
Jau 2007. gada maijā darbu sāks 
jaunā Adam Auto Liepājas filiāle, 
kas kurzemniekiem piedāvās gan 
iegādāties jaunas Opel un Chevrolet 
automašīnas, gan arī remontēt jau 
nopirktos auto. 

  
Kopš  2006.  gada  rudens  Liepājā  ri-

sinās būvdarbi – top jaunā Adam Auto 
filiāle.

“Prognozējam, ka  jau maijā ēka būs 
pabeigta  un  darbu  uzsāks  otrā  Adam 
Auto  filiāle  Kurzemē,"  informē  Adam 
Auto  ģenerāldirektors  Māris  Varkalis, 
atgādinot, ka šobrīd Kurzemē veiksmī-
gi sevi pierādījusi Ventspils filiāle.

Liepājā līdzās jauno automašīnu sa-
lonam būs  izvietots arī moderni aprī-
kots autoserviss, kur apmācīti meistari 
varēs novērst jebkurus bojājumus gan 
Opel  un  Chevrolet,  gan  arī  SsangYong 
markas mašīnām. 

Māris Varkalis atzīst, ka, būvdarbiem 
tuvojoties  noslēgumam,  intensīvāka 
kļuvusi  jaunās  filiāles  darbinieku  atla-
se.  “Prasmīgi,  pieredzējuši  un  uztica-

mi darbinieki ir viens no būtiskākajiem 
priekšnoteikumiem  uzņēmuma  veik-
smīgam darbam. Tādēļ arī jaunās filiā-
les salona un servisa speciālisti tiks iz-
raudzīti rūpīgi, meklējot labākos no la-

bākajiem. Ceram, ka konkurētspējīgais 
atalgojums,  uzņēmuma  stabilās  pozī-
cijas  un  iespēja  pilnveidot  savas  zinā-
šanas, vairos interesi par vakancēm to-
pošajā filiālē,” komentē Māris Varkalis. 

Maijā durvis vērs 
jaunā filiāle Liepājā
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 Pērn esam paveikuši daudz vai
rāk, nekā bija iecerēts, bet šā 
gada augstie plāni neļauj atslābt, 
un uzņemtajā tempā darbs jā
turpina arī 2007. gadā, kas Adam 
Auto un mūsu klientiem gaidāms 
notikumiem bagāts. 

  
2006. gadā kopējais auto tirgus pie-

auga  par  50  procentiem,  līdzīgi  ir  arī 
Adam Auto rezultāti. Turklāt būtiski, ka 
ievērojams pieaugums sasniegts ne ti-
kai pārdoto automašīnu jomā, bet arī 
pēcpārdošanas pakalpojumos – servi-
sā, rezerves daļu un papildaprīkojuma 
tirdzniecībā, kur apgrozījums pieauga 
pat par 20 procentiem. 

Arī  šā  gada  plāni  ir  ambiciozi  un 
jauninājumiem  bagāti.  Turpināsies 
darbs  pie  jaunā  autocentra  būvnie-
cības Katlakalnā. Savukārt maijā dur-
vis vērs Adam Auto Liepājas filiāle. Tajā 
iecerēts izvietot Opel un Chevrolet sa-
lonus, kā arī servisu, kurā kompeten-
ti meistari remontēs gan abu minēto 
marku  auto,  gan  arī  Adam Auto  pār-
stāvēto SangYang. 

Adam Auto  iegādājies  arī  jaunas 
telpas  Ventspils  rajonā,  kur  atradī-
sies  plašs  automašīnu  virsbūves  re-
monta  iecirknis.  Tajā  remontēs  gan 
Adam Auto  pārstāvētās  automašīnu 
markas, gan arī citas. Līdz ar to Adam 
Auto  būs  ērti  pieejams  klientiem 
Rīgā, tās apkaimē un arī Kurzemē. 

Pamazām uzņēmums sāk domāt arī 

par savas darbības paplašināšanu aus-
trumu virzienā – Latgalē un Vidzemē. 

Kā  vēl  viena  būtiska  šā  gada  pār-
maiņa minams cenu paaugstinājums 
Adam Auto  servisā  –  to  klienti  izjūt 
jau kopš 2. janvāra. Salīdzinājumā ar 
citiem servisiem Rīgā līdzšinējie izce-
nojumi par Adam Auto meistaru dar-
bu  bija  krietni  zem  vidējā  līmeņa. 
Vienmēr  esam  lepojušies  ar  saviem 
meistariem,  kas  Adam Auto  pārstā-
vētās automašīnas pārzina teicami, ir 
īsteni šo marku eksperti, tāpēc esam 
gandarīti, ka  tagad varam viņu atal-
gojumu būtiski paaugstināt. 

Māris Varkalis,
Adam Auto ģenerāldirektorsLatvijā pēdējos divos gados bi

jis lielākais jaunu automašīnu tir
gus pieaugums visā Eiropā. Straujš 
kāpums raksturīgs arī Adam Auto, 
kas sasniedzis jaunus Opel auto
mašīnu pārdošanas rekordus. Taču 
tie nav griesti, un, ja piepildīsies 
2007. gada prognozes, šogad Adam 
Auto pārdos turpat tūkstoti jaunu 
Opel automašīnu. Tas liek domāt arī 
par papildu telpu nepieciešamību 
automašīnu novietošanai. 

  
Adam Auto Opel  tirdzniecības  vadī-

tājs Zigurds Liepa informē, ka pēdējos 
divos gados  jaunu automašīnu  tirgus 
Latvijā  palielinājies  vidēji  par  50  pro-
centiem  salīdzinājumā  ar  iepriekšējo 
gadu. Atbilstoši tirgum ievērojami au-
dzis arī Adam Auto pārdoto Opel auto-
mašīnu skaits, pērn sasniedzot turpat 
astoņus simtus. 

Aizvien  biežāk  daudzpusīgo,  kva-
litatīvo  un  par  samērīgu  cenu  nopēr-

kamo  Opel  savām  vajadzībām  izvēlas 
privātpersonas. “2005. gadā apmēram 
60  procentus  automašīnu  iegādājās 
mūsu  korporatīvie  klienti  –  iestādes 
un uzņēmumi, kas Opel novērtējuši kā 
izturīgu  un  ekspluatācijā  salīdzinoši 

lētu  automašīnu. Turpretim  jau  2006. 
gadā korporatīvo un individuālo klien-
tu  iegādāto  automašīnu  skaits  bija  lī-
dzīgs. Ņemot vērā Opel daudzveidību, 
kā  arī  jauno  Opel Corsa,  kas  izraisījusi 
milzīgu interesi, var prognozēt, ka pri-
vātpersonu izvēle iegādāties tieši Opel 
kļūs  aizvien  biežāka  parādība,”  spriež 
Zigurds Liepa.  

Teicamie  pārdošanas  rezultāti  liek 
Opel tirdzniecības daļai meklēt jaunus 
sadarbības partnerus,  lai Rīgā vienlai-
kus  varētu  izvietot  maksimāli  daudz 
automašīnu  un  klientam  nebūtu  ilg-
stoši jāgaida, lai saņemtu kāroto auto.

“Esam  iecerējuši  rast  divas  piemē-
rotas papildu novietnes jaunajām au-
tomašīnām. Tās atradīsies Rīgā un ļaus 
izvairīties  no  situācijām,  kad  pircē-
ja  noskatītais  auto  jāpasūta  transpor-
tēšanai no ražotāja, un pircējam tas ir 
pieejams tikai pēc vairākām nedēļām, 
dažkārt pat pēc mēneša,” skaidro Opel 
tirdzniecības vadītājs. 

“Pērn, padzirdot par Adam Auto 
apņemšanos Latvijas tirgū ievest 
tobrīd maz zināmo un pretrunīgi 
vērtēto Ssang Yong, netrūka skepti
ķu, kas prognozēja pasākuma skaļu 
izgāšanos. Taču Adam Auto labā re
putācija un Ssang Yong augstā 
kvalitāte iekaro pircējus,” atzīst 
Adam Auto Ssang Yong tirdzniecī
bas vadītājs Edgars Zvaunis. 

