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Šajā numurā lasiet:
 Būtiski samazinātas rindas  

servisā – 2. lpp.

 M.Varkalis restaurē māju, kur pavadīt 
vecumdienas – 3. lpp.

 Basketbolists Andris Biedriņš ievērtē 
SsangYong džipus  – 4. lpp.

2 0 0 7
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1997. gada 27. oktobrī LR Uzņē-
muma reģistrā tika fiksēts jauns uz-
ņēmums – Adam Auto. Tā idejas au-
tors, dibinātājs un arī līdzšinējais vadī-
tājs Māris Varkalis tobrīd bija vienkār-
ši fiziska persona, cilvēks, kas bija ap-
ņēmies Latvijā uzsākt kādas labi zinā-
mas tautas klases jaunu automašīnu 
tirdzniecību. “Tobrīd bija trīs varianti – 
Opel, Ford un Volkswagen markas au-
tomašīnas. Tā kā Volkswagen tajā laikā 
jau bija spēcīgs oficiālais pārstāvis, rū-
pīgākā izvērtēšana tika saistīta ar Ford 
un Opel automašīnām, līdz nosvērā-
mies par labu opeļiem. Savu izvēli ne-
esmu ne reizi nožēlojis,” atzīst M. Varka-
lis. Gadu pēc dibināšanas – 1998. gada 
oktobrī – Adam Auto sāka darbu nule 
uzceltajās telpās Krasta ielā 66. “Tolaik 
tā bija jauna, moderna un, kā šķita, ne-
iedomājami plaša telpa – kopējā pla-
tība bija 1380 kvadrātmetri. Pirmajā 
gadā pārdevām 277 automašīnas – sā-
kumam tas likās neslikts, taču uzlabo-
jams rādītājs,” atceras uzņēmuma va-
dītājs. 2000. gadā, kad tirdzniecības 
apjomus bija izdevies dubultot, uzņē-
mums savu ēku paplašināja līdz 2300 
kvadrātmetriem. “Šķita, ka šīs platī-
bas pietiks ilgam laikam, taču jau pāris 
gadu jūtam, ka iedzīvojamies aizvien 

lielākā saspiestībā, tādēļ uzsākts darbs 
pie jauna autocentra būvniecības Kat-
lakalnā,” tā M. Varkalis.

Atskatoties uz uzņēmuma attīstības 
robežzīmēm, Māris Varkalis min pir-
mām kārtām 2004. gadu. Togad Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā, Adam Auto 
atvēra filiāli Ventspilī un Adam Auto 
kļuva par oficiālo Chevrolet markas dī-
leri Latvijā. “Tobrīd daudziem šķita, ka, 
apņemoties tirgot tolaik maz pazīsta-
mo, bet aizspriedumainiem mītiem ap-
veltīto auto marku, mēs parakstāmies 
uz drošu zaudējumu. Taču izrādījās, ka 
esam spēruši pareizo soli, un Chevrolet 
kļūst par aizvien pieprasītāku un atzī-
tāku auto marku,” uzņēmuma vadītājs 
neslēpj gandarījumu.

Nākamais lielo pārmaiņu gads bija 

2006. – togad Adam Auto ieplānoja 
Liepājas filiāles būvniecību un kļuva 
par SsangYong oficiālo dīleri. “Arī par 
šo soli daudzi mūs sauca par vismaz 
neapdomīgiem un lielākoties pare-
dzēja zaudējumus. Taču mēs pierādī-
jām, ka šīs automašīnas ir Latvijas pir-
cējam interesantas. SsangYong ieka-
ro aizvien stabilākas pozīcijas,” tā Mā-
ris Varkalis. 

Strauja un vērienīga attīstība ir tur-
pinājusies arī 2007. gadā, kad Adam 
Auto atvēra filiāli arī Liepājā, kā arī kļu-
va par atsevišķu uzņēmumu galveno 
kapitāldaļu īpašnieku, tādējādi papla-
šinot to punktu skaitu, kas nodrošina 
Adam Auto pakalpojumus. “Šobrīd pil-
nībā esam pārklājuši Kurzemi un risi-
nām sarunas par savu punktu izvei-
di Latvijas austrumos. Tāpat plānojam 
kļūt par vēl vienas auto markas oficiā-
lo pārstāvi,” nākotnes plānus atklāj M. 
Varkalis.

Viņš arī atzīst, ka savos pirmajos 
desmit gados uzņēmums ir īstenojis 
strauju un mērķtiecīgu attīstību. Taču 
sasniegtais nevis mudina apstāties, 
bet rosina darbu turpināt tālāk, tādēļ 
sagaidāms, ka arī nākamie gadi un 
gadu desmiti būs ne mazāk darbīgi un 
rezultāti – ne mazāk nozīmīgi. 

17. augustā Liepājā oficiāli atklātās 
Adam Auto filiāles celtniecība Brīvī-
bas ielā 146b tika pabeigta šā gada 
pavasarī un jau 16. maijā darbu uz-
sāka Adam Auto Liepājas filiāles ser-
viss, bet 24. maijā, kad tika atvestas 
pirmās automašīnas, durvis vēra arī 
salons. Jaunās filiāles kopējā platība 
ir 903 kvadrātmetri. Tajā strādā 16 
darbinieki. Kopumā filiāles izveidē 
ieguldīti apmēram 650 tūkstoši latu.

18. augustā, nākamajā dienā pēc ofi-
ciālās atklāšanas, Liepājas filiālē notika 

“Tautas diena”. Adam Auto Liepājas fi-
liāles vadītāja Signe Frickausa stāsta, 
ka šajā dienā liepājniekiem bija iespē-
ja klātienē apskatīt un arī testa braucie-
nos pārbaudīt jaunās automašīnas un 
uz īpaši izdevīgiem noteikumiem slēgt 
darījumus. Turklāt tas nenotika lietišķā 
atmosfērā, bet klausoties folkloras gru-
pas “Atštaukas” un grupas “Apvedceļš” 
priekšnesumus. Lai diena būtu daudz-
veidīgāka, uz pasākumu bija aicināti arī 
Latvijas izlases basketbolisti, kas inte-
resentiem palīdzēja apgūt basketbola 
spēles pamatus, organizēja sacensības 

precīzākajiem groza bumbas metējiem 
un labākajiem pasniedza savas balvas. 

Apmēram 20 procentu to “Tautas 
dienas” apmeklētāju, kuri, pareizi at-
bildot uz viktorīnas jautājumiem par 
Adam Auto un tā pārstāvētajām auto-
markām, laimēja demo automašīnas 
Opel Vectra, Astra vai Zafira, Chevrolet 
Captiva vai Ssang Yong Kyron braucie-
niem nedēļas nogalē, vēlāk šādu auto-
mašīnu arī iegādājušies. 

Ņemot vērā lielo atsaucību, Adam 
Auto Liepājas filiāle plāno organizēt šā-
das dienas vidēji reizi trijos mēnešos.

