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Šajā numurā lasiet:
 SsangYong šokē ar zemu cenu – 2. lpp.

 Gudrās Opel mašīnas arī uz Latvijas  
ceļiem – 3. lpp.

 Adam Auto Liepājas filiāli vada 
sieviete – 4. lpp.
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Straujā inflācijas pieauguma aptu
rēšana ir pēdējo mēnešu aktuālākais 
jautājums. Tas skar ikvienu iedzīvotā
ju un uzņēmumu, arī Adam Auto. Citi 
uzņēmumi 6–7 procentus augsto in
flācijas kāpumu spēj kompensēt, pa
augstinot pārdošanas cenas, turpretī 
automašīnu dīleru iespējas ir krietni 
ierobežotākas. 

Auto ražotājs – General Motors (un 
mūsu gadījumā arī citi piegādātāji) – ir 
noteicis maksimālo pārdošanas cenu, 
kuras pieaugums gadā nepārsniedz 1–
1,5 procentus. Tādējādi inflācijas radī
tās izmaksas, tostarp darbinieku atal
gojuma palielināšana, jākompensē no 
citām pozīcijām, piemēram, pēcpārdo
šanas pakalpojumiem. Tādēļ klientiem 
ir jārēķinās, ka auto uzturēšanas izmak
sas neizbēgami palielināsies. 

Jau šā gada sākumā Adam Auto pa
augstināja darba stundas maksu ser
visā. Tas mums ļāva nodrošināt pie
nācīgu atalgojumu saviem meista
riem. Tomēr ir jāatzīst, ka servisa cenu 
palielinājums būs neizbēgams arī 
gada beigās. 

Pēdējo mēnešu laikā automašīnu 

pārdošanas apjoms turpina strauji 
palielināties – salīdzinājumā ar pagā
jušā gada attiecīgo periodu tas pie
audzis pat par 70–80 procentiem. Un 
jāatzīst, ka arī mēs jūtam: iedzīvotāji 
tērē daudz, reizēm arī neapdomīgi. Tā
dēļ pozitīvi vērtējam valdības izstrā
dātās inflācijas apkarošanas prog
rammas sadaļu par daudz uzmanī
gāku kredītu un līzingu izsniegšanu. 
Adam Auto no tā tikai iegūtu, jo būtu 
droši, ka mūsu automašīnas iegādā
jas tādi klienti, kas spēj tās arī uzturēt. 

Uzmanīgāka pieeja līzingu izsnieg
šanā noteikti ierobežotu arī straujo 
auto tirgus palielinājumu un stabili
zētu kopējo situāciju. 

Savukārt citas inflācijas plāna apka
rošanas sadaļas vērtējam kā bezjēdzī
gas, piemēram, papildu nodokli auto
mašīnām ar motora cilindru darba til
pumu virs 3000 cm3, arī papildu mak
sājumu par CO izmešiem. Automašī
nas nav ikdienas prece, kas tiešā vei
dā ietekmē inflācijas kāpumu, tādēļ 
šādas normas nešķiet loģiskas. Tiesa, 
Adam Auto piedāvā pamatā mazās un 
vidējās klases auto, un faktiski mūsu 
klāstā nav šo lielo, ar jaudīgajiem mo
toriem aprīkoto automašīnu, tādēļ, 
visticamāk, mūs šie grozījumi neskars. 

Vērojot saspringto situāciju auto 
tirdzniecībā, Adam Auto šobrīd ir iz
strādājis plānu arī darbībai iespēja
mās krīzes apstākļos – tad, ja eko
nomikas pārkaršanas rezultātā auto 
tirdzniecība praktiski apstātos. Tomēr 
mūsu prognozes liecina, ka no šādas 
situācijas izdosies izvairīties. 

Kārlis Urbāns, 
Adam Auto finanšu direktors

Adam Auto iestājas par inflācijas apkarošanu

Starptautiskās autoizstādes 
Baltic International Motorshow 
Riga 2007 laikā Adam Auto 
prezentēja jauno, uzticamo 
lietoto automobiļu tirdzniecības 
zīmi G2.

Adam Auto Lietoto automašīnu 
tirdzniecības vadītājs Uldis Tenters in
formē, ka tirdzniecības zīme G2 jau gu
vusi atzinību un klientu uzticību Vāci
jā, Holandē un citviet Eiropā. Tā ir sis
tēma, ko savulaik ieviesa General Mo-
tors (GM) lietoto Opel automašīnu kva
litatīvas tirdzniecības vajadzībām. Vē
lāk tā tika ievērojami paplašināta, un 
nu ar to tiek tirgotas visas GM, kā arī 
citu ražotāju automašīnas, kas atbilst 
augstajiem kvalitātes standartiem. 
Patlaban G2 tirdzniecības standarti 
tiek ieviesti arī Adam Auto.

“Pērkot lietotu automašīnu, vien
mēr pastāv zināms risks, ka auto ne
būs tik labā stāvoklī, kā apgalvo pār
devējs, un faktiski par to tiek prasīta 

nesamērīga cena. G2 sistēmas ievieša
na šo risku mazina līdz minimumam. 
Pirms automašīna tiek pieņemta tā
lākai tirdzniecībai, to skrupulozi pār
bauda pēc 50 punktu kvalitātes pra
sību saraksta. Ja mašīna šo pārbaudi 
ir izturējusi, pircējs var būt drošs – vi
sas svarīgās detaļas ir vislabākajā kār
tībā. Tas tiek arī dokumentēts ar G2 
pārbaudes protokolu un sertifikātu,” 
skaidro U. Tenters.

Būtiski svarīgi ir arī G2 pēcpārdoša
nas pakalpojumi – 24 stundu palīdzī
ba uz ceļa un automašīnas garantija 
(6–18 mēneši atkarībā no segmenta). 

Paredzams, ka Adam Auto lietoto au
tomašīnu tirdzniecības sistēmu G2 pil
nībā ieviesīs šā gada pirmajā pusē. 

Maija vidū darbs tiks uzsākts Adam 
Auto jaunajā servisā Krasta ielā 97a. 
Tādējādi uzņēmuma servisa kopējo 
jaudu būs iespējams dubultot.

“Aizvien pieaugošais automašīnu 
skaits pēdējos gados bija radījis ser
visā zināmu spriedzi. Darbs vairākkārt 
tika optimizēts, būtiski tika pagarināts 
servisa darba laiks, taču, lai veiktu auto 
remontu, joprojām bija jāgaida rindā, 
un esošajās telpās nekādi jaudas pa
lielinājumi vairs nebija iespējami. Tādēļ 

tika pieņemts lēmums par jaunu ser
visa telpu izveidi,” skaidro Adam Auto 
Servisa vadītājs Raimonds Poškus. 

Rīgā pirmie darbi šajā virzienā pa
beigti ēkā Krasta ielā 97a, kur jau līdz 
šim bija izvietota Adam Auto SsangYong 
tirdzniecība, bet tagad te ierīkots arī 
jauns serviss. 600 kvadrātmetru plašās 
telpas ir moderni aprīkotas, darbu šajā 
servisā veiks apmācīti meistari, kas no
drošinās remontu visu trīs Adam Auto 
pārstāvēto automašīnu markām – Opel, 
Chevrolet un SsangYong. 

Raimonds Poškus informē, ka jaunais 
serviss pamatā nodarbosies ar mehā
niskajiem remontiem, kā arī nodrošinās 
automašīnu regulārās apkopes. Sagai
dāms, ka tas ļaus gandrīz dubultot servi
sa caurlaidību, un tas nozīmē – arī mazi
nāt rindas un remonta gaidīšanas laiku.

Paredzēts, ka jaunais serviss strādās 
no pulksten 8 līdz 17, taču, ja pieprasī
jums pēc remontiem joprojām būs ievē
rojami augstāks nekā iespējas to no
drošināt, darba laiks tiks pagarināts līdz 
pulksten 22, kā tas ir centrālajā servisā. 

