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«Sākotnēji šķita – pārdot Latvi-
jā maz pazīstamo Chevrolet ir visai 
liels izaicinājums. Taču šis lēmums 
ir sevi attaisnojis, un Chevrolet kļu-
vis par labi pazīstamu un piepra-
sītu auto,» atzīst Ruslans Vlasjuks, 
Chevrolet tirdzniecības vadītājs uz-
ņēmumā Adam Auto.

2004. gadā Adam Auto kļuva par ofi
ciālo Chevrolet dīleri Latvijā. Ruslans 
Vlasjuks atzīst, ka sākotnēji prognozes 
par Chevrolet izredzēm Latvijā bija vis
notaļ piesardzīgas. «Mums tā bija jau
na, neiepazīta automašīna. Prognozē
jot klientu piesardzību pret visu jau
no, pieļāvām, ka Chevrolet mūsu tirgu 
iekaros lēnām un pakāpeniski. Šobrīd 
varam atzīt, ka pārdošanas rezultāti ir 
ļoti labi, pat pārsteidzoši. 2004. gadā 

pārdevām 192 Chevrolet automašīnas, 
šogad – jau vairāk nekā 400. Vērtējot 
jauno automobiļu tirdzniecības ap
jomu, Chevrolet patlaban ieņem aug
sto 12. vietu Latvijā, apsteidzot tādas 
sen zināmas markas kā Peugeot, Kia un 
Nissan,» stāsta Chevrolet tirdzniecības 
vadītājs. 

Zīmīgi, ka klients, kas reiz nopircis 
Chevrolet, arī kā nākamo mašīnu iz
vēlēsies kādu no šīs markas mode
ļiem. «Tas apstiprina faktu, ka Chevro-
let par ļoti demokrātisku cenu piedā
vā teicamu braucamo. Ne reizi vien 
esmu dzirdējis klientus pārsteigti no
sakām – izrādās, nav jābūt bagātnie
kam, lai brauktu ar pavisam jaunu 
auto! Un varu vien atkārtot – tas patie
šām tā ir, ja izvēlaties Chevrolet,» Rus
lans Vlasjuks ir gandarīts.

Šajā numurā lasiet:

Katlakalnā uzsākta jaunu telpu 
būvniecība. Apmeklētājiem tas ļaus 
ietaupīt laiku, bet uzņēmumam – 
īstenot aizvien kvalitatīvāku 
klientu servisu.

Adam Auto ģenerāldirektors Mā
ris Varkalis stāsta, ka 1997. gadā, kad 
Adam Auto uzsāka savu darbību Lat
vijā, telpas Krasta ielā 66 bija gana ēr
tas un plašas. Taču nu tās ir kļuvušas 
par šaurām. «Uzsākot darbību, uzņē
mums plānoja pārdot 500 automašīnu 
gadā. Bet šobrīd mēs pārdodam ap
mēram 700 Opel, 400 Chevrolet un 100 
SsangYong markas automašīnu gadā, 
plus vēl apmēram 360 lietotu automo
biļu. Tātad gada laikā, kopumā ņemot, 
pārdodam apmēram pusotru tūkstoti 
auto un sākotnējo plānu izpildām par 
300 procentiem. Teicamie pārdošanas 
rezultāti nozīmē to, ka ielās ripo aiz
vien vairāk automašīnu, kurām servisā 

jāveic apkope. Šobrīd Adam Auto ser
visā šādiem apjomiem kļuvis par šau
ru, rodas rindas, un mēs ceram šos ka
vēkļus novērst, uzbūvējot jaunas tel
pas,» skaidro Māris Varkalis.

Un tā Adam Auto telpu būvniecība 
Katlakalnā risinās jau pilnā sparā. Stra
tēģiski šī vieta ir izdevīga – tepat līdzās 
top Dienvidu tilts. Pēc pāris gadiem, kad 
pa to tiks atklāta satiksme, jaunās Adam 
Auto telpas būs ērti pieejamas gan 
braucējiem no Jūrmalas, Jelgavas, Baus
kas un Ogres, gan arī daļai rīdzinieku un 
citiem. «Attālums līdz Katlakalnam nav 
liels, un mēs prognozējam, ka, uzsākot 
darbu jaunajā kompleksā, varēsim ievē
rojami atslogot telpas Krasta ielā 66. 
Adam Auto turpinās darbu arī Krasta 
ielā 97a, kur šobrīd norit tirdzniecība ar 
SsangYong markas automašīnām,» stās
ta ģenerāldirektors un piebilst, ka līdz ar 
paplašināšanos uzņēmums nodrošinās 
arī jaunas darba vietas. 

Pēdējo trīs gadu laikā Adam 
Auto ir piedzīvojis ievēroja
mu izaugsmi un attīstību – 

uzņēmumā strādājošo skaits ir du
bultojies, gandrīz dubultojies ir 
arī apgrozījums. Nozīmīgākais at
tīstības posms bijis periods kopš 
2004. gada – Adam Auto sāka Chev-
rolet tirdzniecību un jau pirmajā 
gadā pārdeva 60% no Latvijā no
pirktajām šīs markas automašīnām. 
Adam Auto pieder dominējošā tir
gus daļa Opel un Chevrolet automa
šīnu tirdzniecībā (60–65%), tas arī ir 
ļāvis uzņēmumam pārsniegt 2006. 
gadam izvirzītos auto tirdzniecības 
plānus: Rīgā – par 7%, bet Ventspi
lī – par 3%. Adam Auto ir veiksmīgi 
uzsācis SsangYong automašīnu pār
došanu un ir ieguvis absolūtu tir
gus dominanci, turklāt uzņēmums 
ir pārdevis vairāk nekā 50% no vi
sām Baltijā realizētajām SsangYong 
automašīnām. 

2006. gadā ir sasniegti ievērības 
cienīgi rezultāti – 2005. gada apgrozī
juma rādītāji attiecīgajā laika posmā 
ir pārsniegti par 32%, bet budžets – 
par 25%. Tomēr nedrīkst ieslīgt paš
apmierinātībā, jo vēl ir daudz neiz
mantotu attīstības iespēju. 

Auto industrijas dinamika liek 
vairāk domāt par pēcpārdošanas 
pakalpojumu attīstību. Pie tik strau
jas tirgus izaugsmes ir gandrīz neie
spējami nodrošināt adekvātu pēc
pārdošanas pakalpojumu apjomu 
īsā termiņā. Pasaulē ierastais reakci
jas laiks ir divi gadi, bet mums jābūt 
daudz aktīvākiem. Tāpēc Adam Auto 
domā par produktivitāti un pieeja
mo resursu maksimālu izmantoša
nu, par jaunu pēcpārdošanas pun
ktu atvēršanu. Ir sākusies Liepājas 
filiāles celtniecība, bet 2008. gadā 
plānots atklāt jaunu pēcpārdoša
nas apkalpes centru Rīgā. Uzņē
mums ir optimizējis darba organi
zāciju, izveidojis papildu darba vie
tas, tā rezultātā ir spējis palielināt 
servisa darba apjomus par 6% virs 
plānotā, bet rezerves daļu tirdznie
cībā palielināt apgrozījumu par 3% 
virs plānotā. Tas gan vēl neapmieri
na tirgus pieprasījumu pilnībā, to
mēr varam būt lepni ar paveikto. 
Taču darbs produktivitātes celšanai 
turpinās, lai galu galā apmierinātu 
arvien augošo pieprasījumu.

SIA Adam Auto ir jaunu un lie
totu automašīnu tirdzniecības un 
pēcpārdošanas apkalpošanas vei
cējs Latvijas tirgū kopš 1997. gada 
oktobra. Uzņēmumam ir arī filiāle 
Ventspilī. 

Kārlis Urbāns, 
Adam Auto finanšu direktors

Opel joprojām ir viena no izplatī-
tākajām un pieprasītākajām kom-
paktklases automašīnu markām 
Latvijā. Pateicoties teicamam klien-
tu servisam un auto iegādes nosa-
cījumiem, apmēram 70% šīs mar-
kas auto Latvijā pārdod Adam Auto. 

Jau vairākus gadus Latvijā ir vēro
jams Opel automašīnu tirdzniecības 
apjoma pieaugums, šogad tas sola 
sasniegt jaunu rekordu. Zigurds Lie
pa, Opel tirdzniecības vadītājs uz
ņēmumā Adam Auto atklāj, ka 2004. 
gadā tika pārdoti 337 opeļi, 2005 
gadā – 615, bet 2006. gada astoņos 
mēnešos – jau 463. Zigurds Liepa 
prognozē, ka atlikušajos četros mē
nešos Adam Auto izdosies sasniegt 
jaunu Opel tirdzniecības apjoma re
kordu Latvijā. «Teicamie pārdošanas 
rezultāti, protams, apliecina, ka Opel 
ir labi pārbaudīta un novērtēta au
tomašīna. Tā iepazīta kā labs darba 
auto, kas lieliski kalpo īpašniekam, 
turklāt Opel apkopes un uzturēša

nas izmaksas ir zemas. Tie arī ir gal
venie iemesli, kādēļ Opel kļuvis ļoti 
populārs korporatīvo klientu vidū un 
ir daudzu darbinieku dienesta auto. 
Taču Opel labās īpašības novērtē arī 
privātpersonas – šīs markas auto iz
vēlas jebkura vecuma un jebkuras 
nodarbošanās cilvēki, tas ir iecie
nīts arī kā ģimenes auto,» atzīst Opel 
tirdzniecības vadītājs.

Joprojām pieprasītākais un popu
lārākais Opel modelis ir Astra – šogad 
pārdotas jau 185 mašīnas. Astrai seko 
Opel Combo (87 pārdoti auto) – to vis
biežāk izvēlas uzņēmumi. Pārdoti arī 79 
ģimenes miniveni Opel Zafira. Labi no
vērtēts ir minivens Opel Meriva, praksē 
jau krietni pārbaudītā Opel Vectra un 
Opel Corsa. Opel joprojām ieņem stabi
las pozīcijas desmit Latvijā pieprasītā
ko un pārdotāko auto marku vidū.

Zigurds Liepa atklāj, ka jau septem
brī Adam Auto salonā Krasta ielā 66 pir
cēji varēs apskatīt un iegādāties jauno 
Opel Corsa modeli, bet decembrī – jau
no džipu Opel Antara.

Šogad Latvijas tirgū sevi pieteica 
Dienvidkorejā ražotās SsangYong 
markas automašīnas, kas jau guvu-
šas ievērību un lielu klientu intere-
si. Auto ne bez pamata tiek saukts 
par «Korejas Mercedes», tas arī tei-
cami raksturo šīs automašīnas la-
bās tehniskās īpašības. 

Gada sākumā oficiālais Opel un 
Chevrolet izplatītājs Adam Auto noslē
dza līgumu par dīlertiesībām piedā
vāt Latvijas tirgū līdz tam maz pazīsta
mo Dienvidkorejas automašīnu mar
ku SsangYong. «Viens no iemesliem, 
kādēļ uzsākām šo automašīnu mode
ļu tirdzniecību Latvijā, bija vēlme ba
gātināt Adam Auto piedāvāto mode
ļu klāstu, papildinot to ar 4x4 džipiem. 
Tirgus izpēte liecina, ka 2005. gadā no 
visām pārdotajām jaunajām automa
šīnām 19% – gandrīz piektā daļa – bija 
apvidus automašīnas. Šogad, ieejot 
šajā tirgus segmenta daļā, esam pār
liecinājušies, ka apvidus automašīnas 
patiešām ir pieprasītas un SsangYong 

džipu tirdzniecības apjomi ir pār
steidzoši labi,» atzīst Edgars Zvaunis, 
SsangYong automašīnu tirdzniecības 
vadītājs uzņēmumā Adam Auto.

Kopš dīlertiesību līguma noslēgša
nas Adam Auto tirdzniecības centrā 

Krasta ielā 97a pārdots jau vairāk nekā 
50 SsangYong markas automašīnu. Sā
kotnēji līdz gada beigām plānojām pār
dot 75 automašīnas, taču tiek progno
zēts, ka izdosies pārdot aptuveni simts 
SsangYong auto. «Jau pirmajos mēne

šos Ssang Yong apvidus automašīnas iz
raisīja lielu klientu interesi,» iepriecināts 
ir Edgars Zvaunis. «Cilvēki izvēlas prak
tiskus un kvalitatīvus auto, kur mūs
dienīgs dizains apvienots ar tehnolo
ģiskām priekšrocībām. Šajā automašī
nā patiesi jūtams Mercedes gars; auto ir 
piemērots gan darījumu cilvēkiem, gan 
visa jaunā kārotājiem un vienkārši brau
cējiem, kam patīk kvalitāte par samērī
gu cenu. Protams, lieliskais SsangYong 
uznāciens noteikti saistāms ar Adam 
Auto augsto klientu apkalpošanas lī
meni un pieredzi automašīnu tirdznie
cībā,» spriež Edgars Zvaunis.

Visām SsangYong automašīnām ir 
trīs gadu vai 100 000 km noskrējie
na ražošanas garantija, pieejams arī 
kvalitatīvs auto serviss – Adam Auto 
serviss ir vienīgais Latvijā, kur strādā 
meistari, kas īpaši apmācīti darbam 
ar SsangYong automašīnām. Patlaban 
Adam Auto centrā Krasta ielā 97a ir pie
ejami Kyron, Rexton II un Rodius mode
ļi, bet oktobrī tirdzniecībā nonāks arī 
SsangYong Actyon.

Top jaunas 
Adam Auto telpas

 Jaunais OPEL CORSA: piecas 
zvaigznes Euro NCAP testā – 2. lpp.

 Arī lietotam auto ir garantija – 3. lpp.

 Latvijas basketbolisti brauc  
ar Zafira un Astra – 4. lpp.

Chevrolet pozīcijas stabilas

SsangYong lieliskais uznāciens turpinās

Adam Auto centrā Krasta ielā 97a ikviens var novērtēt 2006. gada jaunumu 
Latvijas autotirgū – SsangYong

Opel sasniedz jaunus 
pārdošanas rekordus

SIA ADAM AUTO 
www.adamauto.lv

Krasta ielā 66, Rīgā
Tālr.: +371 7078000
Fakss: +371 7078010
E-pasts: opel@adamauto.lv

Krasta ielā 97a, Rīgā
Tālr.: +371 7160012, 7160013
Mob. tālr.: +371 29510873 
E-pasts: sy@adamauto.lv

Zvaigžņu ielā 15, Ventspilī
Tālr.: +371 3607755
Fakss: +371 3607754
E-pasts: opel.vf@adamauto.lv
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Papildinot līdzšinējo modeļu 
 klāstu, Adam Auto oktobrī pie-
dāvā iepazīties ar jaunu apvidus 
 automašīnu SsangYong Actyon.

Kā stāsta SsangYong automašīnu 
tirdzniecības vadītājs Edgars Zvaunis, 
jaunais modelis atsvaidzinās un papil
dinās šobrīd strauju popularitāti iegu
vušo modeļu klāstu.

Jaunais SsangYong Actyon ir ne
daudz mazāks nekā pašreiz pirktākais 
modelis Kyron. Dinamisks un moderns 
dizains, tradicionāli bagātīgs bāzes ap
rīkojums, augsta kvalitāte, interesanta 
krāsu izvēle un pievilcīga cena – tie ir 
būtiskākie momenti, kas ļauj ar pārlie
cību raudzīties uz jaunā auto perspek
tīvām mūsu tirgū, – piebilst E. Zvaunis.

Jaunais Actyon būs aprīkots ar sevi 
jau labi parādījušo 2,0 XDI dīzeļdzinē
ju (141 Zs) un ar manuālo vai automā
tisko ātrumkārbu, kā arī ar atslēdza

mu vai pieslēdzamu pilnpiedziņu. Bā
zes modelī būs pieejams gaisa kondi
cionieris, elektriski darbināmi logi un 
spoguļi, pretmiglas lukturi, 16 collu 
vieglmetāla diski un citas ekstras. Bā
zes modeļa cena 24 400 EUR.

Iesākumā gan jaunā Actyon piedāvā
jums varētu būt nedaudz ierobežots.

Visi laipni aicināti iepazīties ar jauno 
Actyon, kā arī pieteikties testa braucie
niem pie mūsu pārdevējiem vai Adam 
Auto mājaslapā. 

Lielisks darba zirdziņš, kas teica-
mās kvalitātes un cenas sabalansē-
tības dēļ joprojām ir pieprasīts un 
populārs auto gan Latvijā, gan cit-
viet Eiropā, – tā Opel Astra Classic 
raksturo tās pārdevēji, pircēji un 
lietotāji. Šo īpašību dēļ vecā, bet al-
laž jaunā Astra joprojām ir pirktāko 
kompaktklases auto virsotnē. 

Pirmā Opel Astra Classic noripoja no 
konveijera 1998. gadā, taču tā jopro
jām ir pieprasītāko auto saraksta augš
galā. Šī praksē pārbaudītā auto ražoša
na turpinās. 

Zigurds Liepa, Opel tirdzniecības va
dītājs uzņēmumā Adam Auto atzīst, 
ka līdzās Ford Focus un Toyota Corol-
la modeļiem Opel Astra šobrīd ieņem 
stabilu vietu trīs pārdotāko kompakt
klases mašīnu sarakstā, turklāt ievēro
jama daļa pircēju joprojām izvēlas tās 
pamata un pirmo modeli – Opel As-
tra Classic. «Vecā, bet joprojām jaunā, 
Opel Astra Classic ir ļoti pieprasīta kor
poratīvo klientu vidū. Pārdomātais di
zains, lieliskie tehniskie dotumi, plaša 
virsbūvju un ekonomisku dzinēju iz
vēle, tostarp arī dīzeļdzinējs, un, kas ir 
būtiski, teicams cenas un kvalitātes sa
mērs – tie ir galvenie nosacījumi, kas 
daudziem uzņēmumiem liek izvēlē
ties tieši šo auto. Tas patiesi ir darba 

zirdziņš, kas par fantastiski zemām iz
maksām kalpo teicami, ir uzticams un 
drošs,» atzīst Zigurds Liepa. 

Svarīgi, ka līdzīgus vārdus Opel As-
tra Classic velta arī tās lietotāji. Pavi
sam nesen vairākus šīs markas mode
ļus iegādājās Ādažu Apsardze, arī mēr
niecības uzņēmums Metrum. Pircēji at

zīst, ka izvēlējušies Opel Astra tādēļ, ka 
šis auto ir krietni pārbaudīts un labs 
darbam.

Ādažu Apsardzes Attīstības daļas va
dītājs Ivo Bērziņš stāsta, ka uzņēmums 
dienesta vajadzībām izmanto 16 Adam 
Auto salonā iegādātas automašīnas. 
«Astras izmantojam kā dienesta auto

mašīnas – tas nozīmē, ka auto «strādā» 
24 stundas diennaktī visas septiņas 
dienas nedēļā. Slodze spēkratiem ir 
liela, taču mašīnas to labi iztur un kal
po teicami. Kad pienāca laiks atjaunot 
autoparku, nešauboties izvēlējāmies 
Opel Astra. Šīs mašīnas ir drošas, stabi
las un teicami piemērotas darbam lie
las slodzes apstākļos. Savukārt Adam 
Auto izvēlamies tā teicamā klientu ser
visa un piedāvāto nosacījumu dēļ. Sa
darbību noteikti turpināsim,» rezumē 
Ivo Bērziņš. 

Līdzīgu viedokli pauž arī mērniecī
bas firmas Metrum komercdirektors 
Aivars Gontarevs. «Atjaunojot auto
parku, rūpīgi izskatījām dažādu fir
mu piedāvājumus. Meklējām labākos 
auto braukšanai pilsētā, un pēc tehnis
kā eksperta vērtējuma Opel Astra Clas-
sic tika atzīta par pieņemamāko vari
antu. Būtiski bija tas, ka šīs mašīnas 
ražo jau ilgu laiku, tātad tās ir «izslimo
jušas» visas «bērnības kaites», kas jau
niem modeļiem ir neizbēgamas, un ta
gad mums vairs nav jābaidās no pēk
šņiem nepatīkamiem pārsteigumiem. 
Turklāt Adam Auto piedāvāja arī labu 
cenu. Metrum iepriekš Astru nav lieto
jis, tomēr esam dzirdējuši daudz laba 
par šīm automašīnām un ceram, ka 
tās kalpos godam,» saka Aivars Gon
tarevs. 

Chevrolet Captiva drosmīgais, 
 efektīvais dizains nodrošina 
 Chevrolet automašīnu turpmāko 
 attīstību Eiropā – šī spēcīgā marka 
kļūst arvien pazīstamāka citu 
jauno produktu vidū. 

Automašīnas ir pieejamas ar pie
cām vai septiņām sēdvietām. Captiva 
saviem īpašniekiem piedāvā ne vien 
izteiksmīgu virsbūvi, bet arī plašu un 
ērtu salonu ar augstas kvalitātes mate
riālu apdari, kas ir pārsteigums, ja ņe
mam vērā automašīnas cenu. Papildu 
ērtībām – atverams aizmugurējais pa
neļa stikls, kā arī septītā sēdekļa spirāl
veida regulēšana ar paceļamu galvas 
balstu. Uzmanība pievērsta arī pārē
jām jaunās automašīnas detaļām.

Captiva ekspresīvo dizainu var rak
sturot kā spēcīgu, izsmalcinātu un 
sportisku. Potenciālajiem šī automo
biļa pircējiem ražotājs piedāvā iespēju 
izvēlēties starp priekšējo riteņu un visu 
riteņu piedziņu. Kompaktās Chevro-
let Captiva automašīnas izmēri: 4639/ 
1849/ 1726 mm (garums/platums/aug
stums) ar riteņu bāzi 2707mm. Piecu 
sēdvietu konfigurācijā bagāžas vie
tas tilpums ir 405 litri. Visi sēdekļi, ie
skaitot priekšējo pasažieru, ir nolokā
mi gan uz priekšu, gan atpakaļ, radot 
pietiekami plašu telpu.

Instrumentu panelis ir atdalīts no 
vidus konsoles, radot ērtāku pārvie

tošanos salonā. Salona dizainu rak
sturo stils un funkcionalitāte. Kā pa
pildfunkcijas jāatzīmē astoņu skaļru
ņu sistēma, sešu disku CD atskaņo
tājs ar MP3. Panelī ir iemontēta infor
mējošā sistēma, kas ietver tādus da
tus kā elektroniskā klimata kontrole, 
kompass, āra termometrs, vidējā deg
vielas patēriņa un automašīnas ātru
ma rādītāji. Drošības paketē ietilpst 
divi priekšējie gaisa spilveni, jumta un 
sānu gaisa spilveni, drošības jostu in
dikators.

Braukšanai pa Eiropas ceļiem kons

truētais Captiva būs pirmais Chevro-
let markas kompaktais SUV ar dīzeļ
dzinēju. Līdztekus 2,0 litru 150 Zs com-
mon-rail tiešās iesmidzināšanas dīzeļa 
dzinējam tiek piedāvāti arī divi benzī
na motori – 2,4 litru ar 4 cilindriem un 
3,2 litru V6. Captiva ir pirmais Chevro-
let modelis Eiropā, kam tiks piedāvā
ta tāda ESP (elektroniskās stabilitātes 
programma), kas ietver vairākas papil
du funkcijas: HBA (hidrauliskā brem
žu asistēšanas sistēma), HDS (ceļa slī
puma kontrole), ARP (pretizslīdēšanas 
sistēma). 

Iepriekšējā Opel Corsa vācu 
 koncernam neatnesa gaidītos 
 finansiālos panākumus, turpretī 
jaunākās paaudzes Opel Corsa 
būs pavisam citāda. 

Corsa izskatās drosmīga un izaici
noša, it īpaši, ja runājam par trīsdurv
ju modeli. Piecdurvju modelis jau ir 
nedaudz mierīgāks un konservatī
vāks.

Tai ir ievērojami lielāks salons, lie
lāks ir arī bagāžas nodalījums. Lai iz
mantotu katru salona centimetru, tal
kā nāk patentētā bagāžas nodalījuma 
izkārtojuma sistēma FlexFix. Par ļoti 

praktisku Corsa iezīmi var nosaukt ba
gāžas nodalījuma dubultās grīdas, kas 
ietilpst bāzes aprīkojumā. Tās izlīdzi
na bagāžas nodalījuma grīdas durvju 
sliekšņa augstumā, atvieglojot smago 
un lielo priekšmetu iekraušanu un iz
kraušanu – tos var vienkārši izbīdīt un 
iebīdīt bagāžniekā. Nelielas atšķirības 
no trīsdurvju versijas šai modifikācijai 
būs vērojamas arī salonā – šeit tiks iz
matoti jauni interjera apdares mate
riāli un to variācijas. 

Dzinēju sarakstā varēsim ieraudzīt 
trīs mazlitrāžas benzīndzinējus, 1,3 lit
ru tilpuma 70 Zs un 90 Zs jaudīgus dī
zeļdzinējus, kā arī 1,7 litru 125 Zs jau
dīgu dīzeļdzinēju. Vēl viena raksturī
pašība ir ekonomiskums – Corsa deg
vielas patēriņš 1,3 l (90 Zs) dīzeļdzinē
jam ir tikai 4,6 l/ 100 km.

Vērtējot mašīnas drošību, jāatzīmē, 
ka Opel Corsa ir viens no labākajiem 
modeļiem savā klasē. Neatkarīgā Euro 
NCAP ir piešķīrusi automobilim Cor-
sa maksimālo novērtējumu – piecas 
zvaigznes pasažieru drošībā.

Chevrolet Epica ir pirmais automo-
bilis, ko Chevrolet piedāvā Eiropas 
tirgum ar sešcilindru rindas dzinē-
ju. Tas ir pirmais šāda veida dzinējs 
Eiropā, kas uzstādīts vidējās klases 
automašīnai. Bet 2007. gadā auto 
būs pieejams arī ar dīzeļdzinēju.

Aprīkojuma ziņā jaunais Chevrolet 
sedans atbilst augstākajai vidēja izmē
ra automobiļu klasei. Patīkama stila in
terjers, ergonomiski veidota vadītāja 
vieta ar lielu vadības datora displeju 
padara braukšanu ērtāku un vieglāku.

Automašīnas priekšējā daļā galvenā 
uzmanība pievērsta dizaina detaļām, 
piemēram, dzidrinātajiem priekšējiem 
lukturiem, agresīva izskata hromētai 
radiatora restei ar iespaidīgu Chevrolet 
emblēmu, miglas lukturiem, kas har
moniski iekļaujas bampera dizainā.

Vēl viena iezīme ir lielie ārskata spo
guļi, kas jaunajai Epica aprīkoti ar vir
zienrādītāja lampām. Aizmugures daļā 
izceļas lielais bampers un aizmugures 
lampas ar apaļām lēcām, kas savieno
tas ar platu hroma stieni. 

Epica ir aprīkota ar efektīvu brem
žu sistēmu – četrām disku bremzēm 
(priekšā ventilējamām), četru kanālu 

ABS un elektronisko bremžu spēka sa
dalījumu. Epica standarta drošības pa
ketē ietilpst seši gaisa spilveni – priek
šējie, vadītājam un pasažierim, kā arī 
sānu spilveni un drošības aizkari. Bet 
salona virsbūvei izmantots īpaši iztu
rīgs tērauds.

Priekšējās piedziņas Epica ir pieeja
ma ar diviem dažādiem (2,0 un 2,5 lit
ru) sešcilindru rindas benzīna dzinē
jiem. Šādas uzbūves dzinējam ir pre
cīzs kloķvārpstas masas izsvarojums, 
kas nozīmē, ka atšķirībā no V veida 
dzinējiem vibrācija ir daudz mazāka. 
2,0 litru dzinēja jauda ir 147 Zs, savu
kārt 2,5 litru dzinējs var nodrošināt pat 
157 Zs lielu jaudu. Paātrinājumu līdz 
100 km/h Epica sasniedz attiecīgi pēc 
11 un 10 sekundēm. 

Jaunais Rexton II ir pieejams ar 5 
dažādām komplektācijām, bet bā
zes aprīkojumā ar 2,7 l (165 Zs) dī
zeļdzinēju ietilpst klimata kontrole, 
kruīzkontrole, Hi Deluxe audiosistē
ma, ādas stūre, vieglmetāla diski, 
pretmiglas lukturi, elektriski nolo
kāmi spoguļi, atslēdzama pilnpie
dziņa, tonēti stikli un daudz kas cits. 
Cena – no 33 200 EUR. 
Jaunajam Rexton II ir nedaudz mai
nīts ārējais dizains, tostarp priekšējie 
un aizmugurējie lukturi, kā arī mo
dernāka dizaina 16 un 18 collu viegl
metāla diski. Ievērojami atjaunots 
un modernizēts iekšējais interjers. 
«Pieprasījums pēc šīm apvidus auto
mašīnām Latvijā acīmredzami pie
aug. Kā vienu no iemesliem varam 
minēt jebkuras automašīnas piegā
di no noliktavas 2–3 dienu laikā,» 
stāsta Edgars Zvaunis. 



Opel Antara, jaunais Opel apvidus 
automobilis, prezentēts Parīzes au
toizstādē. Antara pozicionēta kā 
augstākās prestiža kategorijas auto, 
tai būs izsmalcināta apdare un ba
gātīgs aprīkojums. Automašīnas ga
rums ir 4,57 m, platums – 1,85 m, 
bet augstums – 1,70 m. 

Sākotnēji Opel savu apvidnieku aprī
kos ar 3,2 litru (224 Zs) V6 spēka ag
regātu, taču vēlāk – speciāli Eiropai 
– dzinēju gamma tiks papildināta 
ar pieticīgāku 2,4 l (141 Zs) benzīna 
motoru un divlitrīgu (150 Zs) dīzeli.

Captiva – ekonomisks apvidus auto Jaunā Corsa – 
lielāka un ērtāka

Epica – elegants sedans

SsangYong saimi papildina ActyonZiņas  Ziņas  Ziņas

Uzticamais darba zirdziņš Opel Astra

Opel Astra Classic ir teicams darba zirdziņš, kas lieliski kalpo, turklāt ar 
mazām izmaksām, atzīst  Gaidis Vaitnieks no Ādažu Apsardzes

SIA ADAM AUTO 
www.adamauto.lv

Krasta ielā 66, Rīgā
Tālr.: +371 7078000
Fakss: +371 7078010
E-pasts: opel@adamauto.lv

Krasta ielā 97a, Rīgā
Tālr.: +371 7160012, 7160013
Mob. tālr.: +371 29510873 
E-pasts: sy@adamauto.lv

Zvaigžņu ielā 15, Ventspilī
Tālr.: +371 3607755
Fakss: +371 3607754
E-pasts: opel.vf@adamauto.lv
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Uzsākta Adam Auto Liepājas 
autocentra būvniecība. 
Centrā tiks piedāvāti visi tie 
paši pakalpojumi, kas pieejami 
uzņēmuma galvenajā mītnē 
Rīgā, Krasta ielā 66. Centra 
atvēršana ļaus Adam Auto 
klientiem Kurzemes pusē 
ievērojami ietaupīt laiku. 

Ņemot vērā Ventspils filiāles veik
smīgo pieredzi, Adam Auto ir uzsā
cis jauna autocentra būvniecību Lie
pājā. Adam Auto Liepājas filiāles vadī
tājs Aldis Kukuks stāsta, ka Liepājā, Brī
vības ielā 146b jau ir sagatavots būv
laukums jaunā centra celtniecībai un 
drīzumā sāksies būvdarbi. «Ēkas vairāk 
nekā 900 kvadrātmetrus lielajā platībā 
tiks izvietots autosalons, kurā varēs ie
gādāties tos pašus modeļus, kurus tir

go galvaspilsētā, kā arī autoserviss, re
zerves daļu noliktava un tirdzniecības 
vieta. Plānojam, ka jaunais autocentrs 
vērs durvis nākamā gada februāra bei
gās vai, vēlākais, marta sākumā,» atklāj 
Aldis Kukuks. 

Viņš uzsver, ka, līdzīgi kā Rīgā, arī 
Liepājas filiālē strādās kvalificēti un 
zinoši darbinieki, kas klientiem palī
dzēs risināt visus ar Opel, Chevrolet un 
SsangYong automašīnām saistītos jau
tājumus. 

Līdz ar jaunā autocentra izveidi 
Adam Auto klientiem Kurzemē tiks 
radītas ievērojami lielākas ērtības. 
Risinot jautājumus par auto iegādi 
vai remontu, viņiem vairs nebūs ne
pieciešams mērot ceļu uz galvaspil
sētu. Vienlaikus vairāk tiks atslogots 
Adam Auto centrālais salons Rīgā, 
Krasta ielā 66. 

Arī lietotu auto iegādājoties, klien-
tam nav jāpērk «kaķis maisā» – 
 atliek vien auto meklēt Adam Auto 
tirdzniecības vietā. 

Gadā Adam Auto pārdod vidēji 350 
lietotu automašīnu, un par katru no 
tām uzņēmums var sniegt izsmeļo
šas un precīzas ziņas. «Būdami Opel 
un Chevrolet oficiālie dīleri, mēs arī lie
toto automašīnu sektorā tirgojam ti
kai šo marku spēkratus. Parasti auto 

ir trīs līdz sešus gadus veci, tie iegā
dāti no sadarbības partneriem Vāci
jā un Beļģijā. Šīs automašīnas minēta
jās valstīs savulaik ir iegādātas līzingā, 
bet vēlāk, izvēloties jaunu auto, klienti 
savu iepriekšējo braucamo atstāj līzin
ga kompānijām, kas tās realizē tālāk. 
Esam viena no kompānijām, kas šīs 
lietotās automašīnas uzpērk un pār
dod klientiem. Taču Adam Auto tirgo 
arī tādas mašīnas, kas iepriekš brauku
šas pa Latvijas ceļiem,» stāsta Valērijs 

Kalniņš – viņš uzņēmumā pārzina lie
toto mašīnu tirdzniecību.

Būtiski, ka visām lietotajām automa
šīnām ir servisa grāmatiņa, kurā precī
zi fiksēts viss, kas ar auto iepriekš ir no
ticis, cik regulāri mašīna pabijusi servi
sā, lai veiktu tehnisko apkopi, un kas ar 
to darīts. Pircējs, izvēloties mašīnu no 
Adam Auto pārdevējiem, var gūt pilnī
gu informāciju par spēkratu. 

Pirms pārdošanas visas lietotās au
tomašīnas tiek pārbaudītas un pilnībā 

sagatavotas tehniskajai apskatei. Arī 
lietotajām mašīnām Adam Auto sniedz 
trīs mēnešu vai 10 000 km nobrauku
ma garantiju dzinējam un pārnesumu 
kārbai. 

Protams, arī lietotās automašīnas 
ir iespējams iegādāties līzingā. Adam 
Auto sadarbojas praktiski ar visām ban
kām Latvijā, kuras piedāvā līzingu, un 
klients var izvēlēties sev tīkamāko. Lieki 
piebilst, ka turpat Adam Auto salonā ie
spējams automašīnu arī apdrošināt.

«Nopērkot automašīnu, klienta 
sadarbība ar Adam Auto tikai sākas. 
Mēs strādājam, lai tā būtu veik-
smīga,» uzskata jaunais Adam 
Auto pēcpārdošanas pakalpojumu 
 vadītājs Dzintars Sīka. 

«Mūsu uzdevums ir koordinēt darbu 
tā, lai katra klienta vēlme, kas saistās 
ar automašīnas uzturēšanu, remontu 
un papildu aprīkojumu, tiktu izpildī
ta, turklāt ātri un precīzi. Tieši tas vei
do klientu lojalitāti pret uzņēmumu, 
rada viņos vēlmi turpināt sadarbību 
ar mums. Tas arī nosaka mana darba 
prioritātes,» turpina Dz. Sīka.

Kopš augusta pēcpārdošanas pakal
pojumus uzņēmumā Adam Auto plā
no un organizē jaunais struktūrvienī
bas vadītājs Dzintars Sīka. Dzintars at
nāca uz Adam Auto tā pirmsākumos, 

1998. gadā, kad viņš sāka strādāt par 
autoservisa vadītāju. 

«Līdz ar jauno amatu manu pienā
kumu spektrs ievērojami palielinās. 
Turpmāk būtiska darba sastāvdaļa būs 
stratēģiskā plānošana gan servisa dar
ba organizēšanā, gan arī rezerves daļu 
un papildaprīkojuma piegādes jautā
jumos. Esmu apņēmies gādāt, lai pre
cīzāk noritētu rezerves daļu piegāde, 
lai klients pie mums varētu ātri un ērti 
atrast un iegādāties nepieciešamo re
zerves daļu, lai viņam nenāktos to ilg
stoši gaidīt. Ir svarīgi gādāt, lai klients 
vienmēr paliktu apmierināts un vēlē
tos atgriezties Adam Auto arī nākama
jā reizē,» tā Dzintars Sīka. 

Būdams Opel, Chevrolet un Ssang-
Yong oficiālais pārstāvis, Adam Auto 
nodrošina visus pēcpārdošanas pakal
pojumus visām trim auto markām. Te 

iespējams iegādāties visas mašīnai ne
pieciešamās detaļas un rezerves daļas, 
veikt remontu, kā arī sameklēt un uz
stādīt papildaprīkojumu. «Pie mums 
var izvēlēties un uzstādīt tūrisma pa
pildaprīkojumu – jumta bagāžnieku, 
t.s. jumta kastes un riteņu turētājus. 
Kā papildaprīkojumu klients var izvē
lēties arī dažādas sakabes iekārtas – 
piemēram, āķi, arī parkošanās senso
rus, telefonu brīvroku sistēmas, bēr
nu pārvadāšanai nepieciešamos sē
deklīšus un paliktņus, papildu mūzi
kas sistēmas, autonomo auto apsildes 
iekārtu un daudzas citas lietas. Faktiski 
mēs varam piedāvāt visu, kas atvieglo 
un pilnveido auto izmantošanu, un es 
strādāšu tā, lai klientam salonā būtu 
pieejams viss, ko viņš kāro,» atzīst jau
nais Adam Auto pēcpārdošanas pakal
pojumu vadītājs. 

Vērtē klienti
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«Mehāniķi palīdz  
arī telefoniski»
Marika Klausa, 
AS Arcus speciāliste:
Braucu ar Opel 
Astra, un Adam 
Auto meistari 
vienmēr ir ļoti 
 profesionāli no
teikuši un izla
bojuši visas au
to kaites. Vi
ņiem varu pil
nībā uzticēties. 
Esmu apmierināta, jo zinu, ka manu 
auto remontē profesionāļi. Nepiecie
šamības gadījumā meistari sniedz 
konsultācijas arī pa telefonu, pastās
ta, kā novērst kādu sīkāku kļūmi. Daž
kārt neērtības rada tas, ka uz servi
su jāpierakstās krietnu laiku iepriekš, 
taču iznākums allaž ir iepriecinošs.

«Darbs tiek paveikts 
ātri un labi»
Jānis Dumbars, AS Aizkraukles 
banka sekretārs:
Ar automašīnu 
Opel braucu 
pusotru gadu 
un visu šo lai
ku esmu Adam 
Auto klients. 
Tiesa, mašīna 
kalpo labi, tā
dēļ servisu ne
nākas apmeklēt bieži – tik vien, kā 
pirms tehniskās apskates. Līdz šim 
ar Adam Auto meistaru veikumu 
esmu bijis apmierināts – darbs tiek 
padarīts labi un noteiktajā laikā. Tie
sa, būtu vēl apmierinātāks, ja pie
raksta laiks uz servisu būtu īsāks. 

«Teicami pārdevēji»
Jurijs Kuzmins, Latvijas 
Universitātes profesors:
Adam Auto 
klients esmu 
nepilnu gadu. 
Savulaik auto 
m e k l ē j u m o s 
a p b r a u k ā j u 
daudzus salo
nus, bet te bija 
vislabākais pār
devējs un piedāvājums, tā nu arī kļu
vu Adam Auto klients. Šajā laikā man 
ir nācies izmantot arī servisa pakal
pojumus. Mašīna cieta avārijā, toreiz 
problēmas radīja tas, ka nācās ilgi 
gaidīt remontu. Taču remontdarbi 
tika izdarīti labi, un par Adam Auto 
meistaru profesionalitāti neko sliktu 
nevaru sacīt. Vien jācer, ka turpmāk 
tehniskas ķibeles vairs negadīsies 
un meistari būs vajadzīgi retāk. 

«Mēs zinām visu par Opel, Chevro-
let un tagad arī par SsangYong au-
tomašīnām. Tieši servisa darbinie-
ku meistarība, plašās zināšanas, kā 
arī darba kvalitāte ir mūsu pamat-
vērtības. Tie ir arī galvenie iemesli, 
kādēļ Opel, Chevrolet un SsangYong 
automašīnu īpašnieki uzskata 
mūsu servisu par labāko,» atzīst 
Adam Auto autoservisa jaunais va-
dītājs Raimonds Poškuss. 

Autoservisam jauns vadītājs 
Kopš augusta par Adam Auto auto

servisa vadītāju strādā uzņēmuma 
ilggadējs darbinieks Raimonds Poš
kuss. Adam Auto viņš sāka strādāt 
1998. gadā kā mehāniķis. Pāris gadus 
vēlāk – 2000. gadā – Raimonds kļuva 
par autoservisa meistaru, bet kopš šā 
gada augusta ieņem servisa vadītā
ja amatu. Raimonds Poškuss atzīst, ka 
jaunajā amatā darāmā netrūkst, gai
dāmas arī pārmaiņas, taču servisa pa
matnostādnes – augsta darba kvalitā
te, nemitīga darbinieku papildapmā
cība un augstvērtīgs klientu serviss – 
joprojām būs galvenie darba principi. 

Labākais palīgs Opel, Chevrolet 
un SsangYong īpašniekiem

Adam Auto autoservisā klientiem 
tiek piedāvāts automašīnu garantijas 
remonts un apkope; dzinēja, brem
žu, transmisijas un piekares diagnos
tika un remonts; signalizāciju un au
diosistēmu uzstādīšana; riteņu ģeo
metrijas pārbaude un regulēšana; au
tomašīnu sagatavošana tehniskajai 
apskatei; lietotu automašīnu tehnis
kā stāvokļa novērtēšana, kas īpaši ie
teicama pirms lēmuma pieņemšanas 

par lietota auto iegādi; Opel, Chevro-
let un SsangYong marku automašī
nu elektrosistēmu diagnostika un re
monts; virsbūves remonts un krāso
šana, kā arī daudzi citi pakalpojumi. 
 Raimonds Poškuss uzsver, ka autoser
visā ir ļoti neliela kadru mainība, dau
dzajos darba gados mehāniķi kļuvuši 
par teicamiem automašīnu pazinē
jiem. «Mēs zinām visu par Opel auto
mašīnām. Darbā esam tās iepazinuši 
līdz pēdējai skrūvītei. Turklāt regulā
ri notiek darbinieku mācības, apmek
lējam arī specializētos kursus un semi
nārus un, patiesi – Opel, Chevrolet un 
SsangYong īpašniekam mēs esam la
bākie padomdevēji mašīnas apkopes 
un remonta jautājumos. 

Aizvien pieaugošais apkalpoto klien
tu skaits liecina, ka arī auto īpašnieki ir 
pārliecinājušies par Adam Auto darbi
nieku profesionalitāti un zināšanām 
un uzticas mums. Tiesa, šis kopumā 
pozitīvais apstāklis ir radījis sarežģīju
mus – klientu ir tik daudz, ka nespē
jam tos apkalpot tik ātri, kā vēlētos, 
gadās situācijas, kad cilvēks servisā var 
pierakstīties tikai trīs nedēļas uz priek
šu,» stāsta Raimonds Poškuss.

Klientu ātrākai apkalpošanai – 
trešā maiņa

Patlaban Adam Auto autoserviss 
Krasta ielā 66 strādā no pulksten 7 līdz 
22. Tas ir viens no garākajiem autoser
visu darba laikiem Latvijā, taču, ņemot 
vērā aizvien pieaugošo klientu apjo
mu un attiecīgi rindas, darba laiku ie
cerēts pagarināt. «Patlaban autoser
viss strādā divās maiņās, tomēr pie
raksta rindas joprojām ir pārāk garas, 
tādēļ esam iecerējuši darbu organi
zēt trijās maiņās. Patlaban meklējam 
papildu mehāniķus un ceram, ka šis 
jaunievedums ļaus klientiem ātrāk tikt 
pie mašīnu remonta. Ir uzsākta arī jau
na Adam Auto autoservisa būvniecība 
Katlakalnā, un tas ļaus atslogot cen
trālo servisu un mazinās rindas,» stās
ta autoservisa vadītājs. 

Strādās servisa dispečers
Paredzēts uzlabot arī klientu iespē

jas sazināties ar servisu. «Šobrīd mūsu 
telefonlīnijas praktiski visu laiku ir aiz
ņemtas, un klientiem nav viegli mūs 
sazvanīt. Tas, saprotams, rada papildu 
neērtības. Turklāt uz telefonu zvaniem 
atbild tie paši darbinieki, kas apkalpo 

arī uz servisu atbraukušos klientus. Ka
mēr darbinieks atbild uz telefona zva
niem, klienti pie galda sēž un gaida. 
Šo situāciju ceram novērst, ieviešot at
sevišķu servisa dispečeru, kas nodar
bosies tikai ar ienākošo zvanu apkal
pošanu un automašīnu pierakstīša
nu servisā, tātad zvanītājus uzklausīs 
kompetenta persona, kas varēs orga
nizēt pierakstu,» par ieceri stāsta Rai
monds Poškuss. 

Laika īsināšanai – 
ērtas atpūtas telpas

Minētos jaunievedumus paredzēts 
ieviest pakāpeniski. Tikmēr Raimonds 
Poškus aicina klientus, ja vien iespē
jams, savus spēkratus uz servisu at
vest neilgi pirms pieraksta laika, jo var 
gadīties, ka iepriekšējā auto remonts 
noritējis veiklāk un nākamo mašīnu ie
spējams pieņemt ātrāk. Bet klientiem, 
kas mašīnu atveduši uz nelielu remon
tu, der atcerēties, ka laiku Adam Auto 
servisā iespējams īsināt atpūtas tel
pās otrajā stāvā, pārlapojot jaunākos 
žurnālus vai skatoties kādu televīzijas 
pārraidi. Te atrodas arī kafejnīca, kur 
ātri un garšīgi var ieturēt maltīti. 

Liepājā top jauns autocentrsRezerves daļas un aprīkojums vienuviet

Arī lietotam auto ir garantijas laiks

Serviss plāno strādāt trijās maiņās
«Ir modeļi, ar 
kuriem esam 
strādājuši kopš 
to ražošanas 
pirmās 
dienas, esam 
iepazinuši 
visus to vājos 
punktus un 
varam tos 
novērst. Tieši 
tāpēc Opel, 
Chevrolet un 
SsangYong 
mašīnu 
īpašniekiem 
esam labākais 
serviss,» saka 
Adam Auto 
servisa vadītājs  
Raimonds 
Poškus

Veikto autoremontu 
skaits Adam Auto servisā 
Krasta ielā 66:

2001. gadā – 8052
2002. gadā – 8509
2003. gadā – 9346
2004. gadā – 11 120
2005. gadā – 13 583

SIA ADAM AUTO 
www.adamauto.lv

Krasta ielā 66, Rīgā
Tālr.: +371 7078000
Fakss: +371 7078010
E-pasts: opel@adamauto.lv

Krasta ielā 97a, Rīgā
Tālr.: +371 7160012, 7160013
Mob. tālr.: +371 29510873 
E-pasts: sy@adamauto.lv

Zvaigžņu ielā 15, Ventspilī
Tālr.: +371 3607755
Fakss: +371 3607754
E-pasts: opel.vf@adamauto.lv

2 0 0 6
r u d e n s



28. jūlijā oficiālais Opel, Chevrolet 
un SsangYong autodīleris Adam 
Auto kļuva par Latvijas Basketbo-
la savienības partneri pirms Eiro-
pas čempionāta kvalifikācijas ma-
čiem – Latvijas vīriešu un sievie-
šu basketbola izlašu galvenajiem 
treneriem tika piešķirtas jaunas 
Opel automašīnas: divas Opel Zafi-
ra un divas Opel Astra. 

Tādējādi komandai tiks atvieglota 
ikdiena, un tas ļaus labāk gatavoties 
cīņai par uzvarām. Četru jauno auto 
atslēgas Kārlim Muižniekam un Ainā
ram Čukstem pasniedza Adam Auto 
ģenerāldirektors Māris Varkalis. 

Svinīgi pasniedzot atslēgas, Māris 
Varkalis uzsvēra: Adam Auto līdz šim 
ir atbalstījis daudzus sporta veidus 
un pasākumus. Taču tagad uzņēmu
mam ir īpašs prieks par iespēju atbal

stīt arī basketbolu. «Treniņu process 
ir grūts un saspringts. Lai to atvieglo
tu, Adam Auto vēlas treneriem sagā
dāt patīkamus brīžus, vismaz pārvie
tojoties treniņu starplaikos. Tādēļ visu 
kvalifikācijas posma ciklu abi treneri 
varēs izmantot Opel automašīnas. Iz
lases treneru un savienības rīcībā no
dodot četras Opel automašīnas, ceru, 
ka tādējādi palīdzēsim tik populārajā 
sporta veidā kaldināt jaunus panāku
mus un uzvaras,» vēlot veiksmi un iz
došanos sacīja Māris Varkalis. 

Prieku par sadarbību pauda arī iz
lases galvenais treneris Kārlis Muiž
nieks. Viņš atzina, ka Opel Zafira ir 
tieši tāds automobilis, kurā patīka
mi braukt pēc nogurdinoša treniņa. 
Turklāt tajā var salikt treniņu somas, 
ja vajadzīgs, arī bumbas un citus 
priekšmetus, tādēļ sportisti varēs ne
domāt par sīkumiem.

Latvijas basketbolisti 
izvēlas Adam Auto
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«Spēt to, ko citi uzskata par gandrīz 
neiespējamu uzdevumu un vēl tajā 
uzvarēt, – tas patiesi ir labs iegansts 
trenēties. Turklāt pēc vakarā labi 
nospēlētas biljarda partijas nāka-
majā dienā jūtos enerģijas un darba 
spara pilns, tā ka rezultātā ieguvējs 
ir arī mans darbs, kolēģi un klienti,» 
tā par savu ilggadējo aizraušanos 
ar krievu biljardu stāsta Adam Auto 
Opel automašīnu tirdzniecības no-
daļas vadītājs Zigurds Liepa.

Biljards pārspēj copi
Kā jau ar vīriešiem tas bieži gadās, arī 

Zigurdam patīk brīvā brīdī aizbraukt 
pie ūdeņiem un ļauties makšķerēšanai. 
Daba, miers, klusums un vēl azarts no
ķert cienīgu lomu – tā ir lieliska atpū
ta. Taču par vēl lielāku aizraušanos Zi
gurdam kļuvis krievu biljards. Tam viņš 
velta vismaz trīs vakarus nedēļā. Tur
klāt piecos gados, kopš aizraušanās ar 
biljardu kļuvusi par neatņemamu dzī
ves sastāvdaļu, Zigurds guvis arī vērā 
ņemamus sportiskos panākumus.

Pirmā spēle – pusotru stundu
Bumbu «dauzīšana» krogā ar drau

giem ir daudzu iecienīts atpūtas veids 

– tieši tā sākās arī Zigurda aizrauša
nās. «Sākumā spēlēju parasto biljar
du jeb pool. Bet turpat līdzās bija arī 
krievu biljarda galds, daudz lielāks, 
ar lielajām baltajām bumbām. Sāku
mā vēroju, kā citi spēlē, bet tad no
lēmu pamēģināt pats. Atzīšos – pir
mā spēle ilga pusotru stundu. Krie
vu biljardā bumbas ir tikai nedaudz 
mazākas nekā caurumi, kuros tās jā
iesit, un to izdarīt nav viegli. Bet lai
kam jau man patīk uzdevumi, kas nav 
tie vienkāršākie, turklāt esmu neatlai
dīgs. Pēc pirmās spēles gribēju pārlie
cināties, ka nākamajā veiksies labāk, 
bet aiznākamajā – vēl labāk, un tā ka
mēr āķis lūpā,» smej Opel tirdzniecī
bas speciālists. 

Būtisks elements – laba nūja
Kādu laiku Zigurds apmeklēja pri

vātpasniedzēju, kas palīdzējis apgūt 
galvenos spēles elementus. «Krievu 
biljardā ir svarīga tehnika, pat vissmal
kākās nianses, tādēļ bija nepieciešams 
pasniedzējs, kas iemāca, kā pareizi tu
rēt nūju, kā izdarīt sitienus un dažādus 
knifiņus. Bet pārējais nāk ar pacietī
bu, neatlaidību un treniņiem. Protams, 
svarīga ir arī nūja. Savas pirmās divas 

nūjas iegādājos veikalā, bet trešo, kuru 
lietoju vēl joprojām, speciāli pēc mana 
pasūtījuma izgatavoja Baltkrievijā. Var 
jau būt, ka kādam tas izklausīsies dīvai
ni, bet nūjai – kokam, no kā tā paga
tavota, tās garumam, diametram un ci
tiem parametriem – ir tiešām liela nozī
me. Pie savas tagadējās nūjas esmu ļoti 
pieradis un ceru, ka tā man kalpos vēl 
ilgi,» noteic Zigurds. 

Turnīros – labāko rindās
Opel tirdzniecības nodaļas vadī

tājs atklāj, ka ir iestājies krievu biljar
da spēlētāju klubā, kur, startējot kluba 
turnīrā, ir ceturtais labākais. Vienlaikus 
Zigurds startē arī Latvijas čempionātā 
krievu biljardā, kur 60 spēlētāju kon
kurencē viņš demonstrē stabilu snie
gumu un, lai arī pagaidām nav uzva
rētāju sarakstā, nav arī starp pēdējiem. 
«Man būtu prieks uzvarēt kluba turnī
rā, protams, kādreiz nokļūt arī uz čem
pionāta goda pjedestāla būtu patīka
mi. Taču tas nav mans pašmērķis. Spē
lējot es atpūšos un gūstu spēkus. Bet, 
labi atpūties, varu būt enerģisks darbā 
un palīdzēt klientiem. Biljards ir lielisks 
ikdienas līdzsvarotājs, un to iesaku arī 
citiem,» rezumē Zigurds.

Pasaules hokeja čempionāta nori-
ses laikā NHL zvaigznes pie Latvijas 
faniem devās ar SsangYong Kyron 
un Rexton automobiļiem, kas Latvi-
jā iemanto aizvien lielāku populari-
tāti, kā arī ar Opel Zafira un Astra.

Pasaules hokeja čempionāta laikā 
Opel, Chevrolet un SsangYong oficiālais 
dīleris Latvijā Adam Auto hokeja fanu 
telts organizatoriem piešķīra divus 
jaunus SsangYong Kyron un Rexton au
tomobiļus, kā arī jaunās Opel Astra un 
Opel Zafira automašīnas. Tās fanu telts 
organizatoriem bija pieejamas darba 
vajadzībām. Turklāt ar jaunajiem mo
deļiem pie faniem uz telti devās NHL 
spēlētāji, kas Dienvidkorejā ražotos 
autiņus novērtēja kā gana ērtus. 

Tā pēc Latvijas un Kanādas spēles 

fanu telti ar SsangYong apmeklēja Ka
nādas hokeja izlases un NHL Chicago 
Blackhawks uzbrucējs Kails Kalders. Ar 
jauno džipu atbraukušais kanādietis 
labprāt aprunājās ar faniem un nebija 
skops, dalot autogrāfus.

Ar jauno SsangYong Kyron uz fanu 
telti atbrauca arī Slovēnijas jaunā ho
keja zvaigzne Anže Kopitars, kas pa
gājušajā sezonā debitēja Los Angeles 
Kings sastāvā. Arī slovēnis sniedza au
togrāfus, turklāt viņš piekrita kopā ar 
faniem uzspēlēt galda hokeju.

Adam Auto SsangYong pārdošanas 
vadītājs Latvijā Edgars Zvaunis atzīst, 
ka viņa kolektīvā visi ir kaislīgi hoke
ja fani, tādēļ uzņēmumam bija pa
tiess prieks un gandarījums, ka jaunais 
SsangYong, kas tikai nesen ienācis Lat
vijas tirgū, vizināja NHL zvaigznes. 

«Pirms pieciem gadiem draugs no 
Amerikas man atveda skrituļslidas 
– tā sākās lielais vaļasprieks, kam 
vismaz pāris vakaru nedēļā veltu 
joprojām,» stāsta Adam Auto mār-
ketinga un reklāmas menedžere 
Svetlana Vasjukova.

Aktīva atpūta pēc darbadienas, kas 
pavadīta, sēžot pie datora, ir teicams 
veids, kā sevi uzturēt labā fiziskā for
mā. Svetlana šo vaļasprieku atklājusi 
pirms pieciem gadiem, taču ar slidoša
nu viņa esot aizrāvusies jau kopš bēr
nības. «Katru ziemu mamma man sa
rūpēja jaunas slidas, un lielu daļu brī
vā laika pavadīju uz tuvējā ezera ledus. 
Slidošana kā izklaide man vienmēr pa
tikusi. Tādēļ biju priecīga, kad saņēmu 
savas pirmās skrituļslidas. Tās bija at
vestas no Amerikas un tolaik skaitījās 
ļoti šikas. Šobrīd arī skrituļslidu modē 
ir parādījušās jaunas tendences, jauni 
stila elementi, un manas pirmās slidas 
vairs īsti neatbilst modernajām prasī
bām, tādēļ tās nomainīju pret maķenīt 
modīgākām. Taču arī vecie skrituļi jo
projām ir teicamā darba kārtībā, tā ka, 

ja uznāk nostaļģija vai parādās kāds 
līdzskrituļotājs, kam pašam savu slidu 
nav, varu izlīdzēt,» smaida Svetlana. 

Ne bez pamata ir izveidojies priekš
stats, ka skrituļslidošana var būt diez
gan traumatiska padarīšana un bez zi
lumiem, sasitumiem un nobrāzumiem 
tajā neiztikt. Taču Adam Auto mārketin
ga un reklāmas menedžere atklāj, ka, 
skrituļojot jau piecus gadus, nav guvu
si nevienu nopietnu ievainojumu. 

«Laikam jau fakts, ka uz slidām 
esmu kopš bērnības, man ļāvis izvairī
ties no kritieniem uz asfalta. Tas ir arī 
lielisks veids, kā sevi uzturēt labā fi
ziskā formā. Ir tik labi vakarā skrituļot 
svaigā gaisā, baudīt vasaru un dabu, 
un, ja pavisam godīgi, es īsti neizpro
tu tos cilvēkus, kas vasarā dodas uz 
sporta zāli. Turklāt skrituļojot var labi 
(vienlaikus arī aktīvi un veselīgi) atpūs
ties kopā ar draugiem – tas ir tieši tas, 
kas vajadzīgs pēc darba dienas biro
jā,» noteic Svetlana. 

Svetlana skrituļošanu iesaka ikvie
nam, bet jo īpaši tiem, kas visu dienu ir 
iesprostoti birojā pie datora – šādā vei
dā var tikt svaigā gaisā un kārtīgi izvin

grināt pa dienu iestīvējušos muskuļus. 
Būtiski, ka ziemā, skrituļslidas nomai
not pret parastajām, var doties uz le
dus, tādējādi vaļaspriekam var ļauties 
visa gada garumā.

«Adam Auto komandā ir daudz dže-
za mūzikas cienītāju, kas apmeklē-
ja teju vai visus festivāla Rīgas Ritmi 
koncertus. Tādēļ vēl jo vairāk prie-
cājamies, ka ar savām automašīnām 
esam arī festivāla sadarbības part-
neri,» atzīst Adam Auto Opel tirdz-
niecības vadītājs Zigurds Liepa.

Jūlijā ar 30 koncertiem un sešām da
žādām meistarklasēm risinājās tradi
cionālais starptautiskais mūzikas festi
vāls Rīgas Ritmi. Arī šogad Adam Auto 
bija festivāla atbalstītājs un ar divām 
automašīnām Opel Zafira, trim Opel As-
tra un vēl vienu kravas automobili pa
līdzēja festivāla organizatoriem. Auto

mašīnas tika izmantotas festivāla da
lībnieku, žūrijas un organizatoru pār
vadāšanai uz dažādām tā norises vie
tām, kā arī mūzikas aparatūras pārva
dāšanai un citām festivāla vajadzībām. 

Zigurds Liepa atzīst, ka Adam Auto 
sadarbība ar festivālu Rīgas Ritmi ilgst 
vairāku gadu garumā un noteikti tiks 
turpināta. «Mēs esam par sportu un 
par kultūru. Daudzi mūsu darbinieki 
brīvajā laikā nodarbojas ar sportu un 
aizraujas ar mūziku. Turklāt ļoti dau
dzi Adam Auto darbinieki ir īsteni dže
za mūzikas cienītāji, tādēļ esam gan
darīti, ka šīs mūzikas popularitātes vei
cināšanā esam devuši arī savu artavu,» 
tā Zigurds Liepa.

Krievu biljards – 
atpūtai un panākumiem

NHL spēlētāji Rīgā pie faniem 
brauc ar jauniem SsangYong 
un Opel automobiļiem

Džeza māksliniekus 
vizina Opel Zafira

Pēc darba uz skrituļslidām

Teicama atpūta un fiziskās formas 
uzturēšana – tā skrituļslidošanu 
raksturo Svetlana Vasjukova

Jau piecus gadus krievu biljards ir Opel tirdzniecības vadītāja Zigurda Liepas kaislīga aizraušanās
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