Tirgus atbrīvojas 
no riskantiem klientiem

Liepājniekiem sava Adam Auto filiāle

Adam Auto fakti

Gads Apgrozījums 
(milj. eiro)

Pārdoto 
automašīnu 

skaits
1998 4,33 277

2000 9,73 574

2004 12,49 607

2006 18,27 1213

EKSPERTA VIEDOKLIS

Jānis Esta, 
SIA Parex līzings un faktorings
Vieglo automašīnu līzinga projekta 
vadītājs

Pēdējo pāris mēnešu laikā 
autotirgū jūtams atslābums, kas, 
iespējams, saistīts arī ar šogad 
aktīvi uzsākto cīņu pret inflācijas 
pieaugumu. Tiesa, vai šīs 
darbības atspoguļosies arī gada 
kopējos autotirgus rādītājos, 
prognozēt nav iespējams. Taču 
droši var paredzēt, ka autotirgus 
atbrīvojas no potenciāli 
riskantajiem klientiem un kļūst 
stabils.

Pēc ārkārtīgi straujas attīstības pē-
dējo pāris gadu garumā autotirgū ie-
stājies atslābums – tirdzniecība ar au-
tomašīnām joprojām ir aktīva, taču 
pēdējā laikā izaugsmes tempi kļūst 
lēnāki. Vai šie procesi patiesi saistīti 
ar inflācijas apkarošanas plāna ievie-
šanu, pagaidām vēl pāragri spriest, jo 
pēdējos mēnešos vērojamā automa-
šīnu tirdzniecības samazināšanās var 
tikt izskaidrota pavisam vienkārši – 
ar vasaras periodu, kad cilvēki dodas 
atvaļinājumā un darījumu sfērā iestā-
jas pasivitāte. Šis periods tikai nupat 
beidzies, un automašīnu tirdzniecība 
atkal uzņem tempus, tādēļ objektīvie 
dati par inflācijas apkarošanas plāna 
ietekmi uz autotirgu kļūs zināmi tikai 
pēc vairākiem mēnešiem. 

Pieaugs līzinga atteikuma skaits
Cilvēki un līzinga kompānijas kļu-

vušas uzmanīgākas, bet tirgus ko-
pumā – stabilāks. Līzinga kompāni-
jas daudz piesardzīgāk vērtē klien-
tus, viņu ienākumus un maksātspē-
ju, līdz ar to palielinājies arī to gadī-
jumu skaits, kad klientam līzinga iz-
sniegšana tiek atteikta. Turklāt, zinot 
par daudz stingrākām prasībām lī-
zinga saņemšanai, sarucis arī to cil-
vēku skaits, kas piesakās līzingam. 
Ir zināms, ka finanšu līzinga saņem-
šanai nepieciešamas izziņas par ofi-
ciālajiem ienākumiem, ir noteikta 
minimālā pirmā iemaksa, pastāv arī 
citi faktori, kas cilvēkus, kuri nav pār-

liecināti par savu ienākumu stabili-
tāti un legalitāti, attur pat interesē-
ties par finanšu līzinga saņemšanas 
iespējām. Attiecīgi jāsamazinās arī 
pārdoto automašīnu skaitam. Tomēr 
šis samazinājums nav būtisks, un drī-
zāk var runāt par tirgus stabilizēša-
nos, nevis par kritumu vai kādas krī-
zes tuvošanos. 

Autotirgus būs ieguvējs
Ir būtiski apzināties, ka līdz ar 

daudz stingrākām prasībām finanšu 
līzinga saņemšanai, autotirgus fak-
tiski ir ieguvējs, jo “atkrīt” potenciā-
li riskantie klienti, kas saistības uzņe-
mas neapdomīgi un kuriem vēlāk, ie-
spējams, vienkārši pietrūktu līdzek-
ļu mašīnas regulārajām apkopēm, 
remontiem, pat benzīnam. Tādējādi 
auto tirdzniecības uzņēmums, lai arī 
vairs neuzrāda jaunus tirdzniecības 
apjomu rekordus, jūtas vairāk pārlie-
cināts par saviem klientiem un viņu 
spēju pildīt saistības.

Tiesa, iespējams, tieši inflācijas ap-
karošanas plāna dēļ cilvēki aktīvāk 
izvēlas operatīvo līzingu, jo saskaņā 
ar likumu tam nemaz nav nepiecie-
šamas speciālas, legālos ienākumus 
apliecinošas izziņas. 

Jebkurā gadījumā var droši apgal-
vot, ka līzingi automašīnu iegādei pa-
stāvēja un pastāvēs arī turpmāk un, 
kopumā raugoties uz situāciju auto-
tirgū, var sacīt, ka tas kļūst stabilāks 
un pārdomātāks.

Adam Auto, sācis kā Opel automašīnu oficiālais pārstāvis Latvijā, desmit gados kļuvis par Baltijā vadošo Opel, 
Chevrolet un SsangYong dīleri, kas atvēris jau divas filiāles, plāno vēl vairāku filiāļu izveidi, turklāt apņēmies 
paplašināt arī pārstāvēto auto marku klāstu



“Mēs pārdodam labas, kvalitatīvas 
un iepriekš rūpīgi pārbaudītas maz-
lietotas automašīnas, kurām nav bail 
sniegt arī garantiju. Tā pieejama kat-
ram klientam,“ informē Adam Auto 
ģenerāldirektors Māris Varkalis.

Ar šo gadu Adam Auto iekļāvies ser-
tificētu lietotu automobiļu pārdošanas 
programmā G2. Tās ideja paredz, ka 
klientam tiek pārdota tikai pārbaudīta, 
droša un kvalitatīva automašīna. Kat-
ru no tām pārbauda mehāniķi, kuri pēc 
tam arī novērš visas tehniskās ķibeles. 
“Taču tehnika ir tehnika, un nekad ne-
var par visu būt pilnīgi drošs, tādēļ ar 
G2 pārdošanas zīmolu tirgotajām lie-

totajām automašīnām tiek sniegta 
arī garantija, kas klientam ļauj justies 
komfortabli,“ stāsta Māris Varkalis.

Atkarībā no automašīnu nobraukuma 

un vecuma tām tiek piešķirtas triju dažā-
du segmentu garantijas uz laiku līdz se-
šiem mēnešiem. Premium garantiju pie-
šķiram līdz 18 mēnešus vecām automa-
šīnām ar nobraukumu līdz 25 tūksto-
šiem kilometru, Select tiek piešķirta 18 
līdz 60 mēnešus vecām automašīnām ar 
nobraukumu no 25 līdz 80 tūkstošiem 
kilometru, bet Economy – automašīnām 
no 60 mēnešu vecuma ar nobraukumu 
vairāk nekā 80 tūkstoši kilometru.

Garantija arī mazlietotām automašīnām
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“Mēs esam apmierināti, ceru, ka uz-
ņēmums arī,” Latvijas Basketbo-
la savienības (LBS) ģenerālsekre-
tārs Arvīds Grigaļavičs ir pateicīgs 
Adam Auto par ieguldījumu sievie-
šu un vīriešu basketbola izlašu dar-
ba nodrošināšanā. 

LBS labvēļu pulkam Adam Auto pie-
vienojās pirms diviem gadiem. Šova-
sar draudzība un sadarbība kļuva vēl 
ciešāka – basketbolistu saimes rīcībā 
uz gadu nodotas četras Opel automa-
šīnas, bet divus SsangYong basketbo-
listi izmantos savām vajadzībām četru 
mēnešu garumā. Profesionālajā spor-
tā sīkumu nav. Lai izcīnītu uzvaras, 
sportistiem nepieciešams nodrošināt 
pēc iespējas labākus apstākļus. “Visu 
procesu koordinēšanā ērtās un jaunās 
automašīnas lieti noder,” uzsver Griga-
ļavičs. Viņš pozitīvi vērtē arī Ādažu po-
ligonā sarīkoto automašīnu testēšanu 
ar izlases basketbolistu piedalīšanos. 
Neformāliem pasākumiem ir svarīga 
nozīme kolektīva saliedēšanā. 