Maijā darbu sāk Adam Auto Liepā-
jas filiāles autocentra serviss, bet 
jūlijā līdz ar būvdarbu 2. kārtas 
 pabeigšanu, kad darbu uzsāks arī 
auto salons, notiks Liepājas filiāles 
svinīgā atklāšana. 

Liepājas filiālē ir pieejami visi pa
kalpojumi, kurus Adam Auto nodroši
na Rīgā. Tā auto salonā var iegādāties 
Opel, Chevrolet un SsangYong, kā arī 
G2 mazlietotās automašīnas, bet ser
viss nodrošina visu šo auto marku re
montu. 

Adam Auto Liepājas filiāles vadītāja 
Signe Frickausa uzsver, ka jaunā auto
centra darba pamatprincips ir augsta 
kvalitāte, pieņemama cena, minimāls 
laika patēriņš un ieinteresētība klien
ta vajadzībās. Šie pamata uzstādīju
mi tiek ievēroti visos pakalpojumos, 
sākot ar pārdošanu un beidzot ar re
montu, un tos īstenot ļauj laba darbi
nieku komanda.

“Pie mums strādā patiesi labākais 
Liepājas mehāniķis, kuru savā koman
dā vēlētos redzēt daudzi servisi. Viņš, 

tāpat kā visi pārējie komandā, ir cil
vēks, kas mīl mašīnas, kas savu darbu 
veic pēc labākās sirdsapziņas un ga
rantē augstāko kvalitāti,” uzsver jaunā 
autocentra vadītāja.

Viņa apstiprina, ka visa komanda ir 
izgājusi apmācības programmu atbil
stoši Adam Auto standartiem. Taču īpa
ša vērība tiek pievērsta tam, lai klien
tam nodrošinātu maksimālas ērtības. 
“Piemēram, gadījumos, kad mašīnai 
servisā tiek veikta tehniskā apkope vai 
citi ne pārāk laikietilpīgi remontdarbi, 
esam parūpējušies, lai klients, gaidot 
mašīnu, varētu uzturēties īpašās ērtās 
telpās ar interneta pieslēgumu. Tādē
jādi klientiem tiek radīta iespēja nodo
ties darbam arī atrodoties autocentrā. 

Turpretim, ja, gaidot auto, klients – 
gluži otrādi – vēlas atpūsties un par 
darbu nedomāt, viņš var kavēt laiku, 
skatoties satelīttelevīziju un malkojot 
kafiju,” stāsta Signe Frickausa un uz
sver, ka Liepājas filiālē tiek gaidīti gan 
jau esošie Adam Auto klienti, gan arī 
vienkārši interesenti, kas nākotnē va
rētu kļūt par autocentra klientiem. 

Pārliecinoši un spoži startē 
starptautiskā autoizstādē

Adam Auto 
strādā arī Liepājā

Autoservisa jauda Rīgā dubultojas

No 24. līdz 29. aprīlim Rīgā risinājās 9. starptautiskā autoizstāde Baltic International Motorshow Riga 2007, 
kur teicami sevi parādīja arī Adam Auto. Izstādes apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar dažādiem 
Opel, Chevrolet un SsangYong modeļiem. Līdzās jau iepazītiem modeļiem par vienu no izstādes pērlēm kļuva 
izaicinošais Opel GT, kas atzīts par Gada kabrioletu 2007 (Cabrio of the Year 2007) un arī Rīgā piesaistīja daudzu 
izstādes apmeklētāju skatus.

Lietotos auto pārdos 
ar G2 tirdzniecības zīmi

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: ventspils@adamauto.lv

Brīvības ielā 146 B, Liepājā 
Tālr.: +371 3483930
Fakss: +371 3483929
e-pasts: liepaja@adamauto.lv 
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Maija beigāš Adam Auto salonos 
plašāka kļūs Chevrolet Lacetti dzi-
nēju izvēle. Tagad būs pieejams arī 
Lacetti ar dīzeļdzinēju. 

Chevrolet Lacetti ar 2,0 l dīzeļdzinēju 
un 120 zirgspēku jaudu ir nopērkams 

gan ar mehānisko, gan arī automātisko 
pārnesumkārbu. “Lacetti ir universāls 
auto, kas sava pievilcīgā izskata, teh
niskā ekipējuma un cenas dēļ vienlīdz 
labi piemērots gan ģimenes un pirmā 
auto funkciju veikšanai, gan arī tam ir 
visi dotumi, lai kļūtu par labu uzņēmu
ma dienesta mašīnu,” atzīst Adam Auto 
pārdevējs Ivo Krontāls. 

Lacetti jau standartā aprīkots ar ABS, 
kondicionieri un drošības spilveniem. 
Turklāt auto ir izturīgs drošības kar
kass, kas, notiekot negadījumam, aiz
sargā pasažierus un mazina trieciena 
radīto deformāciju. 

Lacetti joprojām ir pieejams arī ar 
1,4 l, 1,6 l un 1,8 l benzīna dzinējiem, 
kuru jauda ir attiecīgi 95, 109 un 122 
zirgspēki.

 “Kyron iepatikās tiklīdz to ieraudzī
ju. Par tādu cenu (20 500 latu) jaunu 
džipu Latvijā nekur citur neesmu ma
nījis, turklāt ar tādu standartaprīkoju
mu – 4x4, kruīza kontrole, apsildāmie 
sēdekļi un kas tik vēl ne! Esmu nevis 
apmierināts, bet pat ļoti apmierināts 
klients,” uzsver Māris Eglītis. Pirkt Lat
vijas auto tirgū jauno SsangYong ie
drošinājuši paziņas. Ikdienā ar jauno 
spēkratu pārvietojas Māra sieva, bet 
pats Māris pie tā tiek brīvdienās, kad 
laiž uz copi. “Salonā ir tik daudz vietas, 
ka pašu vellu varētu iebāzt iekšā,” gar
di nosmejas Adam Auto klients. “Tur
klāt tagad es braucu tur, kur gribu, ne
vis tur, kur tieku.” Māra kundzi ganda
rī tas, ka Kyron iedveš respektu arī ci
tiem ceļu satiksmes dalībniekiem: 
“Tagad, kad braucu ar pilsētā atļauta
jiem 50 km stundā, neviens man vairs 
nepīpina un agresīvi neapdzen.”

 Edija Vītola ģimene 2006. gada 
SsangYong Kyron modeli izvēlējusies 
galvenokārt praktisku iemeslu dēļ. 
“Pirmkārt, pietiekami liels bagāžnieks 
– mums ir mazs bērns un līdz ar to jā
pārvadā rati. Lai tos ērtāk varētu ielikt 
automašīnā, izvēlējāmies Kyron, nevis 
Actyon. Otrkārt, SsangYong nav pirma
jās rindās autozagļu vidū. Ja tu pērc 
apvidus automašīnu, tad tomēr gribas 
būt drošam, ka neviens to nenozags,” 
stāsta Edijs Vītols, piebilstot, ka iepa
ticies arī savdabīgais automašīnas di
zains. Viņš stāsta, ka iespaidi ir paši la
bākie – auto ripo teicami, apmierina 
degvielas patēriņš (7,5 litri uz 100 km), 
kas ir svarīgs faktors, apsverot iespēju 
vasarā paceļot ar auto ārpus Latvijas. 
Lēmumā iegādāties Kyron abiem lie
pājniekiem svarīga bijusi Adam Auto 
ideja atvērt centru Liepājā, jo tagad 
ērtāk varēs veikt auto apkopi.

SsangYong īpašnieki 
ar uzvarētāja garu

“Pārliecinoša, droša un ērta pat ga-
ros braucienos,” tā Chevrolet Capti-
va – pagājušā gada jaunpienācēju 
Latvijas auto tirgū – novērtē šīs ma-
šīnas īpašnieki un atklāj Adam Auto 
avīzei savu pieredzi. 

