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ZINĀTKĀRAIS ZVIEDRS 
CEĻOSIM PAREIZI 

Lai gan mēs reizēm mēdzam žēloties par aukstumu, tomēr ziemas 
ainavas ir ārkārtīgi iedvesmojošas. Cik lieliski būtu, ja mēs tās varētu 
reizē izbaudīt un aizsargāt! Sniedzam ieteikumus, kā pavadīt ziemas 

brīvdienas gan patīkami, gan nekaitējot mūsu planētai.

STĀSTS
DZENOTIES PĒC PERFEKCIJAS

Pieņemot Volvo Ocean Race izaicinājumu, sportistiem nepieciešama 
uzticama laiva. Un īstais prasmju, pieredzes un tehniskās meistarības 

apvienojums, kas ļauj to uzbūvēt, atrodams tikai un vienīgi laivu 
darbnīcā Boatyard. Mēs devāmies uz Boatyard un tikāmies ar 
speciālistu komandu, kas šāgada laivu sacensību dalībniekiem 

sniedza īstu drošības sajūtu, lai varētu startēt ar maksimālu atdevi.

IEDVESMAS AVOTS 
SMARŽU SLEPENĀ VALODA 

Kad vēlaties uz brīdi paglābties no ikdienas, viena iespēja ir sēsties 
pie auto stūres. Bet dažkārt var doties arī iztēles ceļojumā, vienkārši 

aizverot acis un ļaujoties kādai smaržai. Mēs tikāmies ar zviedru 
parfīmu ražotājiem Agonist, lai uzzinātu, kā dažādi aromāti var 

uzlabot noskaņojumu un sniegt atslodzi.

VOLVO CARS ENTUZIASTI
DZĪVES NEREDZAMĀ GREZNĪBA

Volvo Cars salona gaisa kvalitātes testēšanas komanda modri vēro 
sīkās, neredzamās daļiņas gaisā, gādājot, lai automobiļa salonā 

neiekļūtu kaitīgie izmeši un netīkami aromāti. Bet kā izdodas panākt 
visveselīgāko iespējamo salona mikroklimatu?

NEZŪDOŠI
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ZINĀTKĀRAIS ZVIEDRS

Lai gan mēs reizēm mēdzam žēloties par aukstumu, tomēr ziemas 
ainavas ir ārkārtīgi skaistas un iedvesmojošas. Cik lieliski būtu, 

ja mēs tās varētu reizē gan izbaudīt, gan aizsargāt!

CEĻOT, NEATSTĀJOT

T E K ST S  /  F OTO  / /  M AT T  O ´ L E A RY  /  M A RC E L  PA B ST

PĒDAS





“Ceļojumi paver mums plašus apvāršņus, 
bet ilgtspējīga ceļošana palīdz saglabāt šos 
apvāršņus arī nākamajām paaudzēm”.

V
ides aizsardzība mums, Volvo Cars, ir ļoti svarīga. Mēs ražojam 

automobiļus, kas paredzēti drošai braukšanai Ziemeļvalstu dabas 

skarbajos apstākļos. Tie izgatavoti stipri, izturīgi un droši – lai pre-

totos ziemas aukstumam, brauktu pa sniegu un droši turētos arī 

uz apledojušām un slapjām virsmām. Taču, lai gan šie automobiļi 

izstrādāti dabas radīto grūtību pārvarēšanai, pašlaik mūsu uzma-

nības centrā ir saudzējoša un cieņpilna attieksme pret dabu. Lai 

cik bargs ir ziemeļu klimats, tas ir arī skaists un iedvesmojošs.

Dažās pēdējās desmitgadēs ilgtspējas principi kļuvuši par neatņemamu 

dzīves sastāvdaļu. Mēs iegādājamies ilgtspējīgus automobiļus, ilgtspējīgus 

apģērbus, ilgtspējīgus pārtikas produktus – un varam arī izvēlēties ilgtspējīgu 

brīvā laika pavadīšanu. Ceļojumi mums paver plašus apvāršņus, bet ilgtspējīga 

ceļošana palīdz saglabāt šos apvāršņus arī nākamajām paaudzēm. Sniega, 

ledus un aukstuma iepazīšana un ziemas prieku baudīšana izbraukumā - tā ir 

privilēģija, un pret to jāizturas saudzīgi. 

Iztēlojieties bezrūpīgu atpūtu senā, no baļķiem būvētā namiņā bieza meža 

malā, rāmā klusumā – siltā, ērtā istabā vērojot aiz loga krītošo sniegu un gata-

vojoties doties ārā baudīt ziemas priekus. Un vēl padomājiet, ka mūsdienās ir 

iespējams baudīt šādu lielisku atpūtu, nekaitējot šai brīnišķīgajai dabas videi un 

saglabājot to arī nākamajām paaudzēm. Mūsu ceļošanas paradumi sāk mainī-

ties. Un mums kā atbildīgiem ceļotājiem jāmainās arī pašiem. Ar ko sākt?

Z I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R S
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BEZ KOMBINEZONIEM
Atcerēsimies pagājušā gadsimta 80. gadus. Tajos laikos daudziem grezns atpū-

tas ceļojums saistījās ar poliestera kombinezoniem, lielām saulesbrillēm, kruīza 

kuģiem un atdzesētiem martini kokteiļiem. Turpretī mūsdienās drīzāk kārosim 

biodinamisko vīnu un vietējā ražojuma sieru kādā skaistā kūrortā klusā dabas 

stūrītī. Mūsu priekšstats par izmeklētu ceļojuma baudījumu vairāk tuvojas sau-

dzēšanas un ilgtspējas principiem. Un cilvēki ir gatavi arī balsot par tiem ar 

saviem naudasmakiem – kādā nesenā Nielsen pētījumā noskaidrots, ka 66% 

patērētāji ir ar mieru maksāt vairāk par ilgtspējīgiem produktiem.

Apmēram pirms divdesmit gadiem mūsu priekšstats par ekoloģisku ceļo-

šanu bija diezgan banāls. Mūsu iztēlē tas drīzāk saistījās ar pašaustām drēbēm 

un lēcu viruma smaržu. Taču kopš tiem laikiem daudz kas ir būtiski mainījies. Vai 

esat redzējuši pludmalē uzrakstus “ATSTĀJIET TIKAI PĒDU NOSPIEDUMUS”? 

Kad ANO pasludināja 2017. gadu par Ilgtspējīga tūrisma attīstības gadu, tās 

#travelenjoyrespect kampaņa palīdzēja izplatīt šo vienkāršo, bet iedarbīgo vēs-

tījumu globālā mērogā.

“Patērētāji tagad pievērš daudz lielāku uzmanību ilgtspējai, sevišķi gados 

jauni cilvēki,” stāsta Volvo Cars ilgtspējas direktors Stjuarts Templars. “Produk-

tiem piemītošās ilgtspējas īpašības, tāpat kā uzņēmuma attieksme pret ilgtspēju, 

kļūst par arvien svarīgākiem faktoriem pirkumu izvēlē. Mēs, Volvo Cars, esam 

gatavi šo jauno prasību izpildei. Mūsu uzmanības centrā ir izmešu samazināšana, 

ilgtspējīgu materiālu apjoma palielināšana automobiļos un apņēmība elektrifi-

kācijas jomā. Mēs cenšamies līdz minimumam samazināt uzņēmuma darbības 

ietekmi uz vidi, tāpēc mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam panākt klimatiski neitrālu 

ražošanas darbību. Mums ilgtspēja nozīmē ne tikai pareizo principu ievērošanu, 

bet arī komerciāli izdevīgu rīcību.”

APMEŠANĀS VIETAS
Protams, cēli nodomi ir labi un jauki, taču svarīgākais ir galarezultāts – jo īpaši, 

plānojot godīgi nopelnīto atpūtas ceļojumu. Bet, ja, iedomājoties par ilgtspē-

jīgu atpūtu, prātā nāk ugunskurs un drebināšanās teltī, tad esat neglābjami 

atpalikuši no dzīves.

Piemēram, ekoviesnīca Whitepod Montejā, Šveicē. Tā ir uzbūvēta pilnībā 

pēc kosmosa laikmeta kapsulu principa un lepojas ar savām ekotūrisma iespē-

jām. Ēdināšana, apkure, dizains un transports – viss ir izstrādāts tā, lai pēc iespē-

jas mazāk ietekmētu sniegainos dabas plašumus. Futūristiskā izskata kapsulu 

namiņus apkurina ar granulu sildītājiem, un arī obligātajā gājienā uz viesnīcu pa 

kluso, sniegoto mežu var izbaudīt vietējās dabas burvību.

Viesiem, kas pasūtījuši numurus Whitepod, ir pieejamas arī šim kūrortam 

piederošās privātās kalnu nogāzes.

Arī labi iedibināti ceļojumu galamērķi tagad maina savus darbības prin-

cipus, lai atbilstu jaunajiem vides standartiem. Viens no šiem standartiem –  

Ekoviesnīca Whitepod Montejā, Šveicē.

Z I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R SZ I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R S
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VEIDI, KĀ PADARĪT  

CEĻOJUMU EKOLOĢISKĀKU 

Dodaties atpūtas ceļojumā kopā ar savu Volvo?  

Tagad ir daudz lielisku iespēju padarīt tālos braucienus 

ar auto nekaitīgākus videi un ietaupīt degvielu.

NR.
01

Ņemiet līdzi pēc iespējas mazāk mantu, jo ar 

vieglāku kravu auto patērēs mazāk degvielas. 

Apsveriet iespēju nomāt inventāru un speciālo 

apģērbu galamērķa tuvumā – līdz ar svara 

samazinājumu tas ir arī gudrs resursu izlietojums.

NR.
02

Ievērojiet pareizo braukšanas ātrumu – no 

50 līdz 80 km/h, lai ietaupītu degvielu. Tādas 

ātruma uzraudzības lietotnes kā greenMeter un 

Tripalyzer braukšanas laikā pastāvīgi ziņo par to, 

cik ekoloģiski efektīvs ir jūsu braukšanas stils.

NR.
03

Orientējieties gudri. Sēžot sastrēgumos, pieaug 

degvielas patēriņš, tāpēc izvairieties no sastrēgumiem 

ar satelītu navigācijas palīdzību, pat uz labi 

pazīstamiem ceļiem, kur jau ir braukts simtiem reižu.

NR.
04

Pirms tāla brauciena pārliecinieties, ka auto ir lieliskā 

tehniskā stāvoklī. Noregulēta spēka piedziņa un pareizais 

gaisa spiediens riepās palīdzēs ceļojumā ietaupīt 

degvielu. Piesakiet servisa vizīti pie vietējā Volvo dīlera.

NR.
05

Apdomājiet dažādus palīgdarbus automobilī. Izmantojiet 

vējstikla mazgāšanas šķidrumu un salona sildītāju 

tikai tad, kad tas ir nepieciešams, nevis visu laiku.