“Ceram, ka basketbolistu sasniegu-
mos savu roku esam pielikuši arī mēs. 
Basketbols Latvijā ir nacionālais spor-

ta veids, un tam mēs šeit redzam lie-
lu nākotni. Tādēļ vēlamies iet vienā 
solī un attīstīties kopā,” draudzību no-
vērtē arī Adam Auto mārketinga asis-
tente Baiba Goba. Adam Auto ir spor-

tisks uzņēmums, tādēļ atbalsta snieg-
šana Latvijas nacionālajam sporta vei-
dam tam šķiet ļoti dabiska, turklāt tas 
veicina tēla uzlabošanos un līdz ar to – 
palielina pārdošanas apjomus.

Jūnijā darbu sāka jaunais Adam 
Auto serviss Krasta ielā 97a. Tas 
vairāk nekā divas reizes ļāvis pa-
lielināt servisa jaudu un būtiski 
samazināt rindas.

Adam Auto Servisa vadītājs Rai-
monds Poškuss atzīst, ka, strauji pa-
lielinoties automašīnu tirdzniecības 
tempiem, aizvien lielāka slodze tiek 
uzlikta arī servisam, jo automašīnām 
vēlāk jānodrošina regulārās apko-
pes, arī remonti. “Darbs bija optimi-
zēts līdz maksimumam, bet tāpat re-
monts bija jāgaida apmēram trīs ne-
dēļas. Lai situāciju normalizētu, tika 
pieņemts lēmums par jauna paralē-
la servisa izveidi Krasta ielā 97a – ēkā, 
kur arī pirms tam Adam Auto izvietoja 
SsangYong tirdzniecības daļu. Jau jū-
nijā pēc remonta un nepieciešamo ie-
kārtu uzstādīšanas jaunais servisa ie-
cirknis sāka darbu un būtiski samazi-
nāja laiku, kas autoīpašniekiem jāgai-
da, lai spēkrats tiktu pie remonta vai 
apkopes,” atzīst Raimonds Poškuss. 
Šobrīd no pierakstīšanās līdz remon-

tam jāgaida ne vairāk par nedēļu, bet 
esot arī reizes, kad mašīnu uz servisu 
var vest jau pēc divām, trim dienām. 

Raimonds Poškuss uzsver, ka jau-
najā servisa iecirknī tiek veikti visi tie 
paši pakalpojumi un tādā pašā kva-
litātē kā galvenajā Adam Auto ēkā 
Krasta ielā 66. “Atverot jauno servisu, 
mēs esam papildus pieņēmuši darbā 
cilvēkus, taču tas nenozīmē, ka viņi 
visi strādā jaunajā iecirknī. Lai sagla-
bātu augsto kvalitāti un pilnībā at-
bilstu sauklim, ka mūsu meistari zina 
katru Opel, Chevrolet un SsangYong 
skrūvīti, veicām darbinieku pārdali – 
daļa mūsu īpaši pieredzējušo meista-
ru turpina darbu Krasta ielā 97a, bet 
jaunie darbinieki ir sadalīti pa abiem 
iecirkņiem,” skaidro servisa vadītājs. 

Raimonds Poškuss prognozē, ka 
nākamajos divos gados abiem ser-
visa iecirkņiem, vajadzētu tikt galā 
ar pieaugošo darba apjomu. Bet pēc 
tam tiks atvērts lielas jaudas serviss 
topošajā Adam Auto ēkā Katlakalnā. 
Var apgalvot, ka garo rindu jautāju-
mu ir izdevies atrisināt.  

Izglītība un konkurētspējas celša-
na ir tie pamatakmeņi, kas var vei-
cināt izaugsmi. Un te būtiska nozī-
me ir Gaismas pils idejas piepildīju-
mam. Tādēļ, dāvinot jauno automa-
šīnu Opel Zafira, par projekta atbal-
stītāju kļuvis arī Adam Auto.

Adam Auto Opel tirdzniecības vadī-
tājs Zigurds Liepa uzskata, ka ikvie-
nam inteliģentam sabiedrības locek-
lim savu iespēju robežās ir jāatbalsta 
Gaismas pils projekta īstenošana. “Tā ir 
goda lieta. Tas ir jautājums par mūsu 
valsts izaugsmi un konkurētspēju, tā-

dēļ arī Adam Auto ir devis savu nelie-
lo artavu projekta īstenošanā, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrī-
bai (LNBAB) dāvinot automašīnu Opel 
Zafira. Ceram, ka tā projekta īstenotā-
jiem atvieglos ikdienas darbus un tu-
vinās mērķa sasniegšanu,” stāsta Zi-
gurds Liepa.

Svinīgā dāvinājuma pasniegšanas 
ceremonijā, kas notika jūnijā, jaunās 
automašīnas atslēgas saņēma LNBAB 
direktore Karina Pētersone. Viņa atzina, 
ka līdz ar Adam Auto dāvāto Opel Zafi-
ra biedrība kļūst mobila. Paredzēts, ka 
ar automašīnas palīdzību biedrībai iz-
dosies apceļot Latvijas bibliotēkas, lai 
aizgādātu tām ziedotos datorus un ci-
tas nepieciešamās lietas, tādējādi pa-
darot modernus bibliotēku pakalpoju-
mus pieejamus visā Latvijā.

“Mums ir izdevies lauzt stereotipu, 
ka labākās lietas vienmēr atrodamas 
tikai galvaspilsētā. Beidzot klienti ir 
pārliecinājušies, ka Adam Auto filiālē 
Ventspilī viņi saņem tos pašus pakal-
pojumus, tādā pašā kvalitātē, kādā 
tie pieejami Rīgā, turklāt nereti par 
zemākām cenām un ietaupot laiku,” 
atzīst Adam Auto Ventspils filiāles 
vadītājs Ainars Kalniņš.

2004. gadā, uzņēmumam izvēršoties, 
Adam Auto uzsāka darbu Ventspilī. Arī 
te klientiem iespējams iegādāties Opel, 
Chevrolet un SsangYong automašīnas, 
izmantot servisa pakalpojumus, kā arī 
iegādāties mazlietotas automašīnas. 

Filiāles vadītājs Ainars Kalniņš atzīst, 
ka pirmie divi darbības gadi filiālei pa-
gāja, cenšoties lauzt kurzemniekos ie-
sakņojušos stereotipus. “Nomalēs dzī-
vojošiem cilvēkiem allaž ir šķitis, ka pie 
viņiem nekas īsti labs jau netiek pie-
dāvāts, tāpēc pēc augstākās kvalitātes 
precēm un lielajiem pirkumiem jāmē-
ro ceļš uz galvaspilsētu. Tikai tad, kad 
paši pārliecinājās, ka produktu un pa-
kalpojumu kvalitāte patiesi ir identis-
ka, kurzemnieki novērtēja iespējas, ko 
sniedzam, un laiku, ko ļaujam ietaupīt.” 

