
Ronalds Cimoška

Kas gan varētu būt vienkāršāks par
motocikla uzbūvēšanu, padomās cilvēks,
kas nav šīs jomas eksperts. Paņemsim dzi-
nēju, ieliksim rāmī, priekšējā dakša, aiz-
mugurējā, divi riteņi, bremzes, sēdeklis —
un aiziet jūriņā… 

Viss šķiet vienkārši? Nepavisam ne. Par
to es kārtējo reizi pārliecinos, testējot
motociklus.

Šodienas studijas viesis, skaistulis un
švīts no valsts, kuras iedzīvotāji jau dzīvo

muzejā, tīrasiņu itālietis „MV Agusta
Turismo Veloce Lusso 800”, kurš bija viens
no pretendentiem uz “Latvijas gada moto-
cikls 2016” tituliem. 

Itāliešu tehnika… Nu nezinu, ko par šo
jautājumu lai saka. Mūsu iedzīvotāji spe-
ciāli iet uz muzeju, bet itālieši tur jau
dzīvo. Varbūt tādēļ lielākā daļa lietu, ko
viņi ražo, pašas par sevi ir mākslas darbi?
Mūsu viesis nav izņēmums. Motocikls ir ne

tikai vizuāli ļoti pievilcīgs (kā nu ne, jo
pamatā tas ir tas pats „Brutale”, kas izpel-
nījās nedalītas motosaimes simpātijas kā
viens no skaistākajiem pagājušā gada
motocikliem), bet arī burtiski pārbāzts ar
dažnežādākajiem tehniskajiem risināju-
miem kā tāda kāzu torte. Labi tas ir vai
slikti — pēc mirkļa noskaidrosim.
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«MV Agusta Turismo
Veloce Lusso 800»

Kaspars Bergmanis

Pirms 20 gadiem — 1996. gada
novembrī — iznāca pirmais „Informācija
autovadītājiem” numurs, kurš gluži kā
bērns, laikam ritot, ir mācījies un cīnījies
par vietu zem saules, lai nostātos uz
kājām. Ar laikrakstu ir izaugusi viena paau-
dze, kura jau pati stūrē savus auto, strādā
un dibina ģimenes.

Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā,
kurā tehnoloģijas attīstās gaismas ātrumā.
Kad sākām veidot laikrakstu, mobilais tele-
fons bija ekstra — nu gluži kā palietots
auto no Vācijas. Par to, kas ir internets,
zināja tikai retais. Simtiem gadu cilvēki ir
lasījuši grāmatas un avīzes, un likās, ka tik
stabilu jomu kā drukātā prese nevar satri-
cināt nekas. Tagad cilvēki arvien vairāk
laika tērē, lasot ziņas internetā, izraisa avā-
rijas „postojot” ierakstus sociālajos tīklos.
Pirms neilga laika latviešu valodā iznāca
daudz auto žurnālu, bet tagad tikai viens
un tas pats — reizi divos mēnešos. Bet
„AutoInfo” ir palicis. Tas ir skumji, jo šajos
konkurentu izdevumos strādāja talantīgi
žurnālisti, kuru rakstus bija interesanti lasīt.
Tiekoties klātienē ar kolēģiem, diskutējām
un dalījāmies ar saviem iespaidiem. Šobrīd

daudzi rakstošie žurnālisti atraduši sev
darbu citos plašsaziņas līdzekļos un infor-
mē sabiedrību par auto jaunumiem no TV
ekrāniem, interneta vietnēm un radio. Arī
mēs nestāvējām uz vietas — radījām laik-
raksta „AutoInfo” interneta žurnālu
„www.autonews.lv”, lai mūsu pastāvīgie
lasītāji varētu sekot līdzi auto jomas jaunu-
miem, un aktīvi piedalāmies radio diskusi-
jās, liekot nosarkt dažam labam ierēdnim.

Atskatoties uz noieto ceļu, saprotu, ka
tas nekad nav bijis viegls, bet to var
paveikt tikai kopā ar uzticamiem cilvē-
kiem, kuri strādāja un strādā izdevniecībā
„AutoInfo”. Es no sirds vēlos pateikties
ikvienam „AutoInfo” komandas loceklim,
pastāvīgajiem lasītājiem un reklāmas
devējiem, bez kuriem nav iedomājama
laikraksta pastāvēšana.

Vai „AutoInfo” sasniegs 30 gadu sliek-
sni? Kas to lai zina! Pavisam nesen uz elek-
tromobiļiem skatījās ar skepsi, bet šodien
tā ir realitāte. Viens gan ir skaidrs — pār-
maiņas briest ļoti lielas un mēs tās piedzī-
vosim. Vai tā būs elektrība ar attīstītu ener-
ģijas uzlādes staciju tīklu vai dīzeļdegviela,
kas izgatavota no pārstrādātiem atkritu-
miem. Drukātā prese bija ir un būs, bet ne
tādā apjomā, kādā tā bija XX gadsimtā.
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Agnis Krauja 

Pagājušajā rudenī „Opel” laida klajā
jauno „Astra” paaudzi, bet pavasarī Ženē-
vas motoršova priekšvakarā Eiropas Gada
auto konkursa žūrija paziņoja, ka fināla
balsojumā jaunā „Opel Astra” kļuvusi par
2016. gada uzvarētāju. Jau kopš 1991.
gada „Opel Astra” pastāvīgi cīnās par
līderpozīcijām tirgus vispopulārākajā seg-
mentā — kompaktklasē. Segmenta etalons
„VW Golf” aizvien bijis svarīgākais „Opel”
kompaktnieku konkurents vēl kopš sena-
jiem „Kadett” laikiem. Šajā autotirgus seg-
mentā sāncensība allaž ir bijusi nežēlīga,
taču pēdējā laikā klasiskajiem kompaktkla-
ses spēkratiem jāspēj izturēt konkurenci,
ko rada par modes lietu kļuvušie mazie un
kompaktie krossoveri, tādi kā „Opel
Mokka” un „Nissan Qashqai”. Latvijas
tirgū „Astra” varētu klāties grūtāk nekā
citur Eiropā, jo satiksmes infrastruktūra pie
mums ir visbēdīgākajā stāvoklī un krosso-
veri ar lielākiem riteņiem un paaugstinātu
klīrensu šādos apstākļos daudziem šķiet
pievilcīgāki. Tomēr mūsu lielais degustāci-
jas brauciens atklāja, ka „Astra” arsenālā ir
daži pārsteidzoši efektīvi „slepenie iero-
či”…

Jaunā „Astra” ir pilnīgi jauns „Opel”
modelis — mazāks, vieglāks, ekonomis-
kāks, taču ietilpīgāks un mūsdienīgāks
nekā līdzšinējās paaudzes modelis, kurš,
kā savulaik rakstīja „Auto Info”, dizaina un
sajūtu līmenī jau bija uz vienas pakāpes ar
klases etalonu „Golf”. Liekais svars bija
vienīgā iepriekšējā modeļa problēma, kas
radīja blaknes ne tikai degvielas patēriņa
un paātrinājuma rādītājos, bet arī vadāmī-
bā, lai gan jāatzīst, ka smagnējā gaita
kompaktajam auto piešķīra zināmu solīdu-
mu. „Opel” dizaineriem tagad izdevies

auto masu jūtami samazināt — par 120—
200 kg atkarībā no komplektācijas.
Tostarp virsbūve ir padarīta par 20 pro-
centiem vieglāka nekā iepriekšējam mode-
lim (no 357 uz 280 kg), bet šasija — par
50 kg vieglāka. Svara zaudēšana pozitīvi
ietekmējusi stūrēšanas precizitāti, vadāmī-
bu un degvielas patēriņu. Savukārt virsbū-
ves iespaidīgais aerodinamikas koeficients
CX 0,25 sekmē klusāku un ekonomiskāku
braukšanu.

Dizains turpina iepriekšējā paaudzē
aizsākto „Opel” stilistisko valodu, kurā
apvienots skulpturāls mākslinieciskums un
vācu precizitāte. „Astra” tagad ir kļuvusi
vēl izskatīgāka, gaisīgāka, prestižāka un
sportiskāka, tā ieguvusi gandrīz vai kupe-
jas siluetu. Izceļas asās līnijas, sportiskās
formas un oriģinālais aizmugurējo statņu
veidojums, kas atvieglo auto silueta vizuā-
lo uztveri un rada iespaidu, ka šis „lidojo-
šais” jumts nemaz nav saistīts ar auto aiz-
muguri. Starp citu, šāds risinājums beidza-
majā laikā kļuvis par modes lietu, ar to
lepojas pat smalkais „Lexus RX” krosso-
vers. Kopumā jaunā „Astra” ir relatīvi
zema un plata. Salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo jaunā ir kļuvusi par 50 mm īsāka un 26
mm zemāka. Tomēr nedz kompaktie izmē-
ri, nedz arī riteņu bāzes samazinājums (par
20 mm) nav ietekmējis salona komfortu.
Lai gan virsbūve ir kļuvusi nedaudz īsāka,
aizmugurē pasažieri sēž zemu un salons
subjektīvi šķiet lielāks. Skaitļi šo iespaidu
apstiprina — otrās rindas pasažieru telpa
ceļgalu zonā palielinājusies par 35, bet
galvas rajonā par 22 milimetriem. Bagāžas
nodalījuma tilpums standartā ir 370 litri,
kas gan nav no lielākajiem klasē. Toties
otrās rindas sēdekļu atzveltnes noliektā
pozīcijā veido līdzenu grīdu ar bagāžnieku.

Iepriekšējās „Astra” sportiskais vadītā-

ja kokpits bija nodalīts no pasažiera zonas,
bet jaunajā modelī konstruktori izšķīrušies
par labu braucējus vienojošam horizontā-
lam panelim ar simpātisku centrālo konso-
li. Sportiskā stūre harmonē ar dziļajām
mērskalām, un viduskonsolē agrākā pogu
biezokņa vietā atrodams lakonisks taustiņu
izkārtojums. Stabila sēdpozīcija, parocīga
stūre un pareizi novietots pārnesumu
selektors. Pārskatāms un labi lasāms
mērinstrumentu bloks. Pēc vadītāja uzska-
tiem, svarīgāko informāciju tajā var izcelt
uz nelielā ekrāniņa, kas atrodas starp spi-
dometra un tahometra apaļajām skalām.
„IntelliLink” multimediju sistēmas 7 collu
skārienjutīgais ekrāns organiski iekļaujas
priekšējā paneļa centrā.