Z I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R S

Flocon Vert (Zaļā sniegpārsla) vērtē kūrortus pēc stingru ekoloģijas kritēriju un 

ētikas faktoru kopuma. To izstrādājusi ziemas sportistu grupa Mountain Riders, 

lai palīdzētu līdzīgi domājošiem aktīvās atpūtas cienītājiem uzzināt, vai viņu iecie-

nītā apmešanās vieta ir draudzīga gan cilvēkiem, gan dabai. Zaļās sniegpārslas 

zīmi saņēmuši jau četri Francijas kūrorti, tostarp arī Vallée de Chamonix.

Tiesa gan, cenas dažās no šīm atpūtas vietām pārsniedz parasta atvaļinā-

juma budžetu. Protams, šai cenai atbilst arī piedāvājuma kvalitāte, tomēr dažkārt 

cilvēks vēlas tikai neilgu ziemas atpūtas pauzi, nemaksājot par privātu slēpoša-

nas nogāzi. Labā ziņa ir tāda, ka arī daži no demokrātiskākajiem ceļotāju resur-

siem sākuši pievērst uzmanību ilgtspējas principiem. Piemēram, Tripadvisor 

visas Eiropas mērogā uzsācis GreenLeaders programmu, kas aptver visu plašo 

apmešanās vietu spektru – no B&B (naktsmājas ar brokastīm) līdz luksusa vies-

nīcām. Meklējiet green hotels (“zaļās viesnīcas”) un izvēlieties kādu apvidu, lai 

uzzinātu, kas ir pieejams šajā reģionā.

CEĻOSIM PAREIZI
Ilgtspējīgas apmešanās vietas atrašana ir viens solis pareizajā virzienā. Vēl 

viens – apģērbs un aprīkojums, kas pasargā mūs no aukstuma un lietus. Par 

laimi, daudzi tūrisma apģērbu ražotāji, piemēram, Houdini (lasiet interviju ar tiem 

nākamajā lappusē) noteikuši ilgtspēju par galveno mērķi. Gādājot par ceļotājiem 

ziemā, daudzi ražotāji sākuši jakās un biksēs izmantot augsti efektīvu sintē-

tisku izolāciju dūnu vietā – vai vismaz pilnībā izsekojamas putnu spalvas, kas ir 

pārtikas rūpniecības blakusprodukts. (Tādas programmas kā Track My Down 

piedāvā labu iespēju uzzināt vairāk.)  

Un vēl, protams, svarīga ir arī pati ceļošana. Ja vēlaties to darīt atbildīgāk, ir 

pieejamas dažādas iespējas. Meklēšanas programmas un tādi rīki kā Momondo 

bieži izceļ interesantākos ekoloģijai draudzīgos galamērķus un apskates objek-

tus. Taču vairs nepietiek tikai ar šo attieksmi vien – ja jau viesnīca pārstrādā 

atkritumus, tad pašiem nav jāpievērš uzmanība nekādiem citiem sava ceļojuma 

tīrības aspektiem. Par laimi, tādas organizācijas kā Sustainable Travel Interna-

tional sadarbojas ar ceļojumu operatoriem, lai risinātu gan pārvietošanās veida, 

gan ekotūrisma kopējās uztveres jautājumus. 

Uzņēmums Volvo Cars ir apņēmies padarīt transportu tīrāku un drošāku. Piemē-

ram, mēs plānojam līdz 2025. gadam saražot miljonu elektromobiļu un ceram 

panākt, lai 2020. gadā neviens cilvēks, braucot ar jaunu Volvo, neietu bojā un 

negūtu smagus savainojumus. Un, ja cilvēki turpinās atbalstīt labākas ilgtspē-

jīga transporta iespējas, tad zaļā ceļošana drīz vien kļūs par dzīves normu. Bet 

pagaidām – turpiniet izvēlēties tīrākos un saudzīgākos ziemas atpūtas veidus, 

tad arī pasargāsiet balto sniegu no netīru pēdu nospiedumiem.

8
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Zviedru valodā ir kāds vārds, kas nepazīst robežas. Tas ir framkomlighet un 
apzīmē spēju doties, kur vien vēlaties, neatkarīgi no laika apstākļiem. Šis jēdziens 

– netraucēti doties brīvā dabā – ir zviedru kultūras neatņemama sastāvdaļa. 
Tāpēc mēs uzskatām, ka Volvo automobiļiem ne tikai jāatbilst framkomlighet 
jēdzienam, bet pat jākļūst par tā simbolu. Un kā gan labāk to panākt, ja ne ar 

jaunu Volvo oriģinālo ziemas riteņu komplektu?

BRAUC DROŠI, KUR CITI BAIDĀS

V O L V O  Z I E M A S  R I T E Ņ I

ZIEMAS RIEPAS AR DISKIEM
5-Y-SPIEĶU SILVER 18” 

Nokian WR SUV 3 2635 €/komplekts
JAUNAJAM VOLVO XC60 TWIN ENGINE.

ZIEMAS RIEPAS AR DISKIEM
10-SPOKE TURBINE SILVER 19” 

Pirelli Scorpion Winter 3435 €/komplekts
JAUNAJAM VOLVO XC60.

ZIEMAS RIEPAS AR DISKIEM
5-SPOKE MATT BLACK DIAMOND CUT 20”  
Nokian WR SUV 3 4665 €/komplekts

JAUNAJAM VOLVO XC60.

Z I N ĀT K Ā R A I S  Z V I E D R S
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volvocars.com  ∕  collection.volvocars.com

CEĻOJUMIEM

IEVĒROJIET, KA VISI ŠIE PIEDERUMI NAV PIEEJAMI VISIEM VOLVO MODEĻIEM. SAZINIETIES AR VIETĒJO DĪLERI 
VAI SKATIETIES VOLVOCARS.COM, LAI UZZINĀTU, VAI KĀDS NOTEIKTS PIEDERUMS IR PIEEJAMS JŪSU VOLVO.

SLIEKSNIS, APGAISMOTS 2170 € JUMTA BAGĀŽAS STIEŅI 290 € SENSUS NAVIGĀCIJA 1470 €

JUMTA BAGĀŽNIEKS, RADĪTS VOLVO CARS 1965 € NOLOKĀMS VILKŠANAS ĀĶIS 1400 € SLĒPJU TURĒTĀJS 250 €

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBAS VIDEOKAMERA, 
PRIEKŠPUSES NEREDZAMĀS ZONAS SKATS 1050 € 

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBAS VIDEOKAMERA, 
AIZMUGURES SKATS 965 € 

MEDIJU SERVERIS 1320 €

BĒRNU SĒDEKLĪTIS, PALIKTNIS POLSTERIS/ATZVELTNE 
615 € Āda un nubuka tekstils.

KAKLA SPILVENS 110 €
Vilnas un nubuka tekstils.

IPAD® TURĒTĀJS 855 €

1 0
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VOLVO IZVĒLAS  
CASTROL EDGE.
TITĀNA STIPRUMS  
MAKSIMĀLAI VEIKTSPĒJAI

IT’S MORE THAN JUST OIL.
IT’S LIQUID ENGINEERING.www.balticoil.eu

1 0
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CILVĒKI NEPARASTĀS VIETĀS
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NĀKAMAIS MILZU SOLIS?

Ar fantastikas filmu un grāmatu palīdzību mēs jau daudzreiz esam izpētījuši 
un kolonizējuši kosmosu. Taču reālajā dzīvē cilvēku sūtīšana sekmīgās starp-
planētu odisejās joprojām ir kosmosa pētnieku nesasniedzams sapnis. Mēs 
esam dzimuši uz Zemes, bet vai mums būs uz tās jāpaliek mūžīgi? Zinātkāre 
mudināja mūs izlīst no alām, šķērsot sauszemi un kuģot okeānā, tāpēc ir tikai 
dabiski, ka tagad mēs lūkojamies zvaigznēs, domājot, kas tur augšā ir, – un kad 
mēs varēsim tur nokļūt?

Taču kosmoss ir draudīga vide. Tāpēc pirms došanās lidojumā mums vēl 
ir daudz darāmā. Par laimi, uz Mauna Loa vulkāna nogāzēm Havaju salās šis 
darbs jau ir sācies. Ģeodēziskā kupolā, kas atrodas 8000 pēdas (2440 m) 
virs jūras līmeņa, zinātnieku grupa pašlaik dzīvo un strādā, it kā jau būtu nolai-
dušies uz kādas svešas planētas. Šim projektam ir vairāki mērķi – viens no 
tiem ir noskaidrot, kā cilvēki spēj izturēt ilgstošus laika periodus kosmosa vien-
tulīgajā vidē. Ikreiz, kad zinātnieki atstāj kupolu, tiem jāuzvelk skafandri, viņi ēd 
tikai saldētu un kaltētu pārtiku vai konservus, un, lai pienācīgi uzturētu māks-
līgās izolācijas sajūtu, visus jaunos krājumus piegādā roboti. Zinātniekiem ir 
pieejami arī pazīstami un komfortabli apstākļi, taču tie ir mākslīgi simulēti un 
tiek pārraidīti ar virtuālās realitātes ķiveres palīdzību.

Un tomēr, par spīti visiem šiem inovatīvajiem pētījumiem, jautājums paliek 
neatbildēts – vai mēs kādreiz tiksim līdz zvaigznēm? Kāds projekts, kurš šķiet 
iespējamāks par pārējiem, ir kosmonautu misija uz Marsu. Šī sarkanā pla-
nēta ir senlolots sapnis, un līdz ar katru jaunu sasniegumu mēs arvien vairāk 
tuvojamies misijas starta brīdim. Un, kad būsim tur nonākuši, sāksies jaunais 
milzu solis. Taču, lai padarītu Marsu līdzīgāku Zemei, būs jāpalielina siltumnī-
cas efekts. Ironiski? Tikai mazliet. Šī ideja ir pretrunīgi vērtējama, jo šādi mēs 
riskētu iznīcināt iespējamās vietējās dzīvības formas. Cerams, ka beidzot esam 
sapratuši, ar ko atšķiras pētīšana no postīšanas.