Captiva paaugstina 
firmas prestižu

“Pagājušā gada nogalē firmai aktua
lizējās jautājums par jaunu dienesta au
tomašīnu iegādi. Tas iekrita laikā, kad 
Latvijas tirgū parādījās jaunā Captiva – 
pievilcīga, pārliecinoša un, kas noteikti ir 
būtiski, arī ērta. Noskaidrojuši tā brīža si
tuāciju automašīnu tirgū, šo auto arī iz
vēlējāmies,” stāsta uzņēmuma Severstal-
lat plānošanas un attīstības direktore 
Inta Šusta. Pirms sešu jauno auto iegā
des viedoklis tika prasīts arī uzņēmuma 
tirdzniecības vadītājiem, kuru dienes
ta vajadzībām mašīnas tika pirktas. “Vē
lamies, lai mūsu darbinieki justos kom
fortabli mašīnās, kurās ik dienu jāpava
da ilgs laiks. Tādēļ, lai arī pašiem šķita, ka 
Captiva ir teicama izvēle, galīgo lēmumu 
pieņēmām tikai pēc tam, kad mašīnu at
zinīgi novērtēja arī mūsu tirdzniecības 

vadītāji. Līdzās jau uzskaitītajām Capti-
vas kvalitātēm – pārdomātajam dizai
nam, dinamikai un komfortam – mūsu 
darbiniekiem ļoti patika fakts, ka turp
māk viņi varēs braukt ar apvidus auto
mašīnu, kas ne tikai ļauj drošāk justies 
uz ceļa, bet arī paaugstina uzņēmuma 
prestižu,” tā I. Šusta. Viņa atklāj, ka Se-
verstallat ir Adam Auto klients jau pāris 
gadu un šobrīd uzņēmuma autoparkā ir 
14 Chevrolet automašīnas – sešas jaunās 
Captiva un astoņas iepriekš nopirktās 
Aveo. “Mūs saista slavenā Chevrolet tirdz
niecības zīme, automašīnas, kas nodro
šina kvalitāti un ērtības, turklāt par sa
prātīgu cenu, kā arī teicamā apkalpoša
na Adam Auto salonā,” labās sadarbības 
stūrakmeņus raksturo I. Šusta. 

Sēžu augstāk par citiem 
un jūtos drošāk

Apmierināts ar savu automašī
nu Chevrolet Captiva ir arī veikalu tīk
la 100% Sport mazumtirdzniecības va
dītājs Raimonds Soopargs. “Kad skatī
jos pēc jaunas mašīnas, zināju, ka vēlos 
kaut ko džipveidīgu, smuku un ērtu – to 
visu ieraudzīju automobilī Captiva. Pa

gaidām gan man nav sanācis doties 
īstos bezceļos, taču reiz iebraucu vie
tā, kur ar savu veco auto noteikti būtu 
arī palicis, bet Captiva šajā situācijā labi 
tika galā. Bet citādi pamatā braucam 
pa pilsētu. Un arī te jau esmu novērtē
jis priekšrocības, ko dod džips – es sēžu 
augstāk par citām mašīnām, labāk varu 
pārredzēt ceļu un jūtos patiešām kom
fortabli. Man patīk,” savus novērojumus 
stāsta R. Soopargs. Tiesa, viņš pama
nījis arī kādu uzlabojamu niansi: “Ma
šīna ir laba, bet tajās pāris ļoti auksta
jās ziemas nedēļās secināju, ka apku
res sistēma mašīnā tomēr varētu būt la
bāka. Bet, šķiet, šī nianse ir uzlabojama, 
un tad patiesi vairs nebūs nevienas kri
tiskas piezīmes, ko veltīt mašīnai. Katrā 
ziņā ar savu izvēli esmu apmierināts.”

Captiva savaldzina pat tos, 
kam auto nav vajadzīgs

Savukārt lauksaimniecības uzņēmu
ma Beberi 1 īpašnieks Mareks Kuharen
ko atklāj, ka Chevrolet Captiva iegādā
jies impulsa vadīts, mašīnu redzot vien 
reklāmā. “Man tobrīd jauna mašīna īsti 
nebija vajadzīga, un tādu arī nemeklēju. 
Bet, ieraugot Chevrolet Captiva, sapra
tu, ka šo mašīnu vēlos, un ātri to arī ie
gādājos – mēdz taču teikt, ka tās labā
kās domas dzimst spontāni un neplā
noti.” M. Kuharenko atzīst, ka teicami 
esot strādājuši arī Adam Auto pārdevē
ji – viņi zinājuši atbildes uz visiem jau
tājumiem un ātri palīdzējuši noformēt 
nepieciešamos dokumentus. Tiesa, uz
ņēmējam ir arī kritiskas piezīmes. “Man 
gadījās braukt ļoti sliktos apstākļos, kad 
mašīna ar savu uzdevumu tomēr galā 
netika – radās kļūme elektrosistēmā, kā 
rezultātā pazuda pakaļējā piedziņa. Šo
brīd mašīna ir remontā un šis defekts 
tiek novērsts,” stāsta M. Kuharenko. Viņš 
uzskata, ka Captiva ir laba, pievilcīga un 
ērta mašīna dažādiem cilvēkiem, tomēr 
vismaz šā brīža pieredze liek secināt, ka 
šī apvidus mašīna ir piemērota sliktiem 
un sarežģīti izbraucamiem ceļiem, taču 
ne apstākļiem, kur ceļu nav vispār. 

“Meklējot sev piemērotāko auto-
mašīnu, esmu izstaigājis praktis-
ki visu izstādi un, šķiet, neko labā-
ku par Opel piedāvājumu neesmu 
atradis,” tā Rīgā notikušajā 9. starp-
tautiskajā autoizstādē Baltic Inter-
national Motorshow Riga 2007, stā-
vot pie Opel Antara,  atzina Aivars 
Stoboļevs. Arī daudzi citi izstādes 
apmeklētāji, kas vairāk vai mazāk 
pamatīgi pētīja iespaidīgo parket-
džipu, izmēģināja tā ērtības, iekāp-
jot salonā, vai palūkojās zem mo-
tora pārsega, veltīja Antarai atzinī-
gus vārdus. 

Šopavasar Latvijas tirgū sevi piesa
ka jaunā Opel Antara, kas ar pārdomā
to dizainu, bagātīgo bāzes modeļa ap
rīkojumu, jaudīgo dzinēju un dinamis
ko gaitu ļauj Opel markai sevi nopietni 
pieteikt apvidus automašīnu segmen
tā. Turklāt augstvērtīgie apdares ma
teriāli šo auto ieceļ premium jeb aug
stākās klases automašīnu lokā. 

Opel Antara ir teicama izvēle aktī
viem cilvēkiem, kas dienu pavada ar 
mašīnām pārpildītajās pilsētas ielās, 
kur šis salīdzinoši nelielais auto paver 
labas manevrēšanas iespējas un ļauj 
noparkoties krietni vien mazākā vietā, 
nekā tas nepieciešams lieliem džipiem, 
turklāt ar to var doties izbraukumos uz 
nomaļākām vietām, kur ceļi ir sliktāki.

Antara inteliģentā un aktīvā čet
ru riteņu piedziņas sistēma nodrošina 
priekšrocības, kādas sniedz gan priekš
piedziņa, gan arī pastāvīgā pilnpiedzi
ņa. Savukārt bagātīgais bāzes modeļa 
aprīkojums, kas ietver arī gaisa kondi

cionieri vai klimata kontroli, radio un 
CD atskaņotāju (kas atpazīst arī MP3 
formātu), pārkinga sensorus, ESP sistē
mu, kas novērš sānslīdi un palīdz mašī
nu savaldīt sarežģītos apstākļos, – gādā 
kā par drošību, tā arī par komfortu. 

