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Mūsdienās apvidus automobilis galve-
nokārt kalpo tā īpašnieka labklājības
demonstrēšanai. Tikai retais nobrauc no
asfalta seguma. Un, ja tomēr nobrauc, tad
ar diviem riteņiem puķu dobē lielveikala
stāvvietā. Arī pašu terminu „apvidus auto”
šodien aizstāj ar vārdu „krosovers”, kas
nozīmē kaut ko starp apvidnieku, minive-
nu un vieglo ģimenes auto. „Toyota” pirms
20 gadiem izgudroja pirmo kompakto SUV
(„sportutilityvehicle”), „parketa džipu” jeb
krosoveru— modeli „RAV4”. 1995. gadā
Japānā debitēja „Honda” atbilde —
modelis CR-V, kuram sekoja mazākais brā-
lis HRV — kompakts mazās klases kroso-
vers, vēl ilgi pirms pasauli
ieraudzīja „Nissan
Juke”. 

Pēdējos piecos gados veiksmīgāks par
saviem japāņu konkurentiem ir bijis
„Nissan” modelis ar grūti izrunājamo
nosaukumu „Qashqai”, kas nesen piedzī-
voja jaunas paaudzes ienākšanu Latvijas
tirgū. Britu autoeksperti šo jauno auto
sajūsmināti dēvē par labāko no visiem
mazajiem krosoveriem, kādi šobrīd ir
nopērkami, turpretī citi uzskata, ka
„Qashqai” ir vairs tikai apvidnieka imitāci-
ja. Latvijas presē viens no kolēģiem auto-
žurnālistiem pat atļāvies apgalvot, ka jau-
najam „Qashqai” pietrūkstot „substances”,
esot tikai skaista čaula bez atmiņā palieko-
ša satura, kas liktu braukt mājup pa garā-

ko ceļu. Degustācijā mēs lūkosim noskaid-
rot, kāds īsti ir jaunais kaškajs un kā tas
izskatās salīdzinājumā ar mūžīgo konku-
rentu CR-V. Varbūt mums šajā degustācijā
pat izdosies atrast auto, kas vislabāk pie-
mērots Latvijas autoceļu ikdienai?

«Nissan Qashqai»
Oriģinālais, 2007. gada pirmās paau-

dzes „Nissan Qashqai” Eiropas autotirgū
bija sava veida celmlauzis — pirmais auto-

mobilis, kas apvienoja kompakta apvid-
nieka izskatu ar „Golf” klases hečbeka

lietošanas ērtumu un izmaksām.
Tiesa, Latvijā nedaudz agrāk ar
līdzīgu koncepciju ieradās
„DodgeCaliber”, taču amerikāņa
robustums daudzus piekritējus
neguva. „Qashqai” gadījumā
šāda formula izrādījās ārkārtīgi
veiksmīga — pircēju interese
bija neviltota, ļaujot „Qashqai”

kļūt par vienu no vislabāk pārdo-
tajiem auto visā Eiropā. „Qashqai”

veiksme nepalika nepamanīta kon-
kurentiem, tāpēc jaunajam, otrās

paaudzes „Qashqai” ir jāienāk tirgus

segmentā, kas vēl nekad agrāk nav bijis tik
piesātināts.

Jaunais, 2013. gada „Qashqai” ir
būvēts uz „Renault-Nissan” alianses jaunās
„kopējā ģimenes auto moduļa” jeb CMF
platformas, ko paredzēts izmantot 11 jau-

najos auto modeļos, no kuriem
kaškajs ir pats 

pirmais. 

Tāpēc tas
izdevies par 47 mm garāks,

zemāks un nedaudz platāks par priekšteci.
Jaunā kaškaja izmēri (mm) — virsbūves
garums 4377, platums 1806, augstums
1590 mm, bagāžnieka ietilpība (līdz
logiem) 430 litri. No vecā, mazliet patuk-
lam mopša sugas kucēnam līdzīgā kaškaja
vairs nav ne miņas. Palikusi tikai „Nissan”
„V-motion” grila zīme, ko japāņu autoražo-
tājs pats lepni dēvē par ikonisku. Asās,
dinamiskās līnijas un pievilcīgas detaļas
jaunajam kaškajam nodrošina sportisku
stāju un ieejas karti pievilcīgāko mūsdienu
krosoveru klubiņā. Taču kritiķi atzīmē, ka
tam pazudusi iepriekšējā modeļa indivi-
dualitāte, un tagad no tālienes to iespē-
jams sajaukt ar citiem klasesbiedriem, nu
kaut vai ar „Toyota RAV4”.

Interjera kvalitāte ir labākais pierādī-
jums kaškaja evolūcijai kopš 2007. gada.
Tam ir ietilpīgs salons un bagāžas nodalī-
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Pilsētas apvidnieka
meklējumos
«Nissan Qashqai» un «Honda CR-V» degustācija
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„Riga Summer Race” autošosejas
sacīkstes Biķernieku trasē norisinās kopš
2012. gada, katru gadu pulcējot sportistus
vismaz no sešām valstīm. „Riga Summer
Race” ietvaros tiek aizvadīti Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Baltijas autošosejas
čempionāti, kā arī vēsturisko automašīnu
sacīkstes „Dzintara aplis”. 2014. gadā „
Riga Summer Race” pirmo reizi  norisinā-
jās arī „555 km” izturības
sacensības.Šogad divās dienās „Riga
Summer Race” sacīkstēs piedalījās vairāk
nekā 140 sportisti. Varam droši apgalvot,
ka šīs ir lielākās autošosejas sacīkstes
Baltijā, kuraskā spogulī parāda šā sporta
veida stāvokli katrā no Baltijas valstīm.

23. augustā, Biķernieku trasē tika aiz-
vadīta pirmā sacīkšu diena, kurā noskaid-
roti uzvarētāji „Kumho Challenge” un
Nacionālās klasesčempionāta otrajā
posmā, kā arī aizvadītas „555 km” izturī-
bas sacīkstes.„Kumho Challenge” pirmajā
braucienā uzvaru izcīnīja Jānis Ciekals,
apsteidzot Kristapu Mietuli (abi „Honda
Civic”), savukārt otrajā braucienā tikai par
0,16 sekundēm pārāks bija Mietulis.
Rezultātā abiem braucējiem bija vienāds
punktu skaits un par otrā posma uzvarētā-
jukļuva kvalifikācijas brauciena labākā
rezultāta uzrādītājsJānis
Ciekals.Nacionālajā klasē, uzvarot abos
braucienos, triumfēja Viktors Vasiļjevs.Čet-
ros pēcpusdienā tika dots starts „555 km”
izturības sacīkstēm, kurās uz starta stājās
20 ekipāžas, tajā skaitā četras no Latvijas.
Jau ar pirmo apli vadībā izvirzījās lietuvie-
šu komanda „GRS Telsiu Statyba” ar X1
klases automašīnu „Radical SR5”, taču
aptuveni pēc stundas mašīnai radās teh-
niskas problēmas un vadību pārņēma
„A3000+” klases „Brum Brum Sport”
komanda ar „BMW M3”, kurai cieši seko-
ja vēl viena lietuviešu ekipāža „RIMO” ar
„BMW 335d”. Pēcāk sacīkšu gaitā par
līderiem izvirzījās „RIMO” ekipāža, taču
„GRS Telsiu Statyba” komanda,  atrisināju-
si tehniskās problēmas, uzsāka pakaļdzīša-
nos līderiem. 135. aplī avārijupiedzīvoja
sacīkšu līderi „RIMO” ekipāža. Pēc avārijas
astoņus apļus sportisti pavadīja aiz drošī-
bas mašīnas un pēcāk atlikušajos apļos par

uzvarētājiem ar rezultātu 4 stundām 22
minūtēm un 45 sekundēm kļuva „GRS
Telsiu Statyba” komanda,ar „Radical SR5”
automašīnu BKSB trasē noriņķojot 156
apļus. Uzvarētājispēja uzrādīt arī ātrāko
trases apļa laiku 1:21.987.Visu pirmo des-
mitnieku finišā aizņēma lietuviešu ekipā-
žas, bet labākā no latviešu komandām bija
„Vito Racing” ar „BMW M3”, kuri finišēja
11. vietā, 21 apli atpaliekot no uzvarētā-
jiem.

24. augustā Biķernieku trasē tika aiz-
vadīta otrā „Riga Summer Race 2014”
diena, kurā uz starta izgāja vairāk nekā 93
sportisti. Tika noskaidroti uzvarētāji
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltijas
čempionātos, kā arī „Dzintara Aplis” 6.
posmā, kopumā 10 dažādās ieskaites kla-
sēs, tostarp arī „Legends”klases sporta
mašīnu braucienos. 

Prestižākajā un ātrākajā no Baltijas
čempionāta braucieniem —„Baltic
Open”—startam bija pieteikti 11 lietuvieši,
pa četriem latviešiem un igauņiem un
viens soms. Pārliecinošu uzvaru kopvērtē-
jumā izcīnīja igauņu lielmeistars Tonu
Somers („BMW M3 GTR”), kuram šosezon
šis bija pirmais starts. Otro vietu kopvērtē-
jumā un uzvaru Lietuvas čempionāta
„A2000+”klasē ieguva Eidmants
Nekrošus („BMW M3 E90”), savukārt tre-
šajā vietā somu braucējs Mika Virtanens ar
ekstrēmi pārbūvētu „Renault
Megane”sacīkšu automašīnu.Piekto un
sesto vietu dalīja vienīgā daiļā dzimuma

pārstāve Ernesta Globīte, kura brauca ar
eksotisko „Ginetta G50”, un Martins Griska
ar ne mazāk atraktīvo „Lotus Type 116”.
Labākais no latviešiem bija veterāns
Rolands Dūda ar savu „BMW 320”, kurš
ierindojās 12. vietā kopvērtējumā, bet
ieguva 3. vietu „A2000” klasē. Kārlis
Nikiforovs ar „Nissan 350Z” šoreiz palika
13. vietā, Atis Veismanis izstājās, kad viņa
„Honda Civic TypeR” pazaudēja priekšējo
riteni, bet startam pieteiktais Vitālis Kalmi
tehnisku problēmu dēļ nestartēja.