Vadītāja teikto apliecina arī uzņēmu-
ma darbības rādītāji – pērn visa gada 
garumā filiāle bija pārdevusi 78 jaunas 
automašīnas, turpretī šogad tikai līdz 
septembra vidum vien pārdoti jau 80 

jauni auto. “Jāatzīst gan, ka ļoti krasi iz-
jutām to, kā tirdzniecību ietekmē valsts 
uzsāktā cīņa ar inflācijas pieaugumu – 
piemēram, augustā tirdzniecības apjo-
mi kritās par apmēram 80 procentiem. 
Šīs pārmaiņas lielā mērā ir saistāmas ar 
daudzu iedzīvotāju oficiāli nedeklarē-
tajiem ienākumiem, kas viņiem neļauj 
pretendēt uz līzingu. Taču situācija sta-
bilizējas, un mēs prognozējam, ka auto-
mašīnu tirdzniecības intensitāte atjau-
nosies,” tā A. Kalniņš. Tiesa viņš atzīst, ka 
atšķirībā no Rīgas, kur autosalonu lielā-
kie klienti ir uzņēmumi, Ventspilī situā-
cija ir sarežģītāka. “Pamatā strādājam ar 
privātajiem klientiem. Tie veido 70–80 
procentus no mūsu klientūras,” situāci-
ju raksturo filiāles vadītājs.

Viņš arī uzsver, ka filiāles servisa rīcī-
bā ir vismodernākais aprīkojums auto-
mašīnu diagnostikas un remontu veik-
šanai, bet, lai piesaistītu patiesi zino-
šus meistarus, filiāle sadarbojas ar Kul-
dīgas profesionālo skolu un Kandavas 
tehnikumu.

Servisa meistari ir īpaši apmācīti dar-
bam ar Opel, Chevrolet un SsangYong 
automašīnām, taču viņi pārzina arī 
citu auto marku remontu. Un, kas bū-
tiski, pretēji mītam par to, ka pilnvaro-
to pārstāvju servisos pakalpojumu ce-
nas esot ārkārtīgi augstas, Adam Auto 
Ventspils filiāles servisa izcenojumi ir 
ļoti demokrātiski un spēj konkurēt pat 
ar daudzām mazajām darbnīcām. 

Ventspils filiāle lauž mītus

Uz servisu vairs 
nav jāgaida nedēļām

Adam Auto atbalsta Gaismas pils ideju

Latvijas basketbolistiem jauni auto

Jaunie Opel īpašnieki visā 
Eiropā var būt droši – ja gadīsies 
nokļūt nelaimē, palīgā steigsies 
speciāli izveidotā programma 
“Opel palīdzība uz ceļa”.

Jau kopš 2005. gada septembra arī 
Latvijā darbojas “Opel palīdzība uz 
ceļa”, kurā iekļautas visas Opel auto-
mašīnas, kuras klientiem piegādātās 
pēc 2005. gada 1. septembra. 

Palīdzības programmas noteikumi 
paredz, ka Opel vieglajām pasažieru 
automašīnām, kā arī Opel kravas auto-
mašīnām tiks nodrošināta bezmaksas 
palīdzība uz ceļa 24 mēnešu garumā, 
skaitot no auto iegādes brīža. 

Opel palīdzības programmas gal-
venais mērķis ir nodrošināt pircēja un 
tā automašīnas mobilitāti. Adam Auto 
Opel tirdzniecības vadītājs Zigurds Lie-
pa gan uzsver, ka nav pamata apšaubīt 
Opel automašīnu atbilstību visaugstā-

kajiem ražošanas standartiem un jau-
nākajiem tehnoloģiskajiem sasniegu-
miem. Taču ķibeles un negadījumi var 
notikt ar visām lietām – arī labi un god-
prātīgi saražotām, tādēļ tiek īstenota 
palīdzības programma, kas jauno Opel 
vadītājiem droši ļaus justies jebkurā Ei-
ropas vietā. 

Saskaņā ar programmu, ja tomēr at-
gadās tehniska kļūme, klientam ir jā-
piezvana Opel palīdzības centram. Šādi 
centri izveidoti vairāk nekā 40 Eiropas 
valstīs, tādējādi nodrošinot klienta un 
tā automašīnas mobilitāti arī braucie-
nos uz ārzemēm. Vienīgais, kas nepie-
ciešams – tā ir atbilstoši aizpildīta Opel 
garantijas grāmatiņa un “Opel palīdzī-
bas uz ceļa” reģistrācijas karte.

Programma “Opel palīdzība uz ceļa” 
paredz arī automašīnu transportēšanu, 
automašīnu nomu, ceļojuma turpinā-
šanas nodrošināšanu, viesnīcu rezervē-
šanu un rezerves daļu piegādi. 

“Opel palīdzība uz ceļa” 
ļauj justies drošāk

ADAM AUTO Avīze, klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem. Bezmaksas 
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Latvijas basketbola valstsvienības direktors Visvaldis Klintsons no Adam 
Auto saņem divu SsangYong atslēgas. Basketbolistu saimes rīcībā uz gadu 
nodotas arī četras Opel automašīnas

M. Varkalis un Z. Liepa 
ar lepnumu noraugās uz 
savu dāvinājumu Gaismas 
pilij. Ar šo soli uzņēmums 
ir kļuvis par projekta 
oficiālajiem atbalstītājiem

Laika ekonomijai un labākai 
informācijas apmaiņai šovasar 
Adam Auto izveidots intranets jeb 
uzņēmuma iekšējā tīkla vide.

Adam Auto Kvalitātes procesu un 
sistēmas pielietošanas vadītājs Aigars 
Jermolajevs atzīst, ka uzņēmumam ar 
daudzām struktūrvienībām, kas tur-
klāt izvietotas dažādās ēkās un pat pil-
sētās, ir nepieciešams gādāt par ātru 
iekšējās informācijas apriti un vieno-
tu dokumentu sistēmu. Līdz šim iek-
šējā saziņa par aktuāliem jautājumiem 

notika pamatā ar e-pasta starpniecī-
bu, taču šāds risinājums ne vienmēr 
ir pats efektīvākais. “Pirmkārt, iekšējās 
informācijas izsūtīšana noslogo e-pas-
tu, turklāt e-pastā vienuviet atrodas 
gan iekšējās, gan arī ārējās ziņas, un 
vēlāk, meklējot ko konkrētu, darbinie-
kam var nākties tērēt diezgan daudz 
laika pārlūkojot daudzos e-pasta sūtī-
jumus. Tagad visas uzņēmuma iekšē-
jās aktualitātes ir atrodamas intrane-
tā. Tā Rīgā, Ventspilī un Liepājā strādā-
jošie sistēmas darbinieki var ātri uzzi-
nāt par jaunumiem, turklāt intranetā 

ērti pieejamas arī dažādu dokumen-
tu formas.” 

A. Jermolajevs stāsta, ka katram dar-
biniekam, palaižot interneta program-
mu, datorā vispirms atveras iekšējā tīk-
la lapa, tādējādi darbinieks kā pirmos 
redz uzņēmuma jaunumus un aktuālo 
informāciju. “Tas ļauj izvairīties no si-
tuācijām, kad kāds darbinieks kaut ko 
nezina, jo aizmirsis ieskatīties e-pastā, 
kā tas ir gadījies iepriekš,” skaidro tīkla 
izstrādātājs. Patlaban aktuālo informā-
ciju uzņēmuma iekšējā tīklā var ievie-
tot jebkurš Adam Auto darbinieks. 