Par minētajām automašīnas kvalitā
tēm izstādes Baltic International Motor-
show Riga 2007 laikā pārliecinājās arī 
apmeklētāji, kas ar interesi pētīja jau
no auto. Tā saldenieks Bruno Gleizda 
Adam Auto avīzei atklāja, ka uz izstādi 
devies ar konkrētu mērķi vienuviet re
dzēt dažādu autodīleru piedāvājumu 
un izvēlēties sev labāko. Bruno gai
dāms ģimenes pieaugums, tādēļ viņš 
nolēmis iegādāties lielāku mašīnu. Ap
skatot dažādos modeļus, viņš kā vie

nu no sev piemērotākajiem atzinis tie
ši jauno Antaru. “Tās dizains ir saistošs, 
mašīna šķiet droša un pietiekami liela 
ģimenei, kur ir vairāk nekā divi cilvēki. 
Man šis auto tiešām patīk.” Savukārt rī
dzinieks Aivars Stoboļevs kā būtiskāko 
uzsver ne vien Antaras pārdomāto un 
saistošo dizainu, bet arī augstos drošī
bas standartus un elektroniku, kas sa
režģītos apstākļos cilvēkam krietni pa
līdz tikt galā ar auto. 

Latvijā Adam Auto salonā Antara pir
cējiem būs pieejama jau maijā, un to var 
iegādāties ar trīs veidu dzinējiem – 2,4 l 
un 3,2 l benzīna dzinēju vai 2,0 l turbo
dīzeļa dzinēju. Jauno apvidus auto ie
spējams iegādāties gan ar mehānisko, 
gan automātisko pārnesumkārbu. 

Jau gadu Adam Auto piedāvā līdz 
tam Latvijas tirgū mazpazīstamo 
Korejas autoražotāju pārstāvi 
SsangYong. Gada jubileja izvērtās 
par priecīgu notikumu arī 
pircējiem – būtiski pazemināta 
mašīnas cena. 

Pretēji iepriekš izteiktajām skep
tiskajām prognozēm gada laikā 
SsangYong ir atradis savu pircēju. Šo
pavasar kā uzticams un spēcīgs auto ir 
novērtēts arī SsangYong Kyron. 

Adam Auto SsangYong tirdzniecī
bas vadītājs Edgars Zvaunis stāsta, ka 
kopš pagājušā gada pavasara, kad Lat
vijā tika uzsākta šīs Korejas auto mar
kas tirdzniecība, mūsu valstī ir pārdots 

jau gandrīz simts SsangYong Kyron. 
Uzmanību saistošo automobili ar spē
cīgo, pēc Mercedes-Benz licences ražo
to 2 litru dīzeļdzinēju ar 141 zirgspēka 
jaudu īpaši novērtējuši tie autovadītā
ji, kam ikdienā nākas braukt ne tikai 
pa šoseju, bet arī pa sliktiem ceļiem, 
pat bezceļu apvidū. Bet, kas ir būtis
kākais, – līdz šim jau tā pieņemamā 
SsangYong apvidus automašīnu cena, 
gada dzimšanas dienā tiek samazināta 
vēl par 7–8 procentiem jeb 2000–2500 
eiro. “Šis cenu pazeminājums tiek pie
dāvāts SsangYong Kyron un Actyon. 
Līdz ar to mēs šobrīd piedāvājam Lat
vijā lētākās apvidus automašīnas, kas 
par neticami zemu cenu ir teicami ap
rīkotas,” tā E. Zvaunis. 

Kopš aprīļa sākuma pievilcīgā, 
dinamiskā, ātrā un komfortablā 
Chevrolet Epica ir pieejama arī ar 
dīzeļdzinēju.

Adam Auto pārdevējs Ivo Krontāls at
zīst, ka Chevrolet Epica Latvijā ir kļuvusi 
par otru lielāko pārsteigumu aiz Chevro-
let Captiva, kas ātri iemantoja populari
tāti un droša auto slavu. Tagad šis vidē
jās klases automobilis ir nopērkams arī ar 
2 litru 150 zirgspēku jaudas dīzeļdzinēju. 
Jaunie common rail dzinēji ir pieejami ar 
piecpakāpju automātisko pārnesumkār
bu, sešiem gaisa drošības spilveniem un 
pretslīdēšanas sistēmu. Turklāt Chevro-
let Epica ar dīzeļdzinēju ir nedaudz mai
nīta arī piekares sistēma, kas braucienu 
padarīs līganāku. Automātiskā pārne
sumkārba ir tik veiksmīgi sabalansēta ar 
dzinēju, ka ātrumu pārslēgšana notiek 

praktiski nemanāmi. “Šis ir teicams vidē
jās klases auto, kas lieliski piemērots vi
siem tiem autovadītājiem, kuriem sva
rīgas ir ērtības, dinamiska braukšana un 
drošība,” uzsver Ivo Krontāls. Viņš atklāj, 
ka jau rudenī Adam Auto salonā būs pie
ejama arī Chevrolet Epica ar sešpakāpju 
mehānisko pārnesumkārbu. 

Captiva sniedz komfortu, drošību 
un ļauj paaugstināt firmas prestižu

Kyron un Actyon dzimšanas 
dienā pazemina cenu

Antara rada lielu interesi 
Baltijas autoizstādes apmeklētājos 

Lacetti plašs dzinēju klāsts

Epica arī ar dīzeļdzinēju

Lacetti ir daudzveidīgs un pieejams

“Cepuri nost,” vaicāti novērtēt SsangYong Kyron, teju vienādas atbil-
des sniedz divi Liepājas uzņēmēji – Māris Eglītis un Edijs Vītols, kuri 
šīs automašīnas iegādājušies pavisam nesen.

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: ventspils@adamauto.lv

Brīvības ielā 146 B, Liepājā 
Tālr.: +371 3483930
Fakss: +371 3483929
e-pasts: liepaja@adamauto.lv 

Reiz iebraucu vietā, kur ar savu veco auto noteikti būtu arī palicis, bet 
Captiva šajā situācijā labi tika galā, stāsta Raimonds Soopargs

Autoizstādē Baltic International Motorshow Riga 2007 prezentētā 
Opel Antara jau nopērkama Adam Auto salonos

Tagad Epica pieejama arī ar jaudīgu 
dīzeļdzinēju
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Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs, veicot akciju dažādos auto 
tirdzniecības un apkalpes uzņē-
mumos, atzinis: izvērtējot klien-
tu tiesību aizsardzības aspektus, 
Adam Auto piedāvātais serviss ir 
viens no labākajiem, bet informā-
cija – viena no precīzākajām. 

Adam Auto Kvalitātes procesu un 
sistēmas pielietošanas vadītājs Ai
gars Jermolajevs atzīst, ka šāds vēr
tējums no malas ir svarīgs, taču kva
litātes pārbaudi regulāri veic arī pats 
Adam Auto – tikai šādā veidā iespē
jams mērķtiecīgi strādāt pie pakal
pojumu uzlabošanas. 

“Objektīvi novērtēt savu pakalpoju
mu kvalitāti, izzināt savas vājās vietas 
un strādāt pie to novēršanas – tas ir ne 
tikai labs stils, bet arī viens no būtiskā
kiem priekšnoteikumiem veiksmīgai 
uzņēmējdarbībai. Tādēļ ik gadu kat
rā struktūrvienībā veicam savu pašno
vērtējumu, kā arī klientu aptauju par 
konkrētām pozīcijām. Tā, piemēram, ja 
noteiktā mēnesī analizējam pēcpārdo
šanas pakalpojumus, tad arī telefonap
tauju veicam to klientu vidū, kuri pē

dējā mēneša laikā izmantojuši šos pa
kalpojumus,” skaidro A. Jermolajevs. 

Atbilstoši ražotāja nostādnēm auto 
tirdzniecības un remonta uzņēmums ir 
atzīstams par labu tikai tādā gadījumā, 
ja ar tā darbu ir apmierināti vismaz 80 
procenti klientu. Aptaujas liecina, ka ar 
Adam Auto darbu apmierināti ir vidēji 
90 procenti klientu, un šāds vērtējums 
ir uzskatāms par ļoti labu. Tiek identi
ficētas arī struktūrvienības, kuru snieg
tie pakalpojumi, pēc klientu domām, 
būtu uzlabojami. 