Jaunajā „Astra” izmantoti jaunākās
„Opel” sērijas turbomotori. Trīs darba til-
puma benzīnnieki un viens dīzelis. Taču
jaudas versiju ir krietni vairāk. 1,0 litru
„Turbo Ecotec” piedāvā 105 ZS, bet 1,4
litru „Turbo Ecotec” — 125 un 150 ZS,
savukārt 1,6 litru „Turbo Ecotec” — pat
veselus 200 zirgspēkus. 1,6 litru „CDTI
Ecotec” turbodīzelis sniedz 95, 110 un
136 ZS jaudas versijas, bet, aprīkots ar
divām turbīnām, spēj sasniegt arī 160 ZS
jaudu. Bāzes versijām pieejams 1,4 litru
„Ecotec” benzīna motors ar 100 ZS jaudu.
Sešas no iepriekš uzskaitītajām dzinēju
versijām pēc izvēles piedāvā gan manuālo,
gan automātisko pārnesumkārbu. Pavasarī
pirmā mūsu degustētā bija „Astra 1.6
CDTI 6AT Innovation” — tātad aprīkota ar
otru jaudīgāko 1,6 litru turbodīzeļa versiju
ar 136 ZS jaudu un sešpakāpju automātis-
ko transmisiju. Sulīgam dīzelim — turklāt
ar automātu — neapšaubāmi piemīt tāds
nedaudz laisks šarms. Paātrinājums līdz
simtiņam nav galvu reibinošs — 9,7
sekundes. Taču dzinējs spēj pasniegt pie-
tiekami lielu ņūtonmetru porciju ikreiz,
kad vadītājam sagribas uzmīt uz gāzes
pedāļa. Dinamikā to pārspēj tikai trīs jau-
dīgākie motori, bet cēliens jau no zemiem
apgriezieniem ir ļoti labs (maksimālais
griezes moments 320 Nm no 1250 apgr.).
Turklāt „Astra 1,6 CDTI” ir starp tiem reta-
jiem automobiļiem, kuri reālos ceļa
apstākļos ļauj viegli sasniegt tehniskajos
datos minētos degvielas patēriņa rādītājus
— 4,6 l/100 km. Jaunajam modelim pie-
kare veidota pēc tās pašas shēmas kā
iepriekšējam. Priekšā ir tradicionālie
„McPherson” statņi, bet aizmugurē —
daļēji atkarīgā torsionu sija. Taču ieguvumi
no svara samazinājuma un jaunajiem šasi-
jas regulējumiem jūtami jau pirmajos
brauciena metros — atsaucība stūrei,
paātrinājumi un bremzēšana notiek vācu
autobūves labākajās manierēs. „Astra 1,6
CDTI” ar automātu ir labs cenas un snie-
guma, kā arī ekspluatācijas izdevumu
kompromiss. Šī „Astra” ar dīzeļa dzinēju
maksā vismaz 22 325 eiro bez papildaprī-

kojuma. 
Otra degustētā „Astra” bija spilgti sar-

kanā krāsā. Sarkanā krāsa jaunajai astrai
piestāv, tā piesaista kā magnēts, un auto-
mašīna burtiski izstaro prieku un mērķtie-

cīgu dinamiku. „Opel Astra 1,4 Turbo
Dynamic” ir pilnais nosaukums mūsu
degustētajam automobilim, ar kuru septi-
ņās dienās pa Latvijas, Lietuvas un Polijas
ceļiem veicām 1782 kilometrus. Šis 150
zirgspēku 1,4 litru benzīna turbodzinējs
nodrošina labu paātrinājumu jau ar relatī-
vi zemiem dzinēja apgriezieniem.
Sešpakāpju manuālā pārnesumkārba slē-
dzas viegli un precīzi. Dzīvīgais motors
kopā ar pieskaņotu transmisiju ir gatavs
ietērpt vadītāja noskaņojumu atbilstošā
pārvietošanās dinamikā. Kruīza režīmā
„Astra” pielīdzināma dūcošai bitei, jo
motora skaņa salonā ir tikko dzirdama,
toties sportiskos režīmos tā demonstrē
mazajam dzinējam šķietami pārdabiskas
spējas, dinamiski ieskrienoties līdz simti-
ņam 8,5 sekundēs. Paātrinājuma brīžos
„Astra” pilots jūt taustāmu ātruma baudī-
jumu un var pat sajūsmā dziedāt unisonā
ar ņipro turbomotoru, kad tas iekārto auto
nākamajā līkumu kaskādē. Turklāt pārlieci-
nājāmies, ka šis motors ir gatavs aizvizināt
ievērojamos tālumos, jo vidējais degvielas
patēriņš mūsu garā brauciena laikā — 5,9
litri uz 100 km — tikai pavisam nedaudz
atšķīrās no ražotāja norādītajiem 5,1 l/100
km. Kaut vai tāpēc vien es mīlu „1.4
Turbo”! Ar visu bagātīgo papildaprīkoju-
mu mūsu auto maksā 28 567 eiro.

„Astra” uzvedība uz ceļa ir labi pare-
dzama un prognozējama. Auto brauc līga-
ni, ļoti labi tur kursu arī lielā ātrumā un
stūrei pakļaujas precīzi. Starp citu, kons-
truktori jaunajā modelī atteikušies no
„FlexRide” adaptīvajiem amortizatoriem,
taču esošais piekares kalibrējums ir tuvu
ideālam un ļauj pēc vajadzības gan baudīt
komfortablu kruīza režīmu, gan noķert
sportiskas vadīšanas kaifu. Auto gaita ir

stingra un saturīga, uz ceļa tas turas stabi-
li un paklausīgi seko stūrei, ļaujot izbaudīt
gan to, kā tas ieguļ pagriezienu virāžās,
gan to, cik pacietīgi spēj izturēt pavisam
nejēdzīgu „trīsdimensiju asfalta” posmu
apjomīga ceļu remonta zonā. Arī lielākā
140—150 km/h ātrumā uz maksas šosejas
„Astra” neliek vilties — auto ir stabils,
trokšņu izolācija ir laba un kopumā ar to
braukt ir patīkami. Jāpiebilst, ka Polijā
ceļu infrastruktūra ir krietni labāka kā pie
mums un braucēji ir daudz laipnāki un
relaksētāki un viņu uzvedībā nav ne grama
agresijas. Ja reiz šaurā ceļa posmā nākas
visiem braukt aiz fūres (reiz pat aiz velosi-
pēdistu kolonnas), tad visi pacietīgi rindi-
ņā tā arī brauc, bez jebkādiem izlēcie-
niem, līdz rodas iespēja to pakāpeniski
apdzīt…

Veidojot „Astra K” (tāds ir jaunā
modeļa kods), vācu auto ražotājs ir mainī-
jis mašīnas filozofiju. „Opel” mārketinga
speciālisti laikam secinājuši, ka mūsdienu
pircējiem vairāk nekā tradicionālie spēkra-
tu kvalitātes kritēriji (dinamika un vadāmī-
ba) rūp modernās vadības palīgsistēmas
un iespēja auto multimediju kompleksu
savietot ar dažādiem gadžetiem. Jaunais
„Opel” ir burtiski piesātināts ar modernām

sistēmām un tehnoloģiskām ierīcēm, kuru
uzdevums ir atvieglot dzīvi vadītājam un
pasažieriem. Cita starpā parādījušās tādas
dāvanas moderno tehnoloģiju gardēžiem
kā multimediju „IntelliLink” sistēmas pilnī-
ga komunikācija ar „iPhone” un
„Android” mobilajām ierīcēm, savietoja-
mība ar „4G” tīklu (vietās, kur tas ir pie-
ejams), kā arī „Wi-Fi” pieeja septiņām
iekārtām vienlaikus. Pat ja ar 21. gadsimta
tehnoloģijām esat „uz jūs”, braukšanu
atvieglos automātiskā parkošanās sistēma,
atpakaļskata kamera, aklo zonu uzraudzī-
bas sistēma, joslu maiņas asistents, ceļa
zīmju atpazīšanas sistēma, sadursmju brī-
dinājuma sistēma u. tml. Turklāt „Astra”
griestu konsolē ir parādījusies zaļa
„OnStar” funkcijas glābējpoga. To nospie-
žot, auto vadības dators automātiski pie-
slēdzas operatoru centram, kur laipns
diennakts palīdzības dienesta darbinieks
centīsies sniegt visus nepieciešamos pado-
mus (kā aizbraukt līdz konkrētajai adresei,
kur atrodas tuvākā degvielas uzpildes sta-
cija, kur atrast naktsmājas u. tml.), bet kri-
tiskā situācijā pēc GPS koordinātām nosū-
tīs pie automobiļa avārijas glābšanas vie-
nību.

Par šo „Opel” jauno filozofiju auto
presē lasāmi dažādi, bieži vien diametrāli
pretēji viedokļi. Vieni uzskata, ka „Astra”
pilnīgi pamatoti uzsvars likts uz komforta
palielināšanu salonā un progresīvāko teh-
noloģiju pieejamību izklaides, komunikā-
ciju un drošības jomā. Jo, ar ko gan citu
piesaistīt jaunus klientus situācijā, kad visi
tirgū pieejamie auto, kuru cena sākas no
18 tūkstošiem, bet nepārsniedz 40 tūksto-
šus, brauc apmēram vienādi labi. Otrās
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Opel Astra lielā degustācija
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27.novembrī ar koncertu Ogres Sv.
Meinarda Romas katoļu baznīcā savu
Adventa laika programmu „Mazie,
skumjie ziemas svētki” ieskandinās
lieliskā vokālā grupa „Latvian Voices”.

