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Teksasas reindžeru un Arizonas ferme-
ru iecienītie prēriju kuģi. Automobiļi, kas
Amerikā ir ne tikai labklājības, bet teju vai
pielūgsmes objekts. Tie ir pikapi — pie
mums vēl nesen nepelnīti novārtā atstāta
tirgus niša. Starp „trekno gadu” biznesa
veiksminiekiem, celtniekiem un lauksaim-
niekiem bija vien daži, kuri atšķīrās no
kopējās masas un spēja atturēties no pres-
tižo „BMW X5” vai „Porsche Cayenne”
iegādes. Šie cilvēki izcēlās ar Čaka Norisa
cienīgām ambīcijām un izvēlējās kādu no
ne tik spožajiem, taču pēc skata krietni
vīrišķīgākajiem pikapiem. Latvijā pirmskrī-
zes laikā ik gadu tika pārdoti aptuveni 600
pikapi. Pašlaik apjoms ir mazāks, tomēr

daži modeļi lepojas ar 100 pārdotiem
eksemplāriem gadā. Populārākais Latvijas
pikaps gandrīz nemainīgi ir „Toyota
Hilux”, tam seko „Nissan Navara”,
„Mitsubishi L200”, „VW Amarok” un
„Ford Ranger”. Bet pasaulē ik gadus tiek
pārdots aptuveni 600 000 jaunu pikapu.
Un pieaugums vērojams ne tikai Amerikā,
bet arī labu ceļu lutinātajā Eiropā. 2015.
gadā tas audzis par sešiem procentiem.
Samērā šaurajā pikapu segmentā konku-
rence tagad ir nopietna, jo jaunus vai uzla-
botus modeļus pēdējā laikā izlaiduši visi
galvenie spēlētāji. 2016. gads bija daudz-
sološu pikapu jaunumu pārpilns, tirgū
izgāja jaunie „Mitsubishi L 200”, „Nissan
Navara NP 300”, kā arī uzlabotie „Toyota
Hilux”, „Ford Ranger” un „VW Amarok”.

Un kļuva acīm redzams, ka pikapu seg-
ments pēdējos gados ir ārkārtīgi strauji
attīstījies. 

Lai gan vizuālais tēls sola brutāla trak-
tora potences, modernie pikapi vairs nav
nekādi „āmuri uz riteņiem”. Pikaps šodien
var būt lielisks palīgs biznesā un labs
draugs brīvajā laikā. Un, ja pikaps var lie-
liski apvienot darba un ģimenes auto fun-
kcijas, kāpēc gan pirkt divus automobiļus,
ja pilnīgi pietiek ar vienu? Profesionāli
kravu pārvadātāji par pikapiem gan jopro-
jām izsakās skeptiski. Esot pārāk augsta
iekraušana, atvērta kravaskaste lietum un
sniegam pieejama un neapsargāta stāvvie-
tā. Busiņi, „kabluki” un pat vieglā auto
piekabes esot praktiskākas. Bet iespējams,
ka viņi pikapu īpašniekus tomēr klusībā

apskauž! Jo ar pikapu taču ir daudz lielā-
kas iespējas nonākt galamērķī, lai kāds tas
arī būtu izvēlēts. Pikapu sniegtās iespējas
krietni pārsniedz vidusmēra sēņotāja vai
makšķernieka vajadzības. Kā zināms, labu
ceļu uz skaistākajām dabas vietām gandrīz
vai nav, un laikam jau arī nemaz nevajag.
Turklāt nenoliedzami — bez plika praktis-
kuma pikapiem piemīt tas brašā Teksasas
reindžera Čaka Norisa vīrišķīgais šarms…

„Nissan Navara” ir vecs kā pasaule!
1986. gadā globālajā tirgū ienāca japāņu
pikaps „Nissan Frontier”, ko 1997. gadā
nomainīja modelis ar nosaukumu
„Navara” (D22). Vārdu šis auto, kuru
Eiropas vajadzībām ražoja Barselonā, esot
aizguvis no Spānijas ziemeļos esošā
Navarras reģiona. Starp citu, Amerikas zie-
meļu, dienvidu un centrālajā daļā
„Nissan” savu pikapu joprojām tirgo ar
nosaukumu „Frontier”, bet dažos Eiropas
tirgos ar indeksu „NP300”. Otrās paaudzes
„Navara” (D40), kas bija krietni pieņēmies
izmēros un prestižā, dienas gaismu ierau-
dzīja 2004. gadā. Trešās paaudzes
„Navara” (D23) ar Mamoru Aoki izstrādā-
to iespaidīgo dizainu ir pazīstams jau kopš
2014. gada jūnija, taču tagad tas ieguvis
jaunu, ekonomiskāku un jaudīgāku dīzeļ-
dzinēju. 

Novembra pirmajās sniegotajās dienās
degustācijai mums tika nodots jaudīgākais
šā modeļa eksemplārs ar divām turbīnām.
„Navara” ārējais izskats ir savdabīgs kom-
promiss starp brutālu Teksasas reindžera
dienesta auto un lielu ģimenes vāģi, tā
sākotnējais robustums ir piegludināts ar
dažiem noapaļotiem stūriem, bet priekš-
gals bagātīgi izgreznots ar radiatora režģa
hroma detaļām. „Double cab” kabīne pie-
dāvā samērā ērtu aizmugurējo sēdekli un
četras durvis, no komforta viedokļa ne par
mata tiesu neatpaliekot no sugas brāļiem
bez kravas kastes — pilnizmēra džipiem.
Salīdzinot ar citiem pikapiem, „Navarai” ir
visērtākais salons. Lepnākajā komplektāci-
jā „Tekna” ir pat ādas sēdekļi, divjoslu kli-
mats, multifunkcionālā stūre un skārienek-

rāns, liekot aizmirst, ka šis tomēr ir kravi-
nieks. Par to atgādina tikai sešpakāpju
manuālās pārnesumkārbas ātruma pārslē-
ga milzonīgais gājiens. Priekšējo paneli
rotā ērti sasniedzami slēdži un citas kon-
troles ierīces, kā arī „N-Connecta” infor-
mācijas un izklaides sistēmas ekrāns, kas
nedarītu kaunu nevienam krossoveram.
Tikai dažviet apdarē izmantota cietāka
plastmasa, kas atgādina, ka šis tomēr ir
darba zirgs. Stūres regulēšanas iespēja ir
tikai uz augšu/leju, bet dziļumā — atšķirī-
bā no „Mitsubishi L 200” un „Toyota
Hilux” — „Navara” stūri regulēt vēl nevar.
„Navara” salona ergonomika neliek vilties,
sēdēšana vadītāja un pasažieru beņķos
ērta, ne velti runā, ka tie izstrādāti ar
„NASA” kosmosa speciālistu atbalstu.
Palika sajūta, ka ar kartupeļu laukā sabris-
tiem zābakiem kabīnē ierausties būtu tā kā
žēl… Braucot pa pilsētu, izmēri netraucē
iekļauties satiksmē, jo pārredzamībai lieti
noder augstā sēdpozīcija un masīvie sānu
spoguļi. Vienīgais trūkums, ka bagāžas
nodalījums šim auto nav aizslēdzams. Taču
tā nav liela bēda. Jebkuram pikapam
varam atrast plašu kravas nodalījumu pār-
segu izvēli, kas pasargās to saturu no gar-
nadžiem. Internetā pieejamajā bagātīgajā
papildu aksesuāru klāstā pieejami ne tikai
vienkārši vāki, ar ko kravas kasti nosegt,
bet arī dažādu dizainu plastmasas
„būdas”, ar kurām no kravinieka var izvei-
dot kaut vai sedanu, universāli vai bezmaz
kupeju. Un vispār dažādu papildu akse-
suāru un individualizācijas iespēju pika-
piem ir vairāk nekā jebkurai citai auto gru-
pai!

Mūsu degustētais auto aprīkots ar
„Renault-Nissan” alianses izstrādāto jauno
2,3 litru dCi dīzeļdzinēju ar divām turbī-
nām, kura maksimālā jauda ir vareni 190
zirgspēki. Viegli un nepiespiesti tie pārvie-
to izmēros iespaidīgo braucamo. Griezes
moments 450 Nm pie 1500—2500
apgriezieniem minūtē. Gan tukšgaitā, gan
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Kaspars Bergmanis

Pirms daudziem gadiem laikraksts
„AutoInfo” rakstīja, ka ir divi būtiski trū-
kumi braukšanai ar autogāzi — niecīgais
degvielas uzpildes staciju skaits un tas, ka
modernu auto nevar aprīkot ar tam atbil-
stošu gāzes iekārtu. Šobrīd Latvijā ir jau
200 autogāzes uzpildes staciju, bet spēkra-
tus ar benzīna iešprices sistēmām sen jau
aprīko ar ceturtās paaudzes autogāzes
iekārtām. 

