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TRASES NOLIKUMS 
Traktoru svarīgāko, konstrukciju raksturojošu īpašību demonstrējumi piekabju vilkšanā  

(jauda, transmisijas īpašības, riteņu izmēri un citi) 
 

1. Apraksts 
Pasākumā notiek traktoru sacensības piekabju vilkšanā pret kalnu uz laiku, četrās jaudas grupās. 
 
2. Pasākuma laiks un vieta 
TRAKTORDIENA 2015 notiek sestdien, 2015. gada 16. maijā, Dāviņu pagastā, Bauskas 
novadā, Andra Grantiņa zemnieku saimniecībā „Eriņi” Spolnieku laukā. Pasākuma norise no 
plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00. 
 
3. Pasākuma rīkotājs 
Nodibinājums „Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai” (turpmāk – Fonds). 

 
4. Pasākuma vērtēšana 

4.1. Tiesnešu kolēģijas sastāvs dalībniekiem tiek paziņots ievadinstruktāžas laikā. 
4.2. Pasākuma posmus tiesā tehniskās komisijas izvēlēta tiesnešu kolēģija.  

 
5. Pasākuma programma un noteikumi 
Starta laiki var tikt mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem 
   

Datums/laiks Norise 
14.05.2015 no plkst. 14:00 līdz 
plkst. 18:00 un 15.05.2015 no plkst. 
10:00 līdz plkst. 20:00 

• Traktoru/ agregātu atvešana – novietošana.  

14.05.2015 no plkst. 14:00 līdz 
plkst. 18:00 un 15.05.2015 no plkst. 
10:00 līdz plkst. 20:00. 

• Uzņēmumiem stendu iekārtošana Fonda ierādītā 
laukumā. 

15.05.2015 no plkst. 14:00 līdz 
plkst. 20:00 
 

• Traktoru pilnā tehniskā pārbaude. 
• Traktori, kuri ir pārbaudīti un ir akceptēti 
sacensību dalībai, veic divus izmēģinājuma 
braucienus pa iepriekš sagatavotu trasi bez 
piekabēm. 
• Braukšanas secību un piekabju piekabināšanu 
nosaka Fonda norādīta atbildīgā persona.  

16.05.2015 plkst. 8:00  Dalībnieku un traktoru vadītāju sapulce. 
Plkst. 10:00 Pasākuma atklāšana. Uzrunas, traktoru parāde. 
Plkst. 11:00 Pirmais starts trasē. 
Dienas garumā • Traktori, kuri beiguši sacensības – nav tikuši 

pusfinālā un finālā, ir aicināti piedalīties bērnu 
vizināšanā pa norādīto trasi.  
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5. Noteikumi dalībai trasē 
5.1. Traktori tiek grupēti 4 (četrās) jaudas grupās; 
5.2. Katrā no jaudas grupām uzņēmumam – dalībniekam ir iespējams pieteikt ne vairāk kā 

divus traktorus no viena ražotāja.  
5.3. Katrā no jaudas grupām saimniecībai vai individuālam dalībniekam ir iespējams pieteikt 

ne vairāk kā divus traktorus no viena ražotāja.  
5.4. Sadale pa jaudas grupām notiks pēc pieteikumu saņemšanas, jaudas mērīšanas un 

tehnisko datu pārbaudes pasākuma vietā. To noteiks tehniskā komisija no Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras un Sertifikācijas un Testēšanas Centrs.  

 
5.5. Traktoru jaudas grupas: 

5.5.1. 80-120 ZS 4-cilindru motori; līdz 10 tonnas (sakabe ar 50 mm cilpu); 
5.5.2. 140-195 ZS 6-cilindru motori; līdz 15 tonnas (sakabe ar 50 mm cilpu); 
5.5.3. 210-270 ZS 6-cilindru motori; līdz 25 tonnas (sakabe ar cilpu 50 mm, 

pneimatiskās bremzes); 
5.5.4. 290 < ZS 6-cilindru motori; līdz 30 tonnas (sakabe ar 50 mm cilpu, pneimatiskās 

bremzes). 
* Minimālā un maksimālā vērtības var atšķirties par ± 10 ZS. 

 
5.6. Motoru jaudas noteikšana, izmantojot jūgvārpstu un mobilo bremzēšanas 

stendu: 
5.6.1. motoru jaudas, degvielas patēriņa, griešanas frekvences mērījumi notiek 

nožogotā platībā; 
5.6.2. mērījumus veic inženieris/ testētājs, viņa asistents un traktora vadītājs; 
5.6.3. interesentiem tiek sniegti skaidrojumi, konsultācijas. 

 
5.7. Nosacījumi traktoru un piekabju atbilstībai un atļauju saņemšanai reģistrēties 

demonstrējumiem: 
5.7.1. Traktoru pārbaude atbilstībai demonstrējumiem: 

5.7.1.1. bāzes modelis bez papildus aprīkojuma (bez frontāliem iekrāvējiem); 
5.7.1.2. dzinēja marka un modelis atbilst tehniskam aprakstam; 
5.7.1.3. barošanas sistēmām nav pievienotas ierīces jaudas palielināšanai; 
5.7.1.4. riepu izmēri, modelis atbilst tehniskam aprakstam; 
5.7.1.5. spiediens riepās 1.6 bar; 
5.7.1.6. traktori aprīkoti ar sakabes ierīcēm, paredzētām agregatēšanai ar piekabēm 

(jūgstienis, piton, hidrauliskais āķis). 
5.7.2. Mucu un piekabju pārbaude (demonstrējumi notiek pa pāriem): 

5.7.2.1. jābūt vienādai kubatūrai, piekabes tiek pildītas ar minerālmēslu maisiem 
(bigiem); 

5.7.2.2. drošas sakabes ierīces, kuras nepieļauj iespēju nejauši atāķēties. 
5.7.3. Juridiskie dokumenti: 

5.7.3.1. darba drošības dokumenti tiks parakstīti 2015. gada 15. maijā pirms 
izmēģinājuma braucieniem; 

5.7.3.2. traktoriem jābūt reģistrētiem (var būt ar tirdzniecības numuru zīmēm); 
5.7.3.3. traktoriem nepieciešama apdrošināšana. To organizē traktora īpašnieks, 

turētājs vai – pēc īpaša norādījuma – Fonds; 
5.7.3.4. vadītājiem jābūt atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībām;  
5.7.3.5. vadītāji bez veselības traucējumiem, alkohola vai narkotisko vielu iedarbības, 
5.7.3.6. vadītājiem aizliegts atstāt traktoru neaizslēgtu un bez uzraudzības. 
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6. Demonstrējumu norise: 

6.1.  Starta numura noteikšana: 
6.1.1. pēc dalības atļaujas saņemšanas starta numurs tiek saņemts pie galvenā tiesneša – 

līdz 16. maija plkst. 8:30. 
6.2. Tiesnešu komanda: 

6.2.1. galvenais tiesnesis un divi (2) palīgi (atļauju izsniegšana, rezultātu protokolēšana, 
rezultātu apkopošana, citas problēmas); 

6.2.2. trases tiesnesis/ pārraugs (pārrauga trasi no drošības viedokļa, kā arī grunts seguma 
stāvokli); 

6.2.3. rezerves tiesnesis. 
 

 
 

6.3. Nosacījumi startam: 
6.3.1. piekabes piekabināšanu pie traktora veic Fonda noteikts tehniskais personāls, katrai 

jaudas grupas tehnikai norādītajā vietā; 
6.3.2. tiesnesis traktorus novieto uz starta orientējoties pēc priekšējā tālākā riteņa; 
6.3.3. traktori darbojas tukšgaitas režīmā; 
6.3.4. pēc elektroniski dotā signāla agregāts uzsāk kustību pa trasi līdz norādītajam trases 

beigu punktam (trases garums tiks noteikts līdz 14.05.2015. un par to tiks paziņots 
trases dalībniekiem); 

6.3.5. finišā elektroniskā laika sistēmā tiek fiksēts trasē pavadītais laiks, kas tiek paziņots 
tiesnesim protokolēšanai. Laiks tiek fiksēts arī elektroniski un pārraidīts uz ekrāna, 
kas atrodas pie pasākuma centrālās norises vietas – skatuves; 

6.3.6. atkārtojot braucienu, agregāti mainās trasēm, tiesneši paliek uz tās pašas trases; 
6.3.7. sacensību braucienus uzsāk mazākās jaudas grupas traktori, bet beidz jaudīgie; 
6.3.8. rezultātus apkopo galvenais tiesnesis ar pārējiem tiesnešiem; 
6.3.9. tiek organizēts pusfināls un fināls; 
6.3.10. Fonds apbalvo visus dalībniekus ar diplomiem, 2., 3. un 4. vietu ieguvēji katrā 

jaudas grupā iegūst medaļas un diplomus, 1. vietas ieguvēji katrā jaudas grupā iegūst 
kausu, medaļu un diplomu.  

 

Kontaktpersona par trasi, galvenais tiesnesis Māris Leitlants, mob. tālr.: 29400454 
Informācija par pasākuma norisi: 

Rihards Krastiņš, mob. tālr.: 26128855 
Ilze Vārpiņa, mob. tālr.: 28611555 
e-pasts: flla@flla.lv  

www.traktordiena.lv; www.flla.lv  
 

Starts 
 Līdz 300 m 


