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BOOKAZINE
• published annually for a second year in cooperation 
   among «agentura lilita», the portal «iauto.lv» and 
   the organizer of annual «Car of the Year» event.  

• the official publication of the most popular event in the 
   automotive industry in latvia «Car of the Year 2015»; 

• Distributed in supermarkets, press outlets, gas stations 
   as well as on the car fair «auto 2015». available in all 
   car dealer and repair shops. 

• Format a4, 144 pages (significantly more than in 2014), 
   glossy cover, perfect bind, high printing quality;

• print run – 6000;

• on-sale date March 20th, 2015.
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gada kopsavilkums. Mazliet, tā 
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CONTENT
• Car tests with expert opinions on all the cars-participants 
   of «Car of the Year 2015» event.

• articles and analysis by top-class automotive journalist 
   atis Jansons on driving safety, road police activities, 
   leasing issues, insurance, tire choice – all about car.

• new car models expected in 2015;

• 100% material produced in latvia.
L īdzīgi konkursi notiek 

daudzviet pasaulē. Dzirdam 
par pasaules, Eiropas, Lie-
tuvas, Igaunijas gada auto. 
Kas tad ir gada auto? Attie-

cīgā laika posma  labākais jaunums?

Kļūda. Labāko auto atrast nav iespējams. 
Pārāk plašas ir izmēru, jaudu, komforta 
pakāpju un attiecīgi, protams, cenu robe-
žas, kurās šī milzu industrija darbojas, 
lai ar kaut kādiem tehniski matemātis-
kiem kritērijiem atrastu vienu labāko. 
Tādēļ visur (arī pie mums) tiek mēģināts 
ievēlēt un sumināt attiecīgā brīža intri-
gu, simpātiju, konstruktoru un dizaineru 
uzdrīkstēšanos. Apmēram kā skaistuma, 
dziesmu vai deju konkursos.

Tik tālu skaidrs (un neuzticieties ne 
balsotājiem, ne iebalsotajiem, kuri vēlāk 
lieto epitetu “labākais”). Šīs uzvaras ir 
subjektīvas un, manuprāt, tieši tādēļ sim-
pātiskas un interesantas. Spilgtākais pie-
mērs – Eiropas tituls, kuru pirms dažiem 
gadiem ieguva maziņš, mazliet smaidīga 
stila “fi atiņš”, otrajā vietā atstājot septiņ-
reiz dārgāku “BMW” limuzīnu.

Tas par kritērijiem. Tālāk par sub-
jektivitātes līmeni. Ja balso viens – 
galēja subjektivitāte. Balso tūkstoši – 
tā jau ir statistika. Mazākā man 
zināmā žūrija ir Lietuvā – desmit. 
Igaunijā – 20. Eiropā – ap 60. Lielākās 
žūrijas ir dažādu mediju rīkotajos bal-
sojumos, kas skaita lasītāju balsu tūk-
stošus. Tiesa, viņi reti pretendē uz na-
cionālu titulu dalīšanu – kā vācu “Auto 
Bild”, kas piešķir savu “Zelta stūri”. 

Kas ir balsotāji? Gan Eiropā, gan Lie-
tuvā, gan Igaunijā tikai šajā tematikā 
strādājošie žurnālisti. Protams, ļoti zinoši 
ļaudis. Lai gan es, daudzus no viņiem 
personīgi pazīdams, visai piesardzīgi 
lietotu vārdu “kompetents”. Daudzi (kā 
jau žurnālisti) ir fi lologi, vēsturnieki, pat 
rakstnieki un dzejnieki. Un viņu zināša-
nas tehnikas jomā ir diezgan virspusējas. 
Auto vadīšanas iemaņas – visdažādākās. 
No neesošām (kāds čehu izcelsmes zēns 
Austrijā raksta 20 valstu auto izdevu-
miem, bet pats brauc ar tramvaju) un 
aplamām līdz izcilām un sportiskām, 
kas prasa dinamiku, vadāmības nianses, 
ievilina kolēģus reizēm tādu izteikumu, 

spriedumu un vērtējumu džungļos, kā-
dus, tā teikt, vienkāršam auto lietotājam 
ne īsti saprast, ne dzīvē izmantot… 