Tehnikas progress nestāv uz vietas, un
mūsdienu automobilis kļūst arvien sarežģī-
tāks, jaudīgāks un videi draudzīgāks. Ar ko
jārēķinās, lai pārbūvētu savu auto braukša-
nai ar gāzi? Ja izvēlētais auto vēl nav
nopirkts, iesakām sazināties ar sertificētu
transportlīdzekļu pārbūvētāju Latvijā, kuru
tehniskā dokumentācija ir saskaņota CSDD.
Ar šo uzņēmumu sarakstu, lai noskaidrotu,
cik maksā pārbūve un vai tā ir iespējama
izredzētajam modelim, var iepazīties CSDD
mājaslapā sadaļā „Transporta līdzekļu pār-
būve”. Gāzes iekārtas uzstādīšana automo-
bilim ar četru cilindru benzīna dzinēju
maksās, sākot no 640 eiro, bet jāņem vērā,
ka daudziem moderniem dzinējiem ir jāuz-
stāda vārstu eļļošanas sistēma (nepiecie-
šams Japānas un Korejas spēkratiem), kura
sadārdzina auto pārbūvi. Piemēram viena
izlaiduma gada „VW Golf” var būt aprīkots
ar dažādiem dzinējiem. Vienam pārbūve
braukšanai ar gāzi izmaksās 640, bet otram
— 1200 EUR. Protams, iekārtas cena mai-
nās atkarībā no auto jaudas un cilindru
skaita. Svarīgi ir arī tas, kāds būs gāzes
balons — cilindriskais vai toroidālais.
Toroidālos autogāzes balonus patērētāji
pazīst, un tie ir ļoti populāri, pateicoties
ekspluatācijas ērtībai. Šim balona tipam ir
rezerves riteņa forma, un tas tiek uzstādīts

tieši tur, kur atradās piektais ritenis. Dažādu
izmēru balonu sortiments dod iespēju izvē-
lēties izmēram maksimāli atbilstošo balonu
konkrētam transportlīdzeklim — neatkarīgi
no tā, cik liels ritenis bija bagāžniekā.
Toroidālie baloni atšķiras ar uzstādīšanas
vietu — automobiļiem, kuri pārvadā rezer-
ves riteni ārpusē, zem bagāžas nodalījuma
(daudziem apvidniekiem un mikroautobu-
siem), tiek piedāvāti atsevišķie baloni ar
marķējumu „OUT” — tie ir izgatavoti no
daudz biezākā tērauda, kā arī ir aprīkoti ar
ārējiem stiprināšanas elementiem.

Pašiem jaunākajiem un modernajiem
automobiļiem ar tiešās degvielas iesmidzi-
nāšanas sistēmu savas specifiskās īpašības
dēļ jau nāksies uzstādīt vai nu piektās, vai
sestās paaudzes gāzes sistēmu. Maz būs
Latvijā tādu autoīpašnieku, kuri varēs
palielīties, ka viņa auto ir aprīkots ar sestās
paaudzes gāzes sistēmu. Gāze tiek iesmi-
dzināta cilindrā caur benzīna sprauslām.
Un jebkurā laikā auto var piedarbināt ar
gāzi, jo dzinēju nevajag uzsildīt līdz 35
grādiem ar benzīnu, kā tas ir ar ceturtās

paaudzes gāzes sistēmu. Sestās paaudzes
sistēma ir ar ievērojamu cenas lēcienu —
sākot no 3000 EUR, un laika ziņā tā nav
viena diena, kura nepieciešama, uzstādot
ceturtās paaudzes sistēmu. Piektās paau-
dzes sistēmas jau nav retums, bet arī šīs
sistēmas cenas nav mazas. Pirms ķerties
pie auto pārbūves, noskaidrojiet izmaksas
un aprēķiniet, vai pārbūves investīcija dos
ietaupījumu, jo braucat maz. 

Rīgā ir teju pussimt servisu, kuri
nodarbojas ar gāzes iekārtu uzstādīšanu.
Kā izvēlēties īsto? Viennozīmīgi neejiet
vienkāršāko ceļu — lētākā cena ne vien-
mēr sniedz pozitīvu rezultātu ilgtermiņā.
Vadošie gāzes servisi sastopas ar to, ka
novērš „amatieru” sastrādātos brāķus.
Vispirms pārliecinieties par to, vai serviss
dod garantiju iekārtai un paveiktajam dar-
bam. Vai serviss izsniedz CSDD atzīto pār-
būves sertifikātu. Tā kā pēc pārbūves auto-
gāzes tvertne ir jāuzpilda ar autogāzi un
jāveic iekārtas pārbaude, kalibrēšana —
noskaidrojiet, vai servisam ir apdrošināša-
na. Ja testa laikā notiek CSNg un par vai-
nīgo tiek atzīts tas, kurš brauca ar jūsu
auto, — atbild serviss, bet auto īpašnieka
apdrošināšanas reputācija no šāda negadī-
juma necieš. Ja izvēlētais autogāzes serviss
ir kādas autogāzes iekārtu ražotāja pārstā-

vis, Latvijā tas ir uzskatāms par priekšrocī-
bu, bet šajos centros cena nebūs tā lētākā.
Parasti šādus centrus izvēlas jaunu auto-
mobiļu dīleri, kuri klientiem piedāvā jau-
nus automobiļus ar Latvijā uzstādītu gāzes
iekārtu, saglabājot rūpnīcas garantiju.
Latvijā darbojas vismaz piecas kompāni-
jas, kuras apkalpo autodīlerus. Ja pārbū-
vējamam auto ir nepieciešama specifiska
iekārta ar ātras darbības sprauslām, elek-
tronisko vārstu eļļošanu, gāzes tvertni,
kura jāliek rezerves riteņa vietā, bet rocība
neļauj izšķirties par labu pārbūvei — iesa-
kām painteresēties, vai autoserviss nesa-
darbojas ar finanšu struktūrām, kuras
izsniedz kredītus šādām pārbūvēm.
Izdevīgāk ir no pirmās dienas braukt ar
gāzi, bet par ietaupīto naudu var ātri
izmaksāt kredītu. 

Dabasgāze —
problēma!

Ik dienu SIA „Eko Gāze” birojā zvana
cilvēki un interesējas, kur var savu auto
uzpildīt ar autogāzi, un saņem neieprieci-
nošu atbildi. Nereti cilvēki savas nezināša-
nas dēļ nopērk automobili, kurš brauc
nevis ar autogāzi (LPG), bet ar dabasgāzi
(CNG). Ar dabasgāzi brauc taksometri
Zviedrijā, Vācijā. Ar dabasgāzi aprīko
spēkratus „Volvo”, „Fiat”, „Mercedes”,
„VW”. Šo auto īpašnieki Latvijā saskaras ar
ļoti būtisku problēmu — tehniskā apskate.
Auto, kurš aprīkots braukšanai ar gāzi, dzi-
nēja atgāzes pārbauda, darbinot to ar
gāzi. A/s „Latvijas gāze” jau 2010. gadā
informēja sabiedrību, ka slēdz visas
saspiestās dabasgāzes stacijas (CNG), un
daudzi CNG auto īpašnieki pārbūvēja

savus spēkratus braukšanai ar autogāzi.
Protams, var braukt ar benzīnu, bet šiem
automobiļiem jau rūpnīcā ir uzstādīta
maza tilpuma benzīna tvertne. Dažiem
modeļiem tajā ietilpst labi ja 15 l benzīna.
Pārbūvēt auto braukšanai no dabasgāzes
uz autogāzi izmaksā dārgāk, jo esošā iekār-
ta jādemontē. Diemžēl no dabasgāzes sis-
tēmas elementiem nekas turpmākajā pār-
būves procesā neder. Tāpat pārbūve ir
jāreģistrē CSDD, un to var darīt tikai serti-
ficēts uzņēmums.