„Skumjas – šis grūti atvairāmais garas-
tāvoklis – ne vienmēr ir saistāms ar kaut
ko negatīvu! Lielākā daļa no mums laikā
pirms Ziemassvētkiem mēdz skaidrāk
saklausīt savu iekšējo balsi un aizdomāties
par to, kas mums ir pats vērtīgākais, tādē-
jādi neviļus nokļūstot gaišu un rezignētu
ilgu varā. Bet vai gan šīs mazās ziemas
svētku skumjas nav tās, kas mūs ved tuvāk
pretim atkal satikšanai ar prieku? Vai šīs
skumjas nav tās, kas parāda vēl jo skaid-
rāk, kas ir patiess prieks?! Šajā mirklī
jāpiekrīt mācītājam un rakstniekam Jurim
Rubenim, kurš sacījis, ka „prieks nav
gudrs. Gudras ir skumjas.”

Koncertprogramma „Mazie, skumjie
ziemas svētki”  ļaus klausītājam iepazīt

grupas dalībnieču jaundarbus (piemēram,
Lauras Jēkabsones „Totari”), atpazīt vēstu-
riskas Ziemassvētku melodijas, kas nema-
nāmi savīsies kopā ar „Latvian Voices”
dalībniecēm tik tuvo tautas mūziku un
ziemas Saulgriežu tradīcijām. „Visu šo
astoņu pastāvēšanas gadu laikā mums ir
sakrājies, ko teikt gan tekstos, gan oriģi-
nālmūzikā, līdz ar to šī tūre būs kā tāds
skaists rezumē par paveikto, jo šie ir pir-
mie Ziemassvētki, kurus pavadām Latvijā,
nevis citur pasaulē. Programmā esam
iekļāvušas arī senas Adventa laika melodi-
jas – savienojumā ar mūsu pašu muzikāla-
jām idejām -, lai skanētu gan senais, gan
mūsdienīgais. Protams, neatkāpsimies arī
no tautiskā – mums ir daudz dziesmu ar
tautisko tekstu un mūsu mūziku.”
Koncertos skanēs arī atpazīstamākas un
Ziemassvētku laikam tuvākas melodijas,
lai, kā pauž „Latvian Voices” meitenes, cil-
vēkam, izejot no baznīcas, būtu gaišāka
noskaņa. Grupas koncertps skanēs dzies-

mas „Kas ir šis bērns”, „O come, come
Emanuel”, „Totari”, „Kalado”, „Mazie
skumjie ziemas svētki”, „See amid the
winter snow”, „Mazais bundzinieks” u.c.
Jaunās programmas režisore ir Paula
Pļavniece, bet par vizuālo noformējumu
rūpēsies Gundega Skudriņa un „Skudras
Metropole”.

Tāpat šogad „Latvian Voices” izveido-
jusies laba sadarbība ar čellu grupu „Da
Gamba”. Kā stāsta Laura Jēkabsone,
sadarbības piedāvājums nācis no „Da
Gamba” puišiem: „Piedalījāmies viena
skaņdarba tapšanā viņu jaunajam albu-
mam (tas ir Baha un „Queen” apvieno-
jums), savukārt viņi piedalīsies viena
skaņdarba – manas komponētās dziesmas
„Totari” – ierakstā mūsu jaunajā albumā.
Ceram, ka novembrī šis singls nonāks
Latvijas radiostacijās, lai klausītāji to varē-
tu novērtēt pirms mūsu tūres.”

Vēl jāpiebilst, ka pie klausītājiem
„Latvian Voices” dosies mazliet citādākā

sastāvā, nekā ierasts šajos gados, jo, kā ar
smaidu saka Laura, „šāda situācija ir
likumsakarīga sieviešu sastāvos, un mūsu
sastāva maiņas jau ir kā brends.” Tādēļ
šobrīd divu topošo māmiņu – mecosoprā-
na Elīnas Oses (Šmukstes) un pirmā sop-
rāna Noras Vītiņas – vietā kopā ar
„Latvian Voices” koncertēs Dita Belicka un
Beāte Locika, kura aktīvi darbojas arī jau-
niešu korī „Kamēr...”. 

Koncertu norises vietas:
27.novembrī plkst.19.30 Ogres Sv.

Meinarda Romas katoļu draudzē
4.decembrī . plkst. 19.00 Jelgava Sv.

Annas Ev. lut. baznīcā
11.decembrī plkst.17.00 Kuldīgas Sv.

Annas Ev. lut. baznīcā
18.decembrī plkst.18.00 Valmieras

Sv. Sīmaņa Ev. lut. baznīcā
20. decembrī plkst.18.00 Rīgas

Torņkalna Ev. lut. baznīcā

Izcilais kontrtenors Sergejs Jēgers duetā ar valdzinošās balss īpašnie-
ci – dziedātāju Ievu Kerēvicu – aicina izbaudīt muzikālu sajūtu piedzīvo-
jumu Latvijas baznīcās: jauno Ziemassvētku programmu „Debess dār-
zos”, kas būs klausāma, sākot ar 19.decembri. Koncerta programmā,
kurā savīsies akadēmiskās mūzikas smalkās līnijas ar džeza temperamen-
tu, skanēs gan mums visiem tik mīļās, gan ne tik bieži dzirdētās latviešu
komponistu Jāņa Lūsēna, Riharda Dubras un Madara Kalniņa kompozīci-
jas, taču par īpaši emocionālu mirkli solās kļūt pašas Ievas Kerēvicas
sakomponētā dziesma ar Kārļa Skalbes vārdiem „Ziemassvētku roze”, kas
ļaus klausītājiem atkal un atkal no jauna izjust īstu brīnumu un kas kļu-
vusi par pamatu šai Ziemassvētku programmai: „Mana Ziemassvētku
roze / Debess dārzos ziedus ver? / Brīnišķīgo krāsu kvēlē / Acis atdzerda-
mās dzer...” (Kārlis Skalbe. „Ziemassvētku roze”.

Par muzikālo noformējumu visos koncertos gādās lieliskie mūziķi
Romāns Vendiņš (piano), Norberts Skraucis (kontrabass) un Andrejs
Jevsjukovs (ģitāra).

Dziedātāja Ieva Kerēvica vokālo mākslu Jelgavas mūzikas vidusskolā,
kā arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, bet pašlaik
studē Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ar panākumiem startējusi vairākos
vokālajos konkursos: Sony Jazz Stage Lady Summertime, Stage number
one (te tika izcīnīta 1.vieta, piedaloties konkursā kopā ar grupu The Spirit
Shadows), Tu esi pamanīts un Liepājas Dzintars. 2009.gadā kopā ar
Madonas Zaļo kori Ieva uzvarēja TV3 šovā Koru kari 2. Ieva veiksmīgi
sadarbojas ar saviem kolēģiem mūziķiem, iesaistoties dažādos muzikālos
projektos. Ir darbojusies kā vokālā pedagoģe, palīdzot aktieriem sagata-
vot lomas un vokālās partijas Dailes teātrī iestudētajā Kārļa Lāča mūzik-
lā Oņegins, taču viņai arī pašai nav svešas arī aktrises gaitas – pirms vai-
rākiem gadiem Ieva veiksmīgi piedalījās Zigmara Liepiņa muzikālās drā-
mas Adata iestudējumā Latvijas Nacionālajā teātrī, par Kristas lomu
saņemot Spēlmaņu nakts nomināciju kategorijā Gada spilgtākā debija,
bet aizvadītajā vasarā Rīgas svētku laikā Ieva piedalījās leģendārajai vācu
kinoaktrisei Zārai Leanderei veltītajā muzikālajā uzvedumā, dziedot titul-
lomu.

Skaistās balss īpašnieks – kontrtenors Sergejs Jēgers – bakalaura
grādu ieguvis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet 2005.gadā

beidzis maģistrantūru pēc studijām pie profesora Kārļa Zariņa.
Papildinājis meistarību Šveicē Schola Cantorum Basiliensis pie profesora
Andreasa Šolla un profesora Roberta Ekspēra meistarklasēs Francijā.

2005.gadā kā vienīgais kontrtenors ierindojās 25 finālistu vidū un iegu-
va godpilno 6.vietu prestižajā raidsabiedrības BBC konkursā Pasaules
dziedātājs 2005 Velsā (Cardiff Singer of the World 2005). 

Latvijas Nacionālajā operā debitējis ar Eņģeļa lomu A.Rubinšteina
operā Dēmons, ar šo lomu sajūsminot skatītājus arī operas viesizrāžu
ietvaros Savonlinnas operas festivālā Somijā. Viņa repertuārā ir arī lomas
Gluka operā Orfejs un Eirdīke, Hendeļa operās Rinaldo un Alčīna.
Dziedātājs piedalās lielas formās darbu atskaņojumos: G. F. Hendeļa
Mesija, A.Vivaldi Gloria un Stabat Mater, kantātes Cessate, o mai cessa-
te, O mie porpore piu belle, Nisi Dominus, Dž. B. Pergolēzi Stabat Mater
u.c., bet beidzamajos gados ar maestro Māra Kupča vadīto baroka mūzi-
kas orķestri Collegium Musicum Rīga veiksmīgi piedalās Senās mūzikas
festivālos Rīgā un Rundālē. Sergejs Jēgers labprāt piedalās dažādos lab-
darības pasākumos un koncertus, tāpat daudz koncertē ārpus Latvijas:
Vācijā, Lielbritānijā, Jaunkaledonijā, ASV, Kanādā, Baltkrievijā,
Uzbekistanā, Kazahstanā, Spānijā, Somijā, Portugālē, Itālijā, Zviedrijā,
Ēģiptē, Nīderlandē, Francijā u.c. 

Lai mākslinieki aukstajos ziemas vakaros Latvijas baznīcās notiekoša-
jos koncertos justos omulīgi un silti, Ieva dziedās zīmola Amoralle īpaši
viņai darinātā kleitā, bet abiem māksliniekiem latviešu zīmola Cinnamon
Concept dizainere Anna Hanna Pujēna radījusi oriģinālus trikotāžas adī-
jumus. „Koncertos, atkāpjoties no akadēmiskajām līnijām vai tradicionā-
lajiem koncertiem, radīsim siltu un intīmu atmosfēru, mūsu uzstāšanos
padarot vienkāršu un reizē – izsmalcinātu. Noskaņu radīs sveču gaisma,
bet par acu un ausu un dvēseles labsajūtu gādās mūsu sarūpētā mūzika,”
sola mākslinieki.