Ideālu žūriju tātad laikam nevar 
izveidot. Bet mūsējā ir laba. Jau ga-
dus desmit tā ir veidota pēc principa 
“sabiedrības minimodelis”. Ir tajā 
žurnālisti. Gandrīz visi, kas auto rak-
stu un runu darbos izauguši reizē ar 
jaunu auto tirgu Latvijā. Normunds 
Avotiņš, Aldis Zelmenis, Boriss Seb-
jakins, Guntis Vīksna no Valmieras... 
Nu jau arī vairāki no jaunās – interne-
ta – paaudzes. Raimonds Zandovskis 
un Pāvels Čujanovs (“Delfi ”), Ingars 
Tenis (“TvNet”). Lai stiprinātu tehnisko 
kompetenci, viņiem līdzās strādā auto 
profesionāļi – Edgars Utāns (“Latv-
energo”), Mārcis Mauriņš (“ALD Auto-
motive” pārdošanas vadītājs Baltijas 
valstīs), Uldis Rolis (“Bosch car serviss 
Rolis” valdes loceklis). Lai papildinātu 
īstas stūrēšanas prasmes, tepat ir ralli-
ju čempions Ivars Caune... Lasiet žūri-
jas biedru vizītkartes žurnāla beigās.

Skaitliski šogad paliekam pie kom-
promisa: 27 – tas ir pietiekami daudz, 
lai nodrošinātu viedokļu daudzveidību, 
pietiekami maz, lai spētu strādāt orga-
nizēti un pārāk nenomocītu dalībnie-
kus – auto īpašniekus un dīlerus.

Kas šogad galvenais? Publicitāte. 
Nav konkursam nekādas jēgas, nekā-
da sabiedriska svara, ja tā notikumi, 
vērtējumi,  secinājumi  paliek šaura 
klubiņa īpašums. Konkursu šogad 
informatīvi atbalsta “Delfi ”, “iAuto.lv”, 
“Latvijas Avīze” un “TvNet”.

Gada jaunums ir šis žurnāls. Te atra-
dīsiet visu pērnā konkursa dalībnieku 
aprakstus ar komentāriem. Piedevām 
varēsiet palasīt vairāku žūrijas biedru 
rakstīto par citām, mums visiem aktuā-
lām automobilizācijas tēmām.

UZRUNA
KONKURSS “LATVIJAS GADA AUTO 2015” IR SĀCIES
Stāvoklis valstī objektīvi nav uzskatāms par šādām 
spēlēm izcili labvēlīgu. Jaunu auto tirgus vēl ne tuvu nav 
atguvies no krīzes nežēlīgā belziena. Taču tradīciju spēks 
(konkurss notiek kopš 1998. gada) uzliek pienākumus, 
žūrijas aktīvākie ļaudis gluži vai pieprasa darbošanās 
iespēju, savus jaunumus viņiem rādīt jau krietnu brīdi 
vēlas vairāki auto dīleri. Mēģinām vēlreiz. 

Latvijas Gada Auto 2014 / par konkursu

ATIS JANSONS, 
KONKURSA ŽŪRIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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ADVERTISING

• High advertising efficiency:
 › targeted readership with high buying power;

 › High quality trustful content;

 › positive environment.

• Higher print run than an average monthly 
   car magazine.

• Long life cycle.

P ārdomu aizsākums bija vie-
na jauna un laba automobiļa 
standarta riteņu nomaiņa 
pret mazliet platākiem, 
diska mērā collu lielākiem, 

skaistākiem, kā mēdz teikt – sportiskā-
kiem. Un pārsteigums par to, cik ievēro-
jami sabojājās auto gaita un citas eksplu-
tācijas īpašības. Kad viens no ekspertiem 
pārvarēja slinkumu un noskrūvēja jauno 
ratu, uzlika to uz svariem, nāca otrais 
pārsteigums – plus četri kilogrami sa-
līdzinājumā ar iepriekšējo (21 pret 17 kg)!  
Te ir ko papētīt un padomāt… Ņemam 
katalogu kaudzes, metamies interneta 
viļņos un – trešais izbrīns – ai, ai, ai, cik 
maz ir informācijas par riepu un riteņu 
disku svaru! Tādas praktiski nav. Totāls 
ražotāju un tirgotāju noklusējums, kurš 
kļūst jo aizdomīgāks, ja auto teorijas no-
putējušajos plauktos atrodam un atsvai-
dzinām dažas fundamentālas patiesības.