Sešu eksotisko „Legends” automašīnu
braucienos starp Somijas un Krievijas spor-
tistiemuz starta izgāja arī vienīgais Latvijas
pārstāvis Uldis Timaks, kurš pirmo reizi
brauca ar „Legends” automašīnu. Divu
braucienu summā uzvaru izcīnīja Somijas
čempions Johans Ahokas, bet Uldis Timaks
braucienos guva sesto un trešo vietu, kas
kopvērtējumā viņam deva piekto pozīciju.
Intervijā pēc brauciena Uldis neslēpa savu
sajūsmu par šīm mazajām, ātrajām un —
galvenais — arī salīdzinoši lētajām sacīkšu

mašīnītēm, kurās viņš saskata Latvijas
autošosejas nākotni. 

„Kumho Challenge”, tāpat kā dienu
iepriekš, uzvarēja Jānis Ciekals, otro vietu
abos braucienos un līdz ar to kopvērtēju-
mā izcīnīja Ģirts Daugaviņš, savukārt trešā
vieta šoreiz Kristapam Mietulim, kurš pir-
majā braucienā gandrīz pazaudēja izpūtē-
ju.Igaunijas čempionāta posmā „BMW
325” klasē 12 dalībnieku konkurencē
uzvaru izcīnīja Raimo Kulli.
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Rīga Summer Race



Tehniskās apskates nakts
Tradicionālā tehniskās apskates nakts
„uzņēmusi apgriezienus” – šogad tā trešo
reizi notika Rīgā, kā arī Cēsīs un Liepājā.
Tehniskās apskates nakts devīze – „Mēs
par drošu auto!”. Tehniskās apskates
nakts mērķis ir rosināt autobraucējus pie-
dalīties ceļu satiksmē ar drošiem un teh-
niskā kārtībā esošiem transportlīdzekļiem,
lai neapdraudētu ne savu, ne arī citu
satiksmes dalībnieku veselību un dzīvības.

Kopumā Cēsīs, Liepājā un Rīgā kopu-
mā bezmaksas diagnostika tika veikta
apmēram 1200 automašīnām. Diemžēl
apmēram 75% automobiļu tika atklāti
būtiski trūkumi vai bojājumi, kas potenciā-
li atstāj negatīvu iespaidu kā uz satiksmes
drošību, tā uz apkārtējo vidi. Pēc CSDD
apkopotās informācijas tehniskās apskates
naktīs pārbaudīto automobiļu vidējais
vecums bija ap 15-16 gadiem. Latvijas
autoparka, kas veic tehnisko apskati, vidē-
jais vecums ir nedaudz vairāk kā 12 gadi.
Tas nozīmē, ka pasākumu „Tehniskās
apskates nakti” ir vairāk iecienījuši vecāku
transportlīdzekļu lietotāji. Sīkāka informā-
cija par Tehniskās apskates nakts rezultā-
tiem: 

- Cēsīs, 25.jūlijā, pārbaudīti 136 auto,
tehniskā kārtībā apmēram 20% auto 

- Liepājā, 15.augustā, pārbaudīti 163
auto, tehniskā kārtībā: apmēram 10%
auto 

- Rīgā, 28.augustā, pārbaudīti 900
auto, tehniskā kārtībā: apmēram 30%
auto

Pasākumu laikā apmeklētājiem bija
iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs un
izklaidēs, kas saistītas ar satiksmes drošību. 

„Tehniskās apskates naktis notikušas
savstarpējas sapratnes gaisotnē, guvušas
lielu atsaucību un veicinājušas cilvēku
izpratni par drošu auto nozīmi satiksmē.
Esam gandarīti, ka šogad bija iespējas rīkot
pasākumu arī ārpus Rīgas un ceram šo tra-
dīciju turpināt arī nākamgad,” stāsta CSDD
Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas
inspekcijas priekšnieks Jānis Liepiņš.
„Mums ir svarīgi, ka transportlīdzekļu
īpašnieki vēlas zināt savu auto reālo teh-
nisko stāvokli un ka tas viņiem nav vienal-
dzīgs. Tomēr satraucošs ir līdz šim
Tehniskās apskates naktīs fiksētais – ikdie-
nā ceļu satiksmē piedalās salīdzinoši daudz
sliktā tehniskā stāvoklī esoši auto, kas
patiesībā apdraud mūsu visu drošību.”    

Tehniskās apskates naktis organizēja
SIA „Auteko & TŰV Latvija”, SIA
„Scantest” un SIA „Autests” sadarbībā ar
CSDD.

Ņemot vērā cilvēku lielo interesi, pie-
prasījumu un atsaucību Tehniskās apskates
naktīs Vidzemē un Kurzemē, 18.septem-
brī, pulksten 20:00 Tehniskās apskates
nakts plānota Rēzeknē. Tā notiks vienlai-
kus ar CSDD Rēzeknes atjaunotās nodaļas
atklāšanu. 

Aprit gads vienam no
modernākajiem CSDD
pakalpojumiem –
mobilajai aplikācijai

2014.gada vasarā aprit gads kopš pie-
ejama CSDD mobilā aplikācija. Šajā laikā
tā lejupielādēta teju 60 000 reizes. Pēdējā
nedaudz vairāk kā gada laikā aplikācijas

lietotāji tai pieslēgušies apmēram 120 tūk-
stošus reižu jeb vairāk nekā 300 reižu
dienā.

Aplikācija ar moderno tehnoloģiju
palīdzību klientiem nodrošina kvalitatīvus,
ērtus, ātrus un drošus pakalpojumus un
informāciju. Tādējādi tiek samazināta
birokrātija, pakalpojums ir „zaļi domā-
jošs”, ekonomisks un ilgtspējīgs. Aplikācija
pielāgota kā fiziskām, tā juridiskām perso-
nām.

Visbiežāk izmantotie pakalpojumi:
tehniskās apskates dati, transportlīdzekļu
dati, vadītāja apliecības dati un informāci-
ja par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpu-
miem. Aplikācija lielākoties tiek izmantota
Latvijā – 95% gadījumu, taču tā tiek lieto-
ta arī no citām valstīm, piemēram, no
Zviedrijas – 1,7%, no Lielbritānijas –
1,1%, no Norvēģijas – 0,5%, no Vācijas –
0,3%, no Krievijas – 0,2% gadījumu.

Šo CSDD pakalpojumu atzinīgi novēr-
tējuši arī mūsu klienti. Piemēram, atsauk-
smes no Twitter:

• CSDD tiešām atvieglojat dzīvi, jo
īpaši ar aplikāciju viedtālruņiem un atgādi-
nājumu sistēmu. Uzslava arī Jūsu IT!

• Braucu uz TA Antenas ielā. Rinda ap
100 cilv. Woow. Iegāju CSDD aplikācijā,
apmaksāju un pēc 3 minūtēm jau devos uz
līniju. Apsveicami.

• Yea! Apmaksāt tehnisko apskati
CSDD aplikācijā un tādā veidā rindā
"apdzīt" ~60 gaidītājus ir nenormāli forši!
:)

• Cik jauki, ka tiek atsūtīts personīgs
meils no CSDD par aplikācijas jaunumiem.
Sajūta, ka CSDD tiešām rūp cilvēki!:)

• novelc CSDD aplikāciju telefonam,
tur ir pilnīgi viss :) traki laba lieta.

Gada laikā aplikācija ir būtiski „izaugu-
si”. Sākotnēji tajā pamatā bija informācija
par personu kā par autovadītāju, par
saviem transportlīdzekļiem un par tehnis-
kās apskates datiem. Šobrīd CSDD aplikā-
cijā pieejamā informācija un pakalpojumi:
vadītāja apliecības dati; transportlīdzekļu
dati; tehniskās apskates dati; velosipēdu
reģistrācija un informācija par reģistrēta-
jiem velosipēdiem; pieteikšanās eksāme-
niem; vienas dienas atļaujas saņemšana;
atgādinājumi par termiņiem un sinhroni-
zācija ar tālruņa / planšetdatora kalendāru;
ārvalstu transportlīdzekļu vadīšanas atļau-
jas; ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi
un sodi; maksājumi; maksas izziņas;
nodokļu kalkulators; CSDD kontakti.

Nesen CSDD aplikācijai veikta dizaina
un funkcionalitātes pilnveide, piemēram,
ieviests t.s. „push paziņojums”, kas ļauj
aplikācijas lietotājiem viedtālrunī vai plan-
šetdatorā saņemt jaunāko informāciju no
datu bāzēm, ja arī tajā brīdī aplikācija
netiek izmantota (bet ierīcei būs ieslēgts
internets). Tas nodrošina, ka aktuālākā
informācija, piemēram, atgādinājumi,
klientiem faktiski ir pieejami visu laiku.