Koncerti „Debess dārzos” notiks:
19.decembrī plkst.19 Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā Rīgā
20.decembrī plkst.19 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
21.decembrī plkst.19 – Krustpils Ev. lut. baznīca 
22.decembrī plkst.19 Ikšķiles Sv. Meinarda Ev. lut. baznīcā
27.decembrī plkst.19 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē
28.decembrīplkst.19 Torņkalna Lutera baznīca
29.decembrīplkst.19 Jelgavas Sv. Annas Ev. lut. baznīcā

LATVIAN VOICES piedāvā Adventa laika
programmu «Mazie, skumjie ziemas svētki»

Skaistākās ziemas sajūtas Ievas Kerēvicas un Sergeja
Jēgera jaunajā Ziemassvētku programmā «Debess dārzos»



Autosportists Reinis
Nitišs: "Pierādi sevi
citur, nevis uz ceļa!"

Lai ceļu satiksmē atturētu agresīvos
autovadītājus, pirmo reizi par Ceļu satik-
smes drošības direkcijas (CSDD) kampaņas
”Pierādi sevi citur, nevis uz ceļa!” galveno
varoni kļuvis rallijkrosists Reinis Nitišs.
Viņš uzskata, ka ceļu satiksmes noteikumu
ievērošana nemazina un neapdraud šofera
personību vai statusu. Sportista un kam-
paņas aicinājums autovadītājiem ir aplie-
cināt savas spējas un izlādēt enerģiju spor-
ta zālē, virtuvē, darbā vai citur, nevis pie
stūres, agresīvi un ātri braucot. 

”Agresīva braukšana ir likumā definēti
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, taču
ikdienas praksē pārkāpuma robežas ir
grūti nosakāmas, tāpēc ar agresīvu brauk-
šanu saprot nevis vienu bīstamu manevru,
bet braukšanas stilu kopumā, kas rada
nevajadzīgu spriedzi un haosu ikdienas
ceļu satiksmē,” saka CSDD valdes priekš-
sēdētājs Andris Lukstiņš. 

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras
“Latvijas Faktu” pirms kampaņas veiktais
pētījums liecina, ka agresīvie autobraucēji
lielākoties ir vīrieši vecumā līdz 40
gadiem. Zīmīgi, ka viņi ir enerģiski, ambi-
ciozi, ar vēlmi sevi pierādīt. Pētījums liek
secināt, ka cīņā pret ātrajiem un agresīva-
jiem braucējiem ir divi efektīvi paņēmieni
- sodu paaugstināšanu un aktīva kontrole
uz ceļiem. “Vairums aptaujāto autovadītā-
ju spriež ļoti racionāli, viņi ir labi informē-
ti par sodiem un radariem, kas kontrolē
braukšanas ātrumu,” skaidro sociologs
Aigars Freimanis “Nav šaubu, ka autovadī-
tāju uzskatu maiņu iespaido arī sociālās
kampaņas, kuru vēstījums spilgti ilustrē
riskus, ar kuriem saskaras jebkurš likuma
pārkāpējs. Kampaņas vēstījums ir jābūt
emocionālam, mērķauditoriju aizskarošai,
varbūt biedējošai, bet noteikti - motivējo-
šai, kas summējas ar visiem ieviestajiem
ātruma kontroles un soda mehānismiem.”

CSDD tic, ka satiksmes harmonizēšana
iespējama ne tikai ar bargāku likumu vai
kontroles palīdzību – tā ir arī pašu auto-
braucēju rokās. Tāpēc kampaņas “Pierādi
sevi citur, nevis uz ceļa!” laikā autovadītā-
ji ar dažādām aktivitātēm tika izaicināti
sevi pierādīt hobijos, darbā un citur, nevis
trakojot uz ceļa. 

Šobrīd likumā noteikts, ka agresīva
braukšana izpaužas kā vairākkārtēja
braukšanas joslu maiņa, vairāku sastrēgu-
mā esošu vai kolonnā braucošu transpor-
tlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena
joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā
transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju
ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas
nav paredzētas transportlīdzekļu braukša-
nai. Valsts policijas Galvenās kārtības poli-

cijas priekšnieks Artis Velšs atzīst: “Ar agre-
sīviem braucējiem uz ceļiem nākas saskar-
ties ik dienu. Tā ir aktuāla problēma, kurai
cenšamies rast efektīvāku risinājumu.
Tādēļ Valsts policija ierosināja veikt izmai-
ņas likumprojektā ar mērķi paplašināt
agresīvas braukšanas definīciju. Līdz ar
grozījumu ieviešanu Valsts policijai būs
plašākas iespējas saukt pie atbildības kā
autovadītājus, tā arī motociklistus, kuri
apzināti neievēro ceļu satiksmes noteiku-
mus, izraisot bīstamas un satiksmi traucē-
jošas situācijas.” 

“ERGO vairāku gadu dati par auto
negadījumu statistiku liecina, ka vismazāk
avāriju izraisa šoferi vecumā no 40 līdz 50
gadiem, bet īpaši bīstama autovadītāja
profils ir jaunietis līdz 24 gadiem ar nelie-
lu - zem 2 gadiem - stāžu un salīdzinoši
jaunu jaudīgu automašīnu, kas visbiežāk
pārvietojas pilsētas intensīvajā satiksmē.
Tieši tāds, kā redzams kampaņas klipā.
Redzam, ka lielā daļā ERGO pieteikto
negadījumu iemesls ir neapdomība un
pārlieka bravūra. Tomēr neatkarīgi no
vecuma un automašīnas markas ikvienam
jāielāgo, ka auto vadīšana ir nopietna
atbildība – gan pašam par savu un pasa-
žieru, gan arī citu satiksmes dalībnieku
drošību,” komentē Ingrīda Ķirse, ERGO
valdes locekle Baltijas valstīs.

CSDD: jaunās
autovadītāju
apmācības prasības
uzlabos autoskolu
sniegto pakalpojumu
kvalitāti

Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD) atgādina, ka š.g. 1. novembrī stā-
jušies spēkā grozījumi noteikumos par
autovadītāju apmācību, kas uzlabos auto-
skolu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā

rezultātā labāk tiks sagatavoti jaunie auto-
vadītāji un ikviens uz ceļa varēs justies
drošāk.

Dzīve mainās visās jomās un bija pie-
nācis laiks veikt korekcijas arī autovadītāju
sagatavošanas procesā atbilstoši Eiropā
esošajām tendencēm un situācijai Latvijā.
Grozījumu nepieciešamību apliecina arī
tas, ka situācija satiksmes drošības jomā
Latvijā nav tik laba kā vidēji Eiropas
Savienībā (ES). Latvijā 2015. gadā ceļu
satiksmes negadījumos bojā gājuši 94 cil-
vēki, rēķinot uz miljonu iedzīvotāju, kas ir
viens no augstākajiem rādītājiem ES.
“Zem mums” ir tikai Rumānija un
Bulgārija.

Ar 1. novembri topošo autovadītāju
apmācības procesā paredzētas vairākas
izmaiņas

Tiks ieviestas jaunas tēmas teorētiskās
apmācības procesā (piemēram, bīstamu
situāciju paredzēšana, risku novēršana
u.c.), kā arī tiks palielināts minimālais
braukšanas stundu skaits. Vadīšanas
apmācību plānots papildināt ar braukšanu
slidena ceļa apstākļos un diennakts tumša-
jā laikā. Rezultātā autovadītāji tiks labāk
sagatavoti patstāvīgajām gaitām ceļu
satiksmē.

Jaunā sistēma būs draudzīgāka arī
skolu kursantiem - teorētiskās apmācības
programmās ietvertie jautājumi sadalīti
apmācības moduļos. Tas nozīmē, ja perso-
nai nav bijusi iespēja apmeklēt mācības,
tad būs iespēja konkrēto moduli apmeklēt
citā laikā.

Sistēma būs caurspīdīgāka un samazi-
nāsies “ēnu ekonomika”. Plānots noteikt,
ka apmaksa par visiem ar apmācību saistī-
tajiem pakalpojumiem tiek maksāta auto-
skolai. Tas ierobežos maksājumus, no
kuriem netiek maksāti nodokļi. Rezultātā
palielināsies ieņēmumi valsts budžetā.
Pašlaik ir autoskolas, kuras izmanto klien-
tu nezināšanu un pieprasa samaksu par
pakalpojumiem, ko klients var veikt pats

un bez maksas, piemēram, pēc apmācības
beigšanas topošais autovadītājs pieteikties
eksāmeniem CSDD var personīgi un par to
maksa nav paredzēta.

Visām autoskolām apmācības procesā
no 2018. gada būs jāizmanto mācību lau-
kums. Autoskolas laukumus varēs izman-
tot uz īres pamata un vairākas skolas varēs
kooperēties, izmantojot vienu laukumu.

Maksa par CSDD sniegtajiem pakalpo-
jumiem – eksāmeniem un vadītāju apliecī-
bu izsniegšanu, nemainās.

Latvijas jauno
velosipēdistu izlase –
Eiropas čempioni

2016.gada 23.septembrī, Latvijas
jauno velosipēdistu izlase saspringtā cīņā
ieguva augsto 1.vietu 31.Eiropas Jauno
satiksmes dalībnieku sacensībās
(„European Traffic Education Contest”)
Čehijā. Latviju šajā sacensībās pārstāvēja
Ramona Poreitere, Ulrika Garisone un
Matīss Žilko no Baložiem, kā arī Reinis
Feldmanis no Ērģemes. Komandas skolo-
tāji Valda Kjaspere un Andris Žilko. Šogad
Latvijas komanda spraigā cīņā apsteidza
savus ilggadējos konkurentus  - Krievijas
un Čehijas izlases.

