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Pienākusi kārta vēl vienai gadsimta jubilejai - pirms 100 gadiem pirmo reizi tika organizēts Monte-
karlo rallijs. Jau 14.gadu Montekarlo notiek arī vēsturiskais rallijs, kurš pulcē autosporta entuziastus 
no visas pasaules ar retro spēkratiem. Tikmēr savu simtgadi neizdevās sagaidīt amerikāņu auto 
zīmolam Pontiac - finanšu problēmu dēļ General Motors izlēma to likvidēt. Pontiac bija iemantojis 
popularitāti salīdzinoši piejamās cenas dēļ, kā arī pateicoties sportiskajiem modeļiem. Pontiac GTO 
sešdesmitajos gados bija kļuvis par vienu no iekārojamākajiem muskuļauto un joprojām ir populārs 
kolekcionāru un sporta automobiļu entuziastu vidū. Arī American Motors Corporation mērķis bija iz-
gatavot automobili, par kuru visi runātu. AMC veidojums, kurā tika mēģināts apvienot mazus ārējos 
izmērus, plašu salonu, sportiskumu un ekonomiskumu, izrādījās visai savdabīgs. Gan pirmajos tā

ražošanas gados, gan arī vairākus gadu 
desmitus vēlāk automobiis ticis vērtēts
pretrunīgi, taču fakts ir tāds, ka Pacer

nepalīdzēja AMC izglābties un 
saglabāt savu vietu starp

mūsdienu automobiļu
ražotājiem, bet drīzāk
sekmēja tā likvidāciju. 

PONTIAC VĒSTURE
PAR VĒSTURES PLAUKTOS 
NOLIKTO SAVULAIK POPULĀRO 
AUTOMOBIĻU ZĪMOLU4



AMC PACER
VIENS NO PRETRUNĪGĀK 
VĒRTĒTAJIEM “LIELIZMĒRA 
KOMPAKTNIEKIEM”18

MONTEKARLO RALLIJAM 100
PIRMS GADSIMTA SĀKUŠĀS VIENAS NO SENĀKAJĀM 
SACĪKSTĒM, KURAS TURPINĀS ARĪ MŪSDIENĀS, 
PARALĒLI NOTIEKOT VĒSTURISKO AUTO RALLIJAM22

FEBRUĀRA GADADIENAS UN JUBILĀRI
FEBRUĀRĪ DZIMUŠIE SACĪKŠU BRAUCĒJI, AUTOMOBIĻU 
KONSTRUKTORI, AUTOFIRMU DIBINĀTĀJI, KĀ ARĪ FERBUĀRĪ 
NOTIKUŠI ZĪMĪGI VĒSTURISKI NOTIKUMI26
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Vai Ottavas cilts indiāņu virsaitis Pontiaks būtu atmetis domu 
uzbrukt angļu fortiem pat ja zinātu, ka viens no tiem nākotnē 
kļūs par centru neparastu braucamrīku ražošanā, kuri uz priekšu 
virzīsies bez zirgu palīdzības, un daži no šiem braucamrīkiem 
nesīs paša Pontiaka vārdu? Droši vien nē. 18.gs. 60-tajos gados 
Amerikas Ziemeļaustrumos, Lielo ezeru apkārtnē notika vairāku 
vietējo indiāņu cilšu sacelšanās, kuras viens no līderiem bija 
Pontiaks. Vēsturē šie notikumi ieguvuši apzīmējumu “Pontiaka 
sacelšanās”. Tās laikā indiāņi plašā apkaimē rīkoja uzbrukumus 
angļu fortiem un astoņus no tiem iznīcināja. Tikmēr cīņa par 
Detroitas fortu Pontiakam izrādījās neveiksmīga. 1763.gadā no 
maija līdz pat oktobrim indiāņi mēģināja ieņemt fortu tomēr bei-
gās atkāpās. 1766.gadā Pontiaks bija spiests aprakt kara cirvi un 
noslēgt ar angļiem mieru, bet trīs gadus vēlāk visai 
mīklainos apstākļos tika nogalināts.
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P ontiac automobiļu zīmola pirmssākumi tiek 
saistīti gan ar 19.gadsimta beigās dibināto 
tāda paša nosaukuma zirgu pajūgu ražo-

šanas uzņēmumu, gan arī tā īpašnieka Edvarda 
Mērfija 1907.gadā dibināto Oakland Motor Co. 
1908.gada novembrī abi uzņēmumi tika apvie-
noti, izveidojot Oakland Motor Car Company. 
1909.gada janvārī kompānija General Motors no 
Mērfija iegādājās 50% uzņēmuma, bet vēlāk tajā 
pašā gadā, pēc Mērfija negaidītās nāves ieguva 
arī otru pusi kompānijas.

