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ŽURNĀLS–KATALOGS

• Jau otro gadu izdots sadarbībā ar «Aģentūra Lilita», 
   konkursa organizētāju un portālu «iAuto.lv»;

• Oficiālais regulārā un populārākā notikuma auto nozarē – 
   konkursa «Latvijas Gada Auto» izdevums;

• Izplatīts preses tirdzniecības vietās, izstādē «Auto 2015», 
   auto dīleru un servisa salonos;

• Formāts A4, 144 lpp. (ievērojami vairāk nekā 2014. gadā), 
   augstas kvalitātes poligrāfija;

• Tirāža – 6000;

• Iznāk 2015. gada 20. martā.
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P irmo reizi tiek izdots 
žurnāls – katalogs 
“Latvijas Gada auto”. 
Iecere – koncen-
trēts žūrijas darba 

gada kopsavilkums. Mazliet, tā 
teikt, par spīti interneta laik-
metam – klasiskā, drukātā un 
taustāmā formātā. Lepojamies ar 
to, ka viss saturs ir radīts Latvijā. 
Mūsu pašu eksperti un viedokļi, 
mūsu – Latvijas fotogrāfi jas.

Turpmāk plānojam šādu izde-
vumu katru gadu pavasarī!
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SATURS

• Visu konkursa dalībnieku – jaunāko auto modeļu testi 
   un neskaitāmi ekspertu viedokļi; 

• Autožurnālistikas vecmeistara Ata Jansona gatavoti 
   materiāli par ceļu satiksmes drošību, policijas darbu, 
   līzingu, apdrošināšanu un dzīvi ap auto;

• Tuvākajā nākotnē gaidāmo jauno modeļu apskats;

• 100% Latvijā radīti materiāli. 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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MĒRĶAUDITORIJA

• Pamatgrupas:
 › Uzņēmumu vadītāji, lielu uzņēmumu autoparku vadītāji, 
   lēmumu pieņēmēji par automobīļu iegādi;
 › Privātpersonas, kas tuvākā gada laikā plāno jauna auto 
   iegādi.

• Specifika:
 › Pārsvarā vīrieši, augsti ienākumi un izglītības līmenis;
 › Meklē objektīvu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas;
 › Nav regulāri auto preses lasītāji, pievēršas auto tematikai 
   tikai nepieciešamības gadījumā;
 › Aizņemti darbā, aktīvu dzīves veidu, grūti sasniedzami 
   ar tradicionāliem mēdijiem.

UN “LATVIJAS GADA AUTO 2014” IR...
Tā konkursa apbalvošanas ceremonijas noslēgumā teica svinīgā vakara vadītājs 
Normunds Avotiņš un, protams, apklusa tradicionālajai intrigas pauzei. Jums šajā laikā 
piedāvājam stāstu par sīvo cīņu papildnominācijās, kuru uzvarētāji balvas saņēma pirmie.

➔ Skaistākais
Neapšaubāmi subjektīvākā 
balsojuma daļa. Un lielākais 

viedokļu raibums. Balsis saņēma 
pavisam deviņi pretendenti. 

Pa vienai “Volkswagen Jetta”, 
“Peugeot 308”, “Mazda 6”, 

“Renault Captur”, “Fiat Panda” un 
duetam “Opel Mokka”/”Chevrolet 

Trax”. Divas ieguva “Opel Ampera”. 
Sešas – “Lexus IS”. Un titulu 

ar 14 punktiem ieguva 
“Audi A3 Limousine”.

➔ EKO auto
Dilemmu – lēti pirkt un diezgan 

lēti braukt vai dārgi pirkt un ne tikai 
dabai saudzējoši, bet arī ļoti lēti braukt – 

žūrija atrisināja šādi. Piecas balsis 
tradicionālajiem maza tilpuma dzinējiem 
(“Renault Clio”, “Škoda Octavia”, “Fiat 

Panda”), vēl piecas “Volkswagen 
Jetta” hibrīdam un – veselas 19 “Opel 
Ampera”, kura visai prāvus attālumus 

var veikt pavisam bez trokšņa un dūmiem. 
Balvu Satiksmes ministrijas vārdā 

pasniedza Latvijas Valsts ceļu 
valdes priekšsēdētājs 

Jānis Lange.

➔ Mazais auto
Galvenie kritēriji ir maksimāli 
iespējamas un pietiekamas 

ērtības minimālos gabarītos un 
par relatīvi zemu cenu. Trešā 

vieta – “Nissan Note” (5 punkti), 
otrā – “Opel Adam” (par punktu 

vairāk), kurš pievilka ar stilu, tomēr 
dažiem prāviem vērtētājiem šķita 
par šauru. Bet par izcilu taupīgu 
kompromisu ar 18 punktiem no 

28 iespējamiem titulu iegūst 
“Renault Clio”.

➔ Premium
Maģiskā komforta un 

pārticības segmentā konkurenti 
bija trīs. 28 balsis tie sadalīja 
šādi – četras par “Lexus IS”, 
10 par diženo “Jeep Grand 
Cherokee”, un ar 14 balsīm 

balva mazākajam “Audi 
A3 Limousine”.

➔ Sportiskākais 
Tuvu jau otrajai uzvarai 

šajā nominācijā bija “Audi” 
(9 punkti). Taču “Nissan 
Juke Nismo” ieguva 14 

atbalstītājus un šo Latvijas 
apstākļos praksē visai grūti 

izmantojamo balvu.

➔ Skaistākais
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REKLĀMA

• Augsta reklāmas efektivitāte:
 › Precīza, ļoti maksātspējīga auditorija;

 › Kvalitatīvs, uzticību rosinošs saturs;

 › Pozitīva vide.

• Lielāka tirāža nekā ikmēneša auto žurnāliem.

• Pagarināts izdevuma dzīves cikls.
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

84   

100 Raksti.indd   84 4/7/14   9:42:35 PM



REKLĀMAS IEVIETOŠANAS 
PIEDĀVĀJUMS

• Tikai 786 EUR par 1 lpp. reklāmas laukumu;

• Citi reklāmas laukumu formāti pēc cenu lapas;

• Laukumu rezervācija un maketu iesniegšana līdz 5. martam;

• Bezmaksas reklāmas maketu adaptācija un korekcija;

• Vairāk informācijas «Aģentūra Lilita» reklāmas nodaļā. 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
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