Šie jaunieši šovasar sasniedza visaug-
stākos rezultātus CSDD jauno velosipēdis-
tu Vislatvijas sacensībās „Jauno satiksmes
dalībnieku forums”. Līdzīgi kā „Jauno
satiksmes dalībnieku forumā”, arī starp-
tautiskajās sacensībās galvenais uzsvars
bija likts uz divām lietām: kopīgu koman-
das darbu un satiksmes drošības teorētisko
zināšanu pielietošanu praksē.

Sacensībās piedalījās 10-12 gadus veci
skolēni, tās rīkoja Starptautiskā
Automobiļu federācija (FIA) sadarbībā ar
Austrijas Automobiļu klubu (ÖAMTC). FIA
norāda, ka šīs sacensības ir īpašs notikums
dažādu valstu bērniem, kas dod iespēju
gan iegūt un nostiprināt zināšanas un
prasmes, kas nepieciešamas, lai rūpētos
par savu drošību mūsdienu sarežģītajā
ceļu satiksmē, gan ļauj labāk iepazīt vie-
nam otru un dažādu Eiropas valstu kultū-
ras.

Faktiski katru gadu Latvijas jauno velo-
sipēdisti no Eiropas sacensībām atgriežas
ar nozīmīgiem sasniegumiem. Vēl viena
pirmā vieta tika izcīnīta 2009.gadā
Somijā, 2015.gadā Austrijā, 2013.gadā
Melnkalnē, 2012.gadā Polijā un

2010.gadā Maķedonijā – 3.vieta, bet
2014.gadā Norvēģija – 4.vieta.

Latvijas komandas dalību Eiropas
mačos atbalsta FIA pārstāvis Latvijā –
biedrība „Latvijas Automoto biedrība”
(LAMB) un OCTA, kas ir ilggadīgi CSDD
sadarbības partneri dažādos satiksmes
drošības pasākumos, tostarp – arī bērnu
un jauniešu izglītības projektos.

Cilvēkiem ar
invaliditāti
draudzīgākā ēka –
CSDD Rīgas
Motormuzejs!

Pirmdien, 24.oktobrī notika ikgadējā
Invalīdu un viņu druagu apvienības
Apeirons svinīgā balvu pasniešanas cere-
monija. Apeirons balvas par vides pieeja-
mības veicināšanu pasniedza septiņās
kategorijās, par humānāko 2016.gada ēku
atzīstot CSDD Rīgas Motormuzeju, kas
ieguva Apeirons lielāko apbalvojumu –
Zelta kruķi. To ik gadu saņem objekts, kas
atbilst visām likuma prasībām vides pie-
ejamības jomā.

Invalīdu un viņu draugu apvienības
Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars
Balodis norāda: “Rīgas Motormuzejs ir ļoti
labs piemērs citiem. Tikai nesen tas tika
renovēts un pilnveidots, ievērojot noteiku-
mus, kas cilvēkiem ar invaliditāti padara
iespējamu un ērtu iekļūšanu telpās, pār-
vietošanos un interaktīvu ekspozīcijas
apskatīšanu, kas pirms tam nebija iespēja-
ma. Dažkārt, pilnveidojot ēkas, uzmanība
tiek pievērsta tikai tam, kā cilvēki tur
iekļūs un pārvietosies. Toties Rīgas
Motormuzejs mūs visvairāk pārsteidza ar
universālajiem dizaina principiem un inte-
raktīvajiem risinājumi, kas cilvēkiem ar
invaliditāti ļauj justies brīvi un redzēt
ekspozīciju tāpat kā citiem.”

CSDD un CSDD Rīgas Motormuzejs
pauž gandarījumu par iegūto balvu, jo
rekonstruējot muzeju, viena no prioritā-
tēm bija nodrošināt, lai ēka un muzeja
ekspozīcija būtu pieejama pēc iespējas
plašākai sabiedrības daļai, t.sk. cilvēkiem
ar invaliditāti.

Vides pieejamības apsekojumi, kā arī
balvu pasniegšanas norisinājās projekta
Vide Visiemietvaros, ko apvienība
Apeirons realizēja ar Sabiedrības integrāci-
jas fonda finansiālo atbalstu.

office@csdd.gov.lv

www.csdd.lv
CSDD aktualitātes:
Twitter.com: @csdd_lv;
Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/csdd;
Facebook: http://www.facebook.com/csddlatvia;
Youtube: http://www.youtube.com/user/CSDDLatvia. 

CSDD informatīvais tālrunis:

6702 5777
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Sinoptiķi šogad nemelo. Novembris ir
sācies ar sniegu, un ir pēdējais laiks izdarīt
mājasdarbus, lai ziemas sals jūsu auto
nepārvērstu „nekustamā” īpašumā.
Vispirms pārbaudiet, vai logu šķidrums
nav no krāna ieliets ūdens. Ielejiet ziemas
logu šķidrumu, nomainiet degvielas filtru

un, ja ir pienācis laiks, arī eļļu dzinējā.
Apstrādājiet ar speciālām smērvielām dur-
vju slēdzenes. Pārliecinieties, vai antifrīzs ir
sala izturīgs. Bet, ja nu jums viss ir slikti un
nekā no tā nav, un nezināt arī, kur to visu
nopirkt, mēs iesakām doties uz firmas „TSC
Duals” veikaliem „Autoduals”, kuros strā-

dā kompetenti konsultanti. Tieši šajos vei-
kalos ir viss, kas nepieciešams auto apko-
pei, — augstas kvalitātes dzinēju eļļas, pie-
devas un auto ķīmija, auto aksesuāri un
logu šķidrumi. Visu veidu auto spuldzes,
ieskaitot LED, un akumulatori, bet par
mājīgumu auto salonā parūpēsies paklāji-
ņi, kurus „Autoduals” piedāvā gandrīz
visiem auto modeļiem. Sortimentā ir
gumijas un speciāla auduma tepiķīši.
Gumijas paklājiņi ir izgatavoti speciāli
automašīnu modeļiem, turklāt tiem ir patī-
kams aromāts — nesmird pēc pārstrādātas
autoriepu gumijas. Nereti gadās, ka vajag
tikai vienu paklāju, kurš izdilis no dāmu
spicajiem papēžiem. Nav problēmu!
„Autoduals” veikalā var pasūtīt arī vienu
paklājiņu, tiesa gan, tas būs tikai no audu-
ma. Arī paklāja toni varēsiet izvēlēties no
ražošanā pieejamā materiāla. It kā sīkums,
it kā nē, bet bez tā noteikti nevar iztikt
ziemā, kad krīt sniegs vai līst lietus, — logu
tīrītāju slotiņas. Te varēsiet atrast gandrīz
visu automašīnu — pat kravas auto un
autobusu — logu slotiņas. Mums likās ļoti
pozitīvi tas, ka jums ir iespēja izvēlēties
dažādas kvalitātes un cenu līmeņus, un
pats svarīgākais — pārdevējs jums palīdzēs
atrast vajadzīgo izmēru un jūsu automašī-
nai atbilstošos slotiņu stiprinājumus,
kurus, ja mīļi palūgsiet, arī uzstādīs uz jūsu
slotiņām. Tiem, kuru automašīna ir ierin-
dojama kategorijā „ne tik bieži sastopa-
ma”, vējstiklu slotiņas var arī pasūtīt.
Protams, nevajag aizmirst arī par sniega
birstēm un ledus skrāpjiem. Jo ziemā
ikdienas braukšanas rituāls bieži vien sāk-
sies tieši ar to, ka auto būs jāattīra no snie-
ga segas. „Autoduals” piedāvā „KUNGS”
zīmola sniega birstes, kuras nebaidās sala,
jo tās ražo somi — un viņi zina, ka tik nozī-
mīgam instrumentam ir jābūt gana izturī-

gam un efektīvam. Piedevām somi vēsā
mierā dod 3 gadu garantiju visiem
„KUNGS” produktiem — viennozīmīgi
augstas kvalitātes un veiktspējas apliecinā-
jums, nevis mārketinga triks. Ādas salonu
īpašnieki ziemā apskauž tos, kuriem ir
auduma sēdekļi. Nepatīkami ir sēsties uz
ādas dīvāna, kurš sasalis kramā. Tādiem
sēdekļiem var uzvilkt pārvalkus ar elektris-
ko apsildi vai pārvalkus no samta, kuri ir
ievērojamā sortimentā. Visu „Autoduals”
sortimentu var iegādāties un ar to iepazī-
ties internetā „www.autoduals.lv”. Ja
vajag profesionāla konsultanta palīdzību,
tad apmeklējiet kādu no veikaliem: 
t/c „Maksima”, Imanta, Slokas iela 115,
Rīga;
t/c „Liiba”, Rīgas iela 22a, Ķekava;
t/c „Rimi”, Skolas iela 4e, Salaspils;
t/c „RAF Centrs”, Rīgas iela 48, Jelgava; 
sākot no 2017. gada februāra t/c
„Valdeka”, Rīgas iela 11, Jelgava;
t/c „Apelsīns”, Rīgas gatve 5, Ādaži.

Ziemai gatavs,
jo draudzējos
ar Autoduals

www.autoduals.lv
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Agnis Krauja

„Toyota” ir pasaulē vadošais „C” seg-
menta automobiļu ražotājs ar vairāk nekā
140 valstīs pārdotiem 40 miljoniem
eksemplāru kopš „Corolla” debijas 1966.
gadā. 

Japāņi savus automobiļus pozicionē kā
tiešus pretiniekus prestižākajām Eiropas
automarkām. „Toyota” ir japāņu folksvā-
gens. Un kompaktklases modeļa „Corolla”
ciltskokam saknes ir krietni senākas un
pārdošanas rekordi bagātāki nekā izdau-
dzinātajam „VW Golf” (tirgū no 1974.
gada). Starp vācieti („Golf”+”Jetta”) un
japāni („Corolla”+”Auris”) var droši vilkt
paralēles, neskatoties uz to, ka nosaukums
„Auris” parādījās vien 2006. gadā, kad
japāņi izlēma, ka desmitās paaudzes
„Corolla” vārdu nesīs vien sedans, bet heč-
beka karogs tiks nodots jaunajam mode-
lim „Auris”. Turpretim vācieši rīkojušies
otrādi — uz golfiņa bāzes veidojot sedanu,
tam piešķīruši vārdu „Jetta”. Rietumeiropā
kompakto ģimenes auto segmentā pārlie-
cinoši dominē hečbeki, un te runa nav
tikai un vienīgi par dizainu un ietilpību.
Kompaktie sedani pēdējos gados izskatās
visai harmoniski, un bagāžnieka tilpums
tiem dažreiz ir pat nedaudz lielāks kā heč-
bekiem, taču funkcionalitāte ir ierobežota
— šaurāka atvere un ierobežots augstums.
Taču Austrumeiropā sedani allaž tikuši
uzskatīti par prestižākiem nekā hečbeki.
Tieši „Corolla” ir pirktākais „C” segmenta
sedans Austrumeiropā.