 
NEATSPEROTA MASA
Sākotnēji (pirms gadu simta un vairāk) 
viss braucamrīks bija viena vienīga “neat-
sperota masa”. Riteņu asis tieši stiprinātas 
pie šasijas – kraties uz nebēdu. Komforta 
prasības ielika starp riteņiem un virsbūvi 
atsperes, tā sadalot visu konstrukciju di-
vās daļās. Augšējā nu līgani peldēja pāri 
nelīdzenumiem, apakšējā turpināja lēkāt 
pa bruģi, bedrēm un visiem pārējiem ceļu 
un neceļu labumiem. Tad tika izgudrots 
amortizators, kura uzdevums bija gan 
neļaut “federēm” virsbūvi pārlieku iešū-
pot, gan neatsperotās daļas haotiskās 
svārstības slāpēt,  tā cenšoties spītēt tās 
inercei un saglabājot riteņa pēc iespējas 
nepārtrauktu kontaktu ar ceļu. Kustības 
ātrumiem pieaugot, pēdējais uzdevums iz-
virzījās braukšanas kvalitātes un drošības 
obligātu nosacījumu priekšplānā. Ritenis, 
kurš kaut uz mirkli atraujas (vai gandrīz 
atraujas) no ceļa seguma, nav darba spē-

jīgs, tas nestūrē, nebremzē, tas nedara 
neko jēdzīgu. Tikai turpina “blēņoties”,  par 
spīti visiem elastīgajiem starpelementiem 
tomēr vairāk vai mazāk manāmi “pār-
raida” savas svārstības ja ne uz virsbūvi, 
mīkstos sēdekļos noliktiem braucēju dibe-
niem, tad caur stūres ratu uz pilota jutīga-
jiem pirkstiem pavisam noteikti.

Milzu darbs un līdzekļi tiek ielikti 
mūsdienu automobiļu neatsperoto daļu 
masas samazināšanā. “Premium” brendi 
piekarēs (sevišķi priekšējās – stūrēja-
mās) lieto ārkārtīgi dārgus vieglmetāla 
sakausējumus, demokrāti laipo starp 
izturību, drošību un tik ļoti nepieciešamo 
vieglumu, minimalizējot detaļu skaitu 
un izmērus. Ir redzēti jaunu konstrukciju 
prezentāciju desmiti, kuros kā vadmotīvs 
runās un kā sarkans akcents zīmējumos 
izcelts viss, ko izdevies atvieglot. Stabi-
lizatora stieņa gali – mīnus 200 grami, 
bremžu suporti – mīnus 400 grami, 
pusass (priekšējās piedziņas auto) – 
mīnus 200 grami… Matu skaldīšana par 
godu vadāmības kvalitātei un drošībai. 

Kā jums patīk plus četri kilogrami šādā 
kontekstā?

INERCES MOMENTS
Ritenim kā ātri rotējošai detaļai piemīt 
vēl viens būtisks raksturlielums. Jo 
lielāks inerces moments, jo tālāk no 
griešanās centra izvietota masa.

Vienāda svara, bet dažāda diametra rite-
ņu pārī lielāks inerces moments būs lielā-
kajam. Un otrādi. Riteni ar lielāku inerces 
momentu būs grūtāk gan iekustināt, gan 
apstādināt. Lielāku jaudu un degvielas 
patēriņu prasīs akselerācija, lielāku slodzi 
palēninoties “izbaudīs” bremžu sistēma.

Viss līdz šim teiktais it kā ved pie jau 
agrāk dzirdēta secinājuma – labākais ir 
mazākais, šaurākais, vieglākais ritenis. 
No enerģijas taupīšanas teorijas viedok-
ļa – taisnība. Tomēr reālie ekspluatācijas 
apstākļi un mūsdienu auto dinamikas pra-
sības šādu galēju minimalizāciju nepieļauj.
 
DIAMETRS
Diametrā ļoti mazs ritenis būtu spējīgs 
ripot tikai pa ideāli gludu un absolūti cietu 
virsmu. Bedrē tas saņemtu baigu garenvir-

Pavasaris – riepu izvēles laiks
Vispirms tehnikas minimuma gabaliņš visiem – gan 
tiem, kuri brauc ar visjaunākā modeļa mersedesu, gan 
tiem, kuriem pagaidām jāiztiek ar Latvijā vispopulā-
rākās (diemžēl) “tūkstoš eiro” klases golfi ņiem. Sevišķi 
tiem, kuri vēlas, lai viņu auto brauktu izcili labi un 
izskatītos vēl labāk. Un kurš gan to nevēlas…

Latvijas Gada Auto 2014 / raksti
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PROPOSAl fOR 
ADVERTISING

• only 786 eUr for a one-page ad;

• other ad formats available according to the price list;

• Booking deadline March 5th;

• adaptation of ad layouts and correction free of charge;

• More information – advertising department 
   of «agentura lilita».

Otrajā pozīcijā 
fi nišu šogad sa-

sniedz “Peugeot 308” 
ar 110 punktiem.

Un visbeidzot – Latvijā tik populārie 
“apvidus auto”. Nosaukums, protams, 
nosacīts, jo reti kurš no tiem pēdējo 
gadu izpildījumā paredzēts patiešām 
skarbiem bezceļu apstākļiem. Tomēr 
pilnpiedziņa, mazliet lielāki riteņi un 
klīrenss mums bieži vajadzīgi un tā-
dēļ vilina. Grupa atbilstoši Auto asoci-
ācijas klasifi katoram sadalīta “maza-
jos” (garums līdz 430 cm) un vienkārši 
“apvidus” – lielāki un dārgāki.

➔ Apvidus auto
Visu cieņu “Ford Kuga”, 

“Honda CR-V”, “Hyundai Santa Fe” 
un “Toyota RAV4”, tomēr pat visi 
šie pretendenti kopā savāca tikai 
astoņas balsis. Tas ir tikpat, cik 

“Subaru Forester” viens pats. Un 
krietni mazāk, nekā ieguva “Jeep 

Grand Cherokee” – 13 punkti un 
pārliecinoša uzvara. Nav pārsteigums, 

ja nominācijas nosaukumā likts 
vārds “apvidus”, nevis kāds 

maigāks apzīmējums.

➔ Mazais 
apvidus auto 

Šajā sacensībā gāja, kā saka, 
karsti. Līdz pēdējai testu sesijai gandrīz 

nebija šaubu par dueta “Mokka”/”Trax” 
uzvaru. Tad atbrauca jaunais “Suzuki SX- 4” 

un “Fiat Panda”. Balsojums – neizšķirts 
starp “Fiat” un “GM”, par dažiem punktiem 

atpaliek “Suzuki”. Atkārtots balsojums 
par pirmajiem diviem. “Suzuki” piekritēji 

atbalsta “Mokka”/”Trax”, kurš rezultātā uzvar, 
sarūgtinot, protams, tos, kuri pārliecināti, 

ka tieši “Fiat” šogad vislabāk 
pratis apvienot vārdus “mazs” 

un “tiešām apvidus”.

maigāks apzīmējums.

Vēl mirkli pacietības. Dažas konkursa 
atbalstītāju balvas. “Latvijas Avīze” šogad 
izvēli izdarīt uzticēja redakcijas dāmām. Un 
tās izrādījās nebūt ne pārlieku pieticīgas. 
Viņu izvēlētajiem kungiem esot jāatbrauc ar 
skaistu auto, ar prestižu auto, ar tādu auto, 
kurš kaut mazliet paceļ pāri ikdienai. Un tas 
ir “Lexus IS”! Balvu pasniedza Linda Rumka. 
Bet nu gan apbalvojam absolūtos uzvarētājus.

Bet kurš ir 
Gada auto?!

Un uzvarētājs, 
savācot 188 punk-

tus, ir “Škoda Octavia”! 
Balvu pasniedza 
konkursa organiza-
tors Māris Ozoliņš.

188
punkti

110
punkti

Galvenajā 
balsojumā 

trešo vietu ar 91 pun-
ktu ir ieguvis “Audi 
A3 Limousine”.

91
punkts

6   
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GADA AUTO 2015
ADVERTISING RATE CARD 2015   
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CONTACTS

• Ilze Ozola 
   advertising director 
   67061620; 29433427; ilze@lilita.lv 

• Madara Katlapa 
   administrator of advertising department 
    67061665; madara@lilita.lv 

• Ulla Vaite 
   advertising editor 
   67061615; ulla@lilita.lv

Skaidrs? Ne visai. Ar daudzām satik-
smes noteikumu normām ir tā, ka katrs 
traktē tās pēc sava ģīmja un līdzības. 
Viedokļi mēdz atšķirties, un izpratne 
arī. Parasti papildus satiksmes notei-
kumiem tiek izdoti arī komentāri ar 
sīkākiem paskaidrojumiem, piemēriem 
un situāciju izvērtējumiem – mūsu 
satiksmes noteikumiem tādu nav.

Pacentīšos tikt skaidrībā ar šo vienu 
satiksmes noteikumu punktu, pako-
mentēt to no sava viedokļa – tiesu 
eksperta, auto tehniķa skatījuma.

Ar pirmo daļu nevajadzētu būt ne-
skaidrībām – jābrauc ar tādu kustības 
ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos 
ierobežojumus – pilsētā 50 km/h, ārpus 
90 km/h. Vai ar ceļa zīmēs norādīto kus-
tības ātrumu. Ja brauksim ātrāk, tad paši 
riskējam gan ar atbildību par šādi izrai-
sītiem (iespējams) negadījumiem, gan ar 
tikšanos ar policiju, radaru bildēm utt.

Tālāk šajā punktā ir rakstīts – “ņemot 
vērā ceļu satiksmes intensitāti”. Es domā-
ju, ka šeit skaidrojumi varētu būtiski at-
šķirties un varētu atšķirties arī viedokļi. 
Ja satiksmes intensitāte ir liela, ir jābrauc 
lēnāk. Vai tomēr pietiekoši ātri? Bīstamā-
kā situācija ir, ja kāds brauc ar ātrumu, 
kas būtiski atšķiras no pārējās plūsmas 
ātruma – gan ar lielāku kustības ātrumu, 
gan mazāku. Atšķiras tikai tas, vai viens 
apdzen visus vai visi apdzen vienu. 

No drošības viedokļa transporta 
līdzekļa vadītājam ir jāizvēlas tāds 
kustības ātrums, lai iekļautos kopējā 
satiksmes plūsmā. Jo satiksmes plūsma 
ir blīvāka, jo lielāka ir bīstamība atšķir-
ties no šīs plūsmas. Intensīvas satik-
smes apstākļos praktiski nav iespējams 
braukt ātrāk par plūsmu – visas joslas 
jau tik un tā ir aizņemtas (gan tajā pašā 
virzienā, gan pretimnākošā), un tāda 
laušanās cauri plūsmai tāpat nedos 
nekādu būtisku rezultātu – sils tikai 
bremzes, un pastiprināti tērēsies degvie-
la. Toties tie, kas brauc lēnāk par kopējo 
plūsmu un/vai lēnāk par atļauto kus-
tības ātrumu bez būtiska pamatojuma, 
vai nu rada transporta līdzekļu plūsmas 
sablīvēšanos, vai arī rada citiem nepie-
ciešamību manevrēt, kas tālāk jau izrai-
sa virkni bīstamu situāciju. Tātad viens 
no secinājumiem – jo blīvāka satiksme, 
jo mazāk brīvās izvēles katram vadī-
tājam individuāli. Plūsmas ātrums var 
būt gan lielāks, gan mazāks par atļauto. 
Ja, plūsmas ātrumam strauji pieaugot, 
katrs tūkstošais kustībā ir policijas auto, 

DROŠA ĀTRUMA 
SASTĀVDAĻAS
Tagad ir modē visādi spriest par ātrumu – 
to, kas pārsniegts, un to, kas esot "drošs”, 
arī par to, kas patīk un esot katram savs.

S atiksmes noteikumos 
jau īstenībā ir diezgan 
skaidri uzrakstīts, kā 

jāizvēlas ātrums un kāds ir 
drošs ātrums. Satiksmes 
noteikumu 112. punkts:

 Transportlīdzekļa vadītājam jā-
brauc ar ātrumu, kas nepārsniedz 
noteiktos ierobežojumus, ņemot 

vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlī-
dzekļa un kravas īpatnības un stāvokli, kā 
arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši 
redzamību braukšanas virzienā).”
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