“Klienti ir ļoti apmierināti ar salona 
pārdevēju darbu. Viņi tiek novērtēti 
kā prasmīgi, zinoši un apveltīti ar aug
stu apkalpošanas kultūru. Tiesa, jopro
jām salīdzinoši daudz iebildumu klien
ti izsaka par servisa darbu – šajā jomā 
klientu apmierinātības līmenis ir vis
zemākais – nedaudz zem 80 procen
tiem. Pamatā klienti sūdzas, ka samē
rā ilgi nākas gaidīt, lai tiktu pie spēk
rata remonta, kā arī par servisa noslo
dzi. Apzinoties šo problēmu nopietnī
bu, Adam Auto gādā par papildu tel
pām servisam, un ir paredzams, ka ap
mierināto klientu kļūs arvien vairāk,” tā 
Aigars Jermolajevs.

Mašīna, kas pati atslēdzas un aiz-
slēdzas, ziemā uzsilst un zina, ka lī-
kumos jāapgaismo ceļš, nevis grāv-
ji un laukmalas, turklāt tas viss 
komplektā ar panorāmas stiklu vai 
gandrīz pilnībā stiklotu jumtu, kas 
ļauj baudīt naksnīgās debesis un 
zvaigznes, neizkāpjot no auto, – to 
saviem klientiem piedāvā Opel – arī 
tepat pie mums, Latvijā.

Opel ir svarīgi, lai braucējs automašī
nā justos maksimāli droši un ērti, tāpēc 
būtisks darbs tiek ieguldīts auto gudrī
bas vairošanai. Gudrās mašīnas – tā nav 
vis zinātniskā fantastika, bet realitāte, 
ko ikdienā var baudīt Opel īpašnieki. 

Auto maina braukšanu 
atbilstoši ceļa apstākļiem

Izmantojot IDS+ opciju, mašīnas 
balstiekārta māk pielāgoties ceļa ap
stākļiem un vadītāja braukšanas stilam. 
Opel automašīnām ir pieejama arī papil
du opcija, kas kontrolē spiedienu riepās. 
Būtisks braukšanas komforta un drošī
bas paaugstināšanas līdzeklis ir arī luk
turu sistēma, kas atkarībā no tā, kā tiek 
pagriezta stūre, sagriež arī lukturu sta
rus – tā, lai pat līkumā apgaismots būtu 
ceļš, nevis grāvis vai pļavas. Te sava loma 
ir arī papildu lampai mašīnas sānos, kas 
nodrošina sānu apgaismojumu, lai Opel 
vadītājs viegli uzzinātu, kas notiek aiz 
stūra. “Savukārt izsargāties no nomal
dīšanās pat pavisam svešos ceļos palīdz 
Opel automašīnās pieejamā navigācijas 
sistēma,” būtiskās papildaprīkojuma op
cijas raksturo Zigurds Liepa, Adam Auto 
Opel tirdzniecības vadītājs.

Sēdies un brauc bez atslēgām
“Kopš 2005. gada Opel Zafira īpaš

nieki kā papildu aprīkojumu var izvē
lēties tā saucamo open&start sistēmu, 
kas mašīnas vadītājam ļauj iztikt bez 
atslēgām. Proti, auto lietotājam atliek 
vien kabatā vai somiņā turēt īpašu pie
kariņu, kas, pat neaiztikts, ļauj mašīnai 
identificēt savu vadītāju un vienkār

ši, bez jebkādām atslēgām, atvērt auto 
durvis un panelī nospiest pogu dzinē
ja iedarbināšanai. Tikpat vienkārši – no
spiežot to pašu pogu – dzinējs tiek no
slāpēts, un, vadītājam izkāpjot no auto 
un viegli pieskaroties sensoram, durvis 
pašas aizslēdzas,” stāsta Zigurds Liepa.

Opeli var saprogrammēt 
pēc paša ieskatiem

Līdzās aktīvās drošības paaugstinā
šanai Opel domā arī par klientu kom
forta un labsajūtas maksimālu vairoša
nu. Ir pieejamas mašīnu salonu auto
nomās apsildes sistēmas un apsildāma 
stūre – šī opcija parasti ir raksturīga ti
kai augstākās klases un prestižām mašī
nām, taču Opel ir vienīgais, kas darījis to 
pieejamu arī mazās klases automašīnā 
Opel Corsa. Tāpat ir pieejamas arī perso
nalizācijas iespējas – opeļu īpašnieki pēc 
saviem ieskatiem var saprogrammēt 
mašīnai dažādas opcijas ērtību un drošī
bas paaugstināšanai. Piemēram, pastāv 
iespēja auto saprogarmmēt tā, lai pēc 
dzinēja izslēgšanas vēl pusminūti palik
tu ieslēgti lukturi – tad pagalmā iebrau
kušajam vadītājam būtu izgaismots ceļš 
līdz mājām un būtu vieglāk atslēgt dur
vis. Ir arī vēl daudz citu opciju.

Ienes plašumu un gaismu
Pēdējos gados Opel īpaši piestrādā 

arī pie dažādiem risinājumiem, lai va
dītājs, nesteidzīgi braucot, no mašīnas 
varētu pamatīgāk novērtēt arī apkārt
ni. “Piemēram, Opel Astra ir aprīkota ar 
panorāmas logu, ir nopērkama Opel 
Zafira ar praktiski pilnībā stiklotu jum
tu, bet Opel Corsa ir ar plašu lūku, kas 
automašīnā ļauj ienākt gaismai un pla
šuma izjūtai. Mašīnā braucošie paši var 
izvēlēties – baudīt debesis un apkārtē
jo ainavu vai arī jumtā iebūvētos stiklus 
vienkārši nosegt,” skaidro Zigurds Lie
pa. Viņš ir pārliecināts, ka plašajā Opel 
papildaprīkojumu klāstā katrs var at
rast tieši sev noderīgākos moderno 
tehnoloģiju risinājumus.

Ar maiju klientus gaida Adam Auto 
Ventspils virsbūves remonta iecir-
knis, kas ir plašākais un vislabāk 
aprīkotais šāda veida remontuzņē-
mums Kurzemē. 

Jaunais virsbūves remontiecirknis 
nodrošina vieglo pasažieru un ko
merctransporta virsbūvju remontu un 
krāsošanu. Avārijās un citos negadīju
mos gūtos defektus šajā iecirknī varēs 
novērst ne tikai Adam Auto pārstāvēto 
automarku – Opel, Chevrolet un Ssang 
Yong – īpašnieki, bet arī citu auto mar
ku oficiālo dīleru klienti. 

Adam Auto pēcpārdošanas pakalpo
jumu vadītājs Dzintars Sīka informē, ka 
Ventspils iecirkņa jauda ļauj remontēt 

un krāsot vienlaikus 120–150 automa
šīnu virsbūves un detaļas. Tas ir ne ti
kai plašākais, bet arī vismodernāk aprī
kotais šāda veida serviss Kurzemes re
ģionā. “Jau 2006. gada nogalē, apzino
ties milzīgo starpību starp automašīnu 
virsbūvju remonta pieprasījumu un tā 
nepietiekamo nodrošinājumu, Adam 
Auto meklēja iespējamos sadarbības 
partnerus Kurzemes reģionā. Labākais 
variants tika atrasts Ventspils rajonā, 
kur Adam Auto iespējas tika savienotas 
ar remontuzņēmuma Autolakss vēlēša
nos strādāt un izveidot teicamu virs
būvju remontiecirkni. Autolakss līdzši
nējās telpas tika paplašinātas, moder
nizētas un aprīkotas ar jaunākajām ie
kārtām.Visi meistari ir apmācīti darbam 

ar modernajām tehnoloģijām, un viņu 
darba kvalitāte atbilst augstajām Adam 
Auto prasībām. Atbilstoši uzņēmuma 
darbības pamatprincipiem jaunā iecir
kņa meistari arī turpmāk regulāri pie
dalīsies kursos,” uzsver Dz. Sīka. 