Ērti un izdevīgi.
Samazinot izmaksas, daudzas autogā-

zes uzpildes stacijas pārstāja pildīt klientu
automobiļus ar operatora palīdzību.
Tehniskiem vīriem pašiem uzpildīt savu
auto ar gāzi lielu skolu nevajadzēja, cits
stāts ir par dāmām. Daudzas nezina, kā to
pareizi izdarīt, ir paniskas bailes, vai nav
spēka saspiest uzpildes pistoles sviru.
Kompānija „Eko Gāze”, kura Latvijas tirgū
bija automatizēto gāzes uzpildes staciju
pionieris, nolēma norīkot savās stacijās
operatorus, kuri palīdz uzpildīt auto ar
gāzi, paskaidro, kā lietot norēķina termi-
nāli. Šāda ekstra tika ātri pamanīta, un
dāmas izvēlas „Eko Gāze”, kurā strādā
izpalīdzīgi un pieklājīgi operatori. Pērn
„Eko Gāze”, atbalstot ģimenes, laida
apgrozībā ģimenes karti. Ja tavā ģimenē
aug divi vai vairāk bērnu, piesakies „Eko
Gāze” ģimenes kartei un saņem atlaidi
0,036 EUR par katru iepildīto degvielas
litru! Atlaižu kartes var pasūtīt uzņēmuma
mājas lapā „www.ekogaze.lv” vai degvie-
las stacijā pie operatora. Otra būtiska lieta,
ka „Eko Gāze” atlaižu karte darbojas arī
lielākā autogāzes tirgotāja „Latvijas
Propāna Gāze” tīklā, kura DUS ir teju visās
pilsētās. Piesakieties atlaižu kartei, un par
ietaupīto naudu aizejiet uz kādu labu kon-
certu.

Lai labi ripo!

Tirāža – 10 000
Tālrunis reklāmai 29225389

e-pasts: kaspars@autonews.lv
Par reklāmu saturu un  tajās izmantotajām 

preču zīmēm atbild reklāmas devēji.
www.autonews.lv

SIA izdevniecība «AUTOINFO»
sadarbībā ar CSDD. 
Reģ. apl. Nr. 000702099 
Rīga, Nometņu iela 47-17, LV-1002 
Direktors – Kaspars Bergmanis. 
Iznāk reizi mēnesī.
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Braucam ar gāzi!

Dziedātāja Aija Andrejeva 8.februārī ar savu
jauno akustisko dziesmu programmu „Ceļojums pie
sevis” balsij, čellam, ģitārām un perkusijām dosies

koncerttūrē pa Latvijas pilsētu kultūras namiem.
Jaunajā programmā iekļauti visi dziedātājas hīti
jeb, kā saka pati Aija, „pašlaik aktuālākās dziesmas,
kas ietērptas citās skaņās un krāsās” – Kārļa Lāča,
Harija Zariņa, Ulda Marhilēviča u.c. autoru skaņ-
darbi „Tumsā”, „Kamoliņš”, „Kafijas krūze”, „Lelle”,
„What For?!”, „Ar tevi lasīju kastaņus”, „Vēl”, „Kā
neviens”, „Tu un es”, „Ēnas”, „Pavasaris” u.c. 

Dziedātāja uzsver, ka šī programma, kur dzies-
mas būs dzirdamas pavisam citādākā skanējumā,
citās krāsās un noskaņās, būs kā noslēgums vienam
dzīves un karjeras posmam un skaists tilts uz gaidā-
mo albumu. „Uz koncertiem, kas skanēs daudzās
Latvijas pilsētās, aicinu visus tos, kas varbūt nav
paguvuši noskatīties kādu no maniem lielajiem
koncertiem. Gribu ar saviem klausītājiem tikties
intīmā un mājīgā atmosfērā, ļaujot viņiem satikties
ar sevi un savu Mazo princi,” piebilst Aija.

Jaunajā koncertprogrammā par muzikālo pava-
dījumu gādās Kaspars Ansons (ģitāras), Jānis Pauls
(čells; „Melo M”) un Kaspars Kurdeko (perkusijas).

Koncertu norises vietas:
8.februāris plkst. 19:00 Ogres Kultūras centrs
10.februāris plkst.19:00 Saldus mūzikas skola
12.februāris plkst.18:00 Salaspils kultūras nams
«Rīgava»
18.februāris plkst.18:00 Kandavas Kultūras nams
24.februāris plkst.19:00 Mārupes Kultūras nams
25.februāris plkst.19:00 Ikšķiles tautas nams

30.janvārī, “Europa Royale Hotels” notikušajā pre-
ses konferencē pavēstīja dziedātājs Jānis Stībelis, viņa
jaunajā koncerttūrē “Sajūti!”, kas sāksies jau pēc divām
nedēļām – 14.februārī ar koncertu Ķekavas kultūras
namā,– piedalīsies vairāki viesmākslinieki. “Pagaidām
varu atklāt trīs vārdus: tā būs dziedātāja Aminata, tas
noteikti būs Normunds Rutulis, ar kuru kopā, vistica-
māk, nodziedāsim dziesmu “Viens, divi, trīs!”, un tā
būs Marta Ritova,” saka Jānis, gan piebilstot – pagai-
dām netiek atklāts, kurā koncertā kurš no nosauktajiem
dziedātājiem piedalīsies, taču pavisam noteikti ir
zināms, ka ikviena koncerta programmu kuplinās kāds
viesis. “Pavisam ir divpadsmit mākslinieki, kas laika
gaitā varētu piedalīties manas tūres koncertos, taču tie-
šām gribu saglabāt nelielu intrigu. Jo tas taču ir tik
skaisti – atnākt uz koncertu un izbaudīt kāda viesmāk-
slinieka uzstāšanos, kas būs kā “ķirsītis” uz putukrējuma
tortes,” ir pārliecināts Jānis. Viņš arī atklāj, ka vairāk
viesu un paplašināts pavadošais sastāvs varētu piedalī-
ties 19.maijā Rīgas Kongresu namā notiekošajā koncer-
tā, ar kuru tiks noslēgta tūres pavasara sesija. “Vasarā
jau tāpat ir daudz koncertu, festivālu, pilsētu svētku,
tālab tūri “Sajūti!” atsāksim 7.oktobrī ar koncertu
Valmieras Kultūras namā.”

Jaunās tūres programmu veidos lielākā daļa Jāņa
Stībeļa zināmāko dziesmu (“Es tikai smejos”, “Glāze
piena”, “Esi pozitīvs”, “Tikai tev” u.c.) no viņa populā-
rākajiem albumiem, bet, lai programmu atsvaidzinātu,
tajā tiks iekļauti viens vai divi jaunu skaņdarbu pirmat-
skaņojumi no dziedātāja topošā albuma, kā arī viens
vai divi senāki un nedaudz aizmirsti skaņdarbi. 

Savukārt par tūres nosaukumu Jānis Stībelis saka:
“Kad ejam uz koncertu, mēs taču visi vēlamies kaut ko

sajust. Vienam tās varētu būt “skudriņas”, kas skrien pa
muguru, citam – pārsvarā dāmām – “tauriņi” vēderā. Ja
arī pēc mūsu koncertiem kādam radīsies patīkamas
sajūtas, mēs būsim sasnieguši savu mērķi. Taču, pro-
tams, kaut ko sajust mūsu koncertos nav pavēle, bet
gan aicinājums.”

Jau informējām, ka 14.februārī savu Latvijas kon-
certtūri uzsāks pazīstamais dziedātājs Jānis Stībelis,
kuram talkā nāks izcilie instrumentālisti Raimonds
Macats (taustiņinstrumenti, mutes harmonikas, čells),
Miķelis Vīte (perkusijas) un Andrejs Jevsjukovs (ģitāra),
Oskars Sproģis (basģitāra), kā arī jaunā dziedātāja
Megija Naunikas.

Jāņa Stībeļa tūres „Sajūti!”  koncerti notiks:
14.februārī plkst.19 Ķekavas kultūras namā 
19.februārī plkst.18 Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Dziedātāja Jāņa Stībeļa koncerttūrē
piedalīsies Aminata, Normunds
Rutulis, Marta Ritova un citi mākslinieki

Dziedātāja Aija Andrejeva
dosies akustiskajā koncerttūrē
„CEĻOJUMS PIE SEVIS”
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Kurzemē jauns
antirekords ziemas
riepu lietošanā - 0,37
milimetri!

Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD) un Valsts policija (VP) Latvijas
reģionos turpina veikt transportlīdzekļu
tehnisko kontroli. Kārtējā pārbaudē Saldus
pusē tika uztādīts jauns absolūtais antire-
kords, kad kāda šoferīša vadītajai Ford
markas automašīnai ziemas riepu protek-
tora dziļums bija vien 0,37 milimetri
atļauto 4 milimetru vietā.