Pie mums Latvijā deviņdesmitajos
gados bija diezgan plaši sastopamas lieto-
tas 5. paaudzes „Corolla” mašīnas, bet pēc
neatkarības atgūšanas jau varēja nopirkt
pilnīgi jaunas 7. paaudzes „Corolla”.
Joprojām ļoti populāri Rīgas ielās ir devītās
paaudzes „Corolla” hečbeki. Atraktīvs
dizains gan līdz šim nav bijis „Corolla”
stiprā puse, jo konservatīvās silueta līnijas
vairāk izstaro nopietnību un stabilitāti
nekā dinamiku. Pilnpiedziņas „Corolla
WRC” hečbeka reiz sasniegtos panākumus

pasaules rallijos reti kurš vairs šodien atce-
ras. Atgādinām, ka 1998. gadā „Corolla”
guva uzvaras trijos „WRC” rallijos, sezonas
kopvērtējumā Karlosam Sainsam vicečem-
piona tituls, bet ražotāju ieskaitē „Toyota
Castrol Team” finišēja 2. vietā. Taču
„Toyota” kompaktos auto ļoti labprāt pērk
nevis rallija mantojuma, bet pavisam citu
iemeslu dēļ. Galvenais, ar ko par „japāņu
golfu” bieži vien dēvētais automobilis ir
spējis iepatikties, ir tādas īpašības kā kvali-
tāte, praktiskums, komforts un prognozē-
jamā daba.

Tāpat kā priekšteči, arī pašreizējās
vienpadsmitās paaudzes „Corolla” mode-
lis, kas tirgū parādījās 2012. gadā, ir tie-
šām globāls auto — to ražo 16 dažādās
rūpnīcās, lai pārdotu 150 pasaules valstīs.
Būdams 4,62 metrus garš un 1,775 metrus
plats, sedans ir par 75 mm garāks un 15
mm platāks nekā iepriekšējās paaudzes

modelis, taču nedaudz zemāks (1465
mm), un tam ir par 100 mm garāka riteņu
bāze. Gandrīz visa šī iespaidīgā gabarītu
izaugsme tikusi aizmugurējiem pasažie-
riem, salona telpa ceļgalu apvidū kļuvusi
garāka par 75 mm. Ārējo dimensiju grozī-
jumi ļāvuši jūtami palielināt salona ietilpī-
bu — ne priekšā, ne aizmugurē sēdoša-
jiem par vietas trūkumu nav jāsūdzas, četri
pieauguši cilvēki jutīsies ērti pat garākā
braucienā. Turklāt grīda pie otrās rindas
pasažieru kājām ir bez vidustuneļa pacēlu-
ma, kas nozīmē komfortu arī trešajam
pasažierim. Pasažieru telpas ietilpības ziņā
„Corolla” izvirzījusies sava segmenta līde-

ros. Savukārt bagāžas nodalījuma apjoms
sasniedz 452 litrus.

Atsvaidzinātajam „Corolla” 2016.
gada modelim tagad ir jauns — izsmalci-
nātāks — eksterjers, kā arī kvalitatīvāks
salons, kas koptēlu padara sportiskāku un
iekārojamāku. Jau no pirmā acu skata
priekšdaļas futūristiskais dizains un optika
to padara asu kā samuraja zobens! Asās
līnijas un sabalansētas proporcijas piešķir
kompaktajam sedanam mūsdienīgu un
elegantu stāju. 

Salona pārdomātais dizains un izcilais
komforts ļauj vadītājam un pasažieriem
izbaudīt braucienu bez jebkādām rūpēm.
Galvenā interjera ideja — apdare un iekār-
tojums mērķēts, lai izskatītos par klasi aug-
stāk. Horizontālais priekšējais panelis rada
ilūziju, ka atrodaties izmēros lielākā auto.
„Folksvāgeniski pareizi” sakārtots mērins-
trumentu bloks. Glīti izskatās un visa infor-
mācija ir labi nolasāma. Priekšējā paneļa
centrā goda vietu ieņem krāsains „Toyota
Touch” multimediju centra ekrāns, bet tam
blakus savu vietu saglabājis arī retro stila
elektroniskais pulkstenis. „Toyota” sēdekļi
nudien ir izdevušies — kvalitatīva materiā-
la apdare, ērta atzveltnes konfigurācija,
patīkama sānu noturība bez pārspīlētas
stingrības. Vadītāja sēdpozīcija ir ar plašu
regulēšanas diapazonu, kas atvieglos
iekārtošanos pie stūres. Labsajūtu vairo arī
plašais aprīkojums un teicamā trokšņu
izolācija salonā.

Degustētajam auto zem motora pārse-

ga atrodas vecais labais 1,6 litru 132 ZS
(97 kW) benzīna dzinējs komplektā ar CVT
bezpakāpju variatora transmisiju.
Degustācijā pārliecinājāmies, ka šādas
komplektācijas „Corolla” nav kļuvusi ne
par mata tiesu sportiskāka. Tomēr jāatzīst,
ka no funkcionālā viedokļa tehniskais arse-
nāls ir nevainojams. Kombinācijā ar varia-
tora transmisiju dzinējs priecē arī ar ikdie-
nas prasībām adekvātu dinamiku un — jo
īpaši — ar neuzbāzīgo skaņu. Labā trokšņu
izolācija ļauj saglabāt patīkamu gaisotni
salonā pat lielākā ātrumā. Degustācijas
braucienā „Corolla” pārsteidz ar apbrīno-
jamu piekares komfortu un klusumu. Auto
tik pārliecinoši, pat nemanāmi pārvar
visus Rīgas ielu nelīdzenumus, ka vairs

nešķiet — te droši var izbraukt tikai ar
„RAV-4”. Elektriskais pastiprinātājs rūpējas
par vieglu, taču diezgan precīzu vadāmī-
bu. „Toyota” sedans kļuvis komfortablāks
nekā priekštecis, tomēr tas joprojām prie-
cē ar stabilu gaitu un stingru noturību līku-
mos. „Corolla” balstiekārta demonstrē
labu līdzsvaru starp gaitas komfortu un
stabilitāti. Pilsētas ielās ar to ir viegli
manevrēt. „Toyota” joprojām izceļas ar
saprotamām un prognozējamām stūres
reakcijām, korektas darbības transmisiju
un stingrām bremzēm. Vadāmībā — gana
paklausīga un prognozējama, taču „bez
uguntiņas”. Tomēr auto gaita ir tik vien-
mērīga un paredzama ikvienā situācijā, ka
rada patīkamu drošības sajūtu.

„Corolla” nekļūdīgi atpazīstamais, evolucionārais dizains atspoguļo „Toyota”
pamatvērtības — izcilu kvalitāti, stilu, komfortu un inovācijas. Pēc veiktās modernizā-
cijas „Corolla” joprojām ir viens no elegantākajiem kompaktklases sedaniem, kas prie-
cē ar kvalitāti par adekvātu cenu. 2016. gada „Toyota Corolla” ir vēl prestižāka un ele-
gantāka nekā jebkad agrāk. Jaunais, futūristiskais dizains lieliski izskatās jebkurā vidē.
Ražotāja pārstāvji cer, ka šis dinamiskais tēls savienojumā ar jaunākajām tehnoloģiska-
jām iespējām piesaistīs vairāk jaunu pircēju, vienlaikus nenobiedējot „Toyota” lojālos
klientus. Ar „Corolla” klienti iegūst maksimāli ietilpīgu salonu — vidi, kurā ir rūpīgi
padomāts par pasažieriem — un iespaidīgu komforta līmeni.

„Toyota Corolla” ir tiešs konkurents „Volkswagen Jetta”, „Ford Focus” un „Opel
Astra” sedaniem. Ņemot vērā plašo aprīkojumu un „Toyota” reputāciju, „Corolla” nav
pats lētākais kompaktais sedans tirgū, tomēr allaž bijis pieprasīts zīmola labās slavas un
tehniskās uzticamības dēļ. „Corolla 1.33 Dual VVT-i 6 MT” „Standard” komplektācijā
cena sākas no 15 760 EUR, ar 1.6 „Valvematic” dzinēju sākumcena ir 16 790 EUR, ar
šo pašu benzīna dzinēju un „Multidrive” transmisiju sākumcena ir 19 090 EUR, bet
„Corolla” ar 1.4 „D-4D” dīzeļdzinēju un „6 MT” sākumcena ir 18 400 EUR.

Toyota Corolla

Degustācijas secinājumi



Spriediet paši — trīs cilindru 800 cm3
dzinējs, kurš attīsta 110 ZS jaudu (jā, pie-
krītu, nekāds dižais sprinteris tas nav),
aprīkots ar otrās paaudzes „MVICS 2.0”
(„Motor & Vehicle Integrated Control
System”), kas ir ļāvusi uzlabot dzinēja
atdevi dažādos darba režīmos.
Kļoķvārpsta, kas griežas pretējā virzienā,
lai minimalizētu dzinēja kustīgo masu iner-
ces spēkus (sveiciens no „Moto GP”), trīs
dzinēja jaudas režīmi — „Tourismo”,
„Sport” un „Rain”. Ir pieejams arī
„Custom” režīms, lai vadītājs varētu indivi-
duāli izvēlēties sev jaudas parametrus. Šā
motocikla elektroniskajās smadzenēs pat ir
paredzēta „Anti Wheelie” sistēma! Ja ar to
jums vēl ir par maz, tad ko jūs teiksiet par
kruīza kontroli un elektronisko sajūga asis-
tentu, kas ļauj pārslēgties bez sajūga
izspiešanas? Visu šo elektronikas piebāzto
pīrāgu rotā 5 collu krāsainais displejs, kurš
neataino tikai laika apstākļus Austrālijas
kontinentā, un kā odziņa uz kāzu tortes —

„Bluetoth” garnitūra vadītāja un pasažiera
komunikācijai brauciena laikā.