General Motors ražoto automobiļu cenu hierar-
hijā Oakland automobiļi atradās starp lētākajiem 
Chevrolet un krietni prestižākajiem Oldsmobile. 
Tomēr 1920-tajos gados kompānijai piederošo 
automobiļu zīmolu cenu atšķirības bija kļuvušas 
pārāk lielas, un General Motors vadība nolē-
ma izveidot vairākus jaunus automobiļu zīmo-
lus, kuru uzdevums bija aizpildīt radušās cenu 
nišas. Kā pirmais 1926.gadā Ņujorkas autosa-
lonā tika prezentēts Pontiac, kurš faktiski kļuva 
par Oakland apakšzīmolu. Gadu vēlāk kā cenas 
ziņā pieejamāks nekā Cadillac parādījās luksusa 
klases LaSalle, bet 1929.gadā kā “mazo Buick” 
un “lielo Oldsmobile” General Motors piedāvāja 
attiecīgi Marquette un Viking.  

Cadillac
LaSalle
Buick
Marquette
Viking
Oldsmobile
Oakland
Pontiac
Chevrolet
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Lai arī General Motors mērķis bija cīnīties ar 
konkurentiem, piedāvājot dažādus automobiļus 
visos cenu diapazonos, “apakšzīmolu” radīšana 
jūtami palielināja konkurenci kompānijas 
iekšienē – jauno zīmolu automobiļu pārdošanas 
apjomi lielā mērā tika panākti uz līdzšinējo 
zīmolu rēķina.

Šāda situācija nepastāvēja ilgi. Viking ražošana 
turpinājās tikai trīs gadus, savukārt, Marquette 
tikai gadu. LaSalle turpināja ražot līdz 1940.
gadam, kad, tirgū ienākot lētākiem Cadillac 
modeļiem, šī zīmola uzturēšana zaudēja jēgu. 
Toties ar Pontiac bija pavisam citādi.

Uz pirmās Pontiac emblēmas tika attēlota 
indiāņa seja un uzraksts “Sešinieku virsaitis”. 
Pontiac  drīz vien attaisnoja šādu apzīmējumu 
– ar sešcilindru dzinēju aprīkotie automobiļi ātri 
kļuva populāri un kļuva par vieniem no labāk 
pārdotajiem ASV. Jau pirmajā gadā Pontiac 
pārdošanas apjomi pārsniedza “vecākā zīmola” 
Oakland rādītājus (vairāk kā 76 tūkstoši Pontiac 
un 60 tūkstoši Oakland). Turpmākajos gados 
Pontiac pārdošanas apjomi aizvien pieauga, bet 

Oakland samazinājās – līdz 1929.gadam Pontiac 
pārdeva par 163 tūkstošiem automobiļu vairāk 
nekā Oakland. Tādēļ 1931.gadā General Motors 
vadība pieņēma lēmumu par Oakland zīmola 
likvidāciju, pēdējie saražotie Oakland ar 8 cilind-
ru dzinējiem tika pārdoti jau kā Pontiac. 8 cilindru 
rindas dzinēji dažādos Pontiac automobiļos tika 
izmantoti līdz pat 1955.gadam, kad tos pilnībā 
nomainīja V8.

1930-tajos gados Pontiac automobiļus skāra 
būtiskas tehniskas un vizuālas izmaiņas. Beidzot 
Pontiac sāka aprīkot ar hidrauliskajām bremzēm 
mehānisko vietā, automobiļi ieguva neatkarīgu 
priekšējo balstiekārtu, virsbūves kļuva ievērojami 
noapaļotākas. Uzlabojoties automobiļu tehni-
skajiem parametriem, pieauga to pircēju skaits 
– 1940.gadā Pontiac automobiļus iegādājās 
gandrīz 250 tūkstoši klientu, gadu vēlāk to skaits 
jau pārsniedza 280 tūkstošus. 1942.gadā Pon-
tiac pārdeva gandrīz divdesmit reizes mazāk 
automobiļu – Otrā pasaules kara apstākļos 
rūpnīcas pārtrauca vieglo automobiļu ražošanu 
un tika pārorientētas uz militārā aprīkojuma 
izlaišanu.

RETROTEHNIKA Nr. 2 7
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Pēc kara beigām Pontiac atsāka vieglo automobiļu ražošanu, 
izlaižot praktiski gandrīz neizmainītus pirmskara modeļus, kā, piemēram, 
1940.gada modeli Torpedo Eight. Automobiļa klusā 8 cilindru rindas dzinēja griezes 
moments sasniedza 258 Nm tikai pie 2000 apgriezieniem minūtē.

Pirmās nozīmīgākās izmaiņas Pontiac automobiļos pēc kara beigām notika 1948.gadā, 
kad, sākotnēji kā samērā dārga papildus opcija, tika piedāvāta Hydra-Matic automātiskā 
ātrumkārba. Drīz vien ar automātiskā ātrumkārbu komplektēja lielāko daļu Pontiac automobiļu. 