Jaunā iecirkņa darbība galvenokārt ir 
balstīta uz sadarbību ar apdrošināšanas 
sabiedrībām, kurām visbiežāk nākas sa
skarties ar avārijās bojātajiem transport
līdzekļiem un jautājums par kvalitatīvu 
remontuzņēmumu ir īpaši aktuāls.

Sagaidāms, ka Ventspils iecirknis ne 
tikai ievērojami mazinās spriedzi Kur
zemes reģionā, kur līdz šim izjusts kva
litatīvu un lielu jaudu remontuzņēmu
ma trūkums, bet atslogos arī galvaspil
sētas servisu. 

Šopavasar izstāžu kompleksā 
 Rāmava risinājās tradicionālā lauk-
saimniecības izstādē Pavasaris 
2007, kur apvidus automašīnu dī-
leri bija aicināti izturēt īpašus pār-
baudījumus. Aicinājumam atsaucās 
arī Adam Auto, kas ar SsangYong 
Rexton, Kyron un Actyon pārbaudī-
jumus izturēja godam un izpelnījas 
ievērojamu publikas interesi. 

Adam Auto SsangYong tirdzniecī
bas vadītājs Edgars Zvaunis stāsta, ka 
šogad pēc izstādes atbalstītāja Hipolī-
zings iniciatīvas Rāmavas apmeklētā
jiem bija iespēja apskatīt ne tikai jau
ninājumus lauksaimniecībā un indus

triālajā tehnikā, bet arī apvidus auto
mašīnās, kas zemniekiem, kuri dzīvo 
nomaļās vietās ar sliktiem ceļiem, ne
reti ir pats piemērotākais pārvietoša
nās transportlīdzeklis. “Izstādē apvidus 
automašīnām bija iespēja nodemons
trēt savas spējas patiesi sliktos ceļa, 
gandrīz vai bezceļa apstākļos. Mašī
nu varēšanu patiesi smagos braukša
nas apstākļos varēja testēt arī izstā
des apmeklētāji. Jāatzīst, ka bija dži
pi, kas pārbaudījumus lāgā nespēja iz
turēt, turpretim mūsu SsangYong ap
vidus automašīnas, īpaši jau Kyron un 
Actyon, sevi apliecināja no vislabākās 
puses un demonstrēja vienus no la
bākajiem testa braucienu rādītājiem, 

par ko izpelnījās arī pelnītu apmeklētā
ju uzmanību,” izstādē piedzīvoto atce
ras E. Zvaunis. Viņš uzskata, ka lieliskie 
rezultāti izstādes testa braucienos ti
kai apliecināja to, ka Korejas Mercedes, 
kā SsangYong ne bez pamata tiek dē
vēts, patiesi ir teicami piemērots sma
gam darbam sliktos ceļa apstākļos un 
ir teicama mašīna cilvēkiem, kas ikdie
nā brauc ne tikai pa pilsētas ielām, bet 
arī pa bezceļu apvidiem. 

Edgars Zvaunis atzīst, ka jūtas ap
mierināts ar SsangYong dalību un lie
liskajiem rezultātiem Rāmavas izstā
des laikā. Un jau patlaban var sacīt, ka 
SsangYong noteikti piedalīsies arī nāka
majā izstādē, kas notiks jau šoruden. 

Adam Auto ir lielākais General 
 Motors (GM) dīleris Baltijā. Pēdējo 
gadu laikā tas intensīvi attīstī-
jis savu darbību Latvijas teritorijā. 
Turpinot uzņēmuma paplašinā-
šanu, Adam Auto vēlas ieiet arī 
 Igaunijas un Lietuvas tirgū. 

Adam Auto ģenerāldirektors Māris 
Varkalis informē, ka jau ir notikušas sa
runas ar vairākiem iespējamiem sadar
bības partneriem gan Igaunijā, kur uz

ņēmums cer ieiet pirmām kārtām, gan 
arī Lietuvā. “Šobrīd meklējam optimā
lāko attīstības shēmu. Viens no tās risi
nājumiem paredz arī kādas kaimiņval
stīs jau esošas kompānijas pārpirkša
nu. Taču tiek meklētas arī citas sadar
bības iespējas, tostarp kaimiņvalstī jau 
esošs auto dīleris, kam ir zināšanas un 
izpratne par vietējo tirgu, taču trūkst 
resursu, kurus varētu rast sadarbībā ar 
Adam Auto,” skaidro M. Varkalis. 

Sadarbības partneri tiek meklēti gan 

Opel, Chevrolet un SsangYong, gan arī 
citu auto marku oficiālo dīleru vidū. 
“Tas ļautu paplašināt Adam Auto pie
dāvājumu arī Latvijas pircējiem. Būtis
ka ir arī apziņa – jo lielāka ir kompānija, 
jo stabilāka un vērtīgāka tā ir. Tas pir
cējiem sniedz papildu garantijas. Ja uz
sāktajās sarunās, kas pašreiz nevedas 
viegli, vienošanos tomēr neizdosies 
panākt, Adam Auto, iespējams, izvietos 
kaimiņvalstīs savas filiāles,” atklāj Adam 
Auto ģenerāldirektors. 

Šā gada beigās, vēlākais, nākamā 
gada janvārī darbu sāks Adam Auto 
autocentrs Jēkabpilī, kas Vidzemes 
un Latgales reģionā nodrošinās vi-
sus uzņēmuma pakalpojumus, – in-
formē Adam Auto ģenerāldirektors 
Māris Varkalis.

Jau aprīlī parakstīts līgums par ze
mes nomu Jēkabpilī, bet vasaras sāku
mā sāksies autocentra ēku būvniecība. 

Tā kā tiks izmantots šogad uzceltās uz
ņēmuma Liepājas filiāles ēkas projekts, 
domājams, ka darbi noritēs raiti un jau 
pirms Ziemassvētkiem ēka būs pa
beigta. “Paredzams, ka uz to laiku būs 
sagādātas arī visas autocentram ne
pieciešamās iekārtas un tas varēs uz
sākt darbu. Autocentrs darbosies kā 
neatkarīgs Opel un Chevrolet auto mar
ku dīleris, un tas būs Adam Auto paralē
la struktūrvienība, kas nostiprinās Ge-

neral Motors pozīcijas Latvijas tirgū," 
skaidro M. Varkalis. 

Jaunā autocentra galvenais uzde
vums būs nodrošināt klientiem Vid
zemē un Latgalē visus nepieciešamos 
pakalpojumus gan automašīnu tirdz
niecībā, gan remontā. Tādējādi tiem 
vairs nebūs jāmēro ceļš līdz galvaspil
sētai, un līdz ar to ir paredzams, ka at
slogotāks kļūs arī Adam Auto galvenais 
centrs Rīgā.

SsangYong izceļas lauksaimnieku 
izstādes pārbaudījumos

Opel piedāvā 
gudrās mašīnas

Autocentrs būs arī Jēkabpilī

Adam Auto virzās kaimiņvalstīs

Klientu apmierinātības 
līmenis ir augsts

Avāriju defektus novērš serviss Ventspilī

Modernie lukturi līkumos izgaismo 
ceļu, nevis pļavu

Opel Astra ir aprīkota ar panorāmas 
logu, kas salonā ienes plašumu

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: ventspils@adamauto.lv

Brīvības ielā 146 B, Liepājā 
Tālr.: +371 3483930
Fakss: +371 3483929
e-pasts: liepaja@adamauto.lv 

SsangYong teicami sevi parādīja šā gada pavasara izstādē Rāmava un noteikti tajā piedalīsies arī rudenī



Pēc trim pārsteidzošām un labiem 
finišiem bagātām sezonām Adam 
Auto servisa meistars Jānis Spīķis 
godam sevi parādījis Latvijas au-
tokrosa čempionātā. Šogad ar jau-
niem spēkiem, jaunu gudrību un 
apņemšanos Jānis cer beidzot izcī-
nīt čempiona titulu.