  
Adam Auto pirmās Ssang Yong auto-

mašīnas pārdeva 2006. gada marta bei-
gās, bet nākamo deviņu mēnešu laikā 
gūtie rezultāti sākotnējiem skeptiķiem 
lika mainīt viedokli – maz zināmā auto-
mašīnas marka guva ievērību. Kvalitā-
tes ziņā tā ir  īstens “Korejas Mercedes”. 

Vēl patiesāku šo priekšstatu dara fakts, 
ka atsevišķos Ssang Yong modeļos pa-
tiesi  izmantoti  Mercedes-Benz  dzinēji 
un ritošās daļas konstrukcijas.

2006. gada martā, kad Latvijas tirgū 
tika prezentēts Ssang Yong, Adam Auto 
cerēja līdz gada beigām realizēt 75 au-
tomašīnas.  Plānoto  izdevās  izpildīt  ar 
uzviju  –  Latvijā  tika  piereģistrēts  110 
automašīnu. Lai arī Ssang Yong  jopro-
jām ir jauns spēlētājs Latvijas auto tir-
gū, tas iekaro arvien redzamākas pozī-
cijas apvidus automašīnu segmentā.

2007. gadā Adam Auto plānojis pār-
dot 120 Ssang Yong džipus.

“Ssang Yong  savus  jaunos  īpašnie-
kus ir pārsteidzis ar teicamu izturību – 
šīs markas mašīnām servisu nākas ap-

meklēt  krietni  retāk,  nekā  tas  vidē-
ji  ir citu marku mašīnām. Tām ir aug-
sta  apdares  kvalitāte,  ārkārtīgi  bagā-
tīgs bāzes modeļu aprīkojums, turklāt 
ļoti laba cena. Un komplektā ar Adam 
Auto  pozitīvo  tēlu  un  gadiem  veido-
to labo slavu Ssang Yong daudzus mu-
dina  pamēģināt  jauno,”  atzīst  Edgars 
Zvaunis. 

Ssang Yong  īpatnējais,  spēcīgi  atšķi-
rīgais dizains sadala cilvēkus divās gru-
pās – vieniem tas šķiet neglīts, otri par 
jauno auto ir sajūsmā. 

Adam Auto rūpējas par to,  lai nolik-
tavās  mašīnu  netrūktu  un  klients  no-
lūkoto  auto  sev  vēlamajā  komplektā-
cijā varētu saņemt dienas, visilgākais, 
trīs dienu laikā.

Pērn plānoto 360 Chevrolet automa
šīnu vietā Adam Auto pārdeva 613 
un godam nopelnīja titulu "Labā
kais Chevrolet dīleris Baltijas valstīs". 
Adam Auto Chevrolet tirdzniecības 
vadītājs Ruslans Vlasjuks ir apmieri
nāts ar 2006. gada panākumiem.

Vislielāko  popularitāti  iemantojusi 
ērtā,  izturīgā  un  par  salīdzinoši  pieticī-
gu cenu nopērkamā apvidus automašī-
na  Chevrolet Captiva – kopumā pārdo-
ti 100 šā modeļa auto iepriekš plānoto 
70 vietā. Latvijas tirgū īpaši pieprasīti ir 
nelielie džipi, kas vienlīdz labas īpašības 
demonstrē kā reģionos ar sliktiem, grūti 

izbraucamiem ceļiem, tā arī mašīnu pil-
nās ielās, kur ar salīdzinoši nelielo džipu 
iespējams viegli manevrēt un atrast vie-
tu stāvēšanai. Tie arī ir galvenie iemesli 
Captiva stabilajām līderes pozīcijām.

Ruslans Vlasjuks uzsver, ka Chevrolet 
tirgotāji negatavojas dusēt uz lauriem, 
izbaudot  gūtos  panākumus.  “Mūsu 
plāni 2007. gadam ir ambiciozi – pār-
došanas apjoms jāpalielina par 20 pro-
centiem, citiem vārdiem sakot, šogad 
ir jāpārdod 700 automašīnu. Lai to pa-
veiktu, ļoti rūpīgi strādājam pie pārde-
vēju kvalifikācijas celšanas un apmācī-
bas,  arī  klientu  servisa  paaugstināša-
nas,” neslēpj Ruslans Vlasjuks.

Ssang Yong apgāž skeptiķu prognozes
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Adam Auto prognoze 2007. gadam 
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Adam Auto Rīgas salons  870 
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Adam Auto kopā  950

Jaunās Liepājas filiāles būvniecībā Adam Auto investējis apmēram 
pusmiljonu latu.



Kopš 2006. gada nogales 
SsangYong Rexton ir pieejams ar 
jaunu, krietni jaudīgāku dzinēju, 
kas Rexton izvirza spēcīgāko apvi
dus automašīnu līderos. 

 
Jaunā SsangYong Rexton dīzeļa dzi-

nēja tilpums palicis nemainīgs – 2,7 l, 
taču tā jauda būtiski kāpināta no līdz-
šinējiem 165 Zs līdz 186 Zs. Līdz ar jau-
das  palielināšanu  Rexton ir  kļuvis  par 
vienu  no  spēcīgākajiem  džipiem.  Tas 
auto  īpašniekam  ļauj  justies  daudz 
drošāk  pat  braucot  ārkārtīgi  sarežģī-
tos  bezceļa  apstākļos  –  citiem  spēk-
ratiem  šādi  apvidi  būtu  neizbrauca-
mi. Turklāt Rexton ir pierādījis, ka vieg-
li pārvar šķēršļus pat ar trīs tonnu sma-
gu  dzīvojamo  treileri,  un  tas  šo  auto-
mašīnu  padara  par  teicamu  izvēli  ik-
vienam autoceļotājam.

Savukārt pārliecinošā dizaina un  iz-
smalcinātās  apdares  dēļ  Ssang Yong 
Rexton  ir  lieliska  izvēle arī augstākā lī-
meņa  vadītājiem,  kam  patīk  būt  par 
sevi  pārliecinātiem  gan  pilsētas  ielās, 
gan  ārpus  tās  jau  krietni  sarežģītākos 
braukšanas  apstākļos.  Par  Rexton  ne-

pārprotamo  piederību  augstākās  kla-
ses  apvidus  automašīnām  liecina  arī 
fakts, ka tas aprīkots ar Mercedes-Benz 
dzinēju. Arī daudzas citas konstrukcijas 
ir  tieši  tās  pašas,  kas  izmantotas  vācu 
kvalitātes un prestiža etalonam.

Rexton  nopērkams  ar  TipTROniC 
5 pakāpju  automātisko  ātrumkārbu 
(vadība  uz  stūres).  Prestižās,  augstā-
kā  līmeņa  vadītāja  cienīgās  automa-

šīnas  cena  Adam Auto  salonā  ir  sākot 
no 36 200 eiro. Rexton bāzes modelim 
paredzēts bagātīgs aprīkojums, kas ie-
tver kruīza un klimata kontroli, stūres 
un salona Lux interjera apdari, apsildā-
mu  vējstiklu,  audio  instalāciju  Hi-De-
luxe ar CD atskaņotāju, mūzikas atska-
ņotāja vadību no stūres un daudzas ci-
tas  augstākajam  līmenim  piederīgas 
lietas.
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2007. gada rudenī Adam Auto 
klientiem pavērsies iespēja iegādā
ties Opel Astra Sedan, kas papildi
nās kompaktklases pārdotāko auto 
marku trijniekā esošās Astras modi
fikāciju atbilstoši ikviena vēlmēm.

Jau līdz šim Latvijas autobraucējiem 
bijusi  iespēja  pārliecināties  par  teica-
majām  Opel Astra  5-durvju,  Caravan 
un  Cabrio  īpašībām,  bet  rudenī  tirgū 
būs pieejams arī Opel Astra Sedan ver-
sija.  Dizaina  izpildījumā  būtiskas  pār-

maiņas  nav  gaidāmas,  tāpat  būs  sa-
glabāta  jau pierastā Opel kvalitāte un 
drošums par samērīgu cenu. 