Tāpēc varbūt mums nevajadzētu tik ļoti nopūlēties ar cilvēces bēgšanas 
plānu, bet labāk cīnīties par to planētu, kas jau ir mūsu rīcībā. Lai cilvēces lielā-
kais piedzīvojums nenotiktu izdzīvošanas dēļ, bet gan jaunu atklājumu dēļ. Un 
varbūt Marss būs tikai viens pieturas punkts ceļā uz jaunu, spožu, ilgtspējīgu 
nākotni tepat uz mūsu dzimtās planētas. n





PARĀDI PASAULEI SAVU UNIKĀLO RAKSTURU

Jaunais Volvo XC60 ir unikāli skandināviska apvidus automobiļa versija. Apvienojot skaidras līnijas un dinamiskus 
dizaina elementus, radīts auto, kas ir elegants un vienlaikus enerģisks, atstājot spēcīgu, jaudīgu iespaidu. Mēs šo 
auto saucam par skandināvu atlētu. Taču, lai cik unikāls būtu jūsu automobilis, gluži dabiska ir vēlme papildināt to ar 
kādu personisku akcentu. Kādu papildu efektu, kas atspoguļos jūsu raksturu un individuālo stila izjūtu. Tāpēc mēs 
izstrādājām ekskluzīvu ārējā dizaina elementu sēriju, kas ļaus jums izbaudīt braukšanu ar savu Volvo atbilstoši jūsu 
gaumei – neatkarīgi no izvēlētā apdares līmeņa. Lai uzzinātu, kuri ārējā dizaina elementi ir pieejami jūsu automobi-
lim, ieskatieties accessories.volvocars.com vai sazinieties ar vietējo Volvo dīleri.
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IZTEIKSMĪGS, 
JAUDĪGS IESPAIDS

Šis ārējā dizaina komplekts izstrādāts,  

lai pastiprinātu jaunā Volvo XC60 

ekskluzīvo izskatu. Tajā iekļautas 

priekšējās un aizmugures aizsargplāk-

snes no nerūsošā tērauda un integrēti 

dubultie izpūtēji. Papildinot uzrakstu 

XC60, nerūsošā tērauda ārējā dizaina 

elementi harmoniski saskan ar virsbūves 

detaļām, bet integrēti dubultie izpūtēji 

rada izteiksmīgāku, jaudīgu iespaidu.

SPĒCĪGS,  
SPORTISKS IZSKATS

Šajā ekskluzīvi XC60 izstrādātajā ārējā 

dizaina komplektā iekļautas priekšējās un 

aizmugures aizsargplāksnes no nospodrināta 

nerūsējošā tērauda un integrēti dubulti izpūtēji. 

Pievienojot to XC60 R-Design, nerūsējošā 

tērauda dizaina elementi kontrastē ar virsbūves 

krāsu, uzsverot šī automobiļa atlētisko izskatu.

Apvienojumā ar riteņu arku  

pagarinājumiem virsbūves krāsā, šie  

jaudīgie 22” 5 dubultu spieķu Matt Black 

Diamond Cut sakausējuma riteņu diski 

ir unikāli izveidoti, lai piešķirtu jaunajam 

Volvo XC60 raupji sportisku akcentu.

Modelis attēlā: T8 Twin Engine R-Design | 

707 Crystal White Pearl | Ārējā dizaina komplekts | 

22 collu 5 dubultu spieķu Matt Black Diamond Cut 

sakausējuma riteņu diski.

Apvienojumā ar riteņu arku  

pagarinājumiem virsbūves krāsā, šie 

izteiksmīgie 22” 10 atvērtu spieķu 

Black Diamond Cut riteņu diski ir unikāli 

izveidoti jaunā Volvo XC60 ekskluzīvā 

rakstura un izskata uzsvēršanai.

Modelis attēlā: T6 AWD Inscription| 724 

Pine Grey metāliskā krāsa | Ārējā dizaina 

komplekts | 22 collu 10 atvērtu spieķu Black 

Diamond Cut sakausējuma riteņu diski.
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Ja gatavojaties doties astoņus mēnešus ilgā ceļojumā, 
46 000 jūras jūdžu garumā, izkuģojot četrus okeānus, apmeklējot 
četrus kontinentus, turklāt sastopoties arī ar neparedzamiem aps-
tākļiem, tad jums ir nepieciešama uzticama laiva. Un jūrnieki, kuri 
piedalās Volvo Ocean Race 2017.-2018. gada sacensībās, zina, 

ka īsto prasmju, pieredzes un tehniskās meistarības apvienojumu, 
kas ļauj šādu laivu uzbūvēt, piedāvā vienīgi Boatyard.

STĀ ST S

L
aivas, kuras piedalījās Volvo Ocean Race 

2014. - 2015.  gada sacensībās, izgāja 

cauri īstai ellei. Burātāji cīnījās pāri spēju 

robežām, dedzīgi cenšoties apsteigt sān-

cenšus vēl kaut par sekundi, turklāt tādos 

laika apstākļos, kuriem līdzās Mobija Dika 

medības šķistu kā vizināšanās parka 

baseinā. Tā bija burāšanas augstākās meistarības pār-

baude. Un, kad sacensības bija galā, laivu gūtie kaujas 

ievainojumi skaidri liecināja par pārciesto. Taču Volvo 

Ocean Race prasīgie noteikumi neļāva laivām ilgi 

dziedēt brūces. Nepilnu divu gadu laikā visa flote bija 

jāsaremontē un jāaprīko pilnā gatavībā atkal stāties 

uz starta līnijas. 

Ir atkal sākušās jaunas sacensības. Taču šoreiz 

laivas nesacentīsies savā starpā, bet gan tikai ar 

strauji ritošo laiku. Un sacensības nenotiks atklātas 

jūras viļņos, bet gan negaidītā vidē – vecā zivju tirgū 

Lisabonā, Portugālē.

BOATYARD DARBNĪCA IR DZIMUSI
Vecs zivju tirgus līdzās ostai varbūt šķiet neparasta 

vieta, kur meklēt pasaulē futūristiskāko buru laivu 

floti. Taču tā garās, angāriem līdzīgās noliktavu ēkas ar 

augstajiem jumtiem un atrašanās jūras tuvumā padara 

seno tirgu ideāli piemērotu Boatyard vajadzībām.

Boatyard koncepts tika ierosināts Volvo Ocean 

Race 2014. - 2015. gada sacensībām. Šī apvienotā 

laivu servisa un remonta darbnīca bija izveidota, lai 

veiktu regulēšanu, tehnisko apkopi un remontdarbus 

jaunajām viena dizaina Volvo Ocean 65 laivām, kuras 

pirmoreiz piedalījās sacensībās. Tieši šo jauno viena 

dizaina laivu ieviešana radīja iespēju Boatyard kon-

ceptam – ja jau laivām var būt visām vienāds dizaina 

risinājums, kāpēc lai tām neierīkotu arī vienotu ser-

visa darbnīcu? 

“Viena dizaina sistēma ļāva mums iedibināt 

noteiktu protokolu sēriju laivu tehniskās apkopes veik-

šanai,” paskaidro Boatyard remontdarbu vadītājs Nīls 
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Kokss. “Un, tā kā visas laivas ir identiskas, ir vieglāk 

sagādāt vajadzīgās rezerves daļas. Tas mums pat ļāva 

izveidot tādus servisa apstākļus, kas ir līdzīgi automo-

biļu apkopei. Klients atstāj laivu pie mums un, atkal to 

saņemot, var droši zināt, ka apkope veikta pēc augstā-

kajiem iespējamajiem standartiem.”

SERVISS VOLVO STILĀ
Laivu tehniskās apkopes veikšana Boatyard ir ļoti 

līdzīga automobiļu apkopei pie Volvo dīleriem. Jāatzīst 

gan, ka loģistika ir mazliet sarežģītāka – nu labi, daudz 

sarežģītāka –, bet princips ir tas pats.

Katrai komandai, kas piedalās sacensībās, 

noteikts konkrēts datums laivas nogādei Boatyard 

darbnīcā. Tajā pašā laivas saņemšanas dienā to izceļ 

no ūdens, novieto uz zemas platformas uz riteņiem 

un ieved pirmajā ēkā. Tiklīdz laiva nokļuvusi šajā ēkā, 

Boatyard komanda uzsāk intensīvu 15  nedēļas ilgu 

aktīva darba ciklu.

Boatyard komandā ir 30 pamatdarbinieki ar laivu 

būvētāju, buru izgatavotāju, elektriķu, inženieru, komuni-

kāciju speciālistu un dažādām citām prasmēm. Koman-

das locekļi nākuši no visas pasaules, un katrs no tiem ir 

eksperts savā jomā ar iepriekšēju pieredzi Volvo Ocean 

Race sacensībās. Katrai Boatyard nonākušajai laivai ne 

ilgāk kā 15 nedēļu laikā jāveic remonts un aprīkošana 

atbilstoši tieši tādiem pašiem standartiem un specifikā-

cijām kā no jauna uzbūvētai laivai.

IKDIENAS DARBA PIENĀKUMS
Vienas laivas remonts un aprīkošana saskaņā ar 

noteiktajām specifikācijām tikai 15  nedēļu laikā ir 

grūts uzdevums. Taču Boatyard komandai jāveic šie 

darbi nevis vienai laivai, bet šogad veselām astoņām – 

turklāt precīzi ievērojot termiņus un panākot, lai tās itin 

visā būtu identiskas. Visintensīvākajā laikā komanda 

vienlaikus nodarbojas pat ar piecām dažādām lai-

vām, ar katru citā stadijā. Tas izklausās sarežģīti, bet 

Boatyard komandai tas ir ikdienas darba pienākums.

Remontdarbu vadītājs Nīls Kokss vislabāk zina, 

ar kādām grūtībām komandai jāsaskaras darba pro-

cesa laikā. “Brīžiem jāpārcieš liela spriedze – līdzīgi kā 

pašās sacensībās,” atzīst Nīls. “Taču drīz vien komanda 

atkal saņemas, un atgriežamies ikdienas ritmā.”

Nīls ir dzimis Sidnejā, Austrālijā, pēc profesijas ir 

laivu būvētājs un daudzus gadus darbojies gan America’s 

Cup, gan Volvo Ocean Race, ko agrāk sauca par Whit-

bread. Taču galu galā virsroku ņēma Nīla aizraušanās ar 

burāšanu atklātā jūrā, un viņš pievērsās tikai un vienīgi 

Volvo Ocean Race, ar kuru tagad ir saistīts jau 18 gadus. 

Ko tad, pēc Nīla domām, Boatyard sniedz burātājiem?

“Mūsu uzdevums ir sniegt burātājiem paļāvību uz 

savu laivu. Jāņem vērā, ka šie vīri nedodas tikai vieglā 

izbraukumā krasta tuvumā. Tie piedalās sacensībās. 

Tāpēc mums jāsniedz pārliecība, ka laiva izturēs vis-

skarbākos apstākļus.”

Bet kā gan Boatyard komanda spēj sasniegt savu 

mērķi – tik īsā laikā nodrošināt pilnīgi identisku laivu floti, 

kas sniedz sportistiem paļāvību un cerību uz uzvaru?

PROJEKTS KĀ SIRDSLIETA
Katram projektam ir ļoti saspringts grafiks, un darba 

gaitā ir noteikti vairāki starpposmu termiņi, lai varētu 

visus darbus paveikt laikā. Taču Boatyard darbnīcā 

nevalda pārmērīga spriedze. Komanda ir disciplinēta, 

atbildīga un pašapzinīga – un tāpēc darbi sokas tik 

labi. “Fakts, ka šī komanda ikreiz spēj paveikt darbus 

noteiktajā termiņā, liecina par darbinieku uzticību šim 

projektam,” uzskata Nīls. “Tie jau iepriekš zina, ar kādām 

grūtībām būs jāsaskaras, un ir tām pilnībā gatavi.”