Aplikācija lejupielādējama un lietoja-
ma bez maksas. Lejupielādes iespējas:

• Apple veidtālruņiem un planšetdato-
riem: http://ej.uz/CSDDiOS;

• Android veidtālruņiem un  planšet-
datoriem: http://ej.uz/CSDDAndroid. 

2014.gada septiņos
mēnešos septiņām
autoskolām atņemtas
mācību kartes; vienā
gadījumā iesaistīta
policija

Rūpējoties par atbilstošu topošo auto-
vadītāju sagatavošanu un apmācības pro-
cesa nodrošināšanu, kā arī par kopējo
satiksmes drošību, CSDD seko līdzi auto-
skolu darbam un īsteno virkni pasākumu,
lai novērstu un nepieļautu nekvalitatīvu un
nelikumīgu topošo autovadītāju sagatavo-
šanu. 

2014.gada pirmajos septiņos mēnešos
notikušas piecas Transportlīdzekļu vadītāju
apmācības komisijas sēdes. Tajās izskatīti
jautājumi par konstatētiem pārkāpumiem
saistībā ar mācību procesa organizēšanu
un nodarbību norisi autoskolās gan Rīgā,
gan reģionos. Tipiskākie autoskolu pārkā-
pumi saistīti ar neatbilstību starp reālo
apmācības procesu un dokumentos uzrā-
dīto, kā arī ar mācību nodarbību apmeklē-
juma uzskaiti, bet vienā gadījumā – iesais-
tīta policija.

Paši skandalozākie pārkāpumi saistīti
ar kādu autoskolu Kurzemē, par ko CSDD
jau informēja. Proti, šī gada pavasarī Valsts
policijas Ekonomisko noziegumu apkaro-
šanas pārvalde (ENAP) sadarbībā ar CSDD
atklājusi un novērsusi gadījumus, kad par
samaksu, bez apmācības programmas
apguves autoskolā,  tiek izsniegti komer-
ciālo pārvadājumu autovadītāju profesio-
nālās kvalifikācijas sertifikāti. Šis gadījums
tika skatīts arī Komisijas sēdē, kā rezultātā
šai autoskolai atņemtas piecas mācību kar-
tes, skolas vadītājai atņemta pasniedzējas
kvalifikācija, vienam pasniedzējam izteikts
brīdinājums. 

Tāpat komisija izteikusi septiņus brīdi-
nājumus autoskolām ar piebildi, ka atkār-
totu pārkāpumu gadījumā tiks izskatīti jau-
tājumi par mācību karšu darbības apturē-
šanu vai anulēšanu. Trijām autoskolām
apturēta mācību kartes darbība uz pusga-
du, bet četrām – uz trijiem mēnešiem.

Vairākkārt konstatēts, ka autoskolās
nav notikušas paredzētās nodarbības. Bet,
ja nodarbības arī notikušas, tad tās nav
apmeklējuši visi kursanti, kuriem attiecīga-
jās nodarbībās bija jāpiedalās, lai gan
mācību žurnālā šie kursanti atzīmēti kā
nodarbībā klātesoši. Dažkārt pat konsta-
tēts, ka mācību žurnāls nav atradies tur,
kur tam obligāti jābūt – mācību telpā.
Tāpat fiksēti gadījumi, ka autoskolas nav
sniegušas atskaites par nodarbību norisi,
kas neļauj pārliecināties par atbilstošu
apmācību procesa organizēšanu un norisi.
Ir bijuši gadījumi, kad kursanti ‘risinājuši’
tematiskos uzdevumus, lai gan tas jādara
ārpus obligāti reģistrētajām mācību stun-
dām. Vairākās autoskolās samazinājušies
sekmības rādītāji –  kursantu kārtoto teo-
rētisko un vadīšanas eksāmenu sekmības
līmenis CSDD ir zemāks par Ministru kabi-
neta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos
Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu
vadītāju apmācību un transportlīdzekļu

vadītāju apmācības programmām”
(http://likumi.lv/doc.php?id=208534)
noteikto, t.i. – teorētiskajiem eksāmeniem
– 75%, bet vadīšanas eksāmeniem – 50%. 

Vairākkārt konstatēti gadījumi, kad
viena pasniedzēja vietā apmācības veicis
cits pasniedzējs, taču bez atbilstošu izmai-
ņu veikšanas CSDD reģistrā. Kādam auto-
skolas pasniedzējam, kurš īslaicīgi aizvieto-
jis kolēģi, pat bija beidzies pasniedzēja
apliecības derīguma termiņš 2012.gada
vasarā. 

CSDD sniegusi virkni ieteikumu un
priekšlikumu vairāku autoskolu darbības
un apmācības procesa kvalitātes uzlaboša-
nai, lai tās nodrošinātu atbilstošu kursantu
sagatavošanu. Piemēram, CSDD ieteikusi
autoskolām uzlabot iekšējās kontroles kār-
tību, lai neatkārtotos gadījumi, kad viena
pasniedzēja vietā nodarbības vada cita
persona; pilnveidot informācijas apmaiņas
procesus ar kursantiem un arī ar darbinie-
kiem, lai uzlabotu savstarpējo saziņu un
izskaustu nesaprašanās vai pat, iespējams
– apzinātus apmācības procesa pārkāpu-
mus. Tāpat CSDD norādījusi, ka nodarbī-
bu apmeklējumu atzīmēšana mācību žur-
nālā tiek veikta ar nolūku atspoguļot, kā
tiek veikta apmācāmo teorētiskā apmācī-
šana, vai mācību priekšmeti atbilst
Apmācības noteikumos paredzētajai pro-
grammai, kā arī, vai apmācāmie piedalās
nodarbībās. Tādējādi mācību žurnālam
jāsniedz pilns priekšstats par iepriekš
minēto, nolūkā dod iespēju izsekot apmā-
cības procesa veikšanai un apmācāmo
dalībai apmācībās. 

Pirms autoskolas izvēles un apmācības
uzsākšanas, CSDD aicina topošos autova-
dītājus rūpīgi izpētīt CSDD mājas lapā
(www.csdd.lv) sadaļas „Kvalifikācija”
apakšsadaļā „Statistika par autovadītāju
apmācību” atrodamos skolu sekmības
rādītājus, kā arī izzināt draugu vai citu cil-
vēku pieredzi.

Stingrākas prasības
transportlīdzekļu vadītāju
pirmstermiņa veselības
pārbaudēm

Otrdien, 2014.gada 19.augustā, valdī-
bas apstiprinātie grozījumi noteikumos par
veselības pārbaudēm transportlīdzekļu
vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt
transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā
arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes
izdevumu segšanas kārtību paredz stingrā-
ku pirmstermiņa veselības pārbaužu kārtī-
bu, nosakot, ka psiholoģiskos un psiho-
diagnostiskos testus personai, kas ieradu-
sies uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ir

jāveic obligāti.
Turpmāk obligāti būs arī bioķīmiskie

izmeklējumi un ķīmiski toksikoloģiskie
izmeklējumi. Tāpat transportlīdzekļu vadī-
tājiem, kuriem veselības pirmstermiņa
pārbaude būs jāveic atkārtoti, to varēs
veikt tikai specializētā ārstniecības iestādē,
nevis specializētā medicīniskajā komisijā.

Līdzīgi noteikts, ka transportlīdzekļa
vadītājam, kurš sodīts par transportlīdzek-
ļa vadīšanu alkohola reibumā, narkotisko
vai citu apreibinošu vielu iespaidā, ir pie-
nākums ierasties pie narkologa mēneša
laikā pēc soda piemērošanas, lai izvērtētu
nepieciešamību nodrošināt narkoloģisko
ārstēšanu. Transportlīdzekļa vadīšanas tie-
sības varēs atgūt tikai pēc objektīvi pierā-
dītas vismaz vienu gadu stabilas remisijas,
par ko ārstējošajam narkologam būs jās-
niedz atzinums. Savukārt, transportlīdzek-
ļa vadītājs, ja ir konstatēta transportlīdzek-
ļa vadīšana alkohola reibumā vai narkotis-
ko vielu iespaidā, uz veselības pārbaudi
netiek nosūtīts, bet pēc minēto pārkāpu-
mu konstatēšanas veselības pārbaude ir
obligāta vienmēr, un šim vadītājam pirms
tiesību atjaunošanas tā jāveic patstāvīgi. 

Gājējiem un
velosipēdistiem ārpus
apdzīvotām vietām būs
jāvalkā atstarojošas
vestes

Turpmāk gājējiem un velosipēdu vadī-
tājiem diennakts tumšajā laikā ārpus
apdzīvotām vietām būs jālieto apģērbs
(veste) ar labi redzamiem gaismu atstaro-
joša materiāla elementiem.

Šāds apģērbs diennakts tumšajā laikā
būs jāvalkā arī apdzīvotās vietās posmos,
kuri nav pietiekami un vienmērīgi apgais-
moti.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
uzsver: „Uz Latvijas ceļiem joprojām cieš
un iet bojā cilvēki, puse no kuriem ir tieši
mazaizsargātie satiksmes dalībnieki. Mēs
nedrīkstam pieļaut, ka pagājušā gada
rudens statistika uz ceļiem atkārtotos.
Domāju, ka ikviens autovadītājs no savas
pieredzes ļoti labi zina, ka lietainos rudens
vakaros ir grūti pamanīt gājējus un velosi-
pēdistus, kuri pārvietojas gar brauktuves
malām ārpus apdzīvotām vietām, un viņi
man piekritīs, ka atstarojošās vestes ir
veids, kā mazaizsargātajiem ceļu satiksmes
dalībniekiem sevi pasargāt un kļūt pama-
nāmiem autovadītājiem.” 