Sākot ar 1953.gadu, automobiļiem tika uzstādīts viengabala vēstikls līdzšinējā dalītā vietā, tomēr 
vēl līdz 1954.gadam Pontiac joprojām ražoja galvenokārt uzlabotus vecos modeļus.

RETROTEHNIKA Nr. 28
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Nozīmīgākās izmaiņas Pontiac automobiļus skāra 1955.gadā, 
kad tika izlaistas jaunas šasijas un automobiļi ieguva modernākas virsbūves, 

novecojušos rindas dzinējus beidzot nomainīja V8. 

Līdzšinējie Pontiac modeļi bija ieguvuši uzticamu taču samērā garlaicīgu automobiļu tēlu,
 tādēļ tā izmaiņai par uzņēmuma vadītāju 1956.gadā tika iecelts Semons Knudsens. 

Kā vienu no saviem palīgiem viņš uzaicināja Džonu Deloreanu, 
kura uzdevumos ietilpa izstrādāt Pontiac automobiļu sportiskās versijas.

RETROTEHNIKA Nr. 2 9
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Knudsena vadībā Pontiac auto-
mobiļiem tika veiktas nopietnas 
tehniskas un vizuālas izmaiņas. 
1957.gada modeļi pavisam ne-
ilgi pirms parādīšanās zaudēja 
ierastās treknās “sudraba svīt-
ras” visa motora pārsega garu-
mā.

Sākot ar 1959.gadu Pontiac au-
tomobiļi ieguva jaunu emblēmu, 
atbrīvojoties no asociācijām ar 
veco indiāni. No automobiļu 
aizmugurēm pazuda tam laika 
periodam raksturīgās “spuras”. 
60-tajos gados Pontiac auto-
mobiļi atguva sev raksturīgo 
dalīto radiatora režģi, kas kā 
raksturīga iezīme saglabājās 
līdz ražošanas beigām.

Automobiļu silueti kļuva platā-
ki, piezemētāki, dinamiskāki, 
Pontiac arvien vairāk piesaistīja 
uzmanību. Ne velti žurnāls Mo-
tor Trend par 1959.gada auto 
izvēlējās Pontiac. Pāris gadus 
vēlāk Tempest modelis šo pa-

nākumu atkārtoja, padarot Pon-
tiac par trešo populārāko ame-
rikāņu automobiļu zīmolu. Tieši 
uz Tempest bāzes pāris gadus 
vēlāk tika radīts viens no pirma-
jiem un efektīgākajiem “mus-
kuļauto” - Pontiac GTO, kura 
nosaukumu Džons Deloreans 
aizguva, iespaidojoties no Fer-
rari 250 GTO. 

Deloreanam un viņa domubied-
riem, neskatoties uz General 
Motors ieviestajiem jaudīgo 
automobiļu ražošanas ierobe-
žojumiem un atsevišķu vadības 
pārstāvju šaubīgo attieksmi, 
izdevās izcīnīt iespēju 1964.
gadā izlaist GTO, kas sākumā 
tika piedāvāts nevis kā atse-
višķs automobilis, bet gan kā 
papildus opciju pakete esoša-
jiem Tempest un LeMans – no 
lielākajiem modeļiem Bonnevil-
le un Catalina aizgūtais lielāka 
darba tilpuma dzinējs, platākas 
riepas, dubultais izpūtējs un da-
žādi vizuāli uzlabojumi. 

RETROTEHNIKA Nr. 210
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Automobilis tika nepārtraukti uzlabots, 
faktiski katru gadu parādoties jaunai versijai. 

Versija GTO Judge attīstīja 366 zirgspēku jaudu un 
spēja paātrināt automobili līdz 100 km/h 6,2 sekundēs.
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Reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu pēc jaudīgiem ielas automobiļiem, 1967.gadā Pontiac 
“muskuļauto” saime tika papildināta ar Pontiac Firebird, kurš kopā ar Chevrolet Camaro tika 
izlaists uz vienas platformas.

Septiņdesmito gadu degvielas krīze, pieaugošās 
apdrošināšanas izmaksas, un no 1974.gada ie-
viestie noteikumi par izmešu sastāvu automobi-
ļu izplūdes gāzēs pielika treknu punktu “musku-
ļauto” tālākai attīstībai. Pontiac, līdzīgi kā citiem 

automobiļu ražotājiem, nācās pārorientēties uz 
mazāka izmēra un ekonomiskāku automobiļu 
ražošanu. GTO ražošana tika pārtraukta, un var 
uzskatīt, ka šajā laikaposmā pakāpeniski sākās 
Pontiac noriets.