Ja katras laivas remontam atvēlēti tikai daži 

mēneši, tad katra šīs operācijas stadija rūpīgi jāplāno. 

Lai maksimāli efektīvi izmantotu šo neilgo laiku, 

15  nedēļu cikls iedalīts piecos dažādos posmos, 

katrs trīs nedēļu ilgumā, un katrā no tiem par darbu 

ir atbildīga cita komanda. “Visi strādā komandās. Taču 

priekšniecībai nav visu laiku jāuzrauga un jāizrīko. Dar-

binieki ir ļoti meistarīgi, zina savus pienākumus un zina 

arī to, ka ik pēc trim nedēļām jāpaveic noteikts darba 

posms, lai laiva varētu pāriet uz nākamo stadiju. Pie 

mums nedrīkst neko nokavēt un pēc tam censties 

atgūt zaudēto laiku,” paskaidro Nīls.

Remonta pirmajā stadijā notiek bojājumu konsta-

tēšana, diagnostika un remontdarbu veikšana. Kad 

laivas tiek nogādātas Boatyard darbnīcā, tām ir pievie-

nots detalizēts nepieciešamo remontdarbu saraksts, 

kas jāveic papildus standarta tehniskās apkopes 

darbiem. Šajā brīdī burātāju komandām arī ir iespēja 

tikties ar ekspertiem, kuri veiks laivai visus darbus, un 

klātienē apspriest remonta procedūru. Pēc tam laivai 

veic ultraskaņas pārbaudi, lai pārliecinātos, vai zem 

virsmas neslēpjas kādi neredzami defekti. Pēc diag-

nostikas pabeigšanas no laivas izņem visas detaļas, 

atstājot tikai tukšu oglekļa šķiedras korpusu.

“Izņemam hidraulikas sistēmu, noņemam klāja 

aprīkojumu, demontējam visus elektriskos komponen-

tus, kanalizācijas sistēmu – laivā nepaliek itin nekas,” 

stāsta Nīls. “Pēc izņemšanas visas daļas rūpīgi apzī-

mējam un noliekam glabāties. Tad var sākties laboša-

nas darbi.” Lai gan lielais vairums darbu tiek veikti šeit, 

pie mums, dažus komponentus tomēr sūtām to oriģi-

nālajiem ražotājiem. Taču mūsu komandas darbinieku 

augstais meistarības līmenis ļauj arī pašiem tikt galā ar 

jebkuru komponentu, ja apstākļi to prasītu.

KOŠAS KRĀSAS OKEĀNA VIĻŅOS
Kad labošanas darbu stadija ir pabeigta, laiva pāriet 

uz otro stadiju – vienota dizaina krāsu smidzināša-

nas kameru. Mēs parasti domājam, ka krāsošana tiek 

atlikta uz pašām darbu beigām, kā noslēguma akcents 

projektam. Bet šeit ir citādi. Šeit ir kāds krāsošanas 

elements, kas jāpaveic pirms turpmāko remontdarbu 
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uzsākšanas. Piemēram, korpuss jānokrāso drošības 

oranžā tonī un jāpārklāj ar vairākām kārtām vienota 

dizaina lakas vietās, kur tiks uzstādīts klāja aprīkojums. 

Bet trešajā stadijā laivu atkal sāk likt kopā.

“Šajā remonta stadijā laivas atkal sāk izskatīties 

pēc Volvo Ocean 65,” stāsta Nīls. “Līdz šim brīdim 

katra detaļa, kas pirms sešām nedēļām pirmajā sta-

dijā tika izņemta, ir salabota, samontēta un testēta – 

pie ražotāja vai pie  mums – un tagad tās ir gatavas 

uzstādīšanai. Tā nu devītās nedēļas beigās laiva ir jau 

gandrīz salikta kopā, izņemot tikai stūri, mastu un ķīli.”

PĒDĒJAIS POSMS
Nākamās trīs nedēļas paiet apzīmēšanas nodalī-

jumā, kur laivas vispirms nosver un pēc tam apzīmē. 

Šeit izmērītais svars tiek noteikts par laivas oficiālo 

svaru. Tas nosaka parametrus visai flotei – kura laiva 

ir visvieglākā un kura vissmagākā. Vadoties pēc šiem 

svara rādītājiem, vēlāk, pirms sacensībām laivās ievieto 

balastu. Pēc laivas nosvēršanas sākas apzīmēšana. 

Laivu apzīmēšana ar komandas krāsām un logotipiem 

ir sarežģīts process, kura plānošana ilgst vairāk nekā 

mēnesi un paveikšana – trīs nedēļas.

Kad laivas apzīmēšana pilnībā paveikta, sākas 

remonta pēdējā stadija – nodošanas periods. Šajā 

periodā laivu izved ārā no darbnīcas ēkas un sāk 

uzstādīt komunikāciju aprīkojumu – antenu torņus. 

Pēc tam laivu paceļ ar ceļamkrānu un tai pievieno ķīli. 

Laiva paliek pacelta divas dienas, kamēr uzstāda stū-

rēšanas sistēmas, stūri un visu pārējo, kas vajadzīgs 

laivas nolaišanai ūdenī. Nākamajā nedēļā tiek uzstā-

dīta takelāža un laiva tiek nolaista ūdenī.

Pirmajās divās dienās ūdenī laivai veicam dažādus 

testus – hidraulikas, elektronikas un ķīļa, lai komanda 

varētu droši zināt, ka laiva ir gatava doties jūrā. 

Pēc tam, šī pēdējā trīs nedēļu perioda vidū, iero-

das burātāju komanda saņemt laivu. Par Boatyard 

komandas augsto meistarību liecina tas, ka vienmēr 

pietiek tikai ar divām dienām jūras izmēģinājumu, lai 

pārliecinātos, ka laiva ir gatava nodošanai burātā-

jiem turpmāku pārbaužu veikšanai. Remonta pēdē-

jās nedēļas laikā burātāju komandai ir iespēja atkal 

iepazīt savu laivu, droši apzinoties, ka Boatyard dar-

binieki ir tepat līdzās un vienmēr gatavi palīdzēt, ja 

rastos kādas problēmas. Piecpadsmitās nedēļas bei-

gās laiva tiek oficiāli nodota burātāju komandai. Tūlīt 

pēc tam visi Boatyard darbinieki pievēršas nākamajai 

Kad mēs atdodam laivu, 
mēs to darām drošā 

pārliecībā. Un ceram, ka 
burātāji arī tikpat droši 

paļaujas uz mums.
NĪLS KOKSS, BOATYARD REMONTDARBU VADĪTĀJS
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rindā gaidošajai laivai, līdz visas sacensību dalīb-

nieku laivas ir kārtībā un gatavas startam.

ARĪ BOATYARD DODAS JŪRĀ
Taču Boatyard komandas darbs nebūt nebeidzas, 

kad remonta procedūra ir galā. Kad visi remont-

darbi sekmīgi paveikti, sākas jauns darba posms, 

ko Nīls dēvē par “ceļojošo cirku”. Šis “ceļojošais 

cirks” ir divas laivu darbnīcas mobilās vienības, kas 

seko sacensībām pa visu pasauli, apsteidzot viena 

otru, lai darbotos maksimāli efektīvi. Boatyard 

mobilās vienības darbojas līdzīgi kā pitstopi auto-

sacīkstēs, kur veicamo apkopes darbu apjoms ir 

atkarīgs no tā, cik grūti apstākļi bijuši iepriekšējā 

sacensību posmā.

“Katrā apstāšanās vietā mēs varam veikt trīs 

servisa pakāpes – AAA, AA un A,” paskaidro Nīls. 

“Dažkārt laivas netiek izceltas no ūdens, un tas 

ierobežo mūsu iespējas veikt darbus. Bet citas rei-

zes laivas izceļ no ūdens un tad varam veikt pilnu 

tehnisko apkopi. Šie apkopes darbi ir ārkārtīgi dar-

bietilpīgi – jo īpaši tad, ja tie jāveic astoņas reizes 

desmit dienu laikā. Tāpēc arī šeit izšķiroši svarīga ir 

pareiza laika plānošana un visu darbu dokumentē-

šana un reģistrēšana.”

CAURSKATĀMĪBA IR GALVENAIS
Sākotnēji viena dizaina laivas tika ieviestas Volvo 

Ocean Race, lai izveidotu vienlīdzīgus apstākļus, kur 

uzvaru vairāk nosaka prasmes un komandas darbs, 

nekā tehnoloģijas un laivas konstrukcija. Šādi tiek 

nodrošināta arī lielāka caurskatāmība, kas raksturo 

Boatyard darbību. “Mēs Boatyard strādājam pēc 

“atvērtas grāmatas” principa,” Nīls lietišķi, bet arī 

lepni paziņo.

“Agrākos laikos burātāju komandām krastā bija 

lielas tehniķu brigādes, kuras skaidroja noteikumus 

pēc sava prāta. Tāpēc tolaik, protams, pastāvēja arī 

noslēpumainības elements. Taču tagad tā vairs nav. 

Tagad vieni un tie paši tehniķi nodarbojas ar visām 

laivām, un katra no tām saņem vienlīdz augsta līmeņa 

apkopi un aprūpi. Mūsu lojalitāte attiecas tikai uz 

pašām sacensībām.”

SKATS NO KLĀJA
Bet ko domā cilvēki, kuri turpmākos astoņus mēne-

šus sauks šīs laivas par savām mājām – paši burā-

tāji? Kas ir vissvarīgākais, ko Boatyard sniedz viņiem? 

Mēs jautājām trīskāršam Volvo Ocean Race veterā-

nam un bijušajam uzvarētājam Martinam Stromber-

gam, ko viņš prasa no Boatyard, lai varētu vislabāk 

startēt sacensībās.

“Volvo Ocean Race sacensībās nepieciešama 

uzticēšanās laivai. Tāpēc vissvarīgākais, ko Boatyard 

sniedz man kā burātājam, ir mierīgs prāts.”

No Volvo dzimtās pilsētas Gēteborgas nāku-

šais Martins zina, cik svarīgi ir, lai, peldot dziļajos, 

bīstamajos jūras ūdeņos, zem kājām būtu drošs un 

stingrs pamats.

“Burājot jūrā nakts vidū, piķa melnā tumsā, kad 

apkārt gaudo vējš, nepieciešama apziņa, ka laiva 

nepievils. Jāzina, ka tā ir droša. Par laimi, es varu par 

visiem simt procentiem uzticēties Boatyard, zinot, 

ka darbs ir paveikts krietni un laiva ir pilnīgi droša,” 

atzīst Martins.