Savukārt, bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam, braucot ar velosipēdu, sākot ar šī
gada 1.oktobri, būs jāvalkā aizsargķivere.
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jums. Pieejama tikai elektriskā stāvbremze
jau standartā, jo bez klasiskās rokasbrem-
zes sviras atbrīvojas vairāk telpas vidus-
konsolē, kur atrodas liela, ērta vērtīgo
mantu glabātava. Pie „Qashqai” stūres viss
ir kā pieklājas — sēdeklim un stūrei ir plašs
regulējumu diapazons, kas ļauj ērti iekār-
toties, arī visas infosistēmas ir parocīgas.
Aizmugurē ir daudz vietas kājām, bet
dinamiskā jumta līnija atņem komfortu
gara auguma pasažieriem. Viegli pieejams
un ērti transformējams bagāžnieks.
Aizmugures sēdekļus var viegli nolocīt,
kravas telpu padarot vēl lielāku.

Visiem „Qashqai”aprīkojumā ir gaisa
kondicionieris, „Bluetooth” savienojums
un kruīzkontrole, 17 collu diski ir paši
mazākie, LED dienasgaitas gaismas pieeja-
mas jau standartā, tāpat arī aizmugures
spoilerītis kā jumta līnijas turpinājums.
Dārgākajās aprīkojuma versijās ir arī pano-
rāmas stikla jumts, LED elementi lukturos,
automātiskā stāvvietā novietošanas sistē-
ma, kā arī kameras, kas ļauj redzēt līdzās
mašīnai notiekošo 360 grādu leņķī.
Papildaprīkojumā pieejama „SmartVision”
pakotne, kurā ietilpst tādas mūsdienīgas
ekstras kā joslu maiņas un iespējamas
sadursmes brīdinājuma sistēmas. 

Reti kurš cits mazais apvidus auto var
mēroties ar „Qashqai”trokšņu izolācijas
jomā — degustētā auto 1,5 litru dīzeļmo-
tors ir vienmērīgs un salīdzinoši kluss pat
augstā apgriezienu līmenī. Ceļu trokšņi un
pretvēja šalkoņa ir labi apslāpēta.

„Qashqai”pircēja lētākā izvēle ir 1,2
litru benzīna turbodzinējs, kas ir lieliski
piemērots mierīgai pilsētas satiksmei, tur-
klāt šis motors ir pārsteidzoši kluss.
„Qashqai”motoru klāstā ir arī 1,5 un 1,6
litru (130 ZS) tilpuma dīzeļmotori.
Izskatās, ka tieši degustētais 1,5 litru 110
ZS motors nodrošina labāko līdzsvaru
starp dinamiku un cenu. Jaudas padeve ir
vienmērīga, jau sākot no zemiem motora
apgriezieniem, tāpēc ikdienas satiksmei

tas šķiet pilnībā atbilstošs, auto ir arī klu-
sāks nekā citu konkurentu piedāvātie dīzeļ-
motori. Degvielas patēriņa oficiālie dati
uzrāda, ka vidējais patēriņš ir 3,8 litri uz
100 kilometriem. Pircēji var izvēlēties
manuālo pārnesumkārbu un CVT automā-
tisko transmisiju.

„Vai esat gatavs jauniem piedzīvoju-
miem pilsētā? Iepazīstiet nepārspēto pilsē-
tas krosoveru!” — visās jaunā auto reklā-
mās tiek uzsvērts tikai un vienīgi tā pielie-
tojums pilsētas vidē. Tāpēc „Qashqai”vairs
nevajadzētu saukt par džipu. Būtībā tas ir
vienkārši paaugstināts vieglais pasažieru
auto, tāds Anglijā ražots golfs, tikai uz lie-
lākiem riteņiem un ar 20 cm klīrensu dro-
šībai. Gan visu riteņu piedziņa, gan „auto-
māts”„Qashqai”tiek piedāvāts tikai pašās
dārgākajās komplektācijās. Turklāt ražotājs
uzskata, ka neesot vajadzības tos abus
apvienot. 

Jaunais krosovers brauc gandrīz kā
parasts „Golf” klases hečbeks, pat ar nelie-
lu sportiskuma piedevu. Tas stūrējams tik-
pat precīzi un vadītāja komandām atsau-
cas tikpat zibenīgi, pie ceļa turas tikpat cie-
šikā sportisks golfiņš. Normālos ātrumos
savu paaugstināto smaguma centru un
prāvāko svaru tam izdodas noslēpt ar bur-
vju mākslinieka veiklību. Secinām, ka šis
tiešām ir īsts vieglais pasažieru auto —
sākot no vieglās stūres un beidzot ar glu-

dus ceļus mīlošo piekari. Atsacīšanās no
„Off-road” pasaules „Nissan” ļāvusi ietau-
pīt veselu lērumu naudas, tāpēc lētāko
„Qashqai”var nopirkt par nepilniem 17
000 eiro. Tāda mašīna nebūt nav trešajai
pasaulei paredzēts produkts, bet gan glīts,
pat elegants auto ar minimālajām „eks-
trām” un tērauda diskiem. Cena sākas no
16 990 (4x2 — DIG-T 115) un modifikāci-
ju klāsta virsotnē sasniedz 28 490 EUR
(4x4 —dCi 130). Bet, kad „Nissan” ieliks
savā mašīnā pilnpiedziņu un „automātu”,
konkurentiem var iestāties panika. Ceru,
ka manās rokās reiz nonāks arī pilnpiedzi-
ņas „Qashqai”un ka tas spēs apgāzt dažus
iepriekšminētos secinājumus…

«Honda CR-V»
Daudzās pasaules valstīs „CR-V” ir vis-

populārākais un visvairāk pirktais auto no
visa „Honda” modeļu plašā klāsta. Eiropas
kontekstā par pirmo „CR-V” paaudžu trū-
kumu varēja uzskatīt dīzeļmotora nepiee-

jamību, jo dīzelis tika ieviests vien 2005.
gadā. Toties „CR-V” vairākus gadus pēc
kārtas kļuva par vislabāk pārdoto benzīna
SUV Eiropā.

Arī Latvijā „Honda CR-V” ir viens no
visvairāk pirktajiemmodeļiem tā sauktajā
apvidus auto klasē. Trešā, kopš 2007. gada
ražotā „CR-V” paaudze nereti pat tika tir-
gus līdera godā. Tieši 2007. gadā „CR-V”
piedzīvoja radikālas stila izmaiņas, kuras
nepārprotami rādīja „Honda” vēlmi pietu-
vināt savu krosoveru ielas mašīnas veido-
lam. Šim trešās paaudzes „CR-V” zināmā
mērā piemīt sieviešu auto statuss, jo
dāmas ar to brauc ļoti labprāt. Iespējams,
tādēļ, ka dizains no kantaini robustām for-
mām radikāli mainījās uz plūstošām un
liegām līnijām.

Jaunais, 2011. gada jeb ceturtās paau-
dzes„CR-V” tagad izskatās džipiskāks par
iepriekšējo, jo jumta līnija kļuvusi par 30
mm zemāka, vējstikls izvirzīts par 60 mm

uz priekšu un hromētā logu augšējā līnija
piešķir eleganci. Ir ne mazums svaigu
akcentu gan automobiļa eksterjerā, gan
interjerā. Tomēr kopumā pēdējais „CR-V”
drīzāk atgādina iepriekšējā evolūciju, nevis
revolūciju. Automobiļa izmēri (mm) —
garums 4570, platums 1820, augstums
1685, riteņu bāze 2630, bagāžas tilpums
(līdz logiem) 589 litri. Parametri liecina,
ka „CR-V” tagad ir viens no prāvākajiem
auto savā klasē. Tas pārspēj „Qashqai”
visos izmēros:garumā par 193 mm, platu-
mā par 14 mm, augstumā par 95 mm un
arī bagāžnieka ietilpībā — par 159 lit-
riem.„CR-V” klīrenss jaunajam modelim ir
samazināts no 175 uz 165 mm. Tas vēlreiz
liecina, ka „Honda” vairs nopietni nepre-
tendē uz „CR-V” apvidus auto lomu bezce-
ļu apstākļos.

Redzami un jūtami uzlabojumi visvai-
rāk piemīt jaunā „CR-V” salonam. Vadības
ierīces un slēdži ir parocīgi un vienkārši.
Ērti iekārtoties pie stūres ļauj plašs sēdekļa
un stūres regulējuma diapazons. Ceļa pār-
redzamība ir lieliska, taču masīvie aizmu-
gures jumta balsti ierobežo redzamību
atpakaļgaitā.Salons šķiet klusāks nekā
priekšgājējam un kvalitatīvāk nostrādāts.
Ergonomiski arī viss ir savās vietās, jaunais
instrumentu panelis ir veidots mūsdienīgās
formās, bet varēja būt elegantāks, toties
gan priekšā, gan aizmugurē ir daudz pla-
šuma, grīdā nav transmisijas tuneļa,
bagāžnieks ir lielāks un ērtāks nekā
iepriekš. „CR-V” līdzenā grīda un augstie
griesti padara to par lielisku ģimenes
transportu. Par spīti neizmainītai riteņu

garenbāzei, tagad vairāk vietas ir otrajā
rindā, bet vēl manāmāk augušas ērtības
bagāžas pārvadāšanas jomā — 589 litru
bagāžnieks jau tā ir iespaidīgi liels (par 33
litriem vairāk nekā priekštecim), bet,
nolaižot aizmugures sēdekļu atzveltnes, to
var palielināt līdz minivena cienīgiem
1648 litriem. Bāzes versijas aprīkojumā ir
praktiski viss nepieciešamais, taču „CR-
V”pēc izvēles var papildināt ar diezgan
plašu komforta aprīkojuma sarakstu, kurā
ietilpst atpakaļskata kamera, ādas apdare
un augstas klases navigācijas sistēma.