Iespaidīgi? Protams! Skaisti?
Neapšaubāmi! Praktiski? Hmmmmmm...
Ja šo mākslas darbu izmanto kā interjera
priekšmetu vai kā motociklu viegliem pār-
braucieniem un estētiskam baudījumam
— pat ļoti. Brīnumi sākas, kad „mākslu”
sāk izmantot pēc „pilnas programmas”.
Man ir kāds nelāgs paradums — kad tes-
tēju motociklus (ja motocikls pēc savas
koncepcijas un izskata demonstrē, ka tā ir
riktīga „kaujas mašīna”), es cenšos izspiest
tos līdz pēdējai pilītei, jo tikai tādos režī-
mos motocikli parāda, kas patiesībā ir un
uz ko ir spējīgi, nevis — par ko izliekas. Kā
jau sapratāt, esam pietuvojušies tam brī-
dim, kad raksta ieva-
dam sāk parādī-
ties kāda lie-
lāka jēga.
Man ir
sapro-

tama „MV Agusta” dzīšanās kāre pēc pir-
cēju maciņiem — ja tirgus pieprasa kros-
soverus, tad grēks nenogriezt sev gabalu
garšīgā pīrāga, taču reizēm gadās tā, ka
šķietami vieglākais ceļš izrādās klāts ne
tikai ar dzelkšņiem, bet arī ar kaut ko
nopietnāku. 

Tātad — ko īsti ir savārījuši „MV
Agusta”? Pa lielam — paņēmuši „Brutale”
(lielisku ielas motociklu) un pielipinājuši
tam garās piekares, nedaudz pamainījuši
dizainu, un — „voilà” — no lieliska ielas
motocikla iznācis viduvējs tūrists.

Pirmajos pāris kilometros es nekādi
nevarēju saprast, kas ar šo motociklu nav
tā, kā vajag? It kā viss ir: jaudīga priekšējā
dakša, labas bremzes, bet motocikls lielā
ātrumā uz ceļa uzvedas kā piedzērusies
govs uz ledus. Sāku braukt ap 100 km/h —

viss kārtībā, tiklīdz ātrums pārsniedza
140 km/h — atkal vecā dziesma.

Sajūta, kā braucot ar riteņiem no
vates. Sākumā norakstīju uz pie-

kares regulāciju — „Soft”
režīms ir par mīkstu Latvijas
ceļiem. Mēģinājumi bez spe-
ciālista konsultācijas nore-
gulēt piekari „Playstation”
konsolē (mērinstrumentu
panelī) ne pie kā nenove-
da. Kad pēc pāris šamaņu
dejām ap motociklu un

grāfa Dominiko Agustas
gara izsaukšanas

izdevās noregulēt
piekari pilnvērtī-
gā „Hard” režī-
mā, situācija ar
konstrukci jas
c i e t ī b u
nedaudz uzla-

bojās (kaut arī līdz ideālam tai bija patā-
lu), toties parādījās cits blakusefekts —
bija cieši jātur ciet žokļi, lai neizlidotu
pēdējās plombas... Lai ko es darīju, augsto
smaguma centru ar „garajām” piekarēm
man tā arī neizdevās piespiest sadraudzē-
ties, un motociklu pēc veiktā testa atdevu
ar visai dalītām jūtām. No vienas puses,
„MV Agustai” ir izdevies radīt patiesi inte-

resantu un vizuāli pievilcīgu motociklu, kas
— esmu pārliecināts — priecēs ne vienu
vien braucēju ar savu interesanto trīscilin-
dru dzinēja dinamiku un skaņu un arī ar
kopējo motocikla dizainu, kā arī sniegs ne
mazums pozitīvu emociju, ja to ekspluatēs
saudzīgos režīmos. Ja tomēr jums pa prā-
tam ir dinamiska un azartiska braukšana,
labāk ņemiet „Brutale Dragster”.

jeb konservatīvās nometnes pārstāvji
uzskata, ka astrai vispirms ir jābūt praktis-
kam auto par izdevīgu cenu, jo tā allaž
bijusi „Opel” būtība. Tagad „Opel” uzbā-
žoties klientiem ar pārsātinātiem brīnu-
mauto par nereālu cenu. Kurš gan Latvijā
pirks kompaktklases automobili ar smal-
kām inteliģentām gaismām, superergono-
miskiem masāžas sēdekļiem un navigāciju,
kas lasa priekšā īsziņas no telefona, ja visi
šie gadžeti nekādi nepadara automašīnu

par „automašīnu ar lielo burtu”? 
Jā, opciju astrai ir daudz un dažādu.

Daļu no tām braucējs neizmantos nekad.
Daļu — šad un tad. Bet daļu izmantos
ikdienā un nebeigs slavēt. Lai to saprastu,
devāmies garākā ceļojumā uz Poliju. Mūsu
„Astra” gan nebija aprīkota ar „OnStar”
servisu, tādēļ par šo opciju komentāru
nebūs. Bet svarīgāk, ka mūsu astrai bija
„gaismas, kas neapžilbina”, un „mobilais
SPA”. Ja vēlaties doties garākos izbraucie-
nos, iesakām automobili ar smalkām
„IntelliLux” gaismām un superergonomis-

kiem masāžas sēdekļiem! LED lukturi
papildaprīkojumā maksās 1110 eiro, bet
ARG sēdekļi ir vēl lētāki — 350 eiro. Šie
ortopēdiskie sēdekļi var palepoties ar 18
regulācijas iespējām, apsildi, ventilāciju
un pat masāžas funkciju. Tāpēc „Astra”
salons ir omulīga vieta, kur pavadīt ceļā
stundas un kilometrus. Inovatīvā
„IntelliLux” sistēma tika pārbaudīta 450
km garā naksnīgā „nonstop” braucienā no
Polijas līdz Rīgai. Braucot tumsā, redzi
visu, kas nepieciešams, bet lukturi dzīvo
paši savu dzīvi! Sekundē neskaitāmas rei-
zes ieslēdzas un izslēdzas lukturu bloki,
izgriežot no sava spīdējuma visu, kam
gaismas stars varētu traucēt. Sistēma
sastāv no 16 gaismas diožu segmentiem
— pa astoņiem katrā lukturī. Tā automā-
tiski maina gaismas kūļa platumu un tālu-
mu atkarībā no situācijas uz ceļa.
Izbraucot ārpus apdzīvotas vietas apgais-
motajām ielām, sistēma pārslēdz starme-
šus tālo gaismu režīmā. Savukārt konstatē-
jot pretējā virzienā tuvojošos transporta
līdzekli, tie lukturu segmenti, kas izgaismo
pretim braucošā virzienā vērsto zonu, tiek
izslēgti, turpretī pārējie turpina mirdzēt ar
pilnu jaudu, nodrošinot redzamību labajā
joslā un sānu sektoros. Kas vēl? Ceļojuma
laikā vasaras svelme reizēm pārsniedza
plus trīsdesmit grādu, tādēļ bija patīkami,

ka svaigs gaiss pieejams tikai pogas spie-
diena attālumā. Lielais elektriski vadāmais
stikla jumts ar iebūvētu vēja novirzītāju

joprojām ir ekskluzīva ekstra, kas neļauj
auto salonam pārvērsties par kondicionē-
tu ledusskapi.

î Turpinājums  no 2. lpp.

î Turpinājums no 1. lpp.
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Opel Astra lielā degustācija

Degustācijas secinājumi
Septiņās dienās ar „Opel Astra 1.4 turbo” veicām 1782 kilometrus ar vidējo deg-

vielas patēriņu 5,9 l/100 km. Apskatījām skaisto Polijas ezeru zemi Mazūriju, Eiropā lie-
lāko gotiskā stila pili Malborku, leģendāro Sopotas kūrortu, iespaidīgo Gdaņskas vecpil-
sētu — bijušo Dancigu —, slavenā astronoma N. Kopernika piemiņas vietas burvīgajā
piejūras pilsētiņā Fromborkā. Lielais degustācijas brauciens ir noslēdzies. „Eiropas Gada
auto 2016” godam attaisnojis savu titulu. Ar pilnu atbildību varam apgalvot, ka „Astra”
salons ir omulīga vieta, kur pavadīt ceļā daudzas stundas un kilometrus. Tagad mūsu
vienīgā vēlme varētu būt doties ar šo auto vēl tālākā ceļojumā. Relaksēti baudīt auto
dinamiskās iespējas, ventilēt un masēt sēžamvietu, klausīties kvalitatīvo audio sistēmas
skanējumu, neķert ceļazīmes stabos, bet sekot tām instrumentu panelī, nesatraukties
par redzamību nakts apstākļos... 

Pateicoties modernajam, dinamiskajam eksterjeram, „Astra” atkal ir viena no pie-
vilcīgākajām automašīnām kompaktklasē, ar to ir ļoti patīkami braukt, salons ir glīts,
ietilpīgs un komfortabls. Bet galvenais, ka kompaktklasē šobrīd neiespējami atrast otru
auto, kurš piedāvātu tik plašas aprīkojuma iespējas — inteliģentās LED matricu gaismas,
sēdekļus ar masāžas funkciju, visus modernākos elektroniskos vadītāja asistentus, kā arī
„Apple” un „Android” viedierīču integrāciju. Šāds elektronisks aprīkojums ļāvis paaug-
stināt ne tikai drošības, bet arī komforta pakāpi pavisam jaunā līmenī, kāds nedarītu
kaunu jebkuram biznesa klases auto. 

„Opel Astra” sākuma cena ir 14 611 eiro par versiju „1.4 ECOTEC 100 ZS 5MT
Selection”. „Astra 1.0 Turbo ECOTEC 105 ZS 5MT” cena sākas no 15 720 eiro, bet „1.4
Turbo ECOTEC 150 ZS 6MT” cena sākas no 17 535 eiro. Lētākais dīzeļauto „1.6 CDTI
ECOTEC 95 ZS 6MT” maksā, sākot no 17 031 eiro, bet „1.6 CDTI ECOTEC 136 ZS 6AT”
versiju var nopirkt par cenu, kas sākas no 19 652 eiro.

«MV Agusta Turismo
Veloce Lusso 800»



Agnis Krauja

„Renault Megane” dienasgaismu
ieraudzīja tālajā 1995. gadā, nomainot
priekšteci — kompakto „Renault 19”.
Kopš tā laika nomainījušās trīs „Megane”
paaudzes un saražots jau vairāk nekā 4
miljoni šā auto eksemplāru. „Megane” pir-
majai paaudzei reiz pat izdevās kļūt par
visvairāk pārdoto jauno vieglā auto mode-
li arī pie mums — Latvijā. Otrās paaudzes
stilīgi radikālā dizaina „Megane” kļuva par
2003. gada „Eiropas gada auto” titula

ieguvēju, bet 2008. gadā pilnīgi jaunajai
— trešajai — paaudzei joprojām piemita
izteikts franču šarms, taču ekstravaganci
bija nomainījusi elegance.

2015. gada septembrī Frankfurtes
autošovā tika prezentēta nu jau ceturtā
„Renault Megane” paaudze. Vizuāli pār-
maiņas skārušas gan virsbūvi, gan salonu.
Salīdzinot ar iepriekšējo paaudzi, virsbū-
ves proporcijas kļuvušas harmoniskākas,
siluets —muskuļotāks un izteiksmīgāks.
Pateicoties jaunajai dizaina valodai, kas
pirmoreiz parādījās 2012. gada „Clio”

modelī, visi jaunākie „Renault” modeļi
tagad ieguvuši krietni elegantākus vaibstus
nekā iepriekšējie un nepārprotami izceļas
viendabīgajā transporta plūsmā. Arī jau-
najā „Megane” dizainā iestrādāts latīņu
pasaules jutekliskuma elements, kas šo
auto izceļ uz vēso vācu konkurentu fona.
„Renault” dizaina šefs Lorenss van der
Akers pat uzdrošinās apgalvot, ka beidzot
izdevies radīt auto ar vācu sirdi latīņu ādā.
„Megane” priekšdaļa gandrīz pilnībā
atkārto klasi augstākā modeļa —
„Talisman” — vaibstus, bet aizmugures for-
mas un efektīgās horizontālās bloklampas
izvirza francūzieti kompaktklases līderos.
Pēc manām subjektīvajām sajūtām,
„Megane” konkurē ar jauno „Opel Astra”
par pievilcīgākā auto titulu kompaktklasē.
Savās ārējās dimensijās (garums 4359
mm, augstums 1447 mm, platums 1814
mm) „Megane” tikai par dažiem milimet-
riem piekāpjas jaunajai „Astra”, bet ar
2669 mm riteņu garenbāzi to pārspēj par
7 milimetriem. Salīdzinot ar mūžīgo kom-
paktklases etalonu „VW Golf”, „Megane”
ir par 104 mm garāka, 15 mm platāka, 29
mm zemāka un tai ir par 32 mm lielāka
garenbāze. „Megane” hečbeks ir ļoti ietil-
pīgs un ar saviem bagāžnieka 434 litriem
viegli pārspēj ne tikai astru (370 l), bet arī
golfu (380 l). 

Salīdzinot ar iepriekšējo paaudzi,
„Megane” kļuvusi garāka (+64 mm),
zemāka (–25 mm) un platāka (+43 mm),
garenbāze pieaugusi par 28 mm, tādā
veidā iegūstot plašāku salonu. Tagad šis ir
komfortabls auto arī aizmugures pasažie-
riem. Salonā jūtami iespaidīgi kvalitātes
uzlabojumi — vispirms jau apdares ziņā.
Interjers apzināti veidots lietišķi mierīgā
stilā, atsakoties no ekstravagantā franču
šarma. Vadītāja vietas ergonomika ir teica-
ma, lielisku atbalstu sniedz stingrie, bet
komfortablie sēdekļi. Kā jebkurā mūsdie-
nu automobilī — visu nosaka izvēlētais
komforta līmenis un papildopciju klāsts,
kas pieejams no lielāko radinieku
„Talisman” un „Espace” arsenāla. Lielais,
vertikāli izvietotais 8,7 collu informatīvais
monitors pieejams dārgākajās versijās un
paver iespējas saregulēt jebko — sākot no
klimata, navigācijas un braukšanas režīma
līdz pat sēdekļa masāžas režīmam un salo-
na krāsu noformējumam. Tam visam vēl
klāt nāk jaunatklājēja azarts un neviltots
prieks izpētīt un apgūt visu, ko sniedz šī
sistēma. Ekrānam apkārt iestrādātas skā-
rienjutīgas īsceļu pogas, bet tās gan varēja
aizvietot ar mehāniski nospiežamiem slē-
dzīšiem, braucot tomēr uz tādiem vieglāk
trāpīt. „Multisense” sistēma piedāvā izvē-
lēties vienu no pieciem braukšanas režī-
miem, kam iespējams pielāgot arī vienu
no trim dzinēja skaņas līmeņiem — neitrā-
lo, komforta vai sporta. „Astra” ar līdzī-
gām „FlexRide” opcijām lepojās iepriekšē-
jā paaudzē, bet tagad gan vācieši no indi-
viduālajiem braukšanas režīmiem atteiku-
šies.

„Megane” modifikāciju klāstā ir pieci
dīzeļdzinēji un četri benzīna motori, kuru
amplitūda svārstās no 90 līdz pat 205 ZS.
Pēdējie attiecas uz sportisko GT versiju,

kura aplaimota ar divsajūgu automātisko
transmisiju un „4Control” šasiju.

Mūsu gadījumā degustētajam auto
zem dzinēja pārsega ir jaunās paaudzes
130 ZS 1,6 litru dīzelis ar divām turbīnām.
Viena strādā, kad tahometrs snaikstās līdz
2000 iedaļai, otra stājas darbā pēc 2000.
No miera stāvokļa līdz 100 km/h auto
paātrinās 10 sekundēs. Visu brauciena
laiku ir pieejama lieliska dinamika, ko šim
dzinējam nevar nepamanīt. Ar savu lielis-
ko griezes momentu (320 Nm pie 1750
apgr./min) šis franču dīzelis neatpaliek no
labi zināmā „Golf 2.0 TDI” dzinēja spējām.
Degvielas patēriņš pēc tehniskajiem
datiem ir vidēji 4 litri uz 100 km, bet reā-
lajā dzīvē — vidēji ap 4,5 litriem. Nav pre-
tenziju pret sešpakāpju manuālo transmi-
siju, kas slēdzas ne sliktāk kā jaunajā
„Astra”. „Megane” ir pilnīgi pietiekama
dinamika gan pilsētā, gan uz šosejas. Auto
ir laba, prognozējama saķere ar ceļu, bet
piekare kompetenti absorbē ceļa negludu-
mus un vienlaikus ir arī pietiekami stingra,
lai asākos pagriezienos neļautu virsbūvei
pārāk sasvērties. Stūrēšana ir gana precīza
un informatīva, taču šķiet, ka „Astra”
tomēr stūrējama nedaudz precīzāk.
„Megane” tomēr izrādās maigākas dabas,
salīdzinot ar sportiskāko „Astra”. Taču,
braucot ar atļauto ātrumu 100 km/h un
pat nedaudz virs tā, „Megane” turas kā
pielīmēta pie asfalta, un brauciens ir kom-
fortabls un patīkams. Pat uz salāpīta
Latvijas ceļa asfalta tiek demonstrēts labs
stingrības un komforta kompromiss. Visas
stabilitātes kontroles sistēmas gan nav pil-
nībā atslēdzamas, taču ir visai piekāpīgas
un nespēj aizēnot braukšanas prieku uz
grants ceļa, tāpēc mana uzticība francūzie-
tei un pārliecība par tās uzvedību līkumos
nezuda ne brīdi.
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Renault Megane

Degustētā „Renault Megane” atstāja ļoti labu iespaidu — augstais komforta līmenis
un atsaucīgais dzinējs bija labi ceļabiedri. Brauciens ar „Megane” kļuvis klusāks un kom-
fortablāks nekā iepriekš. Mašīnas raksturs ir mierīgs un pārliecinošs. Patīkami braukt arī
Latvijas ceļa ikdienišķajos apstākļos. Jāpiebilst, ka Megane uz ielas nenoliedzami pie-
saistīs vairāk acu pāru nekā „VW Golf”. „Megane” plusi ir jutekliskais franču dizains, pie-
ejamās „Premium” klases tehnoloģijas un vāciskā kvalitāte. Mīnusu faktiski nav, tikai
viss šis krāšņums būtu varējis parādīties pārdošanā kaut tikai pusotru gadu agrāk. Tomēr
— nenoliedzami — „Renault Megane” atkal ir izvirzījusies auto dizaina avangardā un
konkurē ar jauno „Opel Astra” par pievilcīgākās mašīnas titulu kompaktklasē.

„Megane” cena ar „SCe 115” benzīna dzinēju „Life” aprīkojumā sākas no 14 480
eiro. Ar lētāko dīzeļdzinēju „dCi 90” sākumcena ir 16 420 eiro. Ar degustēto „dCi 130”
dīzeļdzinēju „Megane” cena („Intens” aprīkojumā) sākas no 20 820 eiro. Jāņem vērā
bagātīgās papildaprīkojuma iespējas — līdz pat „Premium” līmenim un tajā iekšā. Jā,
tas nebūs lēti, jo pat mūsu degustētais auto šādi „uzpakots” līdz 28 tūkstošiem. Taču
„Renault Megane” nospraustie mērķi ir gana ambiciozi. Ar dārgākajām modifikācijām
jutekliskā francūziete cer iepatikties arī tiem pircējiem, kas līdz šim lūkojušies „Audi A3”
vai „Mercedes” A klases virzienā. Un man šķiet, ka tas viņai varētu tīri labi izdoties...

Degustācijas secinājumi