Tā ir augstākā uzslava speciālistu zināšanām 

un meistarībai, ja kāds ir gatavs gluži burtiski uzticēt 

viņiem savu dzīvību. Bet tieši tā arī notiek ikreiz, kad 

Martins un citi burātāji dodas Volvo Ocean Race ris-

kantajā braucienā – tie uztic savas dzīvības Boatyard 

meistariem.

Un ko Nīls pats domā par to? “Kad mēs atdodam 

laivu, mēs to darām drošā pārliecībā. Un ceram, ka 

burātāji arī tikpat droši paļaujas uz mums,” viņš atbild. 

Manuprāt, varam nešaubīties, ka tā arī ir.

“Burājot jūrā nakts vidū, piķa melnā tumsā, 
kad apkārt gaudo vējš, nepieciešama 
apziņa, ka laiva nepievils.”
MARTINS STROMBERGS, BURĀTĀJS
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ĪSTA MANTA

V O L V O  O R I Ģ I N Ā L Ā S  R E Z E R V E S  DA Ļ A S

Sveiki! Šodien es vēlētos pastāstīt par transmisijas siksnām. Nē, pagaidiet… 
nāciet atpakaļ! Tad varbūt par degvielas filtriem? Degvielas filtri? Interesē 

kādu? Nu labi, piekrītu, ka doma par jaunu transmisijas siksnu vai 
degvielas filtru nekad nešķitīs tik aizraujoša kā doma par stilīgu jaunu 

spoileru vai moderna dizaina riteņu disku komplektu. Tomēr dažreiz tieši 
šķietami necilās lietas spēj lieliski uzlabot braukšanas baudījumu.



JŪSU VOLVO DNS
Visam, kas jūsu Volvo automobilī jums sagādā prieku – no jauki vienmē-

rīgās motora rūkoņas līdz tīrajam gaisam, ko elpojat salonā, – ir kaut kas 

kopīgs – tās ir Volvo oriģinālās rezerves daļas. Pateicoties kvalitatīviem vējs-

tikla tīrītājiem, jūs vienmēr varat skaidri saskatīt ceļu priekšā. Savukārt eļļas 

filtra un degvielas filtra kombinācija palīdz ilgāk uzturēt motoru tīru. Bet par 

automobiļa drošības sistēmu pienācīgu darbību kopīgiem spēkiem rūpējas 

bremžu uzlikas, bremžu diski un vējstikls. Tāpēc Volvo oriģinālās rezerves 

daļas nav tikai parastas rezerves daļas. Tās ir jūsu automobiļa neatņema-

mas sastāvdaļas. Varētu pat teikt, ka tieši tās padara jūsu Volvo par īstu 

Volvo. Tāpēc mēs, veicot jūsu auto tehnisko apkopi vai remontu, izmantojam 

tikai Volvo oriģinālās rezerves daļas.

REZERVES DAĻAS, KURAS IZTURĒJUŠAS PĀRBAUDI
Visas Volvo oriģinālās rezerves daļas – no salona filtriem līdz eļļas filtriem, 

vējstikla tīrītājiem un vējstikliem – ir unikāli izstrādātas un ražotas atbilstoši 

detalizētām Volvo Cars specifikācijām un tiek pakļautas tikpat stingrai tes-

tēšanai kā rūpnīcā uzstādītās oriģinālās rezerves daļas. Tas nozīmē, ka tās 

ne tikai ir vienīgās rezerves daļas, kurām ir garantēta tāda pati bezkompro-

misu kvalitāte kā pašam automobilim, bet arī vienīgās rezerves daļas, kuras 

atbilst Volvo Cars stingrajām prasībām attiecībā uz drošību un vidi.

Tāpēc, kad nākamreiz kāds sāks runāt par eļļas filtriem vai vējstikla 

tīrītājiem, nežāvājieties un nesnaudiet. Labāk padomājiet, cik lielu labumu 

jūsu automobilim var sniegt Volvo oriģinālās rezerves daļas, un pievērsiet 

uzmanību to bagātīgajām iespējām.

Paldies par uzmanību! 

RŪPES PAR VĒRTĪGO MANTOJUMU  

VOLVO ORIĢINĀLĀS KLASISKĀS REZERVES DAĻAS

Volvo oriģinālās rezerves daļas ir pieejamas jaunāku 

gadagājumu modeļiem, savukārt Volvo oriģinālās klasiskās 

rezerves daļas paredzētas automobiļiem ar mazliet lielāku 

dzīves pieredzi. Tāpēc, ja jums pieder 15 gadus vecs S80 

vai 60 gadus vecs PV 544, mēs varam sameklēt un piegā-

dāt īstās Volvo oriģinālās klasiskās rezerves daļas, kuras 

vajadzīgas, lai jūsu Volvo joprojām darbotos, kā īstam Volvo 

pienākas. Volvo oriģinālās klasiskās rezerves daļas var 

pasūtīt tieši pie jūsu vietējā Volvo dīlera.*

* Visas rezerves daļas nav pieejamas visiem Volvo modeļiem. 
  Sazinieties ar vietējo Volvo dīleri, lai uzzinātu par kādas detaļas pieejamību.



IENĀCIET 
MANĀ  

BIROJĀ
I E PA Z Ī ST I E T  JAU N U  P I E R E D Z I

Ja ir pieejami tik daudzi mūsdienu komunikāciju veidi,  
kāpēc neizmantot iespēju dzīvot un strādāt tieši tur, kur vēlamies?



B
ali, Indonēzija. Brīnišķīgu piedzīvojumu un 

eksotiskas kultūras valstība. Cilvēki jau 

gadu desmitiem ierodas šeit priecāties 

par košajiem koraļļu rifiem un biezajiem 

džungļiem, veldzēties jūras viļņos vai 

nodarboties ar jogu. Augstienēs paveras 

slavenās Bali ainavas ar krāšņiem tropis-

kajiem mežiem un rīsu lauciņu terasēm, ko rotā hin-

duistu tempļi. Šeit atrodas salas kultūras un mākslas 

centrs – Utbudas pilsēta. Šeit atrodas arī Roam (angļu 

val. – klaiņot) – augsta līmeņa kopīgas dzīvošanas 

un kopīgas strādāšanas kopiena, kādas sastopamas 

vairākās (sapņu) vietās visā pasaulē. Roam paredzēta 

digitālajiem nomadiem, ceļojošiem profesionāļiem un 

darbiniekiem, kuri nav piesaistīti konkrētai darba vie-

tai un vēlas pilnvērtīgi apvienot karjeru ar ceļošanu. 

Tas varbūt izklausās paradoksāli, taču šeit, pateicoties 

internetam, var labi apvienot patīkamo ar lietderīgo. 

Tiem, kuri nevēlas apmesties hostelī, Roam piedāvā 

iespēju iesaistīties starptautiskā kontaktu tīklā. Tas 

ievērojami atvieglo digitālā nomada dzīvi, jo ierodoties 

cilvēks atrod visu mājīgai dzīvošanai un produktīvam 

darbam nepieciešamo.

JAUNAS VĒRTĪBAS
Taču, lai dzīvotu kā digitālais nomads, nemaz nav 

jābrauc tik tālu uz Bali. Daudzi, kuri vēlas strādāt neat-

karīgā režīmā, sen jau izmanto kafejnīcas kā mobilos 

birojus. Taču šiem ļaudīm, kuri malko kafiju, klabinot 

portatīvā datora taustiņus, kopīga ir ne tikai darba 

telpa. Tiem ir arī līdzīga domāšana un dedzīga vēlme 

padarīt šo pasauli un arī savu dzīvi inovatīvāku un ilgt-

spējīgāku. Viņi vēlas būt neatkarīgi – un, ja astoņu 

stundu darba režīms to nevar sniegt, viņi meklēs citas 

iespējas. Šodien mūsu fiziskā klātbūtne nav nepie-

ciešama, arī ārpus darba – mēs pasūtām vakariņas, 

izklaidējamies ar draugiem un rezervējam brīvdienu 

atpūtu ar komunikāciju ierīču palīdzību. Šādu ierīču 

izmantošana ērti, ātri un izdevīgi palīdz mums pārvaldīt, 

gan savu personisko, gan profesionālo dzīvi. Jauni un 

inovatīvi sociālie un citi digitālie kanāli, tādi kā inter-

neta bāzes tērzēšanas sistēma Slack, veicinājuši jau-

nas komunikāciju kultūras izveidošanos. Šai kultūrai 

ir citādas vērtības, prioritātes un iespējas, kas sniedz 

mums iespēju no jauna pārdomāt un pārveidot savu 

rīcību – ne tikai darbā, bet arī personiskajā dzīvē.

KOPLIETOŠANA IR JAUNAIS MODES KLIEDZIENS
Cilvēkiem vienmēr ir paticis klaiņot, pārvietoties no vie-

nas dzīvesvietas uz citu. Un mūsdienās ne tikai digitāla-

jiem nomadiem, bet varbūt pat mums visiem labāk patīk 

dažādas lietas aizņemties vai nomāt, nekā iegādāties 

īpašumā. Pakalpojumā Spotify par mēneša maksu var 

straumēt un baudīt vairāk mūzikas, nekā pietiek laika 

klausīties. Kāpēc pirkt velosipēdu un pēc tam baidīties, 

ka to var nozagt, ja, iesaistoties tādā velonomas sistēmā 

kā Maiami Citi Bike, var izvēlēties jebkuru no bagātīga 

velosipēdu piedāvājuma? Var ņemt, kuru grib, braukt un 

pēc tam atdot galamērķim tuvākajā stāvvietā. Mūsdie-

nās iespējams nomāt pat arī dizaineru radītus tērpus un 

dārgus aksesuārus, ar ko palepoties īpašos gadījumos, 

nepērkot tos par milzu naudu, lai tie dīki karātos skapī. 

Sociālās un digitālās tehnoloģijas veicinājušas šādu 

abonēšanas biznesa modeļu un kopīgošanas ekonomi-

kas attīstību, kā liecina Airbnb un tā vienādranga nomas 

piemērs. Nav šaubu, ka mūsu attieksme pret īpašumu 

mainās. Koplietošana ir jaunais modes kliedziens, ko 

visvairāk veicina kopības apziņa, ērtums, izdevīgas 

cenas un ilgtspēja. Un pēdējais, bet ne mazsvarīgākais 

– lieliskā brīvības sajūta.

Un līdz ar to mēs nonākam pie mūsu pasaules un 

mūsu Volvo, kurš droši vien stāv ārā pie mājas. Lai gan 

automobilis vienmēr ir bijis brīvības simbols, statistika 

liecina, ka mūsu automobiļi 95% laika pavada, stāvot 

stāvvietās. Bet, ja nu kāds cits varētu izmantot šo laiku 

kādiem konstruktīvākiem mērķiem?