RETROTEHNIKA Nr. 2 11
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Pirmās paaudzes Firebird tika ražots no 1967. 
līdz 1969.gadam. Sākotnējā bāzes komplektāci-
jā tas tika aprīkots ar 3,8 litru, 6 cilindru rindas 
dzinēju, kura jauda bija 165 zirgspēki. Jaudīgākā 
6,6 litru V8 versija spēja attīstīt 345 zirgspēku lie-
lu jaudu. 
Otrās paaudzes (no 1970.līdz 1981.gadam) jau-
dīgākais automobilis tika aprīkots ar 7,5 litru V8 
dzinēju (310 ZS), un faktiski bija pēdējais no kla-
siskās muskuļauto saimes.

Trešās paaudzes (1982.-1992.g.) Firebird izveidē 
lielākā uzmanība tika pievērsta aerodinamikas 
uzlabošanai, galvenokārt, lai uzlabotu automobiļa 
gaitas īpašības dzinēja jaudas trūkuma dēļ. De-
gvielas krīzes apstākļos kādreizējais superau-
to tika pat pie 4 cilindru rindas dzinēja. Pēdējā 
Firebird paaudze tika piedāvāta ar jaudīgākiem 
dzinējiem, tomēr zemo pārdošanas apjomu dēļ 
2002.gadā to ražošanu pārtrauca. 

RETROTEHNIKA Nr. 212
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Par vienu no mēģinājumiem atjaunot Pontiac sportisko slavu var uzskatīt Fiero ieviešanu 
1984.gadā. Faktiski tas bija pirmais amerikāņu divvietīgais sporta automobilis, kuram dzinējs 
novietots vidusdaļā. Sākotnēji taupības dēļ atsevišķi ritošās daļas elementi tika aizgūti no 
ekonomiskās klases Chevrolet automobiļiem, kas pēc automobiļa izmēģinājumiem radīja 
neglaimojošas atsauksmes. Neskatoties uz to, sākotnēji Fiero realizācija risinājās tīri labi.

Automobiļa ritošā daļa tika uzlabota, sākotnējā 4 cilindru dzinēja (2,5 litri, 92 ZS) vietā tika 
uzstādīts V6 (2,8litri, 136 ZS), tomēr, pārdošanas rādītājiem krītoties, 1988.gadā Fiero 
ražošana tika pārtraukta. Kopumā piecu gadu laikā tika saražoti 370168 Pontiac Fiero 
automobiļi - divreiz vairāk nekā tādā pašā laika posmā cits līdzīgs auto - Toyota MR2. 

RETROTEHNIKA Nr. 2 13
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Pontiac aizvien vairāk kļuva atkarīgs no 
General Motors vadības piekoptās izmak-
su samazināšanas politikas. General Mo-
tors sāka piedāvāt vairākus kompaktklases 
automobiļus, kuri faktiski bija mazlitrāžas 
Daewoo, Suzuki vai Isuzu modeļi ar Pon-
tiac emblēmu. Lieki piebilst, ka kompānijas 
prestižu šādi automobiļi nevairoja, drīzāk 
izsauca šīs markas cienītāju neizpratni. 

RETROTEHNIKA Nr. 214
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1992.gada versija...

Pontiac Le Mans
1969.gada versija...



2001.gadā Pontiac parādījās līdz šim nepārstāvētā automobiļu kategorijā – tika izlaists pirmais kros-
overs Aztek, kurš nenoliedzami piesaistīja uzmanību taču drīzāk negatīvā nozīmē – vairākās aptaujās 
tas tika atzīts par visu laiku neglītāko automobili. General Motors vadība bija paredzējusi pārdot 75 
tūkstošus Aztek gadā, tomēr tirdzniecības apjomi sasniedza tikai nedaudz vairāk par trešdaļu no 
plānotā. 2005.gadā Aztek ražošana tika pārtraukta, un tā vietā tika izlaists krietni ierastāka dizaina 
Pontiac Torrent.

RETROTEHNIKA Nr. 2 15
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2004.gadā General Motors mēģināja 
atjaunot Pontiac sportisko automobiļu slavu, 
piedāvājot “atjaunoto GTO” modeli. Faktiski tas bija 
nedaudz pārveidots Holden Monaro – Austrālijā ražots 
automobilis, kura pamatā bija desmit gadus veca uzlabota 
Opel Omega šasija. Gadā tika plānots realizēt 18 tūkstošus šāda 
automobiļa eksemplāru, tomēr pat pēc būtisku cenu atlaižu piešķiršanas 
līdz gada beigām izdevās pārdot tikai 13,5 tūkstošus Pontiac GTO. 
Turpmākajos divos gados automobilis tika tehniski un vizuāli uzlabots, 
tomēr, pārdošanas rādītājiem būtiski neuzlabojoties, tā ražošana 2006.
gadā tika pārtraukta. Kopumā tika saražoti 40808 jaunā GTO eksemplāri.