Tehniski šis jaunais „CR-V” piedāvā
mazāk jaunumu nekā dizainā. Sākumā
nebija neviena jauna motora. Tiesa, gan
2,0 litru benzīna motors, gan 2,2 l dīzelis
tika uzlaboti, lai degvielu tērētu mazāk un
attiecīgi mazāk kaitīgu vielu (CO2 samazi-
nāts par 12%) izdalītu atgāzu emisijās. 2,2
litru dīzeļdzinējs piedāvā 150 zirgspēkus
un 350 Nm griezes momentu. 2,0 litru

benzīndzinēja jauda ir tāda pati, taču tas
nespēj piedāvāt tādu pašu „cēlienu” vidē-
jā apgriezienu diapazonā. Abiem dzinē-
jiem bāzes versijā ir sešpakāpju manuālā
pārnesumkārba, bet papildaprīkojumā
pieejams arī piecpakāpju„automāts”.
2013. gada sākumā —reizē ar nepacietību
gaidītā 1,6 litru „i-DTEC” dzinēja ienākša-
nu sākās jauna „Honda CR-V” vēstures
nodaļa. Jaunais 1,6 litru „i-DTEC” dzinējs
ir izstrādāts īpaši Eiropas tirgum un tiek
ražots tikai „Honda” Eiropas ražotnē
Svindonā. Tas ir pirmais dzinējs, kas tika
izlaists „Honda EarthDreamsTechnology”
vides programmas ietvaros un pircējiem
piedāvā izcilu degvielas ekonomijas, zema
izmešu līmeņa un snieguma līdzsvaru.
„Honda” jaunajam dzinējam ir alumīnija
cilindra galva, kas, savienota ar atvērta
seguma alumīnija bloku, kopumā sver par
47 kg mazāk nekā „Honda” 2,2 litru „i-
DTEC” dzinējs. „CR-V 1,6 i-DTEC” ir pie-
ejams priekšpiedziņas auto ar manuālo
transmisiju un piedāvā gan veiklību (grie-
zes moments 300 Nm un 120 PS), gan
zemus CO2 izmešus (119 g/km). „CR-V” ar
„1,6 i-DTEC” piedāvā krosovera praktisku-
mu un stiluapvienojumā ar rentabilitāti un
degvielas ekonomiju līdz 4,5 l/100 km.

Tieši ar šādu priekšpiedziņas „Honda
CR-V” ar jauno 1,6 litru 120 ZS dīzeļdzi-
nēju un sešpakāpju manuālo pārnesum-
kārbu arīdevāmies degustācijas braucienā.
Pirmais pārsteigums — par spīti auto
izmēriem, braucot nav liela ģimenes auto
sajūtas. Hondas azartiskais 1,6 litru dīzeļ-
dzinējs, vieglā stūre un mazais, panelī aug-

stu izvietotais ātrumpārslēgs, kas slēdzas
ātri un precīzi, pat nedaudz provocē uz
dauzīšanos, kad paātrinoties var arī nevi-
ļus izspolēt. Piekare hondai ir tik cieta un
savākta, it kā būtu paņemta no sportiskā
„Civic”. Lielāki ceļa negludumi gan var
„CR-V” gaitu padarīt mazliet nemierīgu,
taču kopumā tas ir komfortabls auto, ar ko
patīkami mērot arī garākas distances.
Stūres reakcija varēja būt drusku asāka,
taču vadāmība ir gana precīza, arī virsbū-
ves sasveres līkumos ir labi apvaldītas.
„Honda CR-V” ir viena no vispraktiskāka-
jām un ērtākajām ģimenes automašīnām,
un, par spīti tās izmēriem, braucot jūs
nekad nejutīsieties kā pie kravas auto stū-
res! Degustētā auto („1.6 Comfort MT
2WD”) cena sākas no 24 820 EUR, par
dažiem tūkstošiem lētāk var nopirkt CR-V
ar divlitrubenzīnnieku (2.0 S MT 2WD) —
21 500 EUR, bet modifikāciju klāsta vir-
sotnē cena sasniedz 39 900 EUR („2.2
ExecutiveNaviAdvance AT 4WD”).

Degustācijas
secinājumi

„Nissan Qashqai” ir viens no klusāka-
jiem un vizuāli elegantākajiem auto savā
klasē, turklāt ļoti praktisks un ar to ir vieg-
li braukt. „Honda CR-V” plusi ir mūsdie-
nīgs dizains, ļoti plašs, komfortabls salons
un ietilpīgs bagāžnieks, kā arī dzīvelīgs 1,6
litru dīzelis. Abi auto pievilcīgi izskatās, ir
labi aprīkoti un dārgākajās komplektācijās
lepojas ar dažādiem „Premium” klases
automašīnu sīkumiem. Tikai… neprasiet
šiem abiem priekšpiedziņas krosoveriem
par apvidnieka spējām! 
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Pilsētas apvidnieka
meklējumos
«Nissan Qashqai» un «Honda CR-V» degustācija
î Turpinājums no 1. lpp.



„Dzintara aplis” 6. posmā šoreiz tikai
divpadsmit dalībnieku startēja „Volgu”
klasē, bet veseli deviņpadsmit —„Žiguļu”
ieskaitē (13 dalībnieki „VAZ 1600” un seši
„VAZ 1300” klasē). „Volgu”klasē uzvaru
izcīnīja Ainārs Šēnfelds, kurš uzvarēja abos
braucienos, otrais —Marģers Pinkulis,
savukārt trešā vieta Ivaram Janekam.
Kopvērtējuma līderis Andrejs Paupers
šoreiz sestais, bet viņa allaž sīvākais kon-
kurents Andrejs Dolopolovs nemaz nestar-
tēja. Lielmeistars Valdis Belmers pirmajā
braucienā no pašas aizmugures aizcīnījās
līdz 6. vietai, bet otrajā finišēja astotais, jo
tika sodīts par pāragru startu. „VAZ 1600”
klasē uzvarēja Pēteris Laipnieks, otrais —
Kristaps Ābols, bet trešajā vietā— lietuvie-
tis Adoms Petrovs. Otrajā braucienā vēro-
jamās aizraujošās cīņas trasē starp latvie-
šiem un lietuviešiem brīžiem pat ļoti atgā-
dināja šīs klases ziedu laikus pagājušā gad-
simta astoņdesmitajos. „VAZ 1300” klasē
abos braucienos par uzvarētāju kļuva
Aivars Laipnieks, otrais Matīss Mežaks, bet
trešais Mārtiņš Lagzdiņš.Kopumā
„Dzintara aplis” sacensības apstiprināja

jau iepriekš izskanējušos pieņēmumus, ka
„Volgās”šobrīd iestājusies krīze, kuru, tāpat
kā savulaik populārajā „Golfa kausā”, radī-
jis tehnisko noteikumu pārāk brīvais trak-
tējums un līdz ar to izmaksu neadekvāts
pieaugums. Savukārt patīkams pārstei-
gums ir „Žiguļu”klases straujā attīstība, kur
mašīnu kļūst arvien vairāk un uz starta stā-
jas daudzi iepriekš līdz galam nerealizēti
talanti no krosa un citām autosporta dis-
ciplīnām. 

Lielākās autošosejas sacīkstes
Baltijā„Riga Summer Race” skaidri parādī-
ja šā sporta veida šābrīža atšķirības katrā

no Baltijas valstīm. Lietuvā spēcīgs uzsvars
tiek likts uz garo distančuizturības sacīk-
stēm un ātrajām, eksotiskajām „Open” kla-
ses mašīnām, kuras tik ļoti piesaista publi-
kas interesi. Igaunijā ir spēcīga „BMW
325”nacionālā klase, kurā ar tehniski iden-
tiskām mašīnām sīvi spēkojas līdz pat 70
dalībnieku, un tiek kalti plāni par kopīga
čempionāta rīkošanu ar somiem, atlicis
vien pieslīpēt nianses tehniskajos noteiku-
mos. Vēl igauņiem ir joprojām nepārspēja-
mais Tonu Somers, kurš bez sponsoru
atbalsta, tikai sava prieka pēc, izvilka no
garāžas savu „BMW M3 GTR”, lai ierastos
un kārtējo reizi uzvarētu Biķernieku trasē,
kuru viņš joprojām sauc par savu pirmo
mīlestību. Mums, latviešiem, ir labākā
autošosejas trase Baltijā un mums ir vēstu-
risko automašīnu sacīkstes „Dzintara
aplis”. Zinu, ka mums ir arī spēcīgi auto-
šosejas piloti — Jānis Horeliks, Haralds
Šlegelmilhs, Karlīne Štāla, kuri dažādu
(galvenokārt jau laikam finansiālu) iemes-
lu dēļ saviem skatītājiem nav gatavi atrā-
dīties kaut vai tikai reizi gadā…  Taču zinu
arī to, ka brāļi lietuvieši un igauņi šobrīd
apskauž mūs, jo pasaulē labākais rallijkro-
sa pilots Reinis Nitišs ir latvietis!
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Rīga Summer Race

î Turpinājums no 2. lpp



Ro Lī
Foto: L. Rozenberga

Šogad, Palangā no 16. līdz 19. Jūlijam
notika kārtējie ātruma svētki sporta entu-
ziastiem - un milzīgi satiksmes ierobežoju-
mi atpūtniekiem, kurus interesē viss pārē-
jais, bet ne autošosejas sacensības.