Šogad Volvo Cars atkal gatavojas ieviest kādu jauninā-

jumu kā pirmajiem pasaulē – radīt iespēju Volvo īpašnie-

kiem koplietot automobiļus ar viedtālruņa palīdzību. Šīs 

jaunās inovācijas pamatā būs viedtālruņu lietotne Volvo 

On Call, kas ļaus draugiem, ģimenes locekļiem un kolē-

ģiem ērti piekļūt jūsu Volvo, kad jūs pats to neizmanto-

siet. Ja tā labi padomā, tad tā arī ir, ka automobiļi vienmēr 

bijuši paredzēti kopīgai lietošanai. Mēs tos izmantojam 

kopīgi, lai kopīgi baudītu ceļojumu iespaidus, atmiņas un 

prieku. Bet nākotnes Volvo automobiļos mēs gatavoja-

mies attīstīt šo ideju vēl soli tālāk.

Šodien mūsu fiziskā klātbūtne nav nepieciešama. 
Mēs pasūtām vakariņas, izklaidējamies ar draugiem 
un rezervējam brīvdienu atpūtu ar komunikāciju 
ierīču palīdzību.
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DROSMINIEKU SACENSĪBU VĒSTURE 

V O L V O  O C E A N  R A C E

Drošo un izturīgo sacensības, ko mēs šodien pazīstam kā Volvo Ocean Race, pirmoreiz 

startēja pirms gandrīz 45 gadiem. Tajos laikos ar savu aizraujošo dramatisma, satraukuma, 

izturības un prasmju apvienojumu tās izpelnījās burātāju augstākā pārbaudījuma slavu. Tagad, 

kad sākušās jau 2017.–2018. gada sacensības, mēs nolēmām doties kuģojumā pagātnes 

ūdeņos, lai uzzinātu, kā tas viss sākās, – kādā mazā tavernā Anglijas ostas pilsētā Portsmutā.

F OTO :  D R  R  L E AC H  /  P P L

Mūsdienās Volvo Ocean Race attēlos redzamas slaidas, izcili mūsdienīgas 

laivas, kas traucas pa viļņiem galvu reibinošās ātrumsacensībās. Taču vien-

mēr tā nebija. Drīzāk gan burātājiem, kuri piedalījās pašās pirmajās sacen-

sībās, mūsdienu laivas šķistu tik svešādas - kā no citas planētas nākušas. 

Kā tad Volvo Ocean Race izauga no pieticīgajiem, diezgan amatieriskajiem 

pirmsākumiem, kļūstot par visekstrēmākajām burāšanas sacīkstēm visā 

pasaulē? Lai to uzzinātu, pacelsim buras un noteiksim kursu uz 1869. gadu.

CEĻĀ UZ PIEDZĪVOJUMIEM
Volvo Ocean Race tālo priekšteču dzimšana saistīta ar diviem svarīgiem 

notikumiem – Suecas kanāla atklāšanu 1869.  gadā un Panamas kanāla 

atklāšanu 1914. gadā. Šie abi mūsdienu celtniecības brīnumi radīja divus 

izcilākos īsceļus kuģošanai cilvēces vēsturē. Šie kanāli ne tikai ļāva saīsi-

nāt braucienus to laiku lielajiem, smagnējiem tirdzniecības burukuģiem, bet 

arī padarīja jūras braucienus mazāk bīstamus. Tagad jūrniekiem vairs nebija 

jākuģo pa bargajiem Dienvidu okeāna ūdeņiem, lai nogādātu kravu uz Āziju, 

Austrāliju, Āfriku, Eiropu un abiem Amerikas kontinentiem. Taču ne visi mek-

lēja vieglākus un ērtāk pieejamus ceļus – dažiem kuģotājiem uzmanības 

centrā bija piedzīvojumu meklēšana. Viens no šādiem vīriem bija angļu jūr-

nieks Sers Viljams Roberts Patriks “Robins” Nokss-Džonstons.

1969.  gadā Robins Nokss-Džonstons uzvarēja sacensībās Sunday 

Times Golden Globe Race un kļuva par pirmo cilvēku, kurš vienatnē un bez 

apstāšanās apbrauca apkārt zemeslodei. Šī piedzīvojuma sajūsmināts, viņš 

pārliecināja divus žurnālistus burātājus Gaju Pīrsu un Antoniju Čērčilu par 

to, cik lieliski varētu izdoties burātāju komandu sacensības apkārt pasaulei, 

dodoties pa seno burinieku maršrutu. Viņi kopīgi izgudroja plānu, kas drīz 



Burātājiem, kuri piedalījās pašās pirmajās 
sacensībās, mūsdienu laivas šķistu 
svešādas, kā no citas planētas nākušas.

F OTO :  VA N  R I E T S C H OT E N  A RC H I V E  /  P P L

F OTO :  VA N  R I E T S C H OT E N  A RC H I V E  /  P P L

vien lika burātājiem atgriezties tajos pašos bīstamajos ūdeņos un maršrutos, 

pa kuriem ļaudis burāja pirms Suecas un Panamas īsceļiem – taču šoreiz tas 

notika sportiska azarta vārdā.

SACENSĪBAS IR DZIMUŠAS
Kuģotāja dzīve vienmēr ir vilinājusi piedzīvojumu meklētājus, tāpēc pār-

drošo sacensību dalībniekus atrast nebija grūti, taču mazliet grūtāk izrādī-

jās atrast sponsoru. Plāns sāka tuvoties īstenošanai tikai tad, kad Pīrs un 

Čērčils 1971. gadā vērsās Karaliskajā Jūras burāšanas asociācijā. Kā vēsta 

leģenda, Karaliskās Jūras burāšanas asociācijas loceklis Oto Steiners tikās 

ar pulkvedi Bilu Vaitbredu, kura ģimenes alus brūvēšanas uzņēmums vēlāk 

kļuva par sacensību pirmo sponsoru, lai apspriestu šo priekšlikumu pie dzē-

riena glāzes kādā Portsmutas krodziņā. Un šajās pieticīgajās sienās dzima 

pašas pirmās Volvo Ocean Race sacensības.

Pirmās Volvo Ocean Race sacensības jeb Whitbread Round the World 

Ocean Race, kā tās dēvēja tolaik, devās jūrā no Portsmutas 1973. gada 

8.  septembrī. Sacensībās, kas ilga septiņus mēnešus, četros posmos 

nobraucot 43 500 kilometrus, piedalījās 17 visdažādāko lielumu un modeļu 

privātās laivas no septiņām dažādām valstīm. Sacensības sākās ar burājumu 

uz Keiptaunu Dienvidāfrikā, pēc tam uz Sidneju, ar apstāšanos Riodežane-

iro, un pēc tam uzsākot tālo atpakaļceļu uz Portsmutu.

Jāatzīst gan, ka vairākums burātāju, kas piedalījās 1973. gada sacensī-

bās, īsti nezināja, kas viņus sagaida okeānu plašumos. Un tā laika fotogrāfi-

jās redzama pavisam citāda aina, kur nav ne vēsts no mūsdienu sacensību 

stingrā profesionālisma un rūpīgās gatavošanās. Šajos attēlos vīri bez krek-

liem sēž uz klāja, strinkšķinot ģitāras un spēlējot kārtis, bet citi kūpina pīpes, 

bezrūpīgi tērzējot. Tas vairāk atgādina jautru izklaides izbraucienu nekā 

nopietnas burāšanas sacensības.

MĀJĪGUMS JŪRAS VIĻŅOS TĀLU NO MĀJĀM
Burātāju komandām, kuras mūsdienās piedalās Volvo Ocean Race sacen-

sībās, atteikšanās no komforta panākumu vārdā ir neapstrīdams pienākums. 

Taču 1973. gadā galvenā uzmanība bija pievērsta tieši mājīgumam ceļojumā. 

Nebija nekas neparasts dzirdēt nostāstus par smalkiem vīniem, svaigu pro-

duktu krājumiem ledusskapī un profesionāliem pavāriem kuģu komandās.

Tomēr, par spīti šādai šķietami amatieriskai pieejai un banāla mājas 

komforta baudīšanai, sacensību galvenais dzinējspēks bija apbrīnojams pir-

matklājēju gars un bezbailīga piedzīvojumu kāre. Tā bija izdevība pārvarēt 

kaprīzos dabas spēkus, izturēt braucienus uz tāliem galamērķiem un viltīgi 

rāmiem ūdeņiem. Un šie pirmatklājēji to izmantoja ar prieku.

UZVARĒT UN BŪT VISLABĀKAJIEM
Tagad, 45 gadus vēlāk un jaunu, izcilu tehnoloģiju laikmetā agrīno sacen-

sību korintiešu gara vietā valda nežēlīgs profesionālisms un dzelžaina 

apņēmība uzvarēt. Pašlaik sacensībās burājošās Volvo Ocean 65 laivas 

vairāk atgādina Pirmās Formulas sacīkšu automobiļus nekā sākotnējās 

jahtas, kuras toreiz, pirms daudziem gadiem devās jūrā no Portsmutas. 

Atsevišķās kajītes, smalkie vīni, svaigie produkti, komandas pavāri un 

svaigs saldūdens palikuši pagātnē. Tagad laivās ir kopīga telpa ar divstāvu 

lāvām, orientēšanās pēc GPS sistēmām, atsāļots jūras ūdens, izšķīdināti 

pārtikas pulveri un proteīna batoniņi. Komandu locekļi ir pasaules un olim-

piskie čempioni, bet privāto dalībnieku vietā – miljoniem vērtu pasaulsla-

venu firmu sponsorēti sportisti.

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, tagad globāla auditorija var sekot 

aizraujošajām sacensībām, lasot aktuālus ziņojumus portālos Twitter un 

Facebook, vērojot pašu burātāju filmētos videoierakstus un saņemot 

komandu uzaicinātu reportieru – sacensību aculiecinieku svaigākos vēs-

tījumus. Pieaicinot katrā komandā reportieri uz pilnu slodzi, dota iespēja 

skatītājiem savām acīm redzēt to, ko pirms dažiem gadiem varēja tikai uzzi-

nāt no burātāju stāstījumiem.

Taču, par spīti visiem tehnoloģiju sasniegumiem un maršruta izmai-

ņām, pat burāšanas pūristi nevar noliegt, ka Volvo Ocean Race joprojām 

ir visskarbākais un grūtākais izturības sporta pārbaudījums. Tajā piedalās 

vislabākās mūsdienu jahtas, ko ar pārcilvēciskiem spēkiem vada izcilāko 

sportistu komandas, cīnoties viena kopīga mērķa vārdā – uzvarēt un būt 

vislabākajiem. n

Tā bija izdevība pārvarēt kaprīzos 
dabas spēkus, izturēt braucienus 
uz tāliem galamērķiem un viltīgi 
rāmiem ūdeņiem. Un šie pirmat-
klājēji to izmantoja ar prieku.
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Tas, ko jūs saņemat no dzīves, ir atkarīgs no tā, kā jūs uz to skatāties. Tur, 

kur kāds saredz kņadu, cits saredz iespēju apmainīties idejām. Kur kāds 

redz šķēršļus, cits saskata pakāpienus. Un, - kas vieniem ir tikai automobi-

lis, tas citiem nozīmē daudz ko vairāk. Iespēju būt savienotam ar pasauli sev 

apkārt, dalīties ar idejām un efektīvāk izmantot savu laiku.