Nepilnu divu stundu laikā tika pār-
baudīti 30 transportlīdzekļi, pieciem tika
sastādīti aministratīvā pārkāpuma proto-
koli par neatbilstošu riepu protektora dzi-
ļumu, kas svārstījās no 0,37 līdz 2,74 mili-
metriem.

Reida laikā tika noteikts arī riepu
vecums. Vairumā gadījumu riepu vecums
nepārsniedza 10 gadus. Minētajai Ford
markas automašīnai bija uzstādītas
1995.gadā ražotas riepas. Vienā gadījumā
tika konstatēts, ka transportlīdzeklim
uzstādītas Baltkrievijā ražotas riepas, kas
nav marķētas atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

Tāpat līdzīgas auto pārbaudes veiktas
Liepājā. Nepilnās trīs stundās tika pārbau-
dīti 42 transportlīdzekļi. Četriem auto tika
konstatēts neatbilstošs riepu protektora
dziļums, kas svārstijās no 1,5 līdz 3,2 mili-
metriem. Vienam transportlīdzeklim tika
konstatētas neatbilstošas gaismas, savu-
kārt kādam citam auto nebija obligātā
civiltiesiskā apdrošināšana. Par visiem
minētajiem pārkāpumiem tika sastādīti
administratīvo pārkāpumu protokoli. Gan
Saldū, gan Liepājā CSDD darbinieki lūdza
pievērst pastiprinātu uzmanību to auto
vadītājiem, kuru vadīto spēkratu riepu
protektora dziļums bija no 4 līdz 4,5 mili-
metriem.

CSDD kopā ar VP turpinās veikt auto
pārbaudes uz ceļiem arī citviet Latvijā.

CSDD Rīgas
Motormuzejā no
janvāra pieejams
mūsdienīgs audio gids

CSDD Rīgas Motormuzejs līdz ar
modernas un interaktīvas ekspozīcijas
izveidi, muzeja apmeklētājiem no janvāra
sākuma piedāvā iepazīt seno spēkratu vēs-
turi audio gida pavadībā.

Audio gids ietver interesantākos stās-
tus par muzeja seno spēkratu kolekcijām,
būtiskiem autobūves vēstures notiku-
miem, kā arī informāciju par katru muze-
jā apskatāmo spēkratu.

Jāuzsver, ka Rīgas Motormuzeja audio
gida risinājums piedāvā apmeklētājam

brīvi veidot savu muzeja apskates maršru-
tu. Programma automātiski nosaka
apmeklētāja atrašanās vietu muzeja
ekspozīcijā un atskaņo audio stāstījumu
par tiem spēkratiem un kolekcijām, kas
atrodas netālu no apmeklētāja atrašanās
vietas. Tiklīdz apmeklētājs dodas tālāk uz
nākamo kolekciju, audio gids piedāvās
stāstījumus par nākamajiem eksponātiem.

Pie tam, lai atvieglotu orientēšanos
muzejā, audio gidā pieejama arī ekspozī-
cijas navigācijas karte un spēkratu meklē-
tājs. Ievadot meklētājā interesējošā spēk-
rata nosaukumu, audio gids norādīs uz
konkrētā objekta atrašanās vietu.

Audio gidu iespējams iegādāties
muzeja informācijas centrā un tie pieejami
latviešu, angļu un krievu valodās. Drīzumā
plānots audio gidu papildināt ar lietuvie-
šu, igauņu un vācu valodām.

Vairāk informāciju aicinām meklēt
mājas lapā .

2016.gadā
samazinājies bojā
gājušo auto vadītāju
un pasažieru skaits, 

bet aktuāla problēma ir gājēju, velosi-
pēdistu un moto braucēju drošība!

2016.gadā par 25% ir samazinājies
bojā gājušo autovadītāju un pasažieru
skaits, bet nemainīgi aktuāla ir mazāk aiz-

sargāto satiksmes dalībnieku problēma, lie-
cina  Ceļu satiksmes drošības direkcijas ana-
lizētie statistikas dati par 2016.gadu.

Būtiski, ka pie nemainīga vai pat
nedaudz augoša Latvijas autoparka, pērn
par 16 % ir samazinājies avārijās bojā
gājušo skaits (2017.gada 1.janvarī –vairāk
nekā 752 tūkstoši transportlīdzekļi, kuri
piedalās ceļu satiksmē). 2016.gads ar
157 bojā gājušajiem ir bijis rekordgads

Latvijas valsts vēsturē.  Salīdzinoši,
2015.gadā bojā gāja 188 cilvēki, bet līdz
šim labākajā  - 2012.gadā bojā gājušo
skaits uz Latvijas ceļiem bija 177. Pērn
labākais mēnesis ir bijis maijs, kad bojā
gāja septiņi cilvēki, bet satiksmes drošības
jomā sliktākais izrādījās septembris ar 20
bojā gājušajiem.

Pateicoties regulārajām satiksmes dro-
šības kampaņām un kontrolei uz ceļiem,
pēdējos gados būtiski ir samazinājies avā-
riju skaits, kuras izraisa reibumā pie stūres
sēdušies autovadītāji. Piemēram, ja pirms
10 gadiem dzērājšoferu izraisītajās avāri-
jās bojā gāja 84 cilvēki, pērn šis skaits ir
samazinājies septiņas reizes (2016.gadā
12 cilvēki zaudēja dzīvības reibumā izrai-
sītajās avārijās). Svarīgi, ka visievērojamā-
kais progress ir panāks bērnu dzīvību
nosargāšanā. Pagājušajā gadā uz ceļiem
bojā gāja 2 bērni vecumā līdz 15 gadiem;
2015.gadā – 11 bērni.

Gaismu atstarojošā apģērba populari-
zēšanas rezultātā bojā gājušo gājēju skaits
ir samazinājies par gandrīz 13%, taču
problēma vēl aizvien ir aktuāla – katrs tre-
šais bojāgājušais ir gājējs. Turklāt pēdējo
gadu tendence iezīmē to, ka gandrīz puse
gājēju iet bojā pilsētās. Tas ir kārtējais brī-
dinājuma signāls, ka gājējiem katastrofāli
trūkst viņiem domātā infrastruktūra kā pil-
sētās, tā arī ārpus tām. Satiksme uz ceļiem
kļūs vēl drošāka tad, ja visas iesaistītās
institūcijas par to pastiprināti rūpēsimies.
“Pēc Skandināvijas parauga ir jārada sistē-

ma, lai cilvēkiem nebūtu iespējams izraisīt
avārijas ar traģiskām sekām,” uzsver CSDD
valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš.
“Tikai tad, ja bērns, iznākot no skolas,
nevarēs uzskriet uz ielas; tikai tad, ja būs
ierobežots līdz minimumam risks iebraukt
grāvī vai pretējā braukšanas joslā; tikai
tad, ja autovadītājs sajutīs, ka viņa uzvedī-
ba tiek nemitīgi kontrolēta, mēs būsim
izveidojuši visiem satiksmes dalībniekiem
drošu vidi.” 

2017.gads uz Latvijas ceļiem ļoti
sarežģītos laika apstākļos ir iesācies salīdzi-
noši mierīgi – 10 dienās  - viens bojā gāju-
šais. Šajā gadā, līdzīgi kā pērn, ar dažā-
diem drošības līdzekļiem tiks pastiprināta
kontrole uz ceļiem. Tāpat sabiedrības
doma tiks ietekmēta ar dažādu kampaņu,
izglītības projektu un pasākumu palīdzību.
Taču šobrīd satraucošākais fakts ir Latvijas
Valsts ceļu apkopotā informācija liecina,
ka Latvijā ir pārliecinoši zemākais valsts
finansējums autoceļiem starp Baltijas val-
stīm. Turklāt, ja vēl pāris gadus ceļi tiks
būvēti par Eiropas Savienības (ES) finansē-
jumu,  no 2020.gada ES finansējuma
ceļiem vairs nebūs.

Pienācis laiks konkursa
“Gribu būt mobils”
pusfināliem Latvijas
pilsētās!

Noslēgusies neklātienes kārta CSDD
rīkotajā konkursā “Gribu būt mobils” 6. -
8. klašu skolēniem par ceļu satiksmes
noteikumiem. 70 komandas ar labākajiem
rezultātiem sacentīsies pusfinālos 7
Latvijas pilsētās!