23 gadus vecais Jānis Latvijas au
tokrosa čempionātā 2000 Super kla
sē startē jau trīs gadus. “Pirms trim ga
diem iegādājos pavisam parastu VW 
Golf, lai startētu 2004. gada Latvijas 
autokrosa čempionātā. Uz nopietno 
sportistu fona, kas brauca ar speciā
li aprīkotām mašīnām, es ar savu pa
visam parasto golfiņu izskatījos pēc vi
sai nosacīta konkurenta. Un tomēr 22 
automašīnu konkurencē izcīnīju asto
to vietu, atsevišķos posmos cīnījos pat 
par vietu uz goda pjedestāla,” savu de
biju čempionātā atceras Jānis.

2005. gada sezonai Jānis gatavojās 
jau nopietnāk un iegādājās iepriekšējā 
gada uzvarētāja automašīnu Peugeot 

206. Tā, būdama krietni labāk aprīko
ta, Jānim nodrošināja teicamus rezul
tātus čempionātā, un līdz pat pēdējam 
čempionāta posmam Jānis kopvērtē
juma atradās līderpozīcijā. Taču neilgi 
pirms finiša auto salūza, no cīņas par 
uzvaru nācās izstāties, bet sezonu Jā
nis noslēdza kā otrais labākais. “Tā bija 
sāpīga vilšanās. Neiegūto uzvaru cerē
ju izcīnīt 2006. gadā, taču finansiālo lī
dzekļu trūkuma dēļ šī sezona bija šva
ka. Gatavošanās sacensībām prasa vai
rākus tūkstošus latu, ko es bez sponso
ru atbalsta nevaru pavilkt. Tā, atseviš
ķus posmus nobraucot labi, bet no ci
tiem izstājoties vai pat nemaz nestar
tējot, kopumā sezonu aizvadīju slikti. 
Tagad ar jauniem spēkiem, nopietnā
ku attieksmi un, cerams, arī ar atbalstī
tāju labāku atsaucību esmu apņēmies 

nopietni cīnīties par 2007. gada čem
piona titulu,” atzīst Jānis. 

Viņš neslēpj, ka joprojām meklē at
balstītājus un cer, ka cīņā par uzvaru 
viņam vairāk palīdzēs arī Adam Auto. 
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“Grūti?! Kas ir “grūti”? Manā krāju-
mā tāda vārda nav – ir jādefinē uzde-
vums un izstrādā plāns, kā to reali-
zēt. To arī daru, un vietas kaut kādām 
grūtībām te nav,” tāda bija Adam 
Auto Liepājas filiāles vadītājas Signes 
Frickausas pirmā atbilde uz jautāju-
mu, vai, ieņemot jauno posteni, viņa 
saskārusies ar kādiem iepriekš ne-
gaidītiem sarežģījumiem. Šī atbilde 
arī teicami raksturo enerģisko, mērķ-
tiecīgo un vārda vislabākajā nozīmē 
pašpārliecināto liepājnieci, kura kļu-
vusi par pirmo sievieti Adam Auto 
augstākā līmeņa vadītāju vidū.

Signe Frickausa atzīst, ka kaislību 
pret mašīnām izjutusi visu mūžu, cik 
vien spēj sevi atcerēties, un darbs auto 
uzņēmumā ir īpaši interesants izaici
nājums. “Būdama pavisam maza, šķiet, 
divus trīs gadus veca meitene, ar sajūs
mu dzīvojos pa tēva autobusu, vēlāk 
viņš ņēma mani klēpī un mācīja stūrēt, 
vēlāk arī braukt pa īstam. Mašīnu spo
žie sāni, plūstošās līnijas, motora rū
koņa un ātrums liek manai sirdij puk
stēt straujāk, un jāteic, esmu priecīga, 
ka nu strādāšu auto jomā,” S. Frickausa 
neslēpj savu aizraušanos ar mašīnām 
un gandarījumu par jauno amatu. Tie
sa, tas ir diezgan atšķirīgs no viņas ie
priekšējiem darbiem. “Mans pēdējais 
amats bija Tele2 ekspresveikalu Kurze
mes reģiona tirdzniecības tīkla vadītā

ja ar 24 padotajiem un deviņiem veika
liem. Tas bija labs veids, kā pārbaudīt 
un pilnveidot savas vadītājas iemaņas. 
Pirms tam darbojos Sorosa fonda at
balstītā projektā un strādāju ar nepiln
gadīgiem likumpārkāpējiem Liepā
jas cietumā. Bet vēl agrāk biju mācīb
spēks Liepājas Pedagoģijas augstsko
lā. Katrs no šiem darbiem bija vērtīgs, 
sniedza jaunas iemaņas un zināšanas. 
Domājams, tās noderēs arī manā jau
najā amatā,” savas izjūtas neslēpj jaunā 
autocentra vadītāja. 

Jautāta, vai pirmais iespaids par viņu 
kā spēcīgu un mērķtiecīgu sievieti at
bilst patiesībai, Signe Frickausa noteic, 

ka pati sevi gan nemēdz tā raksturot, 
taču, ja apkārtējie tā sakot, acīmredzot 
daļa taisnība tajā esot. “Es zinu, ko 
varu, un to arī daru, taču man patīk, ja 
blakus ir lielākais brālis, kam paprasīt 
padomu. Tagad, nokļūstot Adam Auto, 
man ir sajūta, ka kolēģu – Rīgas biro
ja vadītāju – vidū patiešām esmu iegu
vusi arī šos lielākos brāļus, kas mani at
balsta, iedrošina, kas palīdz, ja tas ne
pieciešams, un vēl man izdošanos. Tā 
ir ļoti svarīga pozīcija, un Adam Auto 
kolektīvā patiesi jūtos ļoti labi. Darīšu 
visu, lai sniegto uzticēšanos nepievil
tu un Liepājas filiālē godam noturētu 
augstās kvalitātes, kā tas ir Rīgā.” 

Mareks Ivans, 
speciāli Adam Auto Avīzei

Daudziem latviešiem britu karalis-
tē rodas pamatots jautājums, kā-
dēļ tur sastaptajiem opeļiem logo-
tipā ģerboņos ir redzēts grifs, nevis 
ierastā zibens šautra, un pilnīgi ci-
tāds ir arī nosaukums. Mēģināsim 
atšķetināt šo neskaidrību.

Iemesls ir saistīts ar autoindustrijas 
smagsvaru General Motors – aizvadītā 
gadsimta divdesmitajos gados šis ame
rikāņu koncerns sāka invāziju Eiropā. Kā 
svarīgākos atbalsta punktus okeāna šajā 
pusē jeņķi izvēlējās angļu automašīnu 
rūpnīcu Vauxhall un vēl pēc četriem ga
diem – vācu automobiļu rūpnīcu Opel. 
Tolaik globalizācijas procesi vēl nesita 
augstu vilni, un jaunais saimnieks abus 
uzņēmumus nesaliedēja, ļāva abām mā
sas kompānijām konstruēt un ražot at
šķirīgus auto modeļus. Skrupulozie vā
cieši nolēma pircējiem piedāvāt masvei
da produkciju, savukārt ambiciozie an
gļi centās konkurēt prestižo braucamrī
ku plauktā. Tomēr britu rūpnīca pakāpe
niski sāka zaudēt savu tirgus daļu nelā
gas viņu ražojumu īpatnības dēļ.