Jaunais Volvo XC40 sniedz šādu iespēju. Uzticams, kompakts un 

moderns krosovers ar tikai sev piemītošu raksturu, gudri izstrādāts – tā, lai 

jums pavērtos vesela iespēju pasaule. Aprīkots ar inteliģentiem uzglabāša-

nas risinājumiem un progresīvām tehnoloģijām, jaunais Volvo XC40 ir kas 

vairāk nekā tikai cits automobilis.

MŪSDIENĪGS PIESKĀRIENS SKANDINĀVU DIZAINAM
Spēcīgs un apveltīts ar perfektām proporcijām, jaunais Volvo XC40 pār-

steidz ar mūsdienīgu, jauneklīgu klasiskā skandināvu stila interpretāciju. 

Izteiksmīgā āriene ar noapaļoto pārsegu, ieliekto režģi, skulpturētiem 

sāniem un augsto klīrensu piesaista skatienu un rada autentiska krosovera 

iespaidu. Savukārt inovatīvais interjers ar izcelto vadītāja sēdekli, gudriem 

uzglabāšanas risinājumiem un lietošanā vienkāršu saskarni pastiprina dro-

šības un kontroles sajūtu.

PĀRDOMĀTĀKIE UZGLABĀŠANAS RISINĀJUMI
Jaunais Volvo XC40 ir bagātīgi aprīkots ar gudriem uzglabāšanas 

risinājumiem. Pārslēgs pievienots elektroniski – līdz ar to nav vadu 

un tuneļa konsolē parādās daudz papildu vietas uzglabāšanai, kā arī 

citām inovācijām, piemēram, mobilā tālruņa bezvadu uzlādes vietai. 

Inteliģents skaļruņu novietojums palīdzējis izveidot plašākus priekšējo 

durvju uzglabāšanas nodalījumus. Aizmugurē, zem bagāžnieka atlo-

kāmās grīdas, ir dziļš un ļoti ietilpīgs uzglabāšanas nodalījums. Vērtī-

gus priekšmetus var droši uzglabāt ārpus redzamības zonas slepenā 

plauktā, kas atrodas zem vadītāja sēdekļa, ir pieejams nolokāms āķis, 

kas ir integrēts cimdu nodalījumā, lai noturētu līdzpaņemtos ēdienu 

iepakojumus. Īsumā - ja jums kas jāpaņem līdzi ceļojumā, jaunajā 

Volvo XC40 atradīsies vieta visam.

TEHNOLOĢIJAS, KAS IZSTRĀDĀTAS JŪSU VAJADZĪBĀM
Visas tehnoloģijas jaunajā Volvo XC40 ir izstrādātas tā, lai to lietošana 

būtu pēc iespējas intuitīva un vienkārša. Daudzu pogu un slēdžu vietā 

jaunais Volvo XC40 piedāvā unikālu skārienjutīga ekrāna tehnoloģijas un 

balss kontroles kombināciju, padarot braucienu vienkāršāku, drošāku un 

ērtāku. Braukšanas pieredze jaunajā Volvo XC40 ir uzlabota arī ar Sensus 

Connect tehnoloģiju – mūsu savienojumu un izklaides funkciju premium 

komplektu. Pateicoties ekskluzīvajam 12.3” digitālajam vadītāja disple-

jam, skaista dizaina 9” centrālajam skārienjutīgajam displejam, uzlabo-

tajiem Wi-Fi un Bluetooth savienojumiem un plašajam noderīgu lietotņu 

klāstam, Volvo XC40 sniedz perfektu iespēju palikt kontaktā un atklāt 

jaunas nianses apkārtējā pasaulē.

ŠIS NAV VIENKĀRŠI CITS AUTOMOBILIS  
JAUNAIS VOLVO XC40



PROTAMS, IR ARĪ KAS VAIRĀK... 
Bez šaubām, jaunais Volvo XC40 piedāvā vēl daudz vairāk – mums gluži 

vienkārši šeit nav tik daudz vietas, lai par visu pastāstītu. Piemēram, mēs 

labprāt pastāstītu par mūsu daudzajām drošības funkcijām, - tādām kā 

Pilot Assist (Vadītāja palīgs) vai Large Animal Detection (Lielu dzīvnieku 

noteikšana) sistēmas, kas ir pirmklasīgas pasaules līmeņa Volvo Cars teh-

noloģijas. Mēs gribētu arī aprakstīt visas pilnīgi jaunās šasijas ar daudz-

sviru aizmugures piekari, kas nodrošina asu, dinamisku braukšanas stilu 

un vieglu manevrējamību. Mēs varētu sarakstīt lappuses, stāstot par jaunā 

XC40 piedziņas tehnoloģiju, automobiļa kondicionēšanas sistēmu, Volvo 

On Call mobilās lietotnes priekšrocībām vai par bezatslēgas tehnoloģijas 

ērtībām. Bet, kā jau mēs teicām, mums tam šeit nepietiek vietas. Taču nav 

pamata satraukumam, jūs varat uzzināt visu par jauno Volvo XC40, apmek-

lējot volvocars.com vai vēršoties pie jūsu vietējā Volvo pārstāvja. n

Aprīkots ar inteliģentiem 
uzglabāšanas risināju-

miem un progresīvām teh-
noloģijām, jaunais Volvo 
XC40 ir kas vairāk nekā 

tikai cits automobilis.
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D
ažādiem cilvēkiem ir atšķirīgi priekšstati par to, kas ir bēgšana 

no ikdienas (angļu val. – escapism). Dažiem pietiek ar vienkāršu 

pastaigu mežā. Citi kāro pēc aizraujoša brauciena pa plašu, taisnu 

šoseju. Taču ir vēl kāds bēgšanas veids, kas ļauj palikt mazliet 

tuvāk mājām. Patiesībā šī bēgšanas iespēja atrodas mums tieši pie 

deguna. Es domāju to, ko franču rakstnieks Marsels Prusts dēvēja 

par “netīšo atmiņu” – gadījumiem, kad kāda vienkārša ikdienas dzī-

ves parādība netīši atmodina spilgtas pagātnes atmiņas, liekot iztēlē aizceļot 

kaut kur tālu prom.

Gandrīz katru no mums kādreiz ir piemeklējušas šādas netīšās atmiņas – 

varbūt svaigi pļautas zāles smarža atsauc atmiņā bērnības bezrūpīgās vasaras, 

vai arī ādas sēdekļu aromāts atgādina pašu pirmo braucienu ar auto. Un, ja mēs 

ļaujamies šīm atmiņām, tās spēj aiznest mūs sapņu lidojumā. Tieši šī doma par 

dažādu aromātu izmantošanu emociju uzburšanai un pagātnes iespaidu atdzī-

vināšanai iedvesmoja zviedru pāri Kristīni un Niklasu Lidēnus radīt savu parfīmu 

sēriju. Viņi to nosauca Agonist. Un viņu mērķis bija radīt unikālus aromātus, kas 

ļautu cilvēkiem doties aizraujošā ceļojumā uz emociju valstību.

PIRMAIS IZLAIDUMS
“Ar pašām pirmajām smaržām mēs gribējām radīt greizsirdības aromātu,” aizrau-

tīgi stāsta Agonist līdzdibinātājs Niklass Lidēns. Protams, “greizsirdības aromāta” 

meklējumi stipri atšķiras no vasaras pļavas ziedu smaržas vai Parīzes pavasara 

romantiskās noskaņas gūstīšanas. Taču tieši tāds bija šīs ieceres mērķis. “Mēs 

vēlējāmies radīt kaut ko tādu, kas ļautu iepazīt Zviedriju no citas puses,” skaidro 

Kristīne. “Poētisko, melanholisko skaistumu, ko pauda Ingmars Bergmanis, 

Grēta Garbo un Karina Boije. Smeļoties iedvesmu no greizsirdības un kaisles, 

mēs vēlējāmies radīt tādu aromātu, kas būtu kārdinošs, pievilcīgs un romantisks.” 

Un tas viņiem tiešām izdevās.

Rezultāts bija Kallocain – aromāts, kas radās, iedvesmojoties no zviedru 

dzejnieces un prozaiķes Karinas Boijes, kuras slavenākā romāna vārdā nosauk-

tas šīs smaržas. Kallocain aromātā Kristīne un Niklass apvienoja franču parfīma 

mākslas tradicionālās vērtības ar savu mūsdienīgo skatījumu uz zviedru kultūras 

mantojumu. Ražotāji arī sadarbojās ar slaveno zviedru stikla ražošanas uzņē-

Kad vēlaties uz brīdi paglābties no ikdienas, viena iespēja ir sēsties pie auto 
stūres. Bet dažkārt var doties arī iztēles ceļojumā, vienkārši aizverot acis un ļaujoties 

kādai smaržai. Lai uzzinātu, kā dažādi aromāti var uzlabot noskaņojumu un sniegt 
atslodzi, mēs tikāmies ar Kristīni un Niklasu Lidēniem, kuri ar savas zviedru parfīmu 

markas Agonist palīdzību vēlas iemācīt cilvēkiem “smaržu slepeno valodu”.

3 2
M A N S  V O L V O  V I N T E R

3 2
M A N S  V O L V O  V I N T E R



I E D V E S M OT II E D V E S M OT I

mumu Kosta Boda, lai radītu īpašu, nelielā skaitā izgatavotu stikla flakonu.

Pēc Kallocain izlaišanas, pateicoties tajā panāktajam franču tradīciju un 

zviedru inovāciju apvienojumam, Agonist izpelnījās plašu atzinību. Pirmo šo 

smaržu pudelīti iegādājās Zviedrijas Dizaina muzejs, kas iekļāva to savā kolekcijā. 

Pēc tam šī pudelīte apceļoja pasauli kā viens no eksponātiem izcilāko zviedru 

mūsdienu dizaina darbu izstādē. Kad kolekcionāri un tirgotāji no dažādām val-

stīm sāka vērsties pie Kristīnes un Niklasa ar vēlmi iegādāties Kallocain kolek-

cijai vai pārdošanai, kļuva skaidrs, ka šīs unikāli zviedriskās smaržas guvušas 

piekrišanu arī ārzemēs. Tagad, deviņus gadus vēlāk, kad radītas vēl četrpadsmit 

smaržas, Kristīne un Niklass uzskata, ka brīnumainais ceļojums kopā ar Agonist 

vēl tikai sākas.

PROCESS
Doma par smaržu sajūtu izmantošanu, lai dotos iztēles ceļojumā, ir svarīgs Ago-

nist filosofijas elements. Kristīne un Niklass paši bērnībā daudz ceļoja, tāpēc citu 

valstu un kultūru pētījumi arī tagad joprojām ir svarīgs iedvesmas avots.