RETROTEHNIKA Nr. 216
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Nespējot tikt galā ar milzīgajiem finansiālajiem zaudējumiem, General Motors 2009.gada 
27.aprīlī oficiāli paziņoja par nodomu likvidēt Pontiac zīmolu. General Motors faktiski upurēja 
Pontiac (līdzīgi kā Saturn un Hummer), lai izvairītos no bankrota. 2010.gada 31.oktobrī beidzās 
Pontiac līgumi ar automobiļu dīleriem, kādreiz slavenais zīmols tika noguldīts vēstures plauktos.

RETROTEHNIKA Nr. 2 17
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MILZĪGAIS
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N aftas krīze pagājušā gadsimta 70-tajos ga-
dos ieviesa pamatīgas izmaiņas ASV au-
tomobiļu tirgū. Pirmais gaidāmo izmaiņu 

priekšvēstnesis bija 1967.gada “septiņdienu 
karš” Tuvajos Austrumos, kura rezultātā notika 
jūtams naftas cenu pieaugums. 

ASV autobraucēju tik iecienīto milzīgo šosejas 
laineru uzturēšana izmaksāja arvien dārgāk - at-
sevišķu eksemplāru “apetīte” sasniedza 25-30 
litrus uz 100 km. Šādā situācijā kā lieliska al-
ternatīva tika novērtēti kompaktie un salīdzinoši 
ekonomiskie Japānā un Eiropā ražotie automo-
biļi. Četru gadu laikā ASV importēto automobiļu 
skaits un tirgus daļa faktiski dubultojās, un 1970.
gadā sasniedza 1,3 miljonus jeb 13% no kopējā 
pārdoto automobiļu skaita.

ASV ražotājiem, kuri pēdējos gados bija centu-
šies viens otru pārspēt ar lielākām, greznākām 
un jaudīgākām automašīnām pēkšņi mainījās 
prioritātes - veiksmīgai konkurencei bija nepie-
ciešami mazāka izmēra ekonomiski automobiļi. 
Lielākā problēma - nevienam nebija pietiekamas 
pieredzes šādu auto izveidē. Tādēļ 1970.gadā 
izveidotie pirmie šādi eksemplāri bija “uz ātru 
roku” un ar iespējami vairāk izmantotiem esošo 
automobiļu elementiem.

Tāds bija arī American Motors Corporation 
(AMC) izveidotais Gremlin modelis, kuru sākot-
nēji pircēji uzņēma diezgan atsaucīgi. Tas deva 
stimulu (arī finansiālu) pilnīgi jauna mazizmēra 
auto izveidei. Tā nepieciešamību vēlreiz jūtami 
apstiprināja 1973.gada naftas krīze. 
 
Jau pašā sākumā automobilis tika projektēts ar 
amerikānisku vērienu - prioritāte bija plašs un ie-
tilpīgs salons. Eksistēja vairāki iespējamie dizai-
na varianti, tomēr faktiski vienīgais rādītājs, kas 
automobilim rezultātā bija mazāks kā iepriekš ra-
žotajiem bija tā garums. Rezultātā sanāca “plašs 
mazauto” ar kompaktklasei neraksturīgiem ga-
barītiem - tas bija tikai salīdzinoši nedaudz šau-
rāks par tādiem šosejas flagmaņiem kā Cadillac. 
Taču tā bija tikai viena no AMC Pacer īpatnībām.

Savdabīgā dizaina dēļ automobilis uzreiz izsau-
ca milzīgu interesi. Lai arī auto izskatā patiesi 
varēja saskatīt kaut ko futūristisku, nosaukt to 
par 21.gadsimta dizainu bija par skaļu. Viena no 
Pacer raksturīgajām iezīmēm bija izteikti zemā 
logu līnija un milzīga kopējā stiklotās virsmas 
platība. Milzīgo durvju stiklu nevarēja pilnībā no-
laist, tādēļ konstruktori durvju iekšpusē izveidoja 
īpašu paaugstinātu rokas atbalstu, lai stikls ne-
spiestu, ja braucējs vēlētos durvīs atbalstīt roku.
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Cita Pacer īpatnība bija atšķirīgie durvju izmēri 
- blakussēdētēja durvju aile bija par 10 centimet-
riem platāka, lai atvieglotu aizmugures pasažie-
ru iekāpšanu. 

Automobiļa izveides procesā neizdevās realizēt 
daudzas sākotnējās konstruktoru idejas. Lielā-
kās grūtības (kā vēlāk izrādījās, arī auto likteni 
noteicošās) sagādāja piemērota dzinēja izvēle. 
Sākotnēji automobiļa izveidotāji paredzēja Pacer 
izmantot no General Motors aizgūtu rotora tipa 
dzinēju, tādēļ auto ekstrejera veidošanas pro-
cesā dzinēja pārsegs (un attiecīgi arī telpa zem 
tā) bija samērā īss. Taču vēlāk finanšu taupības 
nolūkos General Motors pārtrauca rotora dzinēja 
ieviešanas projektu, un AMC nācās meklēt citu 
risinājumu. Tā kā pašiem izveidot jaunu dzinēju 
bija dārgs un laikietilpīgs process, AMC izvēlējās 
jau esošu. Ar īpašu ekonomiju pirms tam ASV 
auto ražotāji nebija aizrāvušies, tādēļ jaunais 
“lielizmēra mazauto” bāzes komplektācijā tika pie 
3,8 litru 6 cilindru rindas dzinēja, bet automobiļa 
konstruktori pie jaunām galvassāpēm - kā šādu 
agregātu iestūķēt pieticīgo izmēru motortelpā. 

Ar sev uzticēto uzdevumu auto veidotāji tika 
galā, pārvietojot pārnesumkārbu dziļāk salona 
iekšienē. Tikmēr izrādījās, ka šķietami pietieka-
mā tilpuma dzinējs jaunajam “mazauto” ir jūtami 
par vāju. Cenšoties nodrošināt nākotnē iespēja-
mos drošības standartus, automobiļa konstruk-
cija bija izdevusies visai smagnēja, un dzinēja 
90 zirgspēki nespēja Pacer nodrošināt pietieka-

mu dinamiku. Ieskrējiens līdz 100km/h aizņēma 
aptuveni 20 sekundes. Arī par ekonomiju neva-
rēja runāt - reālais degvielas patēriņš bija jūtami 
augstāks par ražotāja uzrādīto un pilsētā varēja 
sasniegt pat līdz 20 litriem uz 100 km. Drīz AMC 
steidza labot radušos situāciju un piedāvāja 4,2 
litru variantu, kurš bija nedaudz jaudīgāks un di-
namiskāks.

Pirmajos AMC Pacer pārdošanas gados ap au-
tomobiļa dizainu saceltā ažiotāža nesa augļus. 
Automobilis saņēma glaimojošas atsauksmes 
dažādos žurnālos, arī pircēji labprāt izvēlējās 
to iegādāties. 1975.gadā izdevās pārdot 72158 
Pacer, bet gadu vēlāk jau 117244. Tomēr strauji 
pieauga neapmierinātība ar automobiļa tehnis-
kajiem rādītājiem, glaimojošās atsauksmes no-
mainīja skarba kritika. Klienti, ātri automobilī ie-
mīlējušies, tik pat ātri sāka to nīst. Iepriekš par 
modernu dizainu slavēto Pacer sāka saukt par 
“burbuli”, ‘‘lielo vardi” un “akvāriju uz riteņiem”. 
Strauji sāka kristies pārdošanas apjomi. 
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Kā risinājumu pircēju piesaistei AMC izlaida jaunu Pacer versiju ar 
palielinātu bagāžas telpu - Wagon. Nolokot aizmugurējos sēdekļus, 
tajā varēja ievietot 1,36m3 kravas (parastajā versijā tikai 0,8m3). Lai 
arī Wagon versija veidoja aptuveni divas trešdaļas no 
kopējā realizācijas apjoma, tas turpināja 
samazināties. 

1977.gadā AMC izdevās pārdot tikai 58264 Pacer automobiļu. Situāciju glābt AMC izvēlējās visai 
savdabīgā veidā - ar automobiļa dinamikas rādītājiem neapmierinātajiem piedāvāja iegādāties Pa-
cer ar 5,0litru V8 dzinēju... Tāds “nedaudz dinamisks mazauto”. Dzinējs bija jaudīgāks salīdzināju-
mā ar iepriekšējiem un spēja attīstīt 130 zirgspēkus, bet tā ievietošanai atkal nācās ieviest nelielas 
konstruktīvas izmaiņas - tika pārveidota motora pārsega forma un izmainīts radiatora režģis.

Mārketinga solis ar jaudīgāka dzinēja piedāvāšanu neizrādījās veiksmīgs - 1978.gadā AMC pārdeva 
vairs tikai 21231 Pacer automobiļu, un apjomi turpināja strauji kristies. 1979.gadā savus pircējus at-
rada 10215 savdabīgā izskata automobiļi, bet 1980.gadā tika pārdoti pēdējie 1746 “plašie mazauto”.

Būdams tik savdabīgs, AMC Pacer vēl joprojām daudzās aptaujās tiek atzīts par vienu no visu laiku 
neglītākajiem automobiļiem. Daži pat uzskata, ka amerikāņu autobūves vēsturē kopš Edsel zīmola 
neveiksmīgās ieviešanas nav bijusi lielāka izgāšanās. Ironiski, bet arī viens no Edsel modeļiem sau-
cās Pacer. Vai vēl kāds ražotājs uzdrošināsies savam modelim izmantot šādu nosaukumu?
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Montekarlo
rallijaM

Monako ir vieta ar īpašu auru, un arī sacīkstes tajā vien-
mēr bijušas īpašas, prasot no braucējiem vairāk izturī-
bas, uzmanības, veiksmes un arī talanta. Tikai retajam 
šeit izdevies izcīnīt uzvaru, un tikai labākie šeit spējuši 
uzvarēt vairākkārt. Šogad īpašās sacīkstes svinēja īpa-
šo jubileju - apritējuši 100 gadi, kopš noticis pirmais vēs-
turē Montekarlo rallijs. 