Pašiem savs tīkls iekšējās informācijas apritei



32 0 0 7 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 146b, Liepājā 
Tālr.: +371 3483930
Fakss: +371 3483929
e-pasts: liepaja@adamauto.lv 

“Draudzene jau protestē, bet tā ir 
slimība, kuru nevar izārstēt,” tā par 
savu aizraušanos ar motocikliem 
saka Adam Auto pārdevējs Lauris 
Gaņins, kurš šogad pirmo reizi 
izmēģinājis spēkus arī šosejas 
sacensībās.

Ātrums, adrenalīns, vēlme pilnvei-
dot sevi, panākumi un galu galā – vien-
kārši patīkamas sajūtas. Tās ir lietas, 
kuru dēļ Lauris vairākas reizes nedēļā 
trenējas, lai uzlabotu braukšanas pras-
mi ar šosejas motociklu. Viņam mērķis 
ir skaidrs: “Ir cilvēki, kas nopērk moci 
prestižam, lai palielītos meiteņu priek-
šā. Man tā nav, es gribu piedalīties sa-
censībās un braukt arvien labāk.” Lau-
ris startē “Durka Racing Team” organi-
zētajos amatieru mačos. Labākais viņa 
sasniegums ir vienā posmā iegūtā otrā 
vieta. Pirmajai sezonai tas nav slikti.

Šobrīd gan nākas iztikt bez spor-
tiskām aktivitātēm, jo pavisam nesen 
Lauris treniņā lauzis atslēgas kaulu: 
“Viens cits sportists patraucēja. Vaja-

dzēja acumirklī izlemt – vai nu braukt 
viņam virsū vai krist pašam… Tā man 
ir pirmā nopietnā trauma. Bet dažādi 
vieglāki savainojumi gadās bieži.” Lau-
ris plāno pavisam drīz atgriezties sa-
censību apritē. Ja izdosies atrast spon-
sorus, viņš cer ar laiku pāriet profesio-
nāļos un startēt ne tikai Latvijā, bet arī 
ārzemēs. Baltijas čempionāts ir pilnīgi 
reāli sasniedzams. Puisim šobrīd ir 23 
gadi – domājot par dziļāku dīķu ieka-
rošanu, nekas nav nokavēts. 

Septembra vidū Valsts 
asinsdonoru centra (VADC) 
donoru autobuss savā pirmajā 
izbraukumā piestāja Adam 
Auto teritorijā, kur uzņēmuma 
darbinieki cits pēc cita atsaucās 
aicinājumam un ziedoja asinis.

Izmantojot jauno, 320 000 latu vērto 
donoru autobusu, VADC cer efektīvāk 
risināt akūto asiņu trūkuma problēmu, 
kuras dēļ ir jāatliek daudzas plānveida 
operācijas. 

VADC autobuss paredzējis piestāt 
pie vietām, kur koncentrējas liels dau-
dzums ļaužu, piemēram, pie lielvei-
kaliem, arī ierasties pie daudzām lie-
lām organizācijām un uzņēmumiem, 
tādējādi vēršoties pēc palīdzības pie 
uzņēmumu darbiniekiem, klientiem 
un vienkāršiem garāmgājējiem. Savā 
pirmajā izbraukumā septembrī auto-
buss piestāja pie Adam Auto, kur, at-
saucoties aicinājumam palīdzēt, cits 
pēc cita asinis nodeva daudzi uzņē-
muma darbinieki – kā vadītāji, tā me-
hāniķi.  

Adam Auto Mārketinga nodaļas va-
dītāja Svetlana Vasjukova stāsta, ka 
dažiem Adam Auto darbiniekiem asins 
nodošanas procedūra raisīja dīvai-
nas sajūtas un radījusi nespēku, taču 
VADC speciālisti par katru mācēja pa-
rūpēties tā, lai pēc nozīmīgā labdarī-
bas pasākuma visi varētu turpināt dar-
bu. “Katrs no mums dabūja brokas-

tis, trīs latus un papildu brīvdienu, kas 
tiek pievienota klāt pie atvaļinājuma. 
Tas, protams, ir patīkami, taču vēl patī-

kamāka un svarīgāka ir atziņa, ka, zie-
dojot asinis, esam kādam palīdzējuši,” 
atzīst S. Vasjukova. 

Darbojoties mērķtiecīgi, izrādot 
interesi par darbu un ieinteresētību 
katrā klientā, arī pavisam jauns 
pārdevējs var gūt rezultātus, 
kas izraisa bijību un cieņu 
“vecajos bukos,” vērtējot savu 
pieredzi, atzīst jaunie Adam Auto 
automašīnu pārdevēji Linards 
Plūmītis un Rolands Avgustinovičs.

Linards darbu 
Adam Auto salonā 
sāka 2004. gada 
rudenī. “Pirms tam 
biju nodarbojies 
ar lietotu auto-
mašīnu tirdznie-
cību  – pats brau-
cu uz Vāciju, dzi-
nu šurp mašīnas, 
pats tās arī tirgo-
ju. No paziņām uz-
zināju, ka Adam Auto meklē darbinie-
kus automašīnu salonā, un nolēmu pie-
teikties. Galvenais vilinājums bija dar-
ba prestižs. Pēc pārrunām ar vadītāju 
tiku pieņemts, un sākās darbs, kas sā-
kumā nemaz nebija vienkāršs,” atceras 
Linards. “Vecie buki” tā nemaz nav prie-

cājušies par jaunpienācēju un arī ar pa-
domu sniegšanu īpaši neaizrāvās. “Biju 
vienkārši iemests jūrā, kur nu vajadzē-
ja mācīties peldēt.” Taču ar mērķtiecību 
un interesi par darbu Linards pierādīja, 
ka jaunpienācējs ātri var gūt tādus pa-
šus panākumus kā pieredzējušie kolē-
ģi un reizēm viņus pat pārspēt. “Pirmā 
mašīna, kuru pārdevu, bija Chevrolet 
Aveo. Pārdevu to sievietei, kas patiesībā 
bija meklējusi lietotu mašīnu. Taču man 
izdevās viņai izskaidrot, ka pirkt jaunu 
auto, ar kuru nebūs jādzīvojas pa ser-
visiem, viņai ir daudz ērtāk,” atceras Li-
nards. Šobrīd viņš pārdevis kopumā ap 
500 jaunu mašīnu.

Savukārt Ro-
lands pirmo auto 
pārdevis kādai ģi-
menei. “Pāris gai-
dīja mazuli un 
meklēja sev pie-
mērotu auto. Tā-
pat kā citi, viņi ap-
braukāja dažādus 
salonus un iebrau-
ca arī Adam Auto. 
Uzrunāju viņus, 
pat īsti nedomā-

jot, ka viņi patiesi kļūs par maniem pir-
majiem klientiem. Vienkārši uzklausīju 
jautājumus, devu atbildes, biju patiess, 
un tā pāris aizbrauca ar mūsu Opel As-
tra,” pirmo darījumu atceras Rolands. 
Viņš uzskata, ka pirmajā reizē, tāpat 
kā daudzās nākamajās, viņam darbā 
palīdzējušas labās zināšanas par kat-
ru konkrēto mašīnu un ieinteresētī-
ba konkrētā cilvēka vajadzībās. “Pat 
ja cilvēks uzreiz pasaka, ka konkrēta-
jā brīdī mašīnas tikai apzina un netai-
sās momentā neko pirkt, es esmu tik-
pat ieinteresēts viņā, kā tad, ja cilvēks 
grib pirkt mašīnu uzreiz. Labs klientu 
serviss, pārdevēja atsaucība un zinā-
šanas ir patīkama lieta, pēc kā klients 
vēlēsies atgriezties, un mums, pārde-
vējiem ir jāgādā, lai cilvēks vēlētos at-
griezties tieši pie mums,” pārliecināts ir 
Rolands. 