Astra Sedan  būs  pieejama  ar  plašu 
dzinēju  spektru  un  papildaprīkojuma 
iespējām. 
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Maijā Latvijas tirgū būs pieejama 
Opel Antara, kas solās kļūt par no
pietnu spēles dalībnieku apvidus 
automašīnu segmentā.

Latvijā  iemantojušas  lielu  popu-
laritāti  apvidus  automašīnas,  jo  īpa-
ši  tā  saucamie  parketdžipi,  kas  ir  sa-
mērā  nelieli,  lai  būtu  ērti  pilsētā,  bet 
tajā  pašā  laikā  arī  spēcīgi,  un  izturīgi 
sliktos ceļa apstākļos. Tagad šajā auto 
segmentā  atgriežas  arī  Opel,  kas  sa-
viem  klientiem  piedāvā  eleganto  un 

bagātīgi aprīkoto Opel Anatara.
Tehniski  ļoti  prasmīgi  izstrādātais 

piecvietīgais auto  lepojas ar dinamis-
ku  un  elegantu  dizainu,  inteliģentu 
pilnpiedziņu,  augstu  funkcionalitātes 
līmeni,  plašu  salonu,  augstu  novieto-
tiem sēdekļiem un ērtām bagāžas pār-
vadāšanas sistēmām.

Modeļa  Antara aktīvā  četru  riteņu 
piedziņas sistēma nodrošina priekšro-
cības,  kādas  sniedz  gan  priekšpiedzi-
ņa, gan arī pastāvīgā pilnpiedziņa. 

Latvijā  Antara  būs  pieejama  Adam 
Auto  salonā  jau  maijā.  Tā  būs  nopēr-
kama ar trīs veidu dzinējiem – 2,4 l vai 
3,2 l  benzīna  dzinēju  vai  2,0  l  turbo-
dīzeļa  dzinēju.  Klienti  varēs  izvēlēties 
jauno  apvidus  auto  ar  mehānisko  vai 
automātisko pārnesumu kārbu.

Adam Auto ir pārliecināts, ka Latvijas 
klienti pratīs novērtēt Opel Antara tei-
camās tehniskās  īpašības, kvalitāti un 
bagātīgo standartaprīkojumu.  

Chevrolet Captiva kļuvis par pirmo 
ar dīzeļa dzinēju aprīkoto džipu, 
kas komplektā ar kvalitatīvajiem 
apdares materiāliem un pārdomāto 
dizainu ierindojies starp Eiropas 
labākajām apvidus automašīnām.

Kopš  2006.  gada  nogales  Adam 
Auto Latvijas klientiem piedāvā Chev-
rolet Captiva  ar  automātisko  piecpa-
kāpju  TipTROniC  ātrumkārbu  un  2,0  l 
dīzeļdzinēju, un tas  jau guvis  lielu at-
saucību un interesi. 

Adam Auto  salonā  iespējams  iegā-
dāties pārliecinošo Captiva ar 120 līdz 
150  Zs  jaudas  dīzeļdzinējiem,  kas  at-
klāj  automašīnas  spēku  komplektā  ar 
teicamu degvielas patēriņa efektivitā-
ti – uz 100 kilometriem Captiva patērē 
vien 8,6 l degvielas.

“Chevrolet  ar  Captivu pacēlās  aug-
stākā līmenī – tā piedāvā teicamu kva-
litāti  pat  visprasīgākajiem  klientiem. 

Turklāt  šo  auto  sev  par  piemērotāko 
nereti  izvēlas  turīgi  pircēji,  kas  piera-
duši  pie  augstas  kvalitātes  un  bagā-
tīga  aprīkojuma.  Izvēloties  Captiva, 
viņi  var  apmierināt  ierastās  prasības, 
turklāt  par  salīdzinoši  zemākām  iz-
maksām – automašīnai ar dīzeļdzinē-
ju cena ir sākot no 28 350 eiro. Uzņē-
mumiem un privātpersonām, kas pērk 
Chevrolet  automašīnas  līzingā,  Adam 
Auto  piedāvā  atlaides  līdz  pat  2000 
eiro,” tā Adam Auto Chevrolet tirdznie-
cības vadītājs Ruslans Vlasjuks. 

Kopš novembra Adam Auto salonā 
pieejams jaunais SsangYong Actyon.

Actyon ir jaunākais SsangYong mode-
lis, kas būvēts uz krietni pārbaudītā un 
atzinību guvušā Kyron bāzes. Actyon  ir 
saglabājis Kyron milzu spēku un uztica-
mību bezceļa apstākļos – ne velti Kyron 
saņēma titulu “Latvijas gada auto / smil-
šu kalnu karalis”, – taču ieguvis sportis-
kas  kupejas  veidolu,  kas  Actyon  izceļ 
uz pārējo džipu fona. Piešķirot sportis-
ko dizainu jaunajam Actyon, SsangYong 
turklāt spējis saglabāt arī Kyron rakstu-
rīgo  lielo  salona  ietilpību. Tas  kopumā 
dara  auto  piemērotu  gan  sportiskiem 
jauniešiem  un  aktīva  dzīvesveida  cie-
nītājiem,  kas  brīvdienas  pavada  ceļo-
jot un vienmēr  līdzi ņem telti, gan uz-
ņēmumu  struktūrvienību  vadītājiem, 
kam ikdienā uz objektiem nākas braukt 
pa grūti  izbraucamiem ceļiem, gan arī 
sievietēm,  kas,  rūpējoties  par  bērnu 
nogādāšanu skolā un ģimenes iepirku-

miem, braucienos pa pilsētas ielām va-
rēs justies ērti un pārliecinoši. 

Būtiski, ka SsangYong Actyon salīdzi-
nājumā  ar  Kyron  ir  uzlabotas  gaitas 
īpašības, mazinātas vibrācijas un piln-
veidota skaņas izolācija. 

Adam Auto  salonā  iespējams  iegā-
dāties  SsangYong Actyon  ar  2,3  l  un 
150  Zs  jaudas  benzīna  dzinēju,  kā  arī 
ar 2,0 l un 141 Zs dīzeļa dzinēju. Adam 
Auto  salonā  tiek  piedāvāti  visu  krāsu 
un  modifikāciju  Actyon  džipi.  Turpat 
pieejams arī viss vēlamais papildaprī-
kojums,  kas  ātri  uzstādāms  atbilstoši 
klienta vēlmēm. 

Adam Auto salonā iespējams iegā
dāties jaunu vai mazlietotu auto, 
kā daļu no maksājuma vērtības 
atstājot savu veco mašīnu.  Šajā 
jomā joprojām ir arī neskaidri jau
tājumi, kurus palīdz izprast Adam 
Auto lietoto automašīnu tirdzniecī
bas vadītājs Uldis Tenters.

 
Adam Auto kā iemaksu jaunas ma-

šīnas  iegādei,  pieņem  jebkuras  mar-
kas auto. “Mašīnas bāzes cenu nosa-
ka  vācu  auto  vērtēšanas  datorprog-
ramma Silver Data – ievadot precīzus 
parametrus,  ar  šīs  programmas  palī-
dzību  iespējams  uzzināt  auto  tirgus 
cenu. Dati šajā programmā tiek regu-
lāri atjaunoti, tādēļ iegūtā informāci-
ja ir precīza. Visām mašīnām, kuras ie-
cerēts  atstāt  kā  iemaksu,  tiek  veikts 
vizuālā  un  tehniskā  stāvokļa  novēr-

tējums. Meistari arī nosaka iespējamā 
remonta izmaksas, kas vēlāk automā-
tiski tiks atskaitītas no cenas,” skaidro 
Uldis Tenters. 