100
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P ēc tābrīža Monako valdnieka Alberta I rīko-
juma, 1909.gadā tika uzsākti sagatavoša-
nās darbi rallija organizācijā. Tas tika iece-

rēts kā plaša mēroga starptautisks pasākums, 
uz kuru ierastos dalībnieki no daudzām valstīm. 
Tā norises laiks netika izvēlēts nejauši - janvārī 
vietējās izklaides vietas nevarēja lepoties ar lielu 
tūristu pieplūdumu, tādēļ šāds pasākums spēja 
esošo situāciju uzlabot. Turklāt ziemas sacīkšu 
sūrajos apstākļos braucējiem bija iespēja spilg-
tāk parādīt savas prasmes un automobiļu tehnis-
kās iespējas.

Pirmajām sacīkstēm pieteicās 23 dalībnieki (gal-
venokārt franču izcelsmes) - mazāk nekā orga-
nizētāji sākotnēji bija cerējuši. 1911.gada janvā-
rī tie startēja no dažādām Eiropas pilsētām. To 
deviņu braucēju vidū, kuri startēja no Parīzes, 
bija arī Anrī Ružē ar 25 zirgspēku jaudīgo Tur-
cat-Mery automobili. Ružē iekļuva vēstures lap-
pusēs kā pirmais Montekarlo rallija uzvarētājs.

Lai uzvarētu sacīkstēs, nepietika tikai nonākt 
finišā ātrāk par citiem. Rezultātu vērtējumā 
tika ņemti vērā arī automobiļa tehniskais stā-
voklis, vizuālais izskats un komforta līmenis.

1912.gadā startam jau pieteicās 87 ekipāžas, no 
kurām tikai 35 izdevās sasniegt finišu. Skarbajos 
ziemas apstākļos no Sanktpēterburgas ar Rīgā 
ražotu Russo-Balt C24-55 automobili devās žu-
nālists Andrejs Nagels un Vadims Mihailovs. Au-
tomobilis bija aprīkots ar Rīgā ražotām Provod-
nik riepām. Pēc tiesnešu vērtējuma Russo-Balt

 ekipāža ieguva samērā augsto 9 vietu.

Turpmākajos gados Montekarlo 
rallijā iestājās ilga pauze - politiskā 

situācija Eiropā kļuva visai nemierīga,
 un vēlāk izraisījās 1.pasaules karš.
 Sacīkstes atsākās tikai 1924.gadā.

 Nākamais pārtraukums sacīkšu 
rīkošanā notika no 1940.

 līdz 1948.gadam -
 šoreiz 2.pasaules

 kara dēļ.
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Monako rallija vēsturē ir zināmi arī ļoti skaļi un nepatīkami 
skandāli, piemēram, 1966.gadā pirmās četras finišējušās 
ekipāžas tika diskvalificētas itkā noteikumiem neatbilsto-
šu lampu lietošanas dēļ. Briti tajā saskatīja sazvērestību, 
jo trīs no diskvalificētajiem automobiļiem bija Mini Cooper, 
bet ceturtais Ford Lotus Cortina automobilis, savukārt, uz-
vara tika piešķirta Pauli Toivonenam ar Citroen.

Tomēr biežāk rallija iznākumā iejaucas nevis tiesneši bet 
skatītāji - par vienu no “tradicionālajām izklaidēm” ir kļuvusi 
sniega mešana uz trases vietās, kur braucēji to negaida. 
Tā jau 1968.gadā, izslīdot uz samestā sniega un avarē-
jot, jau tik pat kā drošu uzvaru sacīkstēs zaudēja Žerārs 
Laruss. Kopš tā laika šādu skatītāju izklaižu dēļ sacīkšu 
rezultāti regulāri tiek sabojāti uz augstām vietām pretendē-
jošiem autosportistiem.

Viena no Montekarlo rallija skatāmākajām daļām daudzus 
gadus bija ātrumposms “Col de Turini”, kas parasti notika 
naktī. Šaurie kalnu ceļi, asie pagriezieni, sniegs, ledus un 
tumsa - tas deva šim posmam īpašu šarmu. 
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Šogad līdz ar ikgadējām sacīktēm risinājās 
nu jau 14. vēsturiskais Montekarlo rallijs, 
kurā piedalījās vecie spēkrati. Kopumā tajā 
piedalījās 324 ekipāžas, to vidū arī “Rus-
so Baltic Racing” komanda, kas startēja ar 
trim īpaši sagatavotiem “Jaguar E-Type” 
automobiļiem. 

Jauktās Latvijas-Krievijas komandas pār-
stāvji sasniedza atzīstamus rezultātus.  
3.vietu savā klasē un 68.vietu kopvēr-
tējumā ieguva Iļjas Kašina un Vladimira 
Demjanenko ekipāža. Jurijam Lisenko un 
Raimondam Strokšam pēc problēmas ar 
riepu nācās samierināties ar 5.vietu klasē 
un 112.vietu kopvērtējumā, bet Jāņa Met-
maņa un Viktora Poļakova ekipāža palika 
9.vietā klasē un 127.vietā kopvērtējumā.
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FEBRUĀRA
GADADIENAS
UN JUBILĀRI
1.februāris:
1920.gadā tika laista klajā pirmā bruņu automašīna civilām vajadzībām.

3.februāris:
1957.gadā dzimis brazīļu sacīkšu braucējs Čiko Serra.

5.februāris:
1878.gadā dzimis Andrē Sitroēns, automobiļu markas Citroen dibinātājs.

7.februāris:
1942.gadā ASV tiek apturēta vieglo pasažieru automobiļu būvniecība, rūpnīcas tiek pārorientētas uz 
militārām vajadzībām ražotu produkciju.

5.februāris:
1846.gadā dzimis leģendārais dzinēju konstruktors Vilhelms Maibahs.

11.februāris:
1934.gadā dzimis sacīkšu braucējs Džons Sērtiss - vienīgais, kurš spējis izcīnīt pasaules čempiona 
titulus gan prestižākajās motociklu gan automobiļu sacīkstēs. 

14.februāris:
1944.gadā dzimis autosacīkšu braucējs Ronijs Petersons,viens no sava laika talantīgākajiem brau-
cējiem, kurš tā arī nespēja iegūt čempiona titulu. 1978.gada 10.septembrī Itālijas GP laikā Petersons 
cieta smagā avārijā. Ārsti viņam konstatēja 27 lūzumus, tomēr tika uzskatīts, ka tas nav dzīvībai 
bīstami, pilota stavoklis aizvien vairāk stabilizējās. Naktī pēc operācijas Petersona stāvoklis strauji 
pasliktinājās, no operācijas laikā gūtajām komplikācijām pilots nomira. 

15.februāris:
1929.gadā dzimis autobraucējs Greiems Hils, kurš ieguvis tā saukto “trīskāršo autosporta kroni” - iz-
cīnītas uzvaras trijās pasaules prestižākajās autosacīkstēs: Indy 500, Monako GP un Lemānas 24h. 
Nevienam citam sacīkšu braucējam šādu panākumu joprojām nav izdevies atkārtot.

15.februāris:
1877.gadā dzimis Luī Reno, franču automobiļu kompānijas Renault dibinātājs.

16.februāris:
1843.gadā Henrijs Martins Lelands amerikāņu luksusa klases automobiļu zīmolu Cadillac un Lin-
coln dibinātājs.

18.februāris:
2001.gadā Deitonas 500 jūdžu sacīkstē gāja bojā NASCAR leģenda, 7-kārtējs šīs sacīkšu sērijas 
čempions Deils Ernhards.
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21.februāris:
1948.gadā oficiāli dibināta NASCAR (Nacionālā sērijveida automobiļu sacīkšu asociācija). Tās dibi-
nātājs - bijušais sacīkšu braucējs Bils Franss.

22.februāris:
1959.gadā Daytona International Speedway trasē, kura īpaši tika būvēta NASCAR sacīkšu sērijai, 
notika pirmās Deitonas 500 jūdžu sacīkstes. Veiksmīgākais braucējs šajās prestižajās sacīkstēs ir 
bijis leģendārais Ričards Petijs, kuram izdevies triumfēt Deitonā 7 reizes.

22.februāris:
1949.gadā dzimis sacīkšu braucējs Nikijs Lauda. Formula 1 sacīkstēs izcīnījis 25 uzvaras un 3 pa-
saules čempiona titulus (1975., 1977. un 1984.gados).

24.februāris:
1955.gadā dzimis sacīkšu braucējs Alēns Prosts, četrkārtējais Formula 1 čempions (1985., 1986., 
1989. un 1993.gados). Ilgu laiku bija rekordists pēc izcīnīto uzvaru (51) un punktu (798,5) skaita.

28.februāris:
1940.gadā dzimis sacīkšu braucējs Mario Andretti. Veselas autobraucēju dinanstijas vecākais pār-
stāvis. Kļuvis par pasaules čempionu sacīkšu čempionātos abpus Atlantijas okeānam.

28.februāris:
1975.gadā ASV auto salonos tiek prezentēts AMC Pacer - automobilis ar savdabīgu dizainu un visai 
pretrunīgu vērtējumu.
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