Šobrīd Linards un Rolands ir veik-
smīgi jauno automašīnu pārdevēji, 
kas ik pa laikam pārdošanas rezul-
tātu ziņā mēdz “izgriez pogas veca-
jiem bukiem”, un viņi ir pārliecinā-
ti, ka to var ikviens cits jaunais – at-
liek vien vēlēties strādāt un darīt to 
ar prieku.

“Viņi ir neatkārtojami! Ja kafejnīcā 
pie galda pamanīsi vienu, vari būt 
drošs, ka tūlīt turpat būs arī otrs, viņi 
vienmēr un visur iet kopā,” tā par di-
viem autoelektriķiem un diviem Vla-
dimiriem jeb Vovām – Moskaļiku un 
Bogdanu – saka kolēģi. Paši Vladimi-
ri par to nosmejas, vien piebilst, ka, 
vienā profesijā strādājot, vienmēr 
rodas arī kopīgas intereses. 

Tiesa, atklājas, ka abi Vladimiri pazīs-
tami jau krietni sen. Vairāk nekā pirms 
desmit gadiem viņus kopā savedušas 
abu sievas, kas esot draudzenes. Tad arī 
atklājies, ka abiem Vladimiriem ir teh-
niskā izglītība un ar to saistītas intere-
ses. 1999. gadā Vladimirs Bogdans sācis 
strādāt Adam Auto servisā. Tā kā kvalifi-
cēts, zinošs un labi izglītots meistars te 
vienmēr ir vajadzīgs, gadu vēlāk viņš ie-
teicis šo darbu Vladimiram Moskaļikam. 
“Abiem mums patīk darbs ar mašīnām, 
bet, jo īpaši, ar autoelektroniku. Tā arī ir 
iepazīta vislabāk, bet tāpat ik pa laikam 

gadās situācija, kad nepieciešama kolē-
ģa konsultācija. Tā nu sarežģītākos ga-
dījumus apspriežu ar Vladimiru, un te 
arī rodas tas stāsts, ka visur ejam kopā,” 
tā Vladimirs Bogdans. Savukārt Vladi-
mirs Moskaļiks piebilst, ka tā viņi māco-
ties viens no otra pieredzes, kas darbā 
ar aizvien jaunām automašīnām ir ļoti 
nepieciešams – jaunajos modeļos da-
žādu elektroiekārtu kļūst aizvien vairāk. 
“Tiesa, mums ir arī ļoti labs aprīkojums 
diagnostikai, kas visbiežāk ātri nosaka 
vainu, taču izņēmumi var gadīties vien-
mēr,” savu darbu raksturo V. Moskaļiks. 

Izrādās abiem Vladimiriem esot arī 
kopīga aizraušanās – tūrisms. Tiesa, 
pēdējos gados tam laika spēts atlici-
nāt pavisam maz, un daudz biežāk viņi 
viens pie otra griežas, meklējot konsul-
tācijas par darba lietām, nevis apsprie-
žot tūrisma pārgājienus. Un vēl viena 
būtiska iezīme – abi Vladimiri netur 
sveci zem pūra, bet ir ar mieru apmā-
cīt sava darba smalkumos jauniešus, 
kurus interesē autoelektronika. 

“Pēdējos četrus gadus visas manas 
brīvdienas aiziet vecas lauku mā-
jas restaurēšanā. Visus atjaunoša-
nas darbus daru pats un esmu pār-
liecinājies – tas, tāpat kā lāpstas ci-
lāšana un zemes rakšana, ir pati la-
bākā atpūta tādiem papīru bīdītā-
jiem, kādi esam mēs – biroju darbi-
nieki,” atklāj Adam Auto ģenerāldi-
rektors Māris Varkalis. 

Ūdens aka pagalmā, īsta sirdsmāji-
ņa, klusums un svaigs gaiss – tās ir vēr-
tības, kuras līdz ar 19. gadsimta dzirnav-
nieka māju iegādi Tukuma rajonā iegu-
vis Māris Varkalis. Ar nožēlu viņš stāsta, 
ka pašas vējdzirnavas karus un padom-
ju okupācijas gadus nav pārdzīvojušas. 
Arī dzīvojamā ēka, kuras vienu daļu kāds 
bija pamanījies iekārtot par kūti, M. Var-
kaļa īpašumā nonāca krietni bēdīgā stā-
voklī, taču, pateicoties īpašnieka neatlai-
dībai un darbam, lauku mājas pamazām 
iegūst jaunu izskatu ar senatnīguma 
pieskaņu, turklāt katrs atjaunotais stūris 
ir paša roku darināts. “Celtnieku brigādi 
noalgoju tikai ēkas jumta nomaiņai. Ar 
to arī pietika, lai saprastu, ka labāk tomēr 
visu darīt pašam – kamēr brīvdienās biju 
uz vietas un darbiem varēju sekot līdzi, 
celtnieki it kā visu darīja un darīja pietie-
kami labi, taču darbadienās, kad viņus 
personīgi uzpasēt nevarēju, visa strādā-
šana un mācēšana vienā mirklī pazu-
da. Šāda brigādes ganīšana prasa pārāk 
daudz nervu, un vēlāk viņu izdarītā labo-
šana rada arī liekus tēriņus. Tāpēc visus 
pārējos darbus esmu darījis un joprojām 
daru pats. Protams, tā iet lēnāk, taču vis-
maz vēlāk nav nepatīkamu pārsteigu-
mu, turklāt gūstu prieku no tā, ka kaut 
kas sanāk, ka kaut ko iemācos un patiesi 
labi atpūšos, lai jau pirmdienā atkal ķer-
tos pie papīru bīdīšanas,” savu pieredzi 
atklāj uzņēmuma ģenerāldirektors. 

Restaurējot ēku, M. Varkalis pētījis 
avotus par 19. gadsimta latviešu mājām. 
To pievilcīgo senatnīgumu viņš cenšas 

piešķirt arī savam īpašumam, tiesa, ar 
mūsdienīgāku materiālu palīdzību. 

Viņš atzīst, ka nereti pēc brīvdienām, 
kas pavadītas lauku mājās, ar šausmām 
vēro, cik blīvs un acīm saredzams kļuvis 
smogs virs galvaspilsētas: “Kļūst tikai 
traģiskāk un traģiskāk. Mēs brīnāmies 
par hroniski sāpošu galvu, nogurumu 
un miegainību, pat ja gulēts ir kriet-
ni – uzturoties šajā pilsētā ar tās sain-
dēto gaisu, savādāk nemaz nevar būt. 
Tāpēc esmu priecīgs par savu lauku no-
stūri, mieru, klusumu un svaigo gaisu, 
ko tas sniedz.” Pagaidām lauku mājas 
Tukuma rajonā M. Varkalim ir tikai brīv-
dienu un vasaras mītne, taču viņš neiz-
slēdz iespēju, ka pēc gadiem tās varētu 
kļūt arī par īstajām mājām.

Adam Auto darbinieki ziedo asinis

Servisa meistars Viesturs Bankovičs bija viens no 40 Adam Auto darbiniekiem, 
kuri nodeva asinis Valsts asinsdonoru centra donoru autobusā

Jaunie “griež pogas” vecajiem 

Adam Auto pārdevējs debitē motošosejā

Lauris Gaņins (vidū) labus 
rezultātus motošosejā sasniedzis 
jau savā pirmajā sezonā

Mūsu Vovas!

Ģenerāldirektors pārtop 
par restauratoru

Linards Plūmītis

Rolands 
Avgustinovičs

"Visu  daru pats. Gūstu prieku no 
tā, ka kaut kas sanāk, ka kaut ko 
iemācos un patiesi labi atpūšos, 
lai jau pirmdienā atkal ķertos pie 
papīru bīdīšanas," tā M. Varkalis

“Abiem mums patīk darbs ar mašīnām, bet, jo īpaši, ar autoelektroniku. 
Tā arī ir iepazīta vislabāk,” atzīst Vladimirs Moskaļiks un Vladimirs Bogdans



Jūlijā Ādažu pagasta Kadagā SIA 
Adam Auto sadarbībā ar Latvi-
jas Basketbola savienību rīko-
ja SsangYong apvidus automobiļu 
testus, kur ikviens varēja pārlieci-
nāties, ka SsangYong džipiem pat 
pilnīgi bezceļi ir izbraucami ceļi.

Testa braucienos SsangYong Rexton, 
Kyron un Actyon apvidus automašīnu 
spēku ļoti smagos braukšanas apstāk-
ļos varēja pārbaudīt gan Latvijas izla-
ses basketbolisti, gan arī citi pasākuma 

viesi. Adam Auto SsangYong tirdzniecī-
bas vadītājs Edgars Zvaunis atzīst, ka 
automašīnas sevi parādīja godam. “Ti-
kai braucieni patiesi smagos apstākļos 
parāda, ko īsti spēj šie modeļi, parā-
da to labākās īpašības un spēku. Esam 
gandarīti, ka pēc testa braucieniem 
mūsu mašīnu izturība, spēks un vien-
laikus arī komforts daudzos raisīja pa-
tiesu sajūsmu,” tā Edgars Zvaunis. Patī-
kami pārsteigti par ”korejiešu” spējām 
bija arī Adam Auto sadarbības partne-
ri – Latvijas izlases basketbolisti. 

Pretēji sākotnējiem plāniem ie-
spaidīgo apvidus auto Chevrolet 
HHR piedāvāt tikai ASV tirgum sti-
līgais, pārliecinošais un atšķirīgais 
HHR pieejams arī Eiropas un Latvi-
jas tirgū.

HHR ir unikāls automobilis, kura sa-
lona dizains un komforts ir apvieno-
ti, lai radītu auto, kas piemērots vi-
sām dzīves situācijām. Pateicoties lie-
lajiem, spārnos integrētajiem priek-
šējiem lukturiem, puslodes formas 
priekšējai restei un kopējam ameri-
kāniskajam dizainam, HHR būtiski iz-
ceļas uz citu automašīnu fona. Šī au-
tomašīna ir īstā izvēle cilvēkiem, kas 
vēlas būt atšķirīgi, piesaistīt ziņkārīgo 
skatienus. “Īsta amerikāņu auto pa-
raugs. Liels, spēcīgs un pārliecinošs,” 
tā jauno minivenu raksturo Adam 
Auto Chevrolet tirdzniecības vadītājs 
Ruslans Vlasjuks.

Kopējais HHR garums ir 4475 mili-
metri, bet bagāžas tilpums –1787 lit-
ri. Tajā ir iespējams ērti ievietot visda-
žādāko kravu. Būtiski, ka HHR ir ne ti-
kai izcili plašas bagāžas novietoša-
nas iespējas, arī tā salons ir aprīkots 
ar augstvērtīgiem instrumentiem, kas, 
tāpat kā hroma akcenti, pastiprina īpa-
šo amerikānisko sajūtu.

Visu HHR modeļu standarta aprī-
kojumā ietilpst gaisa kondicionētājs, 
centrālā atslēga, elektriski regulēja-
mi spoguļi, kruīza kontrole un bezat-
slēgas aizdedze. Auto pieejams ar 2,4 l 
benzīna dzinēju, kā ar automātisko, tā 
arī mehānisko pārnesumu kārbu. 

Apcerot vērtīgo jaunumu, Ruslans 
Vlasjuks ir pārliecināts, ka šī būs auto-
mašīna cilvēkiem, kas vēlas atšķirties. 
Zinot par daiļā dzimuma tieksmi pēc 
skaistām un atšķirīgām lietām, viņam 
nav šaubu, ka Chevrolet HHR īpaši iekā-
ros un izvēlēsies tieši sievietes. 

2 0 0 74 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 146b, Liepājā 
Tālr.: +371 3483930
Fakss: +371 3483929
e-pasts: liepaja@adamauto.lv 

Šogad visā Baltijā pieejamas tikai 
14 jaunās SsangYong Actyon Sports 
automašīnas ar daudzveidīgām pi-
kapa kravas kastes modifikācijas 
iespējām. Unikālo auto iespējams 
apskatīt un iegādāties arī Adam 
Auto salonā Rīgā, Krasta ielā 97a.

Jaunais, daudzveidīgais auto bū-
vēts uz apvidus mašīnas SsangYong 
Actyon bāzes. Arī tehniskais nodroši-
nājums pikapam ir līdzīgs – spēkrats 
aprīkots ar divlitru 141 Zs turbodīze-
ļa dzinēju un piecpakāpju mehānis-

ko vai četrpakāpju automātisko pār-
nesumu kārbu. Pieejamas gan piln-
piedziņas, gan aizmugures piedzi-
ņas versijas. Taču pats būtiskākais – 
jaunais Actyon ir džips ar pikapa virs-
būvi, turklāt iespējams izvēlēties da-
žādas kravas kastes pārseguma mo-
difikācijas. Var izvēlēties kravas kas-
tes kamuflāžu, kas ērti pievienojama 
un izskatās kā džipa virsbūves turpi-
nājums – tai ir arī logi; var izvēlēties 
arī tādu pārsegu, kas kravas kasti pār-
klās, bet saglabā tās vizuālo apveidu.

Adam Auto salonos SsangYong Ac-
tyon Sports pieejams jau oktobrī, tur-
klāt par cenu, kas ir zemāka nekā bā-
zes Actyon modelim – no 20 900 eiro. 
Būtiski, ka mašīnai ir pieejama dubul-
tā kabīne ar piecām vietām.

Jaunās SsangYong Actyon Sports 
īpaši piemērots cilvēkiem, kam ikdie-
nā nākas pārvadāt dažādus priekšme-
tus, ko mašīnas salonā vienkārši ne-
gribas likt – būvmateriālus, caurules, 
lauksaimniecības produkciju u.tml. Tā 
ir lieliska izvēle gan celtniecības uzņē-
mumiem un zemniekiem, gan arī aktī-
va dzīvesveida piekritējiem.

Nav noslēpums, ka Opel Antara 
un Chevrolet Captiva tiek ražotas 
vienā rūpnīcā un pat uz viena 
konveijera. Tādēļ loģiski, ka abas 
mašīnas ir arī stipri līdzīgas. Taču 
vienlaikus tās ir arī ļoti atšķirīgas 
un paredzētas dažādiem cilvēkiem. 
Salīdzināsim abus spēkratus 
un paanalizēsim, par kādiem 
cilvēkiem rūpnīca ir domājusi, 
konstruējot un ražojot katru no 
auto markām. 

Adam Auto Opel tirdzniecības vadī-
tājs Zigurds Liepa atzīmē, ka Opel An-
tara un Chevrolet Captiva ir divas atšķi-
rīgas automašīnas ar atšķirīgām filozo-
fijām un atšķirīgu mērķauditoriju. 

Jaunā Antara ir radīta stilīgai dzī-
vei pilsētā, tā ir izsmalcināta, gau-
mīga un izgatavota no visaugstākās 
kvalitātes materiāliem. “Antara būtī-
bā ir domāta aktīvam pilsētniekam, 

vecumā ap 30 gadiem. Tā lieliski jū-
tas pilsētas ielās, taču ir droša un uz-
ticama arī brīžos, kad pa sliktākiem 
ceļiem jādodas uz upes krastu, mežu 
vai jūru sērfot. Antara ir prestiža au-
tomašīna, tā liecina par īpašnieka 
stilu, nepieciešamību pēc skaistām, 
smalkām un līdz sīkākajai detaļai no-
strādātām lietām,” tā šo automašīnu 
raksturo Z. Liepa. Viņš uzsver, ka Opel 
Antara piederību augstas klases au-
tomašīnām apliecina arī daudzveidī-
gās papildaprīkojuma iespējas. Šis ir 
auto, kas paredzēts aktīvam jaunam 
cilvēkam, kam svarīgi ne tikai nokļūt 
no viena punkta citā, bet kurš vēlas 
arī izbaudīt braucienu, automašīnas 
smalko apdari un aprīkojumu.

Turpretim no tā paša konveijera 
nākusī Chevrolet Captiva ir “musku-
ļaināka”, robustāka, tas ir auto, kas 
piemērots praktiskam cilvēkam. Par 
to liecina arī fakts, ka atšķirībā no 

piecvietīgās Antara, Chevrolet Cap-
tiva ir pieejama arī ar septiņām vie-
tām. Turklāt Captiva ir iespējams no-
pirkt arī par zemāku cenu. “Captiva 
vairāk ir apvidus automašīna, kas pa-
redzēta smagiem ceļa apstākļiem. Tā 
drīzāk labi jūtas laukos, nevis pilsētā, 
tā ir masīvāka, spēcīgāka, vairāk pa-
redzēta darbam. Šī ir mašīna ģimenei 
ar praktisku domāšanu un dzīvesvei-
du. Tā ir nedaudz garāka, attiecīgi tās 
ietilpība ir lielāka, tajā iespējams ie-
rīkot septiņas sēdvietas. Tie ir būtis-
ki argumenti, lai praktiskas ievirzes 
cilvēks, kuram stilīgums un smalku-
mi nav tā aktuālākā lieta, izvēlētos 
tieši Chevrolet Captiva,” pārliecināts 
ir Adam Auto Chevrolet tirdzniecības 
vadītājs Ruslans Vasjuks. Būtiski, ka 
Captiva ir pirmais Chevrolet apvidus 
automobilis, kam pieejams arī 2 l dī-
zeļdzinējs kā ar manuālo, tā arī ar au-
tomātisko ātrumkārbu. 

Adam Auto salonā jau pieejams 
jaunais SsangYong Kyron, kas tagad 
mainījies ne tikai vizuāli, bet kļuvis arī 
jaudīgāks.

Jaunajam SY Kyron pamatos ir sa-
glabātas klasiskās konstrukcijas, taču 
ar it kā nelieliem, bet kopīgam dizai-
nam būtiskiem elementiem tas iegu-
vis gluži jaunu veidolu. 

Būtiski, ka jaunais Kyron ir ticis pie 
jauna dizaina aizmugurējiem luktu-
riem – iepriekšējā Kyron modelī tos 
daudzi kritizēja. Pārmaiņas skārušas 
arī auto purngalu. Tas ir ieguvis jau-
na dizaina miglas lukturus un arī citus 
elementus, kas it kā jau iepazīto kla-
sisko mašīnu parāda gluži citādu.

Jaunajam Kyron ar mehānisko āt-
rumkārbu ir tāds pats 2,0 l dzinējs, 
kāds bija iepriekšējam. Mašīnai ar au-
tomātisko piecpakāpju ātrumkārbu ir 
2,7 l dzinējs. Iespējams iegādāties au-
tomobili ar pastāvīgo pilnpiedziņu 

(4WD) – kā Rexton – un arī ar pārslē-
dzamu pilnpiedziņu, kas ļaus braukt 
ne tikai pa ceļiem, bet droši doties arī 
bezceļu apvidū. 

Kyron bāzes modelis ir bagātīgi ap-
rīkots ar dažādām drošības un ērtas 
braukšanas papildierīcēm.

Tiesa, ja klienta izvēle ir klasis-
kas vērtības, Adam Auto salonā Kras-
ta ielā 97a joprojām ir nopērkams arī 
Kyron ar tā sākotnējo dizainu.

Jaunajai Astrai arī sedans 

Antara pret Captiva – 
smalkums pret muskuļiem

SsangYong Actyon 
kļuvis daudzveidīgs

Amerikai paredzētais 
Chevrolet HHR arī Latvijā 

Kyron kļuvis jaudīgāks
un iegūst jaunu veidolu

SsangYong arī bezceļš 
ir izbraucams ceļš

Ar novembri Adam Auto salonā pieejama jaunā Opel 
Astra Sedan, kas paplašina šīs pieprasītās automašī-
nas virsbūvju daudzveidību.

Adam Auto Opel tirdzniecības vadītājs Zigurds Liepa 
informē, ka Astra Sedan, tāpat kā iepriekšējās jaunās As-
tras versijas, ir pieejama gan ar benzīna, gan arī ar dīzeļa 
dzinēju. Tāpat ir iespējams izvēlēties Astru gan ar manuā-
lo, gan arī ar mehānisko pārnesumu kārbu.

Z. Liepa atzīst, ka šī modeļa ienākšana Latvijas tirgū 
vairos pieprasītās Opel markas dažādību, joprojām pie-
dāvājot lielisku kvalitāti un izpildījumu par samērīgu 
cenu. Jaunā sedana cena – sākot no 10 640 latiem.

Jaunā Opel Astra Sedan ir pieejama arī Adam Auto filiā-
lēs Ventspilī un Liepājā.

Andris Biedriņš pie auto stūres jūtas tikpat labi kā basketbola laukumā

Chevrolet HHR ir moderni aprīkots praktisks auto, kas noteikti piesaistīs 
ziņkārīgo skatienus

Nebūtiskas izmaiņas vērtušas 
Kyron vēl pievilcīgāku

SsangYong Actyon Sports ir gan 
pikaps, gan arī ērti lietojams 
ikdienas braucienos

Antara piemērotāka aktīvam jaunam cilvēkam, kurš 
vēlas izbaudīt braucienu, automašīnas smalko apdari 
un aprīkojumu

Captiva ir nedaudz garāka, tās ietilpība ir lielāka, tajā 
iespējams ierīkot septiņas sēdvietas, tāpēc tā vairāk 
piemērota praktiskam cilvēkam