Pirmais no pusfināliem norisināsies
20. janvārī Aizkrauklē un tajā piedalīsies
10 labākās reģiona komandas. Pusfinālu
laikā to dalībniekiem nāksies parādīt savas
padziļinātās zināšanas ceļu satiksmes dro-

šības noteikumos, iesaistoties gan stafetē,
gan interaktīvos uzdevumos, gan citās
interesantās aktivitātēs. Visos pusfināla
kontrolpunktos būs jāizmanto savas teorē-
tiskās zināšanas un arī radošā pieeja, kat-
ram dalībniekam izmantojot savas nova-
tora prasmes. Veiksmīgam startam būs
nepieciešams gan saliedēts komandas
gars, gan spēja individuāli parādīt labu
sniegumu.

Komandas, kas vislabāk būs parādīju-
šas savus spēkus un zināšanas pusfinālā,
saņems vērtīgas balvas – pirmā vieta brau-
cienus uz Ahhaa zinātnes centru, otrā -
velosipēda spidometrus, bet trešā vieta –
velosipēda saslēdzējus, taču pārējiem
dalībniekiem tiks dāvāti atstarojoši piemi-
ņas suvenīri – vestes, aproces un krekli.
Skolēnu komanda ar labāko rezultātu pus-
finālā tiks aicināta uz lielo finālu, kur
sacentīsies par galvenajām balvām - pir-
mās vietas ieguvēji katrs saņems giroskū-
teri un Velopolisi, ko dāvina AAS “BTA
Baltic Insurance Company”, otrās vietas
ieguvēji – 4G mobilo internetu ar rūteri 6
mēnešiem, trešās vietas ieguvēji – dāvanu
karti ceļojuma izvēlei 50 EUR vērtībā, taču
visi pārējie fināla dalībnieki – sporta preču
veikala dāvanu kartes. Konkursa organiza-
tori ir parūpējušies arī par pārsteiguma
balvām.

Šogad “Gribu būt mobils” norisinās
jau desmito reizi, attīstot skolēnos ceļu
satiksmes drošības izglītības prasmes un
gatavojot jauno satiksmes dalībnieku
paaudzi, kas apzinās savus pienākumus un
tiesības uz ceļa.

Konkursa pusfināli notiks janvārī un
februārī:

1. februārī Jelgavas 2. pamatskolā;
8. februārī Ernsta Glika Alūksnes Valsts

ģimnāzijā;
9. februārī Liepājas Oskara Kalpaka

15. vidusskolā;
10. februārī Daugavpils centra vidus-

skolā;
11. februārī Baložu vidusskolā.

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

Stasim Brundzam 70!
22.februārī 70 gadu jubileju svinēs

leģendārais lietuviešu autosportists Stasis
Brundza.   Daudzkārtējais PSRS čempions
ar LADA sporta auto cīnījās arī ārpus
dzelzs priekškara un guva godalgas.
Talantīgais autosportists Lietuvā izveidoja
sporta auto ražošanu, kuras mērķis bija
radīt un gadā saražot ap 200 „B” grupas
Lada Samara automobiļu. Pirmie auto tika

radīti, bet līdz cīņai netika, jo 1987.gadā
šī ātrā un bīstamā sporta klase tika aizlieg-
ta. Bērnībā Stasis spēlēja čellu un ceļu lasī-
ja kā notis. Parasti stūrmanis viņam diktē-
ja 7 līdz 9 līkumus uz priekšu un kā vir-
tuozs viņš veica filigrānas sānslīdes iekaro-
jot fanu mīlestību. Šobrīd Stasis Brundza ir
Lietuvas Seima deputāts.
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Agnis Krauja

Krossoveru neapturamā invāzija ir
samazinājusi Eiropas pircēju interesi par
vidējās klases jeb D segmenta universā-
ļiem, un to tirgus daļa pēdējos gados
samazinājusies no 18 līdz 14 procentiem.
Atšķirībā no D segmenta sedaniem, ko
mūspusē vairāk izvēlas uzņēmumi, univer-
sāļu mērķauditorija ir privātpersonas.
Samērā turīgā un konservatīvā klientu
bāze, kas šodien skatās uz lielajiem ģime-
nes universāļiem, visticamāk, nepievērsīs
pārāk daudz uzmanības tādiem raksturlie-
lumiem kā maksimālais ātrums vai sekun-
žu desmitdaļas paātrinājumam līdz 100
km/h, pat nelielas degvielas patēriņa atšķi-
rības puslitra robežās uz 100 km vai pāris
litru atšķirības bagāžnieka ietilpībā nebūs
izšķirošas. Viņi izvēlēsies to auto, kas tīri
subjektīvi spēs sniegt patīkamākās sajūtas
kā ikdienas braucienos, tā arī garākos brīv-
dienu ceļojumos.

Visnotaļ konservatīvajā D segmentā
„Renault Talisman” ir radījis nelielu revolū-
ciju. Pēdējā laikā līdzīgu saviļņojumu spēja
izraisīt tikai „Opel Insignia” parādīšanās
2008. gada rudenī. Eiropas autopresē
toreiz bija lasāmas prognozes, ka beidzot
parādījies auto, kas gāzīs no troņa pasātu.
„Insignia” tas gan izdevās tikai
Lielbritānijā…

Renault Talisman
Grandtour

„Renault” ir trešais lielākais autoražo-
tājs Eiropā, tāpēc tā modeļu klāstā jau sen
prasījās kārtīgs D segmenta biznesa un
ģimenes vāģis. „Talisman” franču autoražo-
tāja modeļu gammā aizvieto Eiropā popu-
lāro „Laguna”, kas savā 20 gadu pastāvē-
šanas laikā visās trijās paaudzēs ieguvusi
samērā daudz cienītāju. Taču „Renault”
pārstāvjiem patīk uzsvērt, ka „Talisman”
nav vis nekāds „Laguna” pēctecis, bet pil-
nīgi jauns modelis. Jaunā auto izskatā acs
vairs nepamana nekādas tipiski franciskas
dīvainības, tādēļ kvēlākie franču auto fani
pat gatavi apgalvot, ka „Talisman” pie-
trūkst tradicionālā franču šarma. Taču lie-
lākajā daļā Eiropas „Talisman” par savu
izskatu ir izpelnījies skaļus komplimentus.
Dizains esot pievilcīgs, cienīgs un… tāds
vāciski akurāts. Daži Eiropas auto žurnālis-
ti pat atļāvušies pajokot, ka bez milzīgās
„Renault” emblēmas uz radiatora šis auto
tikpat labi varētu tikt stādīts priekšā arī kā
jaunais 2017. gada „VW Passat” un… visi

noticētu. „Renault Talisman” ir ļoti liels
automobilis, faktiski ielaužoties augstāka
segmenta teritorijā, tā parametri runā paši
par sevi — garums 4865, platums 1890,
augstums 1465, riteņu bāze 2809 mm.
„Talisman” ir 8 cm garāks nekā par klases
etalonu uzskatītais „Volkswagen Passat”,
kas pats par sevi negarantē priekšrocības,
taču francūzim ir arī par 2 cm garāka rite-
ņu bāze un par 3,6 cm lielāks platums, kas
uzlabo salona ērtības!

„Renault” jaunais flagmanis tiek ražots
Francijā. Automašīnas platforma aizgūta
no komfortablā minivena „Renault
Espace”, no kā „Talisman” mantojis arī dzi-
nējus, krāsaino planšeti viduskonsolē un
stūri, taču „Espace” īpatnējās, kosmiskās
pārnesumu sviras vietā „Talisman” EDC
divsajūgu pārnesumkārbu komandē
parasts, ikvienam saprotams ātrumkloķis.
„Talisman” piedāvā svaigu interjeru, kas
harmoniski sasaucas ar automobiļa ārieni.
To varētu raksturot ar diviem vārdiem —
moderns un konservatīvs. Sēdekļu pamat-
nes garums, sānu atbalsts un regulēšanas
diapazons sniedz atzīstamu komfortu
dažādu augumu braucējiem. „Talisman” ir
labi aprīkots pat lētākajā no četriem izpil-

dījumiem — „Life”. Tam ir automātiskā
divu zonu klimata kontrole, gaismas un
lietus sensori un jumta reliņi universālim.
Taču divi interesantākie izpildījumi ir
„Intense” un „Initiale Paris”, jo tajos ir
iekļautas dažādas jaunās tehnoloģijas un
tāds moderns drošības aprīkojums kā dro-
šas distances kontrolsistēma un ārkārtas
bremzēšanas sistēma. Braukšanas režīmu
izvēlne „Multi Sense” ne vien manipulē ar
automašīnas temperamentu, bet arī iedala
citu krāsu gammu pilnībā animētajam spi-

dometram un interjera „ambientajam”
apgaismojumam. 