Sacīkstes kļuvušas par centrālo vasaras
notikumu Lietuvas kūrortpilsētā Palangā
un tradicionāli pulcē autosporta fanus jau
otro gadu desmitu. Sacensības, kuras lietu-
vieši sauc par «Palanga 1000 km Lenk -
tynes» notiek... jūs neticēsiet – uz parasta
koplietošanas ceļa posma starp Palangu un
Klaipēdu. Protams, tas ir slēgts pārējais
auto satiksmei, taču fakts, ka ierodoties
Palangā, nav jāmeklē - kur atrodas sacīkšu
trase, bet vēl neiebraucot Palangas mazpil-
sētā, jūs jau nokļūstat sacīkšu trasē -
izklausās pietiekami oriģināli. 

Tas, ka trase nav noteicošais faktors, lai
rīkotu sacensības, ir tikai viens no Lietuvas
pārsteigumiem. Dalībnieku saraksts un
sacīkšu auto unikālā dažādība ir fantastis-
ka. Nez vai citur vienā trasē blakus cīnīsies
labi „saskrūvēts” vidējās klases auto ar
unikālu sporta bolīdu. Demokrātiski un arī
skatītājiem tas patīk.

Turklāt, pasākums ir tik vērienīgs, ka
ilgst vairākas dienas un tā laikā notiek arī
dragreisa, vēsturisko auto, „youngtimeru”
sacensības un parāde un tml. Vēl arī bērnu

rallijs, rallijs ar zvaigzni, sieviešu rallijs,
auto šosejas čempionāta posms (tulk. no lie-
tuv. val. - „žiedinių lenktynių čempionato”,
kas izrādās nekāds „ziediņu čempionāts vai
puķu svētki) - mehāniķu skrējiens, Porsche
automašīnu „amatieru kauss”, foto  se sijas ar
sportistiem un vēl, un vēl – īsti svētki visai
ģimenei un dažādām gaumēm.

Kā «AutoInfo» pastāstīja sacensību
organizatori, pirmsākumos pie idejas
šūpuļa stāvēja viens cilvēks. Tas pats, kurš
arī tagad organizē sacensības – Darius
Jonušis. Vispirms bija ideja rīkot sacensī-
bas, bet vajadzēja trasi. Pie Kauņas bija
speciāla, Kačerginas trase, bet tā ir pārāk
tālu no galvenās Lietuvas vasaras tūrisma
un atpūtas vietas Palangas. Tika pieņemts
konceptuāls lēmums – rīkot sacensības uz
liela autoceļa posma, to slēdzot satiksmei
un pielāgojot trasi sportistiem un skatītā-
jiem. Skatoties no šodienas viedokļa, tas
bija stratēģiski pareizs solis, jo 15 gadu
laikā pasākums ir kļuvis par Palangas lielā-
ko vasaras notikumu ar fantastisku skatītā-
ju pieplūdumu. Un vēl – sākotnēji bija
domāts par 24 stundu sacensībām, taču,
objektīvi spriežot, bija neiespējami pirms
15 gadiem šeit savākt tik spēcīgu tehniku,
kas izturētu diennakti maksimālā režīmā.
Tāpēc palika pagaidu variants 1000 km
vai 10 stundas, un nekas, kā izrādās, nav
tik patstāvīgs kā pagaidu risinājums.

Sacensību pirmajā dienā, tajā pašā,

labi aprīkotajā trasē notika Drag Race
Lietuvas čempionāta posms. Vai jūs bieži
redzat automašīnas, kuru paātrinājums ir
tāds, ka bremzēšanai jāizmanto speciāls
”parašūts”, kas izšaujas pēc tam, kad mak-
simālā paātrinājumā ir veikta dragreisa
distance? Skatītājiem šī bija unikāla iespē-
ja un daudzi no klātesošajiem šādu skatu
redzēja pirmo reizi mūžā. Uz šādām, spe-
ciālām ātrumsacensībām tik daudz cilvēku
parasti neierodas, taču, ja vairākus pasāku-
mus saliek komplektā – ieguvēji ir visi.
Šovs, kas bija vērojams Drag race sacensī-
bās, kas arī notika šī pasākuma „Palanga
100 km” ietvaros, bija unikāla iespēja no
tik tuvas distances aplūkot šīs neparastās
automašīnas. Baltijas rekordu - 210,86
km/h ātrumu 1/8 jūdzes distancē (tas ir
tikai 201,168 metros!) izdevās sasniegt ar
«Altered Fiat Topolino» braucošajam
Giedriusam Jurevičam, taču viņš palika
otrajā vietā. Trešais palika Paulius Vaškelis
ar BMW E30 automašīnu. 

Dalībnieku sarakstā bija atrodami arī
daži latvieši - Jevgēņijs Bičkovs (Audi S2
Ljolik, Rīga), Rolands Ozolinš (Honda Jazz,
Rīga), Arturs Jonaitis (Mitsubishi Eclipse,
Liepāja), Edgars Dimpers (VW Scirocco,
Līvani), Andrejs Golovko (Citroen Saxo,
Daugavpils). 

Pa vidu šiem notikumiem bija vēl arī
piektās Palangas Vēsturisko automašīnu
sacensības, kurās uzvarēja sportists no

Lielbritānijas Endrjū Holands, ar «Ford
Winston Cup Car» automašīnu, kas ražota
1986. gadā un aprīkota ar 4,6 litru moto-
ru. Otrajā vietā finišēja Artūrs Podbareckis,
kurš brauca ar speciālu «BMW-WinArt»
automašīnu, bet trešais palika Ģedas
Drukteinis, kas brauca divu litru Opel
Ascona. Šo sacensību formātu var rakstu-
rot ar frāzi ”mašīnai jābūt vecākai par
braucēju”. Tas, protams, joks. Nopietni
runājot šīm automašīnām ir ļoti labas teh-
niskās iespējas, piesaistīti ļoti nopietni
sponsori un tās vada pieredzējuši braucēji.
To vienīgā atšķirība ir tā, ka tās, „pēc papī-
riem” ir ļoti vecas. Sābi un Fordi no žiguļu
laikiem satiekas visi vienā trasē, bet kas
par intrigu! Kā bija teikts oficiālajā preses
paziņojumā – šīs īpašās sacensības „izstaro
azartu”. Viedi vārdi.

Neņemos spriest, kas ir patiesais
iemesls, kāpēc latvieši uz šo gandrīz nedē-
ļu ilgo pasākumu Palangā nebrauc un arī
nepiedalās. Ne jau ģeogrāfiskais izvieto-
jums (jo tuvāk vairs nevar būt, tikai 70 km
no robežas), ne jau talantu trūkums (Nitišu
zināt?), ne jau tehniskās iespējas (piemē-
ram, mūsu OSCAR), ne jau izturības vai
radošuma trūkums (skat. Dakārā vai jautāt
pēc Dambja). Piemērām lietuviešiem
šogad Palangā brauca daudzkārtējais ralli-
ja čempions Vitauts Švedas (starta Nr. 15). 

Ar lepnumu un patiesā cieņā gribas
atzīmēt, ka ir tomēr mūsu zemē brašuļi,

kas nebaidās izaicināt šos superkārus.
Latviju pārstāvēja Viptuning komanda ar
sacīkšu braucējiem Artjomu Kočlamaza -
švili, Agri Petrovski, Elvi Turānu. Mūsējie
sacensības pabeidza 26. vietā, iegūstot
savā klasē 10. vietu. To visu papildināja
adrenalīns, sabojātas nervu šūnas, tehniski
defekti un neatsverama pieredze. 

Vēl vienu latvieti varējām atrast Spā ni -
jas (!) komandā, kurā ar superkāru Radical
SR8 brauca 3 sportisti – lietuvietis Min -
gaugs Neliubšis, Krievijas sportists Rus -
tams Akinijazovs un mūsu Konstantīns
Calko. Ar lepnumu varam skatīties tieši uz
K. Calko sniegumu, jo viņa pamatoti kļuva
par sensāciju. Visā 15 gadus garajā sacen-
sību vēsturē neviens nebija tik ātri braucis
pa šo trasi. 2012. gadā slavenais
Ramūnas Čapkauskas braukdams ar spe-
ciālu superkāru Aquila CR1 Racing LS7
vienu apli paveica 1:17.270 minūtēs. K.
Calko rekorda rezultāts bija 1:07.046 min.
Pievērsiet uzmanību, ka te nav runa par
simtdaļām, labot rekordu 2,6 km garā
trasē par veselām 10 sekundēm ir
nopietns pieteikums ļoti ilgam rekordam.

Protams, ka tas nozīmēja trases rekor-
du, uzvaru kvalifikācijā un neapšaubāmu
dominanci sacensību dienā.  Diemžēl jāsa-
ka, ka sasniegumu uzskaitījums ar to arī
beidzas. Tālāk sekoja divas nopietnas avā-
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Brīvdienas Lietuvā.

Palangas 1000 km
izturības sacensības

Turpinājums 7. lpp î
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î Turpinājums  no 6. lpp

Auto ziņas

Juris Zvirbulis,
Latvijas Automoto biedrības
prezidents, Ceļu satiksmes
drošības padomes loceklis

Aizvadītā gada asiņainajā novembrī
bojā gāja 27 cilvēki, pārsvarā gājēji, kurus
sliktā apgaismojuma dēļ nepamanīja auto-
vadītāji. Traģēdiju augšupejošā līkne uz
Latvijas ceļiem turpinājās, un cilvēki
nepietiekamās redzamības dēļ cieta vai
pat mira gan decembrī, gan šā gada sāku-
mā. Arī šobrīd salīdzinot ar pagājušā gada
atbilstošu laika periodu, bojā gājuši par 22
satiksmes dalībniekiem vairāk. Turklāt bei-
dzas vasara, kad gaišs bija ilgu diennakts
daļu, ceļi pārsvarā bija sausi un braukša-
nas apstākļi pateicīgi. Tuvojas rudens, nak-
tis kļūs arvien garākas, ceļi būs slidenāki.
Turklāt autovadītāju aptauja liecina, ka
regulāras sava auto tehniskās pārbaudes
veic tikai 32% respondentu. 

Lai mazinātu ceļu satiksmes negadīju-
mu risku un satiksmes dalībnieki vakarā pēc
darba atgrieztos mājās sveiki un veseli,
Latvijas Automoto biedrība (LAMB) ar
Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA)
satiksmes drošības programmas (FIA Road
Safety Grant Programme) atbalstu no 2014.
gada 19. septembra līdz 26. oktobrim
organizē satiksmes drošības projektu „Brauc
droši!”. Tā mērķis ir pievērst sabiedrības
uzmanību FIA 10 satiksmes drošības Zelta
likumiem http://www.lamb.lv/?id=126 un
automašīnas tehniskajam stāvoklim it īpaši
autogaismu pareizam regulējumam. 

Akcijas laikā gan Rīgā, gan Liepājā un
Daugavpilī lielveikalu stāvlaukumos un
Statoil degvielas uzpildes stacijās autova-
dītāji bez maksas varēs pārbaudīt un, ja uz
vietas iespējams, noregulēt autogaismas,
lai tumšā laikā uz ceļa neapžilbinātu pre-
timbraucošos un labi redzētu gan gājējus,

gan citus satiksmes dalībniekus. 
Ne mazāk svarīga ir paša autovadītāja

atbildīga attieksme pret satiksmes drošību
un satiksmes noteikumu prasībām. Tādēļ
projekta „Brauc droši!” ietvaros autovadī-
tāji tiks aicināti personiski ar savu parakstu
atbalstīt 10 Zelta likumus un pievienoties
drošo braucēju pulkam. Šie likumi aptver
katram autovadītājam zināmus noteiku-
mus, kas jāievēro, lai piedalītos satiksmē,
piemēram, vienmēr piesprādzēties,
nebraukt nogurušam, ievērot ātruma iero-
bežojumus, būt pieklājīgam un citas it kā
labi zināmas un satiksmes noteikumos
aprakstītas uzvedības normas uz ceļa,
kuras tomēr ikdienā ne vienmēr tiek ievē-
rotas ir avāriju cēlonis.

Starptautiskās automobiļu federācijas
(FIA) pētījumu rezultāti liecina - katru
gadu pasaulē satiksmes negadījumos bojā
iet 1,3 miljoni, bet nopietni ievainoti tiek
50 miljoni cilvēku. Tiek prognozēts, ka
2020. gadā šādos negadījumos bojā varē-
tu iet jau 2 miljoni cilvēku, kas ir vairāk
nekā jebkurā bīstamā masveida epidēmi-
jā. Latvijas autoparka vidējais vecums vēl
joprojām ir 12 gadi, kas par 40% pār-
sniedz vidējo auto vecumu Eiropas
Savienībā. Tas apliecina, cik aktuālas ir
regulāras rūpes par automašīnu tehnisko
stāvokli.

Ja visur Latvijā būtu perfektas ietves
gājējiem, veloceliņi, ideāls apgaismojums
un drošības prasībām atbilstošas gājēju
pārejas, tad arī autogaismu loma iespē-
jams būtu mazāka, tomēr pagaidām tā
nav, tādēļ katram ikdienā jāatceras – ja
pats sevi sargāsi, Dievs Tevi sargās! Plašāka
informācija par projektu un pārbaužu gra-
fiks – www.lamb.lv. Projektu atbalsta
CSDD, OCTA, Michelin, Latvijas
Automobiļu federācija un Statoil.

Brauc droši -

2014

rijas, kuras neatstāja nekādas iespējas cīnī-
ties par godalgotām vietām vai vismaz TOP
desmit. Pēc pirmās avārijas mehāniķi izda-
rīja brīnumu. Mašīnu, kas bija nopietni
sadragāta un, kas uz boksiem tika atvesta
ar evakuatoru – brīnumainā kārtā izdevās
„atdzīvināt”, un tā atgriezās trasē. Atkal
jāsaka diemžēl kārtējā avārija vairs nedeva
nekādas cerības. Starp citu, avārija bija tik
nopietna, ka sacensības tika pārtrauktas,
un faktiski, apturētas. Tā kā organizatori
vairs nespēja garantēt dalībnieku un skatī-
tāju drošību (bija bojātas aizsargbarjeras) –
tika pasludināts, ka sacensības ir beigušās
ar tādu status quo rezultātu, kāds bija tajā
brīdī. K. Calko komanda palika 28. vietā
kopvērtējumā un 5. vieta savā klasē. Nav
slikti pēc veselas stundas zaudēta laika
boksos, kad mehāniķi-brīnumdari „uzbū-
ra” jaunu piekari sasistai mašīnai.

Rezumējot, šī statistika mums „melo”
(statistika vienmēr melo), ka puiši ar BMW
E90 ir nostartējuši par divām vietām labāk,
nekā K. Calko ar „Radical”, kas tomēr arī ir
oficiālā statistika un mēs tai pievienoja-
mies, mazliet brīnoties un turot katrā rokā

pa vienai Excel tabulai ar rezultātiem.
Starp citu – tieši šī neprognozējamība

ir galvenais trumpis, kas tik ļoti piesaista
skatītājus. Piemērām nevienai komandai
nav izdevies šajā trasē uzvarēt atkārtoti. Tā
tomēr ir liela loterija un „cilvēciskais fak-
tors” var iznīcināt pat vislabāk sagatavoto
tehniku un saraudināt pat visrūdītākos
mehāniķus. Vēl kāds interesants fakts,
runājot par mehāniķiem. Sieviešu koman-
dai «Sostena Renault GSR-Sport Team» visi
mehāniķi arī bija... sievietes (starta Nr.
99.). Tiem laimīgajiem, kas varēja novērot
viņas darbībā bija īsta bauda skatīties, cik
skaisti un sievišķīgi pareizi, bizēm pa gaisu
sitoties, tika remontēti sacīkšu auto.
Krāsotas acis, sarkanas lūpas – tiešām
skaistākā riepu maiņa pitstopā – bet es vēl-
reiz uzsvaru, ka tā bija sieviešu komanda
un nevienam vīrietim - sportistam tā arī
nebija iespēja izbaudīt šo servisu. Kad
mašīna tiek salabota un atgriežas trasē,
viņas sev par prieku skaisti un sajūsmināti
aplaudē. Kādai citai sieviešu komandai
bija vīrieši mehāniķi, bet toties visintere-
santākais nosaukums. Tieši tā arī bija rak-
stīts uz viņu mašīnas «Kas tas Blue Sheep?»

Sacīkšu dalībnieki izkūpināja gaisā
16942 litrus degvielas. Tuvējais benzīn-
tanks un degvielas piegādātāji ir stāvā
sajūsmā par jaudīgajām mašīnām, kas
benzīnu trasē burtiski aprij. Braucot visu
dienu režīmā 50 l uz 100 km ir saprotams,
kur palika benzīns. Starp citu, dīzeļdegvie-
lu braucēji notērēja visai ne ievērojamos
daudzumos – 2165 litrus. Lielākā daļa bija
benzīns ar oktānskaitli 98. Dīzeļi trasē ir

interesanti, bet vēl ne tik konkurētspējīgi
mūsu pusē.

Atgriežoties pie galvenā notikuma
Palangā, pie izturības sacensībām, jāpas-
kaidro, ka šoreiz sacensību finišs bija pār-

steidzošs un mazliet neparasts. Neviens
negaidīja, ka vakarā, sacensību, brīdī, kad
jau tuvojās sacensību izskaņa izskaņā, trasē
notiks tik nopietna avārija. Tajā brīdī dalīb-
nieki bija nobraukuši tikai 303 apļus no
373 paredzētajiem. Par laimi, avārijā
neviens netika ievainots, taču apjomīgie
trases tīrīšanas darbi un nepieciešamā
aprīkojuma atjaunošana, nolūkā radīt
drošu vidi skatītājiem un sportistiem –
vairs nebija iespējama. Tāpēc tika pie-
ņemts lēmums pārtraukt sacensības,
neskatoties uz sacensību jubilejas statusu
un dalībnieku milzīgo vēlmi turpināt
braukšanu. Drošība ir mūsu prioritāte, tur-
klāt saskaņā ar Eiropas un starptautisko
praksi - nepieciešams pārvarēt 75 procen-
tus distances, lai sacensības ieskaitītu. Šajā
gadījumā, paredzētais attālums tika

nobraukts par 81.2 procentiem (303 apļi).
Tātad, formāli, viss ir pilnīgi pareizi.
Rezultātā uzvara tika trijām, pirmajām,
sakritības dēļ, vienas markas BMW auto-
mašīnām. Pirmā nosacītā finiša līniju šķēr-
soja «BMW E90 Edva» ar 8. starta numuru
- no «Liqui Moly Racing Team Lithuania»
komandas ar braucējiem - brāļiem Jonasu
un Ignasu Gelžiniem un Edvīnu
Arkušausku.  Tieši tikpat apļus, bet ar dažu
sekunžu desmitdaļu mazāk bija nobrauku-
ši otrās vietas ieguvēji «Inter RAO Lietuva»
komandas braucēji Roberts Kupčiks, Rītis
Garbaravičus un Marijs Mazuha ar BMW
M3, kuri brauca ar auto ar 12. starta
numuru. Trešā vieta palika «Macrofinance»
komanda, un sportisti Rimas Gerulaitis,
Toms Dapšis, Andrjus Jasionausks un
Vitenis Gulbins ar BMW M3 (66. numurs),
zaudējot uzvarētājiem 6 apļus. Šie negaidī-
tie rezultāti parāda, ka rekordiem un apļu
skaitam sacensību pirmajā daļā nav nekā-
das nozīmes uz beigu rezultātiem.
Svarīgākais ir stabils brauciens un veiksme.

Brīvdienas Lietuvā.

Palangas 1000 km
izturības sacensības

Statistikas dati:
Trases garums: viens aplis 2, 682 km
Brauciens ilgums: 10 stundas vai 373

apļi (skatoties, kas iestājas ātrāk)
Dalībnieku skaits vienā ekipāžā: ne

mazāk par 2, ne vairāk par 4
Pirmās sacensības šajā vietā: 2000.

gadā
Oficiālā sacensību valoda: lietuviešu
Dalībnieku skaits: 43 komandas no

divpadsmit valstīm - Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas, Beļģijas, Lielbritānijas,
Holandes, Vācijas, Zviedrijas, Spānijas,
ASV, Krievijas un Baltkrievijas. Šo koman-
du sastāvā sacentās 145 sportisti.

Uzvarētāja nobrauktie km trasē:
812,646 km (iemesls - sacensību 
pārtraukšana avārijas dēļ).
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Moto tests

Ronalds Cimoška

Tā vien izskatās, ka „Honda” ir nolē-
musi dot masīvu triecienu „cruiser” moto-
ciklu pasaulei un pie viena noteikt galve-
nās modes tendences, kā jāizskatās un kā
jābrauc šīs klases motocikliem.

Atcerēsimies kaut vai pirmo šīs tenden-
ces bezdelīgu „Honda F6B”. Zems, liels,
plats, iespaidīgs. Ar „CTX1300” tika
nolemts dot triecienu motocikliem, kas
atrodas vienu klasi zemāk. Nedaudz
mazāks, nedaudz lētāks, cilindru skaits arī
nedaudz mazāks: atšķirībā no „F6B”, kurā
tika izmantots „Gold Wing” sešu cilindru
1,8 litru opozītdzinējs, šeit spēkstacija ir aiz-
ņemta no „Gold Wing” jaunākā brāļa
„Honda Pan European”. 1261 cm3 šķērse-
niskais V veida četru cilindru dzinējs ir
deforsēts līdz 84 zirgspēkiem. Tam ir piecu
pakāpju mehāniskā kārba, vilkmes kontro-
les sistēma, ABS, pagriezienu rādītāji, kas
izslēdzas „pa automašīnas modei”.
Motocikla dizains ir lielisks. Skatoties no
priekšas, liekas, ka tas gatavots galvenajam
varonim no filmas „Iron Man”. Apstāšanās
vietās motocikls nekavējoties pulcēja ap
sevi interesentu baru. Lukturu forma ļoti

atgādina šīs filmas varoņa masku. Ļoti veik-
smīgi priekšējās daļas dizainu papildina
atpakaļskata spoguļi, kuros ir iestrādāti
pagrieziena rādītāji. Motociklam ir uzstādī-
ta apgrieztā tipa priekšējā dakša, kas notur
ļoti eleganti veidoto priekšējo
riteni.Vienīgais elements, kas īsti neiederas
kopējā skatā, ir šaurā vējstikla strīpiņa, kas

nedaudz lien ārā no priekšējās daļas.
Izskatās, ka kaut kur ir jābūt vējstikla pacel-
šanas pogai, kuru nospiežot, atskanēs ser-
vomotoriņa dūkoņa un vējstikls izbīdīsies
vajadzīgajā augstumā... Bet — nē, pogas
nav un nekas ārā neizbīdās. Neliela vilša-
nās, kas nedaudz neiederas kopējā dizaina
koncepcijā. Vienīgais mierinājums, ka akse-

suāru klāstā ir pieejams arī augstais stikls.
Grūti pateikt, cik laika aizņemtu tā nomai-
ņa, bet vismaz ir dota iespēja noslēpties no
nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmes.

Kā mēdz sacīt, dizains ir gaumes jautā-
jums, bet manā skatījumā, izņemot vēj-
stiklu, visā pārējā dizains ir izdevies nevai-
nojami. Dizains it kā turpina „F6B” aizsāk-

to līniju, bet tajā pašā laikā ir daudz izmal-
cinātāks un pārdomātāks. Liela nozīme,
protams, ir veiksmīgi iestrādātajam „V4”
dzinējam, kurš sapas ar kopējo koncepciju
kā cimds ar roku, to veiksmīgi papildina
izplūdes sistēmas hromēto cauruļu izlieku-
mi uz matētā dzinēja fona. Bagāžas koferi
kopskatā ar aizmugurējo lukturi veido fan-

tastisku kompozīciju labākajās „bagger”
tradīcijās, ko kā punkts uz „i” noslēdz 200
mm 17 collu riepa. 

Paskatoties vien uz šo motociklu, jau ir
skaidrs, ka par komforta trūkumu žēloties
nevajadzētu. Vadītāja sēdeklis ir plats,
komfortabls un novietots salīdzinoši zemu.
Apsēžoties uz motocikla, rodas sajūta, ka

esi apsēdies savā mīļākajā klubkrēslā pie
televizora. Sēdpozīcija, arī kāju un roku
izvietojums ir ļoti pārdomāti, lai neradītu
braucējam nekādu piepūli šā iespaidīgā
braucamrīka vadīšanā. Motocikls ir aprī-
kots ar stereosistēmu, bet diemžēl, ja jums
līdzi nebūs telefona ar „Bluetooth”, kurā
ielādētas jūsu mīļākās kompozīcijas, nāk-
sies braukt klusumā, jo bez tā nav iespē-
jams pat radio paklausīties. Nu ko, aizde-
dzi uz startu, spiežam startera pogu, un

apkārtējo vidi piepilda neuzkrītoša rūko-
ņa, kas vairāk atgādina automašīnas radī-
tu troksni. Dzinējs ir brīnišķīgi nobalansēts
un praktiski neliek par sevi manīt ne ar
kādām vibrācijām. Ieslēdzam pirmo pār-
nesumu, un uz priekšu. Pretēji gaidītajam
un par spīti iespaidīgajiem apmēriem un
masai, motociklu ir viegli vadīt — kā pūci-
ņa. Ar to var ļoti nepiespiesti manevrēt

nelielos ātrumos, un liekas, ka, izkustoties
no vietas, motocikls brīnumainā kārtā ir
„notievējis” vismaz uz pusi. Izbraucot
atklātākā ceļa posmā, strauji atveru drose-
li un sagatavojos elpu aizraujošam paātri-
nājumam, kādu var gaidīt no 1300 cm3
„V4” motocikla dzinēja, bet... pretī saņe-
mu, kaut arī pietiekami dinamisku, bet nu
galīgi ne elpu aizraujošu ieskrējienu. Visa
motocikla koncepcija burtiski liek saprast,
ka tie, kas pazīst dzīvi, nesteidzas. Vajag

ātrāk, būs ātrāk, bet ne biedējoši, apsēdies
braukt un baudīt — brauc un baudi, tele-
portācijas no viena punkta uz otru lai
paliek superbaikiem. 

Ja runa ir par brauciena baudīšanu,
tad der likt aiz auss, ka šā motocikla kons-
truktori savos trakākajos murgos nevarēja
iedomāties, ka kaut kur ir tāda brīnumze-
me kā Latvija — ar savu stipri vien atšķirī-
go skatu uz to, cik gludiem jābūt asfaltē-
tiem ceļiem. Motociklam ir samērā cieta
priekšējā dakša, un katrs ielāps „sit” pa
stūri ar sīku nepatīkamu vibrāciju. Lielāki
pauguri atsaucas ar tik spēcīgu tricekli, ka
plaukstas sāk justies pavisam neomulīgi. Ja
pa ielāpainu ceļu tiek braukts ilgāk par 5
minūtēm, rokas jūtas tā, it kā būtu turēju-
šas pie sprieguma pieslēgtu elektrības
vadu. Iespējams, ka, nomainot priekšējā
dakšā atsperes pret mīkstākām vai ielejot
šķidrāku eļļu, situāciju var mainīt. Varbūt
dakša vēl nebija kārtīgi iestrādājusies, jo
motocikls bija pilnīgi jauns, grūti spriest,
bet fakts paliek fakts. Ja jūsu izvēle ir
„CTX1300” un jūs nebiedē šī „opcija”,
visās pārējās niansēs šis braucamais ir lie-
lisks un uz ceļa jūs noteikti nepaliksiet
nepamanīts. 

Honda CTX1300 —
ceļojam ar dīvānu!