Taču ir vēl viens aspekts, kas būtis-
ki  ietekmē  mašīnas  vērtību.  “Adam 
Auto  ir  juridiska  persona,  un  ikviena 
tās  pārdotā  prece  vai  pakalpojums 
tiek aplikts ar 18 procentu pievieno-
tās  vērtības  nodokli.  Arī  mašīnu,  ko 
esam  pieņēmuši,  kā  pirmo  iemaksu, 
mēs  vēlāk  pārdosim  par  cenu,  kurā 
PVN ir  iekļauts. Lai uzņēmumam ne-
rastos  zaudējumi, no mašīnas  faktis-
kās vērtības tiek atskaitīti minētie 18 
procenti,  un  auto  īpašnieks  var  sa-
ņemt  šo,  it  kā  mākslīgi  samazināto 
summu,” stāsta U. Tenteris.

Viņš  atzīst,  ka  iespēja  par  savu  ie-
priekšējo  auto  saņemt  maksu,  kas  ir 
samazināta  par  18  procentiem,  dau-

dzus  neapmierina,  tādēļ  pirms  jau-
na auto  iegādes, viņi cenšas  iepriek-
šējo  mašīnu  pārdot  paši. Taču  Adam 
Auto praktizētajai kārtībai ir arī savas 
priekšrocības. “Piedāvājam  it  kā  ma-
zāku  maksu,  nekā  varētu  saņemt,  ja 
auto  tirgotu  pats  –  par  darījumiem 
fizisku  personu  starpā  18  procentu 
PVN  nefigurē.  Tomēr  atrast  pircēju 
nav vienkārši, un tas var prasīt daudz 
laika,  enerģijas,  arī  tēriņus.  Mēs  to 
visu piedāvājam aiztaupīt, un ne ma-
zums klientu to novērtē,” atzīst Uldis 
Tenters.  Visas  procedūras  un  forma-
litātes,  kas  nepieciešamas,  lai  mašī-
na varētu kļūt par pirmo iemaksu jau-
na  auto  iegādei,  iespējams  nokārtot 
pat 30 minūšu laikā. Un šis ieguvums 
nereti ir daudz būtiskāks nekā papil-
du  lati,  kas  iegūstami,  mašīnu  tirgo-
jot pašam.

Kopš aizvadītā gada nogales Adam 
Auto pārdošanā ir ceturtās paau
dzes Opel Corsa. Daudzveidības, 
pārdomātā stila, teicamo tehnis
ko rādītāju un kvalitātes dēļ jaunā 
Corsa uzsākusi uzvaras gājienu un 
kļuvusi gan par teicamu jauniešu, 
gan arī ģimenes auto.

Jaunās  Opel Corsa  ienākšana  Latvi-
jas  tirgū  ir  izraisījusi  milzīgu  interesi, 
un, līdzīgi kā citviet Eiropā, arī šeit Cor-
sa tiktāl iekarojusi pircēju sirdis, ka uz 
kāroto auto viņi gatavi gaidīt pat vai-
rākus  mēnešus,  kamēr  tas  tiks  sara-
žots – Corsa tiek ražota ar pilnu jaudu, 
tomēr pieprasījums joprojām ir lielāks 
nekā reālais piedāvājums. 

Auto eksperti spriež, ka jaunā Corsa 
pircēju sirdis iekarojusi gan ar savu da-
žādību, pārdomāto dizainu un daudz-
veidīgo  aprīkojumu,  gan  arī  augsto 
kvalitāti un papildaprīkojuma elemen-
tiem  –  apsildāmu  stūri,  automašīnas 
personalizācijas  iespējām,  kas  rakstu-
rīgi luksus auto, nevis mazās klases au-
tomašīnām.  Šie  papildelementi  ļauj 
mašīnas atmiņā ieprogrammēt sev tī-
kamākās opcijas. 

Jaunā Corsa  tiek piedāvāta divās  lī-
dzīgās un tomēr nepārprotami atšķirī-
gās virsbūves variācijās ar trim un pie-
cām  durvīm.  Trīsdurvju  Corsa  ir  mo-
derna, sportiska un ar teicamiem teh-
niskajiem rādītājiem, kas tai ļauj ieka-
rot  aizvien  lielāku  popularitāti  mūs-
dienīgu    jauniešu  vidū.  Vienlaikus  šis 

auto  piesaista  arī  korporatīvos  klien-
tus,  kas  trīsdurvju  Opel Corsa  labprāt 
iegādājas saviem darbiniekiem kā die-
nesta automobili.

Tikmēr  piecdurvju  Corsa  sevi  jau 
pierādījusi kā ērtu ģimenes auto. 

Turklāt tas viss ir komplektā ar pār-
domātu  salona  dizainu,  kur  izmanto-
ti augstas kvalitātes materiāli un pras-
mīgi  iestrādātas  jaunas  funkcijas.  Bū-
tiski vēl ir tas, ka jaunā Corsa ar Flex Fix 
(speciāla no aizmugurējā bampera iz-
velkama “atvilktne”, kur novietot divus 
velosipēdus)  un sešiem drošības spil-
veniem, kā arī uzlabotu apgaismes sis-
tēmu sniedz teicamas drošības garan-
tijas.  Euro nCAp  testā Opel Corsa  dro-

šības  parametri  guvuši  maksimālo  – 
piecu zvaigžņu – vērtējumu.

Adam Auto  salonā  jaunā Corsa no-
pērkama ar trīs benzīna dzinēju vari-
ācijām ar jaudu no 60 līdz 90 Zs un trīs 
dīzeļa dzinēju variācijām ar jaudu no 
75  līdz  125  Zs.  Ir  pieejami  modeļi  ar 
mehānisko, automātisko un pusauto-
mātisko pārnesumu kārbu.  Opel Cor-
sa  ir  pieejami  četri  aprīkojuma  līme-
ņi, katrā no tiem paredzēts līdz 85 da-
žādām  papildu  opcijām.  Turklāt  jau-
nā Corsa ir vienīgā automašīna, kuras 
pircējs var izvēlēties arī sev tīkamāko 
salona apdares krāsu. Adam Auto  sa-
lonā jaunā Opel Corsa maksā sākot no 
9595 eiro. 

Actyon pārvar bezceļus 
un pārliecina pilsētā

Antara atgriežas Opel 
apvidus automašīnu segmentā

Rudenī būs pieejama Astra Sedan

Tas jāzina, ja veco auto vēlies 
atstāt iemaksā jauna iegādei

Corsa turpina uzvaras gājienu

SsangYong Rexton – jaudīgāko džipu virsotnē

Captiva ar dīzeļdzinēju – 
pieprasītāko apvidnieku vidū



Vērtē klienti:
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Tikai šeit jūtamies  
kā gaidīti klienti
Zinaīda Harčeva, pensionāre:
Mēs ar vīru nolē-
mām  iegādāties 
auto, apbraucām 
daudzus  auto-
centrus, bet tikai 
te,  Adam Auto, 
jutāmies  kā  tie-
šām gaidīti klien-
ti.  Citur  paska-
tās  –  pensionāri, 
un neliekas ne zinis, bet te visu pa-
stāsta, izrāda, un tu jūties kā cilvēks. 
Adam Auto apkalpošana ir  ļoti  laba, 
un arī mašīnas viņi pārdod labas, tur-
klāt par saprātīgu cenu, tā ka ir pie-
tiekami daudz iemeslu,  lai  izvēlētos 
tieši šo autocentru.

Darbinieki ir laipni  
un kompetenti
Oļegs Einbergs, nodarbojas ar 
guļbūvju ražošanu:
Adam Auto 
klients  esmu  di-
vus gadus. Pa ci-
tiem  autocen-
triem  nestaigā-
ju,  tādēļ  ir  grū-
ti  pateikt,  ar  ko 
tas atšķiras, taču 
es  te  jūtos  labi. 
Darbinieki  ir  laipni  un  pietiekami 
kompetenti,  lai  apkalpošanu  vēr-
tētu  kā  labu.  Vienīgo  aizrādījumu 
varētu  teikt  par  diezgan  ilgo  lai-
ku, kurā tiek sagādātas nepiecieša-
mās rezerves daļas, rinda ir arī ser-
visā, taču, no otras puses, – tas ir ti-
kai normāli, un tā ir visur.

Izceļas ar meistarīgiem 
pārdevējiem
Valērijs Čuriļins, elektriķis:
Adam Auto  izceļas ar meistarīgiem 
darbiniek iem. 
Tikai  otro  rei-
zi  esmu  atnā-
cis uz salonu un 
jau  pērku  jau-
nu  Opel Com-
bo Tour,  un  tas 
ir  tikai  pārdevē-
ja  Valērija  dēļ. 
Mašīna man patika, taču diez vai to 
pirktu, ja nebūtu trāpījies šis pārde-
vējs – Valērijs runāja  ilgi un pārlie-
cinoši, un tagad jau kārtojam papī-
rus.  Ceru,  ka  tikpat  meistarīga  ap-
kalpošana būs arī tad, kad radīsies 
vajadzība  pēc  citiem  Adam Auto 
pakalpojumiem.

Vairs nav jābraukā no 
veikala uz veikalu
Vjačeslavs Sivačovs, 
kuģu mehāniķis:
Citos  autocen-
tros  sen  nav  nā-
cies  būt  –  es-
mu  Adam Auto 
klients,  un  šeit 
arī veicu mašīnas 
remontu,  gādā-
ju tai nepiecieša-
mās  detaļas.  Tās 
varu saņemt ātri un, paldies Dievam, 
vairs nav jābraukā no veikala uz vei-
kalu, meklējot nepieciešamo. Agrāk 
gan  savu  mašīnu  dzinu  uz  visdažā-
dākajiem  servisiem,  un  apkalpoša-
na, tāpat kā darba kvalitāte, bijusi vi-
sāda. Ar Adam Auto varu ietaupīt lai-
ku, un vismaz pagaidām nekādu sa-
režģījumu  nav  bijis.  Esmu  apmieri-
nāts un ceru, ka tā tas arī paliks.

Jebkurā labā servisā, kas 
apliecinājis sava darba kvalitāti 
un meistaru kompetenci, būs 
rindas – visi taču grib remontēties 
pie labākajiem. Tādēļ, lai izvairītos 
no nevajadzīga stresa un dusmo
šanās, šoferīšiem vajadzētu 
pieradināt sevi mašīnas remontu 
plānot savlaicīgi. 

Līdz ar to, ka ielās izbrauc arvien vai-
rāk  jaunu  automašīnu,  neizbēgami 
palielinās arī pieprasījums pēc servisa 
meistaru pakalpojumiem, un autoser-
visos rindas ir neizbēgamas. Taču kriet-
nu  devu  neapmierinātības,  kas  kādā 
autovadītājā var rasties, tam izdzirdot, 
ka  pēcpusdienā  iecerēto  eļļas  maiņu 
serviss var veikt tikai pēc nedēļas, var 
aiztaupīt  pavisam  vienkārši.  Auto  re-
monts  jāplāno  savlaicīgi.  Manot,  ka 
pēc  pēdējās  eļļas  maiņas  nobraukto 
kilometru skaits  tuvojas 12, 13 vai 14 
tūkstošiem, nav nemaz tik grūti pare-
dzēt, ka kārtējā auto apkope strauji tu-
vojas. Tad arī laiks piezvanīt uz servisu 
un laikus rezervēt sev vietu – nebūs ne 
rindu, ne stresošanas. 

Mašīna jāizņem laikus
Auto  īpašniekiem  vēl  tiek  ieteikts 

nebūt nepieklājīgiem pret citiem un 
mašīnu  servisā  neatstāt  uz  nevaja-

dzīgi  ilgu  laiku.  Ir gadījumi, kad ma-
šīnas īpašnieks, pirms dodas, piemē-
ram,  uz  Alpiem  slēpot,  aizdzen  auto 
uz servisu, lai šo to pieremontētu un 
vēlāk viņam par to vairs nebūtu jārai-
zējas. Tad nu meistari izdara darāmo, 
zvana  īpašniekam,  lūdz  viņu  braukt 
mašīnai  pakaļ,  jo  tādējādi  tiek  atbrī-
vota vieta nākamajai mašīnai, bet šis 
dzīvojas  pa  kalniem  un  auto  savāc 
pēc  nedēļas.  Var  jau  būt,  ka  kādam 
tas ir ērts veids, kā remontēt mašīnu, 
bet  remontētājiem  tas  rada  papildu 
spriedzi.

Vispareizāk – pieteikt remontu 
10 dienas iepriekš 

Adam Auto  Servisa  vadītājs  Rai-
monds  Poškus  atzīst,  ka  lielākā  daļa 
autoīpašnieku  sāk  mācīties  plānot 
savu  laiku un aizvien biežāk uz servi-
su pierakstās savlaicīgi. "Visbiežāk au-
toīpašnieki remontus piesaka nedēļu, 
pusotru  iepriekš.  Gadās,  ka  remonts 
tiek pieteikts pat trīs un vairāk nedēļas 
uz  priekšu,  un  tad  mašīnas  īpašnieks 
var  visai  precīzi  izvēlēties  laiku,  cikos 
mašīnu  atvedīs,  un  prognozēt,  cikos 
tai  doties  pakaļ,”  savus  novērojumus 
stāsta  Raimonds  Poškus.  Kā  optimā-
lais  variants  tiek  ieteikta  servisa  pie-
teikšana  desmit  dienas  pirms  vēlamā 
remonta laika.

Būtiski ziņot par 15 000 km 
noskrējienā novēroto

Auto  īpašniekiem  būtu  svarīgi  at-
cerēties,  ka  līdz  ar  pierakstīšanos  ir 
lietderīgi  servisa  dispečeram  atstāt 
arī  papildu  informāciju  par  mašīnu 
un  tās  iespējamiem  bojājumiem. “Ir 
svarīgi, lai auto īpašnieks, jau remon-
tu  piesakot,  sniegtu  arī  savus  novē-
rojumus  par  mašīnas  darbu  pēc  pē-
dējās apkopes. Varbūt šo 15 tūkstošu 
kilometru  laikā  parādījušies  kādi  dī-

vaini trokšņi, kuru novēršanai var iz-
rādīties  nepieciešams  papildu  laiks. 
Varbūt  auto  īpašnieks  līdz  ar  regu-
lāro  mašīnas  apkopi  iecerējis  veikt 
arī  diagnostiku,  riepu  maiņu  vai  vēl 
kaut ko citu. Par to visu būtu nepie-
ciešams  informēt  jau  savlaicīgi,  pie-
sakot mašīnu servisā, lai meistari va-
rētu  plānot  gan  konkrētajam  auto 
nepieciešamo  laiku,  gan  arī  darbus 
pie  citām  mašīnām,”  skaidro  Servisa 
vadītājs. 

Pēdējā gada laikā būtiski 
palielinājusies automašīnu 
papildaprīkojuma tirdzniecība. 
To ietekmējis gan aizvien 
pieaugošais privāto klientu 
pieplūdums Adam Auto, gan 
arī Chevrolet Captiva ienākšana 
Latvijas tirgū. 

Adam Auto Pēcpārdošanas vadītājs 
Dzintars  Sīka  atzīst,  ka  pēdējo  gadu 
laikā  aizvien  biežāk  par  Adam Auto 
pārdoto  automašīnu  īpašniekiem 
kļūst  privātpersonas.  Pretēji  korpo-
ratīvajiem  klientiem  privātpersonas 
vēlas,  lai auto ne tikai  labi pildītu sa-
vus  galvenos  uzdevumus  –  brauktu 
un pārvadātu, bet arī  sniegtu maksi-
mālas  ērtības.  Pagājušajā  gadā  šī  in-
dividuālo klientu vēlme būtiski palie-
linājusi  arī  pārdotā  un  uzstādītā  au-
tomašīnu  papildaprīkojuma  apjomu. 
Īpaši liela interese par dažādajām pa-
pildaprīkojuma ierīcēm parādījās līdz 

ar Chevrolet Captiva  ienākšanu Latvi-
jas tirgū.

“Captiva  ir mūsdienīga mašīna mo-
derniem  cilvēkiem.  Viņiem  patīk,  ja 
auto  sniedz  maksimālas  ērtības  un  ir 
piemērots  gan  ikdienas  braucieniem 
pilsētā,  gan  arī  izbraucieniem  pie  da-
bas  un  atpūtā.  Tādēļ  viņi  piešķir  lie-
lu  nozīmi  maksimālam  komfortam, 
ko sniedz dažādais papildaprīkojums. 
Īpaši  aktuālas  ir  globālās  pozicionē-
šanas  sistēmas  (GPS),  mobilo  tālruņu 
brīvroku  sistēmas,  jumta  bagāžnieki, 
riteņa  turētāji,  parkošanās  sensori  un 
papildu  kartera  aizsargi,  kas  uz  Latvi-
jas  bedrainajiem  ceļiem  ir  īpaši  sva-
rīgi,”  atzīst  Dzintars  Sīka.  Adam Auto 
gādā,  lai  klients  varētu  izvēlēties  sev 
tīkamo Opel, Chevrolet vai Ssang Yong 
papildaprīkojumu un pie mums arī to 
uzstādīt. Tādēļ arī turpmāk Adam Auto 
būs  īstā  vieta,  kur  iegriezties,  ja  vēla-
ties  savu  auto  padarīt  ērtāku  un  mo-
derniem izgudrojumiem bagātāku. 

Aprīlī Ventspils rajonā darbu uz
sāks jaunais virsbūves remonta ie
cirknis, kas savus pakalpojumus 
piedāvās ne tikai Adam Auto pār
doto automašīnu īpašniekiem, bet 
arī citu auto marku oficiālo dīleru 
klientiem.

Aizvadītā  gada  nogalē  Adam Auto 
iegādājās  autoremonta  kompleksu 
Ventspils  rajonā.  Pēc  tā  rekonstrukci-
jas jau aprīlī atvērs plašu lielas jaudas 
virsbūves  remonta  iecirkni.  “Iegādā-
tās telpas tiek modernizētas un pielā-
gotas  virsbūves  remonta  iecirkņa  va-
jadzībām.  Nopietnas  investīcijas  ie-
guldām  atbilstošu  iekārtu  iegādei  un 
kompetentu darbinieku piesaistīšanai, 
lai jau aprīlī jaunais iecirknis varētu uz-
sākt darbu,” stāsta Adam Auto ģenerāl-
direktors Māris Varkalis. 

Ventspils virsbūves remonta iecirkņa 
jauda būs divreiz lielāka, nekā tā ir ta-
gadējā Adam Auto servisā Rīgā, un tas 
varēs apkalpot ap 150 automašīnu mē-

nesī. Plānots, ka jaunajā iecirknī avāri-
jās un citos negadījumos gūtos defek-
tus  varēs  novērst  ne  tikai  Opel,  Chev-
rolet un Ssang Yong automašīnu īpaš-
nieki,  bet  arī  citu  auto  marku  oficiālo 
dīleru klienti, kas par šādu iespēju va-
rētu būt iepriecināti. “Statistika liecina, 
ka nepieciešamība pēc auto virsbūves 
remonta ir daudz lielāka, nekā kompā-
nijas spēj paveikt. Klientiem uz defek-
tu novēršanu ilgi jāgaida rindā, un tas 
rada  papildu  neapmierinātību.  Adam 
Auto  jaunais  virsbūves  remonta  iecir-
knis milzīgo starpību starp pieprasīju-
mu un piedāvājumu spēs būtiski mazi-
nāt,” M. Varkalis ir optimists.

Jaunajā  iecirknī  būs  iespējams  no-
vērst  gan  nelielus,  gan  arī  apjomīgus 
un  nopietnus  automašīnas  virsbūves 
bojājumus. Gādājot par darba kvalitā-
ti, visi  jaunā  iecirkņa meistari  tiek ap-
mācīti darbam ar tehnoloģijām. Līdzī-
gi  kā  Rīgā,  arī  jaunā  iecirkņa  meistari 
turpmāk regulāri piedalīsies kvalifikā-
cijas celšanas kursos.

Arī no rindām servisā var izbēgt

Adam Auto Virsbūves remonta 
iecirknis pilnībā ieviesis jaunu teh
noloģiju un kopš šā gada izmanto 
tikai ūdens bāzes krāsas.

Adam Auto Virsbūves remonta iecir-
kņa vadītājs Raitis Mellups skaidro, ka 
pakāpeniska pāreja uz jaunajām ūdens 
bāzes krāsām sākās jau 2006. gadā. Lie-
lā mērā to noteica ES direktīva. 

Adam Auto  krāsas  iegādājas  sadar-
bībā  ar  Vācijas  uzņēmumu  Standox, 
ko Latvijā pārstāv uzņēmums Auto pa-
lete. Pieejamie ūdens bāzes krāsu toņi 

skaitāmi  tūkstošos,  un  tie  pilnībā  at-
bilst  līdz  tam  izmantoto  n-butilace-
tāta  atšķaidītāju  bāzes  krāsu  toņiem. 
Pat auto, kas savulaik krāsots ar n-bu-
tilacetāta  bāzes  krāsu,  tiks  pielabots 
ar  ūdens  bāzes  krāsu  –  atšķirība  ne-
būs redzama. 

“Šīs  krāsas  ir  videi  draudzīgākas, 
turklāt jaunā tehnoloģija paredz ma-
zāku  materiāla  patēriņu,  vienlaikus 
ļaujot  ietaupīt  arī  laiku.  Turklāt  sa-
glabājot iepriekšējo augsto kvalitāti,” 
ūdens bāzes krāsu priekšrocības min 
Raitis Mellups.

Turpinot paplašināt savu darbību, 
Adam Auto uzsācis jaunu autocentru 
izbūvi gan Rīgā, gan arī reģionos. 

“Katlakalnā, līdzās topošajam Dienvi-
du tiltam Rīgas – Bauskas šosejas malā 
esam iegādājušies zemi, un ir sākta ēku 
projektēšana.  Šā  gada  laikā  plānojam 
to pabeigt, lai varētu ķerties arī pie reā-
lajiem  jaunā  autocentra  būvdarbiem. 
Pagaidām  procesu  raitu  virzību  kavē 

tas, ka blakus esošā automaģistrāle Via 
Baltica  tiek  projektēta  pārbūvei,  tādēļ 
ir sarežģīti plānot tai pieguļošās būves. 
Taču  lēmums  ir  pieņemts,  darbs  –  uz-
sākts, un  jauns, daudz plašāks autosa-
lons  un  ievērojami  lielākas  jaudas  ser-
viss būs,» pārliecināts ir Adam Auto ģe-
nerāldirektors Māris Varkalis. 

Jaunās ēkas būvniecībā uzņēmums 
investēs  apmēram  pusotru  miljonu 
latu. 

Izvēlas pamatīgāk aprīkotus auto

Gādās par pašu un 
citu pārdoto auto 
virsbūves remontu

Adam Auto pieejams gan viss 
kārotais papildaprīkojums, gan arī 
dažādu automarku suvenīri

Adam Auto būvē 
divreiz plašākas telpas 

Krāso videi draudzīgāk
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– Kāpēc Opel īpašnieki no rīta dar
bā nesveicinās? 
– Tāpēc, ka viņi no rīta jau satiku
šies servisā... šī un daudzas līdzīgas 
anekdotes par Opel automašīnām 
kļuvušas gluži vai par neatņemamu 
Latvijas iedzīvotāju mutvārdu fol
kloru. Tās uzjautrina gan Opel pār
devējus, gan arī lietotājus un ikvie
nu citu. Turklāt teicami apliecina šīs 
auto markas milzīgo popularitāti, 
kā arī tās lietotāju lādzīgo dabu. 

  
“Lai  anekdote  būtu  saprotama  un 

smieklīga, tai jābūt par kaut ko popu-
lāru, daudziem pazīstamu un ar kādu 
raksturīgu  iezīmi. Šīs  īpašības Latvijas 
iedzīvotāji  saskata  Opel  automašīnās, 
un tieši to lielā popularitāte ir viens no 
iemesliem, kādēļ par Opel ir tik daudz 
joku. Turklāt anekdotes atklāj arī Opel 
īpašnieku  lādzīgo  dabu  –  viņiem  pa-
tīk pasmieties pašiem un nav iebildu-
mu, ka to dara citi. Tas veido pozitīvu 
un  draudzīgu  tēlu,  kādu  citām  auto-
mašīnu markām nav,” uzskata auto lie-
tu eksperts Pauls Timrots. Viņš piekrīt, 
ka viens no iemesliem, kādēļ mūsu ik-
dienā  ir  tik  daudz  anekdošu  tieši  par 
Opel  automašīnām,  varētu  būt  fakts, 
ka aizvadītā gadsimta 80. gadu beigās 
un  90.  gadu  sākumā,  kad  Latvijā  tika 
ievestas  pirmās “ārzemēs”  ražotās  au-
tomašīnas,  daudzas  no  tām  bija  Opel 
markas, turklāt nereti tās uz mūsu ie-
lām  nokļuva  jau  diezgan  bēdīgā  teh-

niskā  stāvokļi.  Loģiski,  vēl  nedaudz 
pabraukuši pa Latvijas ceļiem, ievestie 
opeļi  lūza  un  bija  bieži  remontējami, 
kas arī lielā mērā radīja mītu par Opel 
ne  pārāk  labajām  tehniskajām  īpašī-
bām. Taču  anekdotes  par  mašīnām  ir 
jebkurā valstī un, jo populārāka un vai-
rāk lietota ir mašīna, jo vairāk anekdo-
šu tai tiek veltīts. 

Latvijā  šajā  ziņā  nepārspēts  līde-
ris ir Opel. “Visi joko par Opel mašīnām, 
jo  zina,  ka  to  īpašnieki  mācēs  pasmie-
ties, neapvainosies, kautiņus netaisīs un 
jautrību nesagandēs. Tajā pašā laikā pa-
mēģiniet  kādu  līdzīgu  joku  izspēlēt  ar, 

piemēram, BMW. Visi zina, ka “BMW ir la-
bas mašīnas sliktiem cilvēkiem”, tāpēc ar 
viņiem – drošs paliek drošs – labāk neie-
laisties un mierīgu sirdi jokot par lādzī-
gajiem opeļiem,” uzskata P. Timrots. 

Viņš  ir  pārliecināts,  ka  daudzās 
anekdotes  par  opeļiem  tikai  vēlreiz 
apliecina, ka šo auto marku pazīst  ik-
viens,  sākot  ar  mājsaimnieci  un  bei-
dzot  ar  firmas  šefu.  Pat  ja  patiesībā 
Opel  ripo  un  kalpo  nebūt  ne  sliktāk 
par citām mašīnām, smieklīgie pastās-
ti kļuvuši par labu palīgu brīdi, kad sa-
runas draud apsīkt vai vienkārši gribas 
būt jautriem. 

“Īsts hakeris, kas, pārskrūvējot pā
ris vadiņu, kaut ko pielodējot un 
pārmontējot, spēj dabūt gatavas 
visneiedomājamākās lietas,” – tā 
Adam Auto automašīnu pārdevē
ju Oskaru Avotiņu un viņa aizrau
šanos ar elektroniku raksturo kolē
ģi. Savukārt pats Oskars vārdu “ha
keris” uz sevi gan attiecināt negrib, 
taču arī neslēpj, ka elektroierīču 
jomā spēj sameistarot jebko – ne
pieciešama vien ideja un laiks tās 
realizēšanai.

 
Elektronika un plašās iespējas, ko tā 

sniedz, Oskaru saistījusi  jau kopš bēr-
nības. “Cik sevi atceros, man vienmēr ir 
bijušas idejas, kā uzlabot kādu jau eso-
šu  ierīci,  uzmeistarot  kaut  ko  jaunu. 
Bērnībā gan nebija nepieciešamo rīku 
un materiālu, tāpēc tik vien varēju, kā 
lasīt literatūru un kalt dažādus plānus,” 
atceras Oskars. Toties tagad viss nepie-
ciešamais  viņam  ir,  un  aizrautībai  ar 
elektroniku var ļauties ar pilnu jaudu – 
vismaz tādā mērā, kā to ļauj darbs. Tur-
klāt arī ideju joprojām netrūkst.

“Mans  sapnis  ir  tā  saucamā  gudrā 
māja, un es zinu, ka kādreiz pie tādas 
tikšu.  Visu  sameistarošu  un  saprog-
rammēšu tā,  lai māja zinātu, cikos  ie-
degt gaismu un cikos tējkannā uzvārīt 
ūdeni, kādu mūziku atskaņot un kuru 
televīzijas pārraidi ierakstīt. Māja zinās, 
ko kurā brīdī vēlos, un to arī nodroši-
nās. Tā ir reāli  izdarāma lieta, un zinu, 
ka tad, kad sākšu savas mājas celtnie-
cību, pats gādāšu, lai sienās būtu iebū-
vēti  visi  nepieciešami  vadi  un  kabeļi, 
ko vēlāk izmantot mājas “gudrības” ra-
dīšanai. Teorētiski kaut ko līdzīgu varē-
tu sākt īstenot jau tagad, taču dzīvoklī 
to darīt nevēlos. Tāpēc pagaidām uzla-
boju citas lietas,” atklāj Oskars. 

Šā  brīža  lielais  projekts  viņam  sais-
tīts ar video un akustiskās sistēmas uz-
labošanu automašīnā. Bet pirms  tam, 
pateicoties savām zināšanām elektro-

nikā,  Oskars  panāca,  ka  mašīnai  tiek 
uzlabots  dzinējs,  kas  nu  kļuvis  kriet-
ni jaudīgāks. Auto piedzīvojis arī citus 
elektroniskus  uzlabojumus,  un  tagad 
tas  uzskatāms  gandrīz  vai  par  unikā-
lu. Dažādus ar elektroniku saistītus au-
tomašīnas uzlabojumus Oskars ne rei-
zi vien veicis arī savu draugu mašīnām 
un ir gandarīts, ka vaļasprieks vienlai-
kus var būt ne tikai pašam interesants, 
bet arī lietderīgs. Tiesa, tādu domu, ka 
aizraušanos  varētu  pārvērst  ikdienas 
darbā,  gan  viņam  neesot.  “Ja  man  ir 
dzimusi kāda ideja, varu stundām, pat 
dienām  ilgi ap  to ņemties, kamēr pa-
nāku  cerēto,  un  tas  mani  nenogurdi-
na. Taču elektronikai profesionāli pie-
vērsties nevēlos. Tiklīdz tas notiktu, zu-
dīs burvība un aizrautība, tas būs obli-
gāts darbs, kas jādara pēc kāda pasū-
tījuma. To  nevēlos,  tāpēc  arī  turpmāk 
īstenošu tikai pats savas ieceres un iz-
palīdzēšu  draugiem,”  Adam Auto  au-
tomašīnu  pārdevējs  ir  nesatricināms 
savā pārliecībā.

“Kopš piecu gadu vecuma esmu 
aizrāvies ar hokeju. Sākumā to 
skatījos kopā ar pieaugušajiem, 
tad pats sāku trenēties un spēlēt, 
bet nu esmu arī īsts tiesnesis,” 
atklāj Adam Auto garantijas 
konsultants Andris Ozoliņš. 
Drīzumā viņš dosies tiesāt 
pasaules čempionāta spēles.

 
Adam Auto komandai hokejs ir tuvs 

sporta veids. Tas  ļauj kopā atpūsties, 
uzturēt  fizisko  formu,  atbrīvoties  no 
dienā  gūtās  spriedzes  un  turklāt  vēl 
gūt prieku par katru kopā izcīnīto uz-
varu. 

Viens no komandas uzbrucējiem ir 
Andris  Ozoliņš.  Savulaik  viņš  nopiet-
ni trenējās hokejā, bet tagad, paralēli 

spēlēšanai, ir nokārtojis eksāmenu un 
kļuvis  par  pilntiesīgu  Starptautiskās 
Hokeja  federācijas  līnijtiesnesi.  Mar-
ta sākumā Andris dosies uz Rumāni-
ju,  lai  tiesātu U-18 pasaules čempio-
nāta spēles. 

“Kā īstam latvietim hokejs man bija 
līdzās  kopš  bērnības,  arī  tagad  tas  ir 
labs  atpūtas  veids,  kas  turklāt  vieno 
kolektīvu.  Savulaik  hokejā  trenējos 
patiešām  nopietni.  Sekojot  manam 
piemēram,  ar  hokeju  aizrāvās  arī  abi 
mani  jaunākie brāļi, kas  joprojām cī-
tīgi trenējas un, iespējams, izvēlēsies 
profesionāla  hokejista  karjeru.  Kādu 
laiku  arī  pats domāju  iet  šo ceļu,  to-
mēr, sasniedzis 18 gadu vecumu, pie-
ņēmu lēmumu nopietnajam hokejam 
pielikt punktu. Neredzēju iespējas, kā 

ar sportu varētu nodrošināt savu dzī-
vi,  tādēļ  izvēlējos  citu  ceļu  –  saistīju 
savu  dzīvi  ar  Adam Auto,  bet  hokejs 
palicis vaļasbrīžiem,” stāsta Andris. 

Salīdzinādams  hokeja  spēlēšanu 
un  hokeja  tiesāšanu,  Adam Auto  ga-
rantijas  konsultants  atzīst,  ka  šīs  no-
darbes  viena  otrai  netraucē,  bet  ne-
dod  arī  īpašas  priekšrocības.  “Esmu 
diezgan  stingrs  tiesnesis  un  respek-
tēju, ja kāds ir tāds pats spēlēs, kurās 
esmu parasts uzbrucējs. Esmu iemācī-
jies respektēt un neapstrīdēt tiesneša 
lēmumu, bet, ja viņš patiesi ir notiesā-
jis kaut ko nepareizi, ir komandas tre-
neri un kapteiņi, kam tad arī pienākas 
skaidrot situāciju, bet mums, hokejis-
tiem, vienkārši jādara viss, lai ripa no-
nāktu pretinieka vārtos,” tā Andris.

Divi pavisam traki makšķernieki, 
kas gatavi celties nejēdzīgā agru
mā, lai mērotu garus ceļa gaba
lus uz copes vietu, un bariņš “svēt
dienas” copmaņu, kas pie pareizā 
noskaņojuma un kompānijas lab
prāt pamētā makšķerkātu – tāda ir 
Adam Auto makšķernieku bilance.

Pēc zivīm uz  tuvākiem un tālākiem 
ūdeņiem viņi dodas gan katrs atseviš-
ķi, gan arī kopā. Esam cilvēki, kas  ļoti 
nopietni sasirguši ar makšķerēšanu, –
tā  par  sevi  saka  Adam Auto  automa-
šīnu  tirdzniecības  speciālists  Gunārs 
Prikņa  un  Loģistikas  departamenta 
vadītājs  Imants Smilgsdrivs. Abi mak-
šķerēšanu  uztver  kā  visnotaļ  nopiet-
nu  padarīšanu,  kurai  rūpīgi  jāgatavo-
jas.  Ir  sagādāti  neskaitāmi  makšķerē-
šanas  rīki,  izlasīts  milzum  daudz  lite-
ratūras un neskaitāmas stundas pava-
dītas uz ūdeņiem, mēģinot viltībā pār-
spēt lielo zivi. 

“Makšķerēšana  ir  azarts,  kas  var  iz-
raisīt  gandrīz  narkotisku  atkarību  – 
tā  cilvēkam  liek  rīkoties  pretēji  ieras-
tajam.  Piemēram,  es  esmu  pūce,  kas 
vēlu vakaros var ilgi palikt nomodā un 
justies labi, bet no rīta – lūdzu, ļaujiet 
pagulēt,  pamosties  nespēju.  Turpre-

tim  uz  copi  es  ceļos  pat  trijos  četros 
no rīta, turklāt brīvprātīgi un bez spai-
da no malas. Līdzīgi ir arī citiem, un tas 
mūs vieno,” atklāj Gunārs Prikņa. 

Gunārs  un  Imants  brīvajā  laikā  vis-
biežāk  atrodami  Burtnieku  ezerā,  kur 
velcējot abi tīko pēc lielā ķēriena. Gu-
nārs  ir  pārliecināts,  ka  Burtniekā  pa-
tiesi  dzīvo  līdaka  rekordiste  un  kādu-
dien  tā  tiks apmānīta. Tieši pārliecība 
par  lielā  loma  izvilkšanu  ir  galvenais 

dzinulis.  «Man  ļoti  garšo  zivis,  un  ģi-
menē nav nedēļas, kad galdā nebūtu 
zivju zupas, kotlešu, filejas vai vēl kāda 
zivju ēdiena. Man  ļoti garšo paša no-
ķertās zivis, taču makšķerēt es braucu 
cerībā izvilkt lielo zivi kā trofeju, nevis 
pārtiku  ģimenei  –  to  daudz  ātrāk  var 
nopirkt  tirgū.  Svarīgi  ir  prast  piemā-
nīt to zivi, kas daudzus gadus augusi, 
neskaitāmas  reizes  no  āķa  jau  izmu-
kusi un krietni  ielāgojusi makšķernie-

ku viltības,” īsta makšķernieka filosofi-
ju skaidro Gunārs. 

Pagaidām  rekorda  cienīgu  zivi  vi-
ņam  nav  izdevies  noķert,  bet  lielu 
lomu netrūkst. Pats izcilākais noķerts 
Ālandu salās, kurp Gunārs un Imants 
devās  kopā  ar  pēdējos  pāris  gados 
makšķerēšanai  piesaistītajiem  kolē-
ģiem  –  Adam Auto Opel  tirdzniecī-
bas vadītāju Zigurdu Liepu un Ssang 
Yong  tirdzniecības  vadītāju  Edgaru 
Zvauni.

“Ālandu  salās  pārliecinājāmies,  ka 
zivju  te  patiesi  netrūkst,  tāpat  kā  ne-
trūkst tautiešu – Somijas teritorijas au-

tonomajās  salās  latviešu  valoda  bija 
visbiežāk  dzirdamā  valoda,”  teicamo 
braucienu  atceras  Gunārs.  Tajā  viņi 
pārliecinājušies,  ka  ir  tiešām  laba  ko-
manda, kas kopā māk ne tikai strādāt, 
bet  arī  atpūsties,  tostarp  vienoties, 
kurš katrā konkrētajā reizē būs noķer-
to  zivju  tīrītājs  un  kurš  –  gatavotājs. 
“Katru  reizi  izmantojām  citu  recepti, 
un  vienmēr  sanāca  ļoti  garšīgi.  Lielās 
zivis filējām un vēlāk atvedām arī mā-
jās. Šis bija mūsu pirmais kopīgais tā-
lais makšķerēšanas brauciens, bet no-
teikti  ne  pēdējais,”  pārliecināts  ir  aiz-
rautīgais makšķernieks. 

Adam Auto makšķernieki 
lielo zivi meklē Ālandu salās

Auto pārdevējs – 
elektronikas hakeris ar 
sapni par “gudro māju” 

Tiesās U-18 pasaules čempionātu hokejā

Jo populārāka mašīna, jo vairāk par to anekdošu

Ālandu salas ir Adam Auto makšķernieku (no kreisās) Gunāra Prikņas, 
Edgara Zvauņa un Zigurda Liepas tālākais kopīgais copes brauciens, kura 
laikā viņi kopā zivis gan makšķerēja, gan arī vēlāk tīrīja un gatavoja. 

Loģistikas departamenta vadītājs 
Imants Smilgsdrivs ir viens no 
rūdītākajiem Adam Auto copmaņiem

Ssang Yong tirdzniecības 
vadītājs Edgars Zvaunis ar lomu 
apmierināts

Kādreiz man noteikti būs pašam 
sava "gudrā māja", kas darīs 
visu, ko vēlos, pārliecināts ir 
Adam Auto automašīnu 
pārdevēju Oskars Avotiņš