Pārdotie automobiļi salīdzinoši ātri 
sāka rūsēt, un septiņdesmitajos ga
dos briti nonāca krīzes punktā. Uzņē
mums panīka, jo pieprasījums pēc sa
ražotās produkcijas bija mazs, šīm ma
šīnām bija rūsas reputācija. Tāpēc kā 
liktenīgu pagrieziena punktu autovēs
ture atzīmē 1978. gadu, kad amerikāņi 
uzlika veto angļu centieniem kaut ko 
ražot pašiem. Kopš šā brīža katrs nā

kamais britu rūpnīcas modelis kopēja 
vācu uzņēmuma izstrādājumu. 

Tiesa, arī opeļus tolaik pavadīja grū
ti kliedējama rūsas skartu auto ēna. To
mēr vācu uzņēmums bija soli priekšā 
rūsas apkarošanā. Šis racionālais solis 
sāpināja lepnos britus, taču jau 50 ga
dus viņi nebija saimnieki pār savu uzņē
mumu. Vienīgais, ko viņi spēja, bija – ie
galvot jeņķiem, ka būtu labāk, ja jaunos 
automobiļus distancētu no opeļiem. Un 
tos sauca viņu autoražotāja vārdā, tāpat 
modeļiem bija atsevišķi nosaukumi.

Angļu rūpnīca ātri vien kļuva ren
tabla, jau nākamajā desmitgadē slik
tie laiki bija aiz muguras. Tomēr ame
rikāņi vienu nosacījumu jau pārkāpu
ši – kopš deviņdesmitajiem gadiem 
modeļu nosaukumi abiem uzņēmu
miem ir standartizēti, Vauxhall mo
deļi saucas tāpat kā opeļi kontinentā
lajā Eiropā. Markas nosaukumu gan 
diez vai kāds mainīs – briti justos pā
rāk aizskarti. Turklāt briti savās mājās 
tirgo krietni vairāk Vauxhall, nekā vā
cieši savā zemē opeļus. Tomēr fakts pa
liek fakts: auto marka ar pusērgli un 
puslauvu logotipā nav nekas vairāk kā 
Opel modeļu klons, kas oficiāli tiek tir
gots tikai britu zemē.

“Mūžīgais fotogrāfs, kas bildē vi-
sur, visus un vienmēr,” apmēram tā 
jau gadu tiek raksturots Adam Auto 
Loģistikas departamenta vadītājs 
Imants Smilgsdrivs. 

Armija iemāca 
fotogrāfijas pamatus

Imants atklāj, ka pirmoreiz ar foto
aparātu nopietni sācis darboties armi
jā, kad fotografēšana bija viens no die
nesta pienākumiem. “Armijā fotogra
fēju ar Zenit aparātu. Toreiz pats ek
sperimentējot un arī ieklausoties vecā
ko dienesta biedru pamācībās, krietni 
daudz iemācījos un ar šo nodarbi pa
matīgi aizrāvos. Taču vēlāk radās neat
liekamākas lietas, un apgūtās iemaņas 
palika novārtā. Bet pirms gada man ra
dās iespēja iegādāties patiešām labu 
Canon D5 aparātu, kas seno aizrauša
nos uzjundīja ar jaunu spēku. 

Aizraušanās māca pacietību
"Bildēju visu un pēc iespējas biežāk, 

tā ka reizēm, pat esot bez fotoaparā
ta, visu redzu kadros. Pašmācības ceļā 
savu jauno aparātu krietni izstudē
ju, taču tāpat šķita, ka daudz ko nezi

nu, tāpēc fotografēšanu sāku nopiet
ni mācīties kursos. Tagad gan nezinu – 
priecāties par to vai ne. Jo vairāk ie
mācos un saprotu, jo biežāk jūtos ne
apmierināts ar galarezultātu. Vienmēr 
šķiet, ka būtu bijis iespējams veidot fo
togrāfiju vēl labāku, ja uzmanību būtu 
pievērsis vēl kādai niansei – tieši nian
sēs un detaļās slēpjas īstā bildes būtī
ba. Taču šī neapmierinātība tikai vairo 
vēlmi uztaisīt patiesi labu bildi,” stāsta 
Imants. Viņaprāt, labas fotogrāfijas ra
dīšana ir arī nopietns psiholoģiskais 
treniņš – gaidot īsto kadru ir jābūt ne
atlaidīgam un pacietīgam. 

Fotogrāfijai ir jāatsedz stāsts
Vissaistošākā Imantam šķiet portre

tu un reportāžu veidošana, jo tad no
tiekošo jāprot fiksēt tā, lai vēlāk ska
tītājs uztvertu fotogrāfijā iemūžināto 
stāstu. Šo stāstu pamanīšana un uz
tveršana esot viens no galvenajiem fo
togrāfa uzdevumiem, un tas Imantu 
patiesi aizrauj. Bet brīžos starp nopiet
no fotografēšanu un eksperimentiem 
Imants cenšas fiksēt arī Adam Auto ko
mandas ikdienas dzīvi un kopīgo at
pūtu. 

Briti opeļus sauc savādāk
Rīgā notikušajā 9. starptautiska-

jā autoizstādē Baltic International 
Motorshow Riga 2007 uzņēmuma 
Adam Auto stendā bija apskatāma 
Chevrolet Lacetti sporta automašī-
na, kas startējusi WTCC čempionā-
tā un ar kuru autoražotājs sācis gūt 
panākumus sacensībās Eiropā.

Chevrolet pieredze autosportā ir vai
rāk nekā pusgadsimtu ilga, taču līdz 
šim kompānija pārsvarā bija startēju
si dažādās sacensībās Amerikā. Tikai 
pēdējos gados Chevrolet sākusi pieda
līties prestižajā WTCC (World Touring 
Car Championship). 

Chevrolet sporta menedžeris Ēriks 
Neve: “WTCC čempionāts ir interesants, 
jo tehniskā ziņā visas mašīnas ir ļoti lī

dzīgas, tāpēc arī rezultāti ir blīvi. Sezo
nā notiek 11 posmi, lielākā daļa – Ei
ropā. Līdz šim Chevrolet pieredze au
tosportā bija saistīta galvenokārt ar 
Ameriku, bet ar šīm sacensībām auto
ražotājs cer kļūt arvien populārāks arī 
Eiropas tirgū. Iepriekšējā sezona mums 
bija ļoti laba – startēja trīs piloti, izcīnī
jām divas uzvaras un kopumā uz pje
destāla kāpām trīs reizes. Ar šādiem re
zultātiem bijām ļoti apmierināti. Spor
tisti vienmēr cer uz panākumiem, bet 
jāatzīst, ka trīs reizes atrasties uz pje
destāla – tas bija necerēti labs sasnie
gums. Mēs zinājām, ka automašīnai ir 
liels potenciāls, bet pie dažādu nian
šu uzlabošanas ieguldījām lielu darbu. 
Tehnikai un pilotu meistarībai summē
joties, izdevās labi rezultāti.”

Chevrolet 
gūst uzvaras Eiropā

Ir izpētīts, ka sporta automašīnu piedalīšanās autoizstādēs liek cilvēkiem 
konkrētajā stendā uzkavēties par 10–15 procentiem ilgāk, tāpēc ir lielāka 
iespēja, ka potenciālie klienti nolūkos kādu no šīs markas automašīnām

Loģistikas departamenta 
vadītājs meklē "īsto kadru"

Brīvā brīdī Imants Smilgsdrivs neizlaiž no rokām savu uzticamo 
pavadoni – fotoaparātu

Jaunā vadītāja nepazīst vārdu “grūtības”

Cer kļūt par Latvijas čempionu autokrosā

Enerģiska un mērķtiecīga – tie ir pirmie vārdi, ar kuriem gribas raksturot 
jauno Liepājas filiāles vadītāju Signi Frickausu

Šosezon Jānis Spīķis vēl startēs 
ar sarkanbalto Peogeot, bet viņa 
sapnis ir braukt ar Opel Astra GTC, 
ko cer īstenot ar Adam Auto atbalstu

Iegādājoties Vauxhall rūpnīcu 
Anglijā, GM ļāva tās ražotajām 
mašīnām paturēt nosaukumu