“Mums ļoti patīk ceļot un tālajos ceļojumu galamērķos baudīt mākslu, 

mūziku, filmas un literatūru,” stāsta Kristīne. “Tā mēs iegūstam idejas, kas 

vēlāk pārtaps par aromātiem.” Taču, lai gan ceļošana ir būtisks radošā pro-

cesa elements, tikpat svarīga ir arī atgriešanās mājās Zviedrijā. “Zviedrijā mēs 

varam distancēti izvērtēt gūtos iespaidus un strādāt mierīgā atmosfērā,” Kris-

tīne paskaidro. “Atgriezušies mājās, mēs varam apkopot ceļojumu iespaidus un 

interpretēt tos no īsti zviedriskas perspektīvas.” Bet kā gan ideja vai iespaids 

pārtop par Agonist aromātu?

“Mēs vienmēr sākam ar kādu konkrētu noskaņu, tēmu vai konceptu,” 

paskaidro Niklass. “Kad ir izlemts par to, mēs savācam dažādus iedvesmas avo-

tus, piem., vizuālās mākslas darbus, mūziku, tekstu un izejmateriālus. Tad rūpīgi 

iedziļināmies konceptā, līdz tam rodas nosaukums, skaidra identitāte un stāsts.” 

Kad koncepts ir pilnībā izveidots, Kristīne un Niklass liek savai izcilo parfimēru 

komandai realizēt un iedzīvināt iecerēto smaržu kopā ar tās stāstu.

Svinot savu pirmo smaržu izlaišanu, Agonist uzsāka sadarbību ar slaveno zviedru stikla ražošanas 
uzņēmumu Kosta Boda, lai radītu speciālu, ierobežotā skaitā izgatavotu stikla flakonu.
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VISAPTVEROŠA PIEEJA
Jau gadiem ilgi lielāko parfīma ražotāju pasaule atgādināja nepieejamu spēļu 

laukumu, kas domāts tikai slavenajiem un bagātajiem, masveidā ražojot noteik-

tām demogrāfiskajām grupām paredzētas smaržas. Turpretī Kristīne un Niklass 

savā sērijā Agonist ļoti centās nepieļaut šādu attieksmi. Viņi dod priekšroku 

caurskatāmākai un visaptverošākai pieejai. “Mēs nekad negribam vērsties pie 

kādas noteiktas demogrāfiskas auditorijas. Mēs uzskatām, ka smaržai nav 

dzimuma. Tāpēc mēs radām unisex aromātus, kas apgāž stereotipus,” stāsta 

Niklass.

Lielisks Agonist caurskatāmības piemērs ir katru smaržu sastāvdaļu 

saraksta drukāšana uz pudelītes etiķetes, lai tas būtu redzams visiem. “Ja uz 

etiķetes ir norādīts smaržu sastāvs, tad cilvēki var uzzināt, kā smaržas tiek radītas. 

Tad viņi jūtas iesaistīti smaržu tapšanas procesā,” skaidro Kristīne.

Līdz ar godīgo atklātību par savos produktos izmantotajām sastāvdaļām 

Kristīne un Niklass ir arī atvērti sadarbībai ar citiem māksliniekiem, lai bagāti-

nātu katra jauna aromāta raksturu. Viņi ir radījuši augstās modes stikla skulp-

tūras kopā ar zviedru stikla mākslinieci Osu Jungneliusu (Åsa Jungnelius), 

“smaržīgu grāmatu” mazā tirāžā kopā ar franču modes fotogrāfu Žiljēnu Budē 

(Julien BoudetI un roku darba keramikas vāzi kopā ar japāņu/zviedru kerami-

kas mākslinieku Masajoši Oju (Masayoshi Oya). Līdz ar katru jaunu smaržu 

parādīšanos tiek veidota īpaša instalācija par godu šai sadarbībai un jauna-

jam aromātam pamatā liktajam stāstam. Nav šaubu, ka Kristīne un Niklass 

kā mākslinieki aktīvi un radoši piedalās katrā jaunu smaržu tapšanas procesa 

stadijā – no iedvesmas mirkļa līdz gatavā aromāta nodošanai cilvēku vērtēju-

mam un baudījumam.

SMARŽA IR GALVENAIS
Tomēr, lai cik liela loma Agonist darbībā būtu konceptiem, sadarbībai un insta-

lācijām, tomēr visam pamatā joprojām ir lielā mīlestība pret smaržu. Kādas tad ir 

Kristīnes un Niklasa īpaši iemīļotās smaržas?

Kristīne atbild pirmā. “Man patīk katru gadu vasaras sākumā baudīt ceriņu 

smaržu. Zviedrijā šī smarža ir cieši saistīta ar priecīgo laiku, kad bērniem beidzas 

mācības skolā un sākas vasaras brīvdienas, nesot sev līdzi līksmu piedzīvojumu 

gaidas.” “Man vislabāk patīk meža smarža,” atzīst Niklass. “Man ļoti patīk koka 

smarža visdažādākajos veidos. Sausa, mitra, dedzināta, tikko nocirsta. Tas ir īsti 

pirmatnējs un mežonīgs, tomēr reizē arī noturīgs un nemainīgs aromāts.”

Tā kā mūsdienu pasaulē arvien lielāka loma ir vizuālajiem stimuliem, varbūt 

pienācis laiks ņemt piemēru no Agonist un vairāk pievērsties smaržu pasaules 

pētījumiem? Ko var zināt – cik lielu baudījumu mēs varētu gūt, ja vienkārši aiz-

vērtu acis un ļautos smaržu valdzinājuma? Smarža ir valoda bez vārdiem, kas 

gaida, lai zinātkārie to iepazītu. 
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Mēs vēlējāmies radīt 
kaut ko tādu, kas ļautu 

iepazīt Zviedriju no citas 
puses, – tās poētisko, 

melanholisko skaistumu.
KRISTĪNE LIDĒNA, AGONIST
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DEDZĪGI CILVĒKI

DZĪVES NEREDZAMĀ

Volvo noslēpums ir pareizā līdzsvara atrašana. Gan motora komponentiem, gan iebūvētajām drošības sistē-

mām – pat atsevišķajiem dizaina elementiem – visam ir jādarbojas kopā pilnīgā harmonijā. Taču ir vēl kāds 

automobiļa aspekts, kurā pareizā līdzsvara atrašana ir vitāli svarīga braucēju veselībai un labsajūtai, – tas ir 

auto salons. Vai precīzāk – šajā salonā elpojamais gaiss. Ar to nodarbojas Volvo Cars Salona gaisa kvali-

tātes testēšanas komanda – īpaši izveidota specializēti apmācītu ekspertu darba grupa, kas modri uzmana 

neredzamu vielu klātbūtni gaisā.

ELEMENTU INTEGRĒŠANA
Tagad mēģiniet iztēloties visus elementus, kas veido jūsu Volvo salonu. Ko jūs tajā redzat? Sēdekļus, ins-

trumentu paneli, grīdas paklājiņus, glāžu turētājus, cimdu nodalījumu, pogas – iznāk diezgan garš saraksts. 

Katrs no šiem atsevišķajiem elementiem ir īpaši izstrādāts, lai būtu integrēts un kopīgi darbotos jūsu labā. 

Bet kā ir ar materiāliem, no kā tie ir izgatavoti, – kas atbild par to, lai tie arī saderētu kopā, kalpojot lietotāja 

ērtībām? Par to gādā tādi speciālisti kā Annelī Sinnerdāla un Hanna Sundkvista.

Annelī un Hannas darba stāžs analīzes inženieru amatā uzņēmumā Volvo Cars kopsummā ir jau 47 

gadi. Tāpēc var droši teikt, ka viņas labi pārzina visas Volvo salonā valdošā gaisa nianses. Viņu kopīgais 

pienākums ir Volvo automobiļu salona materiālu analīze, lai pārliecinātos, ka tie neizdala un arī turpmāk 

neizdalīs nekādas kaitīgas vielas vai smakas. Bet kā tas tiek paveikts, un kāda ir parasta darba diena, cen-

šoties radīt visveselīgāko iespējamo auto salona mikroklimatu?

“Mēs visu laiku veicam dažādus testēšanas darbus, tāpēc tādas “parasta darba dienas” nemaz nav,” 

atbild Annelī. Runājot par testēšanu, gan Annelī, gan, Hanna iesaistās katrā darba procesa stadijā – no 

sākotnējās izstrādes stadijām līdz pat brīdim, kad automobilis tiek sertificēts kā “veselīgs” un gatavs doties 

ceļā. “Mēs testējam visu,” paskaidro Hanna. “No sīkiem fragmentiem un tādām nelielām detaļām kā glāžu 

turētāji, blīves vai pogas līdz tādām lielākām, sarežģītākām detaļām kā konsoles un grīdas paklājiņi. Mēs 

veicam arī pilnīgu automobiļa testēšanu saules simulācijas testu kamerās un dažkārt arī ārā, ceļa apstāk-

ļos.” Taču neatkarīgi no testēšanas rakstura šis darbs uzskatāms par paveiktu tikai tad, kad ekspertes ir 

pilnībā pārliecinājušās, ka gaiss auto salonā ir veselīgs. 

ZINĀTNES UN SAJŪTU APVIENOJUMS
Kaitīgo vielu meklējumos Annelī un Hanna apvieno savas ekspertu zināšanas un izcili attīstīto ožas sajūtu 

ar vismūsdienīgāko analīžu aprīkojumu. “Piemēram, testējot grīdas paklājiņus, mēs ievietojam visu paklā-

jiņu izmešu kamerā un sakarsējam to līdz 65°C temperatūrai,” paskaidro Hanna. Izmešu kameras šajā 

darbā tiek izmantotas, lai konstatētu nevēlamu vielu klātbūtni materiālos un noteiktu to koncentrāciju. “Pēc 

noteikta laika mēs paņemam no šīs kameras gaisa paraugu. Ja tiek konstatētas kādas gaistošas vielas, tās 

tiek savāktas un nodotas turpmākai testēšanai ķīmijas laboratorijā.” Tas ir sarežģīts, ilgstošs process, kas 

prasa lielu pacietību un vērību pret detaļām. 

Bet ko tieši meklē Annelī un Hanna, un kā viņas nošķir kaitīgas vielas no nekaitīgām? “Dažas vielas 

ir īpaši bīstamas. Tāpēc, protams, mūsu automobiļos tās nedrīkst būt pat niecīgos daudzumos,” skaidro 

Hanna. “Citas vielas ir salīdzinoši nekaitīgas, tomēr var izraisīt galvassāpes vai reiboņus, ja cilvēki ilgāku 

laiku ir pakļauti lielas koncentrācijas iedarbībai. Tāpēc mēs gādājam, lai koncentrācijas līmenis vienmēr 

būtu krietni zemāks par visām prasībām.” Pastāvