielināt jūsu profesijas 
prestižu un palīdzēt jūsu nozarei pretoties pārmērīgi 
ierobežojošu noteikumu piemērošanai.

Jūsu un pārējo ceļa satiksmes dalībnieku dzīvība ir atkarīga no jūsu modrības un reakcijas ārkārtas situācijā!

Transportlīdzekļu profesionāla vadīšana iz-
virza ļoti daudz prasību, tāpēc jums ir jābūt 
labā formā — gan fiziski, gan garīgi. Veselīgi 
ēšanas un dzeršanas paradumi un 
regulāras fiziskās aktivitātes jums palīdzēs 
labāk justies, labāk braukt un ilgāk dzīvot!

Noregulējiet sēdekli tā, lai sēdēt būtu pēc 
iespējas ērtāk un visas vadības ierīces būtu 
viegli aizsniedzamas. Jūsu galvai jāatrodas 
tādā stāvoklī, lai avārijas gadījumā to balstītu 
pagalvis. Apsēdieties sēdeklī cik dziļi vien 
iespējams, lai nebūtu jāsasprindzina mugura.

Pat ja noteikumi to neparedz, 
piesprādzējieties ar drošības jostu, lai tas 
būtu labs piemērs jūsu pasažieriem un 
pamudinājums viņiem rīkoties tieši tāpat. 
Ja noteikumi paredz, ka pasažieriem obligāti 
jāpiesprādzējas, informējiet viņus par to.
.

Piedalieties ceļu satiksmē droši 
autotransporta nozares iniciatīva



Atcerieties, ka aklās zonas dēļ jūs nere-
dzat citus ceļu satiksmes dalībniekus 
(motociklistus, velosipēdistus, gājējus un 
jo īpaši bērnus, kuri jebkurā gadījumā ir 
grūtāk pamanāmi). Esiet īpaši uzmanīgs 
nogriežoties, braucot atpakaļgaitā un brau-
cot gājēju zonā, kurā taksometriem iebraukt 
atļauts.

Neapdzeniet, kamēr neesat pārliecināts, 
ka uz brauktuves ir pietiekami daudz vietas 
un ka neliksiet citiem transportlīdzekļiem 
samazināt ātrumu.

Ievērojiet drošu distanci starp savu un 
priekšā braucošo transportlīdzekli — 
katrā gadījumā vismaz minimālo noteikumos 
paredzēto distanci. Neaizmirstiet — jo ātrāk 
jūs braucat, jo lielākai jābūt distancei, kā arī 
to, ka lietus, sniega un apledojuma apstākļos 
jāietur lielāka drošības distance.

Paturiet acīs mērinstrumentu paneli. Ja 
iedegas brīdinājuma lampiņa, nekavējoties 
rīkojieties, lai novērstu problēmu.

Centieties problēmas paredzēt. Izvairieties 
no pēkšņas bremzēšanas un straujas ātruma 
uzņemšanas, jo tas var būt bīstami citiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem, sagādāt neērtības 
pasažieriem, kā arī izšķiest degvielu un radīt 
papildu piesārņojumu.

Vienmēr ievērojiet ātruma ierobežojumus 
un citus satiksmes noteikumus. 
Nepārņemiet citu ceļu satiksmes dalībnieku 
sliktos ieradumus. Droša braukšana pasargās 
jūsu dzīvību, citu dzīvības un jūsu amatu!

Transportlīdzekļa tehniska bojājuma, 
avārijas vai cita nopietna incidenta 
gadījumā nekavējoties informējiet savu 
autobāzi un/vai vietējo avārijas dienestu. 
Saglabājiet neatliekamās palīdzības dienesta 
numurus savā mobilajā tālrunī.

Diennakts tumšajā laikā savlaicīgi 
pārslēdziet tālās gaismas lukturus uz 
tuvās gaismas lukturiem, ja pretējā 
braukšanas virzienā tuvojas transportlīdzeklis. 
Vai priekšējie lukturi ir pareizi noregulēti? 
Pārliecinieties, ka lukturi un atstarotāji ir tīri, 
lai transportlīdzeklis būtu redzams.

Pielāgojiet savu braukšanas stilu 
laikapstākļiem. Ja lietus, dubļu, ledus vai 
sniega dēļ ceļi ir slideni (atcerieties par snie-
ga ķēdēm!), samaziniet ātrumu! Tas pats at-
tiecas arī uz braukšanu miglā, lietū vai krēslas 
laikā, kā arī braukšanu pa tuneļiem.

Izmantojiet tikai taksometriem paredzētās 
stāvvietas. Parūpējieties, lai netraucētu sa-
tiksmi vai neapgrūtinātu redzamību citiem 
satiksmes dalībniekiem, kad apstājaties, 
lai uzņemtu vai izlaistu pasažierus. Bez 
vajadzības neatstājiet dzinēju ieslēgtu.

Nakts laikā esiet īpaši uzmanīgs, gādājot gan 
par savu, gan pasažieru un transportlīdzekļa 
drošību un aizsardzību. Uzmanīgi aplūkojiet 
potenciālos pasažierus, pirms ļaujat viņiem 
iekāpt taksometrā.

Vadot transportlīdzekli, nav atļauts turēt 
rokā mobilo tālruni. Ja braucot nepieciešams 
runāt, uzstādiet ērtu brīvroku sistēmu.

Pēc maiņas beigām informējiet savu 
uzņēmumu par visām problēmām saistībā ar 
transportlīdzekli, lai būtu iespējams ieplānot 
vajadzīgo remontu. Norādiet visus būtiskos 
satiksmes traucējumus, lai citi taksometra 
vadītāji no tiem varētu izvairīties.

Parādiet, ka esat profesionālis, — un jūs cienīs!

ĪPAŠI UZMANIETIES UZ CEĻA

Jūsu nozari pārstāv Starptautiskā autopārvadātāju savienība un 
tās biedri. To uzdevums ir panākt iespējami labāko autotrans-
porta nozares tiesisko regulējumu.

Jūs kā profesionāls autovadītājs veicat uzdevumu, kas ir svarīgs 
ekonomikai un sabiedrībai. Lepojieties ar savu darbu, lepojieties 
ar savu braukšanu!
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