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Biedru pilnsapulci  pl. 19:00 atklāj Trofi reidu komisijas vadītājs Krišjānis Vīdušs. 

Tiek dots vārds mandātu komisijas loceklim Gabrielam Žīguram, kurš paziņo, ka uz doto brīdi 

komisijā ir 89 balsstiesīgas personas, no kurām uz šo sapulci personīgi un ar pilnvarojumu ir 

ieradušās 46, kas nozīmē, ka sapulce ir lemttiesīga. 

Krišjānis rosina iecelt par balsu skaitīšanas atbildīgo Gabrielu Žīguru. Tiek apstiprināta 

kandidatūra vienbalsīgi. 

Tiek ziņots, ka līdz uzrādītajam termiņam uz Trofi reidu komisijas vadītāja amatu savu 

kandidatūru iesniedzis tikai viens pretendents – iepriekšējā termiņa vadītājs Krišjānis Vīdušs. 

Krišjānis nosauc savu komandu, ar kuru viņš vēlētos strādāt. Un tie būtu: 

K.Vīdušs 
Gabriels Žīgurs 
Mārtiņš Kesus 
Valdis Madernieks 
Eduards Grāvītis 
Sanita Selecka 
 
Notiek balsošana: PAR – 46, PRET – 0, Atturās – 0. 
Par jauno Trofi reidu komisijas vadītāju tiek pārvēlēts Krišjānis Vīdušs. 
 
K. Vīdušs paziņo, ka plānoto sacensību Tūrisma kausā 7 posmu ieskaitē ir notikušas tikai 4 un, 

ņemot vērā situāciju ar Covid-19 situāciju valstī, tiek apstiprināts, ka gada ieskaite tiks vērtēta 

pēc 4 posmu rezultātiem. 

Izskan priekšlikums, ka varētu aprīkot trofi reidu pasākumu braucēju automašīnas ar uzlīmēm, 

kas apliecinātu uzņemšanos ievērot valsts likumus un noteikumus. Kā piemērs varētu būt “ES 

BRAUCU LEGĀLI”. 

No biedriem izskan nesaprašana, kāpēc LVM un Rīgas mežiem nav vienota nostāja dažādos 

aktuālos jautājumos. Ierosina vērsties šī jautājuma sakārtošanā, taču ir iespēja panāk pretēju, 

mums nelabvēlīgu iznākumu. 

Grūtības sagādā maršrutu saskaņošana pa jaunuzbūvētajiem ceļiem, jo ir bijuši precedenti, 

kur apdrošinātāji ir atteikuši garantiju (4 gadi) ceļiem, kuri mehāniski tiek bojāti ar 

transportlīdzekļiem un tiek izmantoti citiem mērķiem. 

Organizatori pauž viedokli, ka saskaņojumu LVM minimālais termiņš ir 3 mēneši. Tā pat jāņem 

vērā 2 nozīmīgi periodi, kuros tiks liegta pārvietošanās mežos: augusts-pīļu sezona un oktobris-

dzinējmedības. 

Par Tūrisma kausa formātu – tas atgādinot TR1 sacensības pirms 7 gadiem. Apmēram 80% no 

dalībniekiem savus auto ved ar treileriem. Tūrisms nevar būt “nežēlīgais bezceļš”. Izskan 



priekšlikums veidot trases, kur rezultātu veido komandas darbs, nevis auto pārbūve. Tas 

nenozīmē, ka nav vajadzīgs bezceļš – tiek atstāti 3…4 papildsacensības, kur ir bezceļš tiem, kas 

to vēlas no visas sirds, bet pārējiem ir iespēja to apbraukt un veikt uzdevumus citos apgabalos. 

Rezultātu nenosaka, cik dziļi vari iebraukt un cik ātri izvinčoties no turienes. Šobrīd vislabāk to 

izdodas veikt Edvīnam Baueram (4x4 Centrs). 

Ir ierosinājums tiem, kuru transportlīdzekļiem nav ikgadējās tehniskās apskates, veidot savu 

trasi apļveida sacensībās, kur izveidot vienotus tehniskos noteikumus, par pamatu ņemot TR1. 

Izvēršas diskusija par tām braucēju grupām, kuri bez saskaņošanām izbraukā lielas meža 

platības un citas grūti caurbraucamas vietas, ignorējot privātīpašnieku interese. 

Kā kontroles mehānismu sacensību laikā rosina izmantot Igauņu “melnās kastes”, kurām ir 

liela precizitāte, taču to izmaksas vienam pasākumam svārstās ap 2500eur. Ir novērotas 

dažādas problēmas ar GARMIN ražotāja ierīcēm. Arī, izmantojot Latvijā radīto “Back Box 4x4” 

aplikāciju, ir novērotas problēmas dēļ dažāda vecuma ierīču un Android versiju izmantošanas, 

taču šobrīd šī ir vismodernākā pieejamā aplikācija, kas palīdz veikt nepieciešamās darbības 

sacensību norisē. Klātesošie vienojas, ka turpmāk bildes tiks uzskaitītas atsevišķi, neizmantojot 

BLACK BOX 4x4 aplikāciju. Aplikācija kalpos kā maršruta un ātruma kontroles iekārta kā arī 

dažādu specposmu izpildes instruments. 

Organizatori atklāj, ka, lai izveidotu ap 100 km garu sacensību posmu, sākotnēji ir vajadzīgs 

“melnais materiāls” uz aptuveni 2800 km. 

K. Vīdušs min piemērus par citiem pasākumiem, kā tie tiek organizēti. Viena no idejām, ko 

varētu ieviest Latvijā ir Lietuviešu Facebook pasākums. Bet sabūvētos auto, legāli var virzīt 

tikai apļu sacensībās, veidojot priekš viņiem atbilstošu trasi. 

Izskan kritika par trofi.lv internetvietnes neatbilstību, kurā ir grūti un pat neiespējami atrast 

nepieciešamo informāciju. Krišjānis pieņēma šo kritiku un apstiprināja, ka mājaslapa netiek 

uzturēta nepieciešamajā kārtībā un ka tas būs primārais, ko sakārtos jaunievēlētā komisija. 

Izskan priekšlikums veidot publiski pieejamu sarakstu ar tām ekipāžām, kurām trūkst stūrmaņi, 

lai tie varētu pieteikties kā līdzbraucēji. 

Lai skolotu jaunos stūrmaņus, ir priekšlikums popularizēt “Melnā kaste 4x4”aplikāciju caur 

Facebook un šērot to sociālajos tīklos. Kur veikt diskusijas un dot atbildes jaunajiem 

lietotājiem. 

Par pasākumu mērķauditoriju pieņemt tos dalībniekus, kas piedalīsies 1 līdz max. 2 dienām. 

Nekādā gadījumā neplānot 3 un vairākas dienas. 

Tiek pasludināts par Trofi reidu sacensību sezonas slēgšanu 2020. gadā un apstiprināts, ka tā 

sastāvēja no 4 posmiem. Par gada apbalvošanas pasāku tiks informēts vēlāk, bet viennozīmīgi, 

izrādot cieņu un godu Aigaram Mizgam, pasākums tiks organizēts viņa dzimtajā vietā Jaunpilī. 

Sapulce tiek slēgta ar klusuma brīdi. 

Sapulces protokolists:     G.Žīgurs 

 