„Talisman” universāļa versijā
„Grandtour” dizainā saglabātas sedana
jutekliskās līnijas, bumeranga formas die-
nasgaismas priekšā un tā pati izstieptā
optika aizmugurē. Universālis ir tikai par 2
centimetriem garāks par sedanu un tikai
sprīdi augstāks. Salonā ir vietas pieciem
pieaugušajiem, kas varēs baudīt komfor-

tablu ceļojumu. „Talisman” sedans izrādī-
jās aizmugurē šaurāks, nekā gaidījām, šo
efektu nevietā paspilgtina zemais jumts un
šaurā durvju aila. „Grandtour” ar tā taisno
jumtu ir aptuveni par 3 centimetriem pla-
šāka telpa aizmugures pasažieru galvām.
Šis ieguvums kopā ar līdz pat 1700 kubik-
metru ietilpīgo bagāžas telpu vien ir 980
eiro piemaksas vērts!

Bagāžas nodalījuma tilpums universā-
ļiem allaž ir bijis viens no svarīgākajiem
atskaites punktiem. „Grandtour” bagāž-

nieks standartā piedāvā 572 litru ietilpību,
kas ir mazāka nekā sedana 608 litri. Taču
tā nenoliedzami ir krietni praktiskāka nekā
sedanam, to nepieciešamības gadījumā
var piekraut līdz jumtam. Ja arī tad vēl vie-
tas nepietiek, ar vienu pogas spiedienu
automātiski nolaižam aizmugures sēdek-
ļus, un kravas telpas ietilpība pieaug līdz
1681 litriem, kas ir cienījams lielums šā
tirgus segmenta kontekstā. Lai piekļūtu
šim plašumam, ir jānospiež cita podziņa,
lai elektriski atvērtu (papildaprīkojums par
420 eiro) milzīgo bagāžnieka vāku, kas
nosedz visu auto aizmuguri. Bet, nākot no
lielveikala ar smagiem iepirkumu maisi-
ņiem abās rokās, pietiek ar vienu pareizu
kājas kustību zem bampera, lai bagāžnieks

viesmīlīgi atvērtos, ja vien tev kabatā ir
auto atslēgas. 

Tāpat kā sedanam, arī „Talisman
Grandtour” nav par 1,6 lielāku dzinēju,
kas šāda izmēra automašīnai šķiet mazliet
nepierasti pat mūsdienu „downsizing”
tendences kontekstā. Motoru izvēle tāda
pati kā sedanam — trīs jaudu (110, 130,
160 ZS) dīzeļagregāti un divi benzīna
turbo motori — attiecīgi 150 un 200 ZS.

Degustācijai nodotais „Grandtour”
aprīkots ar 1.6 dCI 130 dīzeļdzinēju, kura
jauda ir 130 ZS pie 4000 apgr./min, bet
griezes moments 320 Nm pie 1750
apgr./min. Ar šo auto kādā nedēļas nogalē
devāmies degustācijas braucienā uz Poliju,
uz tuvāko lielo pierobežas pilsētu
Belostoku, līdz kurai no Rīgas ir aptuveni
500 kilometru. 

Tāpat kā sedans, arī „Talisman
Grandtour”, kura garums ir 4,86 m, ir pie-
ejams ar visnotaļ bagātīgu mūsdienu jau-
nāko tehnoloģiju paketi drošības un kom-
forta jomā.

„Grandtour” pieejams četros aprīkoju-
ma līmeņos. Mūsu degustētais auto iegu-
vis otro, jeb „Zen” līmeni, ir aprīkots ne tik
izšķērdīgi, bet piedāvā mazāku — 7 collu
— skārienekrānu, „Multi-sense” sistēmu ar
pieciem režīmiem, parkošanās sensorus,
bezatslēgas iedarbināšanu, elektriski nolo-

kāmus spoguļus, miglas lukturus un pat
vadītāja sēdekļa masāžas funkciju.
Degustētajam auto nav „4Control” sistē-
mas un adaptīvo gaismu, nav adaptīvās
kruīzes. Viss pārējais iekļauts! „Grandtour”
degustācijas braucienu Rīga—Belostoka—
Rīga veicām ar vidējo degvielas patēriņu
5,4 l/100 km. 

„Talisman Grandtour” vadāmību, gai-
tas īpašības un jaudu varētu raksturot kā
optimālu salikumu: auto ir gana dinamisks
visos režīmos, savukārt piekare piedāvā
veiksmīgu kompromisu starp pārliecinošu
virsbūves kontroli un komfortu. Uz Latvijas
ceļa nolāpītā asfalta auto, kurš balstās uz
samērā bieziem 17 collu riteņiem (riepas
225/55 R17), ripo patīkamāk, jo tam ir

mazāka izmēra riteņi ar augstāka profila
riepām, nekā iepriekš degustētajam
„Initiale Paris” sedanam ar 19 collu dis-
kiem. Dīzelīša 130 zirgi apbrīnojami strau-
ji (paātrinājums 0—100 km/h 10,8 s)
iekustina vairāk nekā pusotras tonnas
smago auto. Pilsētas režīmā viss notiek
gana žigli, arī uz šosejas nav problēmu ar
apdzīšanu. Gaita un atsaucība stūrei pie-
skaņota izskatam, gandrīz piecus metrus
garais iespaidīgais spēkrats nesteidzīgi
aristokrātiski un ar pašcieņu pārvietojas pa
šoseju kā lepns kruīza kuģis okeānā. Ceļa
nelīdzenumi tā balstiekārtu nespēj īpaši
satraukt, salonā pasažieri bauda komfortu
un klusumu. Varbūt vienīgi dziļos asfalta
viļņos virsbūve tiek nedaudz sašūpota,
taču kopumā šis kuģis ir stabilāks, nekā
varēja gaidīt. Arī straujās virāžās tas spītīgi
turas trajektorijā, līkumos nešķiebjas, spī-
tējot fizikas likumiem. Šaurajās lielveikalu
stāvvietās auto demonstrē saviem izmē-
riem pārsteidzošu izveicību. Veiklā stūres
darbība priecē, bet aizmugures pārredza-
mību atvieglo atpakaļskata kamera ar tra-
jektoriju līknēm uz ekrāna (papildaprīko-
jums par 521 eiro).

„Multi-sense” sistēma ļauj izvēlēties
kādu no pieciem braukšanas režīmiem —
eko, komforta, neitrālo, sporta vai perso-
nālo, kuru vari izveidot pats. Izvēloties
atbilstošo režīmu, tiek attiecīgi izmainīti
stūres pastiprinātāja, dzinēja, balstiekārtas
iestatījumi, mērinstrumentu un salona
apgaismojuma krāsa. Lai nebūtu ilgi
jābakstās, uz ekrāna vari diviem saviem
iecienītākajiem režīmiem izveidot „šortka-
ta” pogas. Atsevišķu uzslavu ir pelnījis auto
komforts garajās distancēs, ko nodrošina
patīkama gaita un pieklājīga skaņas izolā-
cija, kā arī parocīga manuālā pārnesum-
kārba ar sešiem pārnesumiem, tā slēdzas
plūdeni, ļaujot labi izmantot dzinēja grie-
zes momentu un dinamiski reaģēt uz vadī-
tāja komandām. No personīgās pieredzes
varu apgalvot, ka pie šā auto stūres neno-
gurst, pat ceļā pavadot piecas stundas no
vietas.

Renault Talisman Grandtour un 
Opel Insignia Sports Tourer

Turpinājums 5. lpp î



Opel Insignia Sports
Tourer

Latvijas tirgū „Renault Talisman” gal-
venie konkurenti solās būt vācu automobi-
ļi „VW Passat” un „Opel Insignia”. Neilgi
pirms „Talisman Grandtour” degustācijas
saņēmu piedāvājumu kārtējo reizi
izbraukt ar „Opel Insignia”. Šoreiz tas bija
universālis „Sports Tourer”, kas aprīkots ar
2 litru (170 ZS) CDTi dīzeļdzinēju un auto-
mātisko pārnesumkārbu. Šis demoauto
bija aprīkots pēc pilnas programmas, un tā
cena sastādīja ievērojamus 48 758 eiro. Ar
šo auto aizbraucu uz 400 km attālo
Lietuvas kūrortpilsētiņu Druskininki. Pēc
2014. gada feislifta „Opel Insignia” jau tā
izskatīgais dizains ir kļuvis vēl pievilcīgāks.
Auto ir aptuveni 5 metrus garš un no
ārpuses šķiet masīvs un ietilpīgs. Lukturi
izteiksmīgi, un gaismas diodes piešķir jau
pa gabalu atpazīstamus vaibstus. Ja savu
„Insignia” vēlamies padarīt vizuāli sportis-
kāku, vajadzētu pasūtīt „OPC Line” rūpnī-
cas tūningu, kāds bija mūsu demo mašī-
nai. 

Salīdzinot ar „Opel Insignia Sports
Tourer”, franču „Talisman Grandtour” ir
par 43 mm īsāks, par 55 mm zemāks, bet
par 34 mm platāks. „Talisman” bagāžnie-
ka standarta ietilpība 572 litri ir par 32 lit-

riem lielāka nekā „Insignia”, bet maksimā-
lā ietilpībā 1681 litri francūzis par 151
litru pārspēj vācieti. Lai gan „Opel
Insignia” ir visai liels un masīvs auto, iesē-

žoties pie stūres, pārņem sportiska sajūta
— slīps stikls priekšā, šauri logi sānos,
sporta sēdekļi, kuri stingri ieskauj, un
sportiska stūre ar metāla elementiem,
kura pati ērti ieguļ rokās. Te uzreiz jūtos
stilīgi, komfortabli un ērti. „Insignia” ele-
ganti sportiskajā salonā, kurā vadītāja un
pasažiera vietas nodalītas ar augstu vidus-
konsoli, neatradīsim tādu plašuma sajūtu
kā jaunajā „Talisman”. Mūsu demo auto
vēl bija aprīkots ar vasarā tik noderīgo
panorāmas jumta lūku, kuras dēļ nedaudz

samazinās „galvas telpa” braucējiem,
tādēļ es ar savu 1,88 metru augumu saju-
tu, ka no pakauša līdz griestiem paliek ļoti
maz vietas. Taču „Insignia” pamatoti lepo-

jas ar saviem superērtajiem, ergonomiska-
jiem sporta sēdekļiem, kam ir mediķu
komisijas piešķirts īpašs AGR sertifikāts un
kurus var saregulēt pēc sirds patikas ļoti
plašā diapazonā. Šajos krēslos es izbaudī-
ju katru brauciena mirkli! Arī aizmugurē
sēdēt ir diezgan ērti un, salīdzinot ar heč-
beku, „Sports Tourer” aizmugurē ir pietie-
kami daudz vietas arī galvas rajonā. Pat aiz
mana atbīdītā priekšējā sēdekļa aizmugu-
rē sēdošajam palika vieta kājām. Atzinību
pelna multimediju sistēma, kur viss ir rela-
tīvi vienkārši atrodams un saprotams. Pat
digitālais mērinstrumentu panelis ir konfi-
gurējams tā, lai katram būtu pa prātam.
Tikai jaunās klimata regulēšanas sensorpo-
gas ik pa laikam nenostrādā uz pirksta pie-
skārienu. Skaņas izolācijas ziņā „Insignia”
salons nedaudz piekāpjas „Talisman”. Un
„Insignia” salokāmā lielā atslēga izskatās
novecojusi un nepiemērota tik prestižam
spēkratam. Bagāžnieks izmēros gana liels,
taču bampers ir ļoti plats un līdz bagāž-
nieka dziļumiem sanāks ļoti tālu sniegties.
Par laimi, „Opel” piedāvā izbīdāmās grī-

das opciju. „Insignia” sānu spoguļi ir aero-
dinamiski, tomēr sasodīti maziņi.
Apkārtnes pārskatāmība ir „Insignia”
vājais punkts, it īpaši aizmugures virzienā.
Nāksies uzticēties atpakaļskata kamerai un
parkošanās sensoriem.

Dzinēju izvēle „Insignia” ir plašāka
nekā franču konkurentam. Degustētais
universālis bija aprīkots ar 2 litru dīzeļdzi-
nēju, kura jauda ir cienījami 170 ZS. Lai
gan auto pēc sajūtām nav nekāda raķete,
līdz simtam no vietas tas paātrinās 9,2
sekundēs, un dinamikas pietiek gan pilsē-
tā, gan uz šosejas. Degvielas patēriņš ir
atbilstošs jaudai un atkarīgs no braukšanas
stila. Kombinētajā režīmā šim auto būtu
jāēd ap 5,7 litriem uz 100 km.
Degustācijas brauciena beigās vidējais
patēriņš nepārsniedza 7 litru atzīmi.
Sešpakāpju automātiskās pārnesumkārbas
darbība ir nevainojama, automāts slēdzas
bez liekas aiztures pat pilsētas „Stop&go”
režīmos. Lai gan „Insignia” piekare ir
nedaudz cietāka nekā „Talisman”, arī ope-

lis ir liels, komfortabls un stabils auto.
Gaita vienmērīga pat pa nelīdzeno, tipisko
Latvijas ceļa asfaltu, auto nezaudē stabili-
tāti pat lielā ātrumā. Tas labi turas uz ceļa,
un savu reizi prieciņu spēs sagādāt arī aktī-
vas braukšanas cienītājiem. Tomēr

„Insignia” nav sportists, bet drīzāk gan
šoseju „kruīzers” gariem pārbraucieniem
— ērts, ātrs, ekonomisks, braukšana kā
atpūta. Degustācija pārliecināja, ka arī
garākos ceļa gabalos ar „Insignia Sports
Tourer” braukt ir viegli, ērti un patīkami.

î Turpinājums no 4. lpp
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„Opel Insignia” 2014. gadā piedzīvoja feisliftu, kas ne tikai uzlaboja jau tā izskatī-
gās mašīnas eksterjeru un interjeru, bet arī dzinējus un braukšanas īpašības. Universālis
„Sports Tourer” ir krietni ietilpīgāks un ērtāks ģimenes auto nekā sedans, kurā gara
auguma aizmugures pasažieriem varētu rasties neērtības ilgstošos ceļojumos. Kopumā
interjers pēc atjaunošanas krietni pietuvojies „Premium” standartiem. Šādam lielam,
stabilam un relaksējošam auto piemērotākais dzinējs ir 2,0 litru CDTi dīzelis, kas sniedz
saprātīgu jaudas un ekonomijas kompromisu. „Insignia” ir elegants, ietilpīgs ģimenes
universālis ar plašām aprīkojuma iespējām. Atjaunotais modelis ir pietiekami labs, lai
joprojām būtu konkurētspējīgs savā tirgus segmentā un pat mestu izaicinājumu biznesa
klases konkurentiem. „Opel Insignia Sports Tourer” cena ar 1.6 CDTi ecotec 136 ZS dzi-
nēju un 6 MT sākas no 23 187 eiro. Ar 2.0 CDTi ecotec 170 ZS dzinēju un 6 MT cena
sākas no 26 807 eiro.

Degustācijas secinājumi

Savā tirgus segmentā „Renault Talisman Grandtour” izcelsies ar komfortu, dizainu
un oriģinalitāti. Liels, ērts un kluss auto ar ekonomisku dīzeļmotoru un labu līdzsvaru
starp gaitas komfortu un vadāmību. Vizuālais tēls, ietilpība un braukšanas īpašības rada
iespaidu, ka šim auto jābūt krietni dārgākam, nekā izrādās patiesībā. „Renault Talisman
Grandtour” sākuma cena ir 26 780 eiro (1.6 Tce 150 ZS), tā ir iespēja tikt pie milzu uni-
versāļa par mazāk nekā 27 000 eiro! Lētākais dīzelis 1.5 dCI 110 ZS maksā 23 825 eiro,
bet „Grandtour” 1.6 dCi 130 — no 26 780 eiro, 1.6 dCi 160 — sākot no 29 730 eiro.

Elegants interjers, patīkamas sajūtas braucot... Ko vēl var vēlēties? Gandrīz ideāls
ģimenes auto! Tas ir ļoti ietilpīgs, tam ir labs gaitas komforts un vadāmība, kā arī nevai-
nojama trokšņu izolācija. 1,6 litru tilpuma dīzeļmotors ir gana jaudīgs un ekonomisks.
Vēl nekad neviens franču auto nav licis folksvāgena pasātam justies tik apdraudētam.
„Talisman dCi 160 EDC Initiale” izpildījumā par 37 350 eiro ir pietiekami reprezentabls,
lai jebkurā lielpilsētā, tam aizšvīkstot garām, ielas malā aprautos visas sarunas un
pagrieztos galvas. Šāds auto ar „4Control” šasijas un aktīvās balstiekārtas kombināciju,
„Nappa” ādas salonu un „Bose” audio sistēmu jau ir aizmirsis par pasātu un iesniedzies
„Audi A4” teritorijā…

Degustācijas secinājumi

Renault Talisman
Grandtour un 
Opel Insignia
Sports Tourer



kustībā dzinējs darbojas vienmērīgi un
nerada pārlieku lielu vibrāciju un salonā
praktiski nav dzirdams. Specifikācijā norā-
dīts, ka vidējais degvielas patēriņš ir 7 litri
uz 100 km, bet reālajā dzīvē ziemas
apstākļos tas nepārsniedza 9 litru robežu.
„Navara” kopš modeļa pirmsākumiem ir
pretendējusi uz dinamiskākā pikapa titulu,
ko modelis ar 190 ZS dīzeļmotoru godam
attaisno. Līdz simtiņam tas ieskrienas 10,8
sekundēs. Protams, var rasties jautājums
— kāpēc kartupeļu maisi būtu jāved 184
km/h ātrumā? Taču dinamika ir patīkama
arī tad, ja tev aizmugurē atrodas kravas
kaste... 

„Navara” joprojām saglabā nesošā
rāmja konstrukciju, taču aizmugurējam til-
tam pilnībā nomainīta piekare. Agrāko
atsperlāgu vietā tagad ir daudzsviru spirā-
latsperu piekare, kas auto gaitu padara
daudz komfortablāku. Auto jūtas kā okeā-
na kreiseris, viegli pārvarot gan asfalta
bedres, gan grantsceļu trepi. Lielā pašma-
sa (2080 kg) likusi konstruktoriem piekari

radīt diezgan stingru, lai auto ar pilno
masu virs 3 tonnām spētu lielā ātrumā
adekvāti uzvesties ceļa virāžās. Kravnesība
ir zem tonnas — 972 kilogrami. Ne jau

vienmēr tas brauks ar pilnu kravas kasti,
kuras izmēri 1537x1560 mm. Salāpīts
asfalts šim automobilim problēmas nera-
da, taču, braucot bez kravas pa lielākiem
nelīdzenumiem, pikaps kļūst nemierīgs.
Vajadzētu iekraut balastu, kādus 300
kilogramus... Uz slidena grants ceļa
„Navara” turas teicami. Stabilitātes kon-
trole šķiet pārlieku piesardzīga, taču to
iespējams daļēji atslēgt. Latviju novembra
vidū pārsteigušais putenis mūsu „Navara”
padarīja par īstu karali — kamēr dārgi
krossoveri un izsmalcināti biznesa sedani
bažīgi taustījās uz sniegotā Vidzemes šose-
jas asfalta, „Navara” ar pilnpiedziņas režī-
mu bez mazākās piepūles un šaubām,
maigi žūžodama, traucās uz priekšu visiem
garām… Kopumā jāteic, ka „Navara”
vadāmības īpašības uz asfalta ir tuvākas
modernās krossoveru klases spēkratiem
nekā lielākajai daļai pikapu.

Bezceļa veiksmes formula ir vienkārša
— plaši piekares gājieni, lieli iebraukša-
nas/izbraukšanas leņķi, gandrīz 30 cm
augsts klīrens un labas 255/60 R18 riepas
— tas viss ir mūsu „Navara” bruņojumā,

tāpēc vasarā vai ziemā brauc, kur acis
rāda! Ir pazeminātie pārnesumi, kādu
šodien vairs nav gandrīz nevienam mūs-
dienu krossoveram. Atkarībā no apstāk-
ļiem „Navara” varam izvēlēties kādu no
trim braukšanas režīmiem — „2WD”
parastiem ikdienas apstākļiem, „4WD
High” — vieglam bezceļam, „4WD Low”
— nopietnam bezceļam. Elektroniski kon-
trolētā pilnpiedziņas sistēma ir ērta, jo
pāreju no „2WD” uz „4WD” var veikt
gaitā. Apsnidzis paugurs smilšainā meža
stigā. Lielai daļai krossoveru, klasiskus dži-

pus ieskaitot, šeit klātos grūti, jo virsbūve
pārslogotu aizmugurējo asi, neļaujot strā-
dāt priekšējai. Augstprātīgā mierā mūsu
„Navara” bez redzamas un dzirdamas pie-
pūles tiek tam pāri, it kā jautādama: „Vai
tas ir viss „offroad”, ko jūs man varat pie-
dāvāt?” 

Samērā šaurajā pikapu segmentā
„Navara” izskatās gana braši, jo uz konku-
rentu fona pozitīvi izceļas ar dizainu un
salona ērtībām, nebaidās nekādu bezceļu
un piedāvā aprīkojumu, komfortu un
braukšanas īpašības, kādas vēl nesen pie-
mita prestižiem krossoveriem. Lai gan
neesam vēl izmēģinājuši pērngad atjauno-
to „Navara” galveno konkurentu „Toyota
Hilux”, mēģināsim šos abus populāros
pikapus salīdzināt vismaz „uz papīra”.
Vizuāli „Nissan Navara” šķiet lielāks, vīriš-
ķīgāks, nedaudz smagnējāks. „Navara”

ārējie izmēri (cm) — 533 garums, 185
platums, 184 augstums, 315 riteņu bāze.
Salīdzināšanai — „Toyota Hilux” ir tikai
dažus centimetrus garāks, šaurāks un aug-
stāks, bet „Navara” ir par 6,5 cm garāka
riteņu bāze. Klīrenss abiem auto ir vie-
nāds. „Navara” ir 2910 kg pilnā masa,
„Hilux” ir par 170 kg smagāks. „Navara”
kravas kastes garums (cm) 175, platums
156, šaurākā vieta 113, „Hilux” kravas
kaste ir par 20,5 cm īsāka, par 4,5 cm
šaurāka un šaurākajā vietā starp riteņu
arkām arī par 3 cm atpaliek no „Navara”.
Vājā vieta abiem kopīga — kravas telpā
attālums starp riteņu arkām ir par mazu,
lai „eiropaleti” (120x80 cm) liktu šķērsām,
tuvāk kabīnei. „Navara” piekabes maksi-
mālais pieļaujamais svars ir pārsteidzošs
— 3500 kg, „Hilux” var pavilkt 2500 kg
smagu piekabi.
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No praktiskā viedokļa pikaps „Nissan Navara” ir pielietojams teju visās dzīves jomās
— celtniecībā, lauksaimniecībā, medniecībā un tūrismā. Gan universāls kreiseris, gan
īsts darba zirgs, kas nešauboties izbrauks purvam cauri un pļavai pāri, visām sniega
kupenām par spīti. Monumentāls un nesalaužams, 190 ZS dīzeļdzinējam nekad netrūkst
jaudas, kā iemin — tā iet, it kā 3 tonnas būtu vieglas kā spalviņa. Pietiekami dinamisks
uz šosejas, neatpaliek no vieglajiem. Pilsētā liels, bet palīdz atpakaļskata kamera. Ar
tukšu kravas kasti uz Latvijas ceļa asfalta nedaudz kratās, bet īstām dangām lido pāri
bez aizķeršanās. Meža takās un piesnigušās pļavās jūtas kā karalis. Sen zināmajām iztu-
rīgā pikapa pamatvērtībām pievienojot ekonomiskāku dīzeļdzinēju, komfortablāku
gaitu, labāku vadāmību, augstākas kvalitātes interjeru un plašas komforta aprīkojuma
iespējas, „Navara” šodien vairs nav askētisks kravinieks, bet gan stilīgs braucamais, ar
ko „kārtīgam vecim„ būs patīkami braukt savās ikdienas gaitās un pat nebūs kauns aiz-
vest savu mīļoto sievieti uz teātri vai operu.

„Nissan Navara” Latvijas tirgū tiek piedāvāts ar 2,3 dCi dzinēju un pilnpiedziņu.
Rokas vai automātiskā pārnesumkārba, kā arī aprīkojuma līmenis un kabīnes veids —
tas jau pēc izvēles. Mūsu degustētais „Navara Double Cab” ar jaudīgāko 190 ZS dīzeli
cena sākas no 34 420 EUR, bet šādā „Tekna” izpildījumā tas maksās 37 400 eiro. Ja
nepieciešams pieticīgāks darba zirdziņš, tad par 27 200 var tikt pie 160 ZS „Visia” ver-
sijas ar „King Cab”. Galvenā konkurenta „Toyota Hilux” cena sākas no 27 460 EUR.

Degustācijas secinājumi

Nissan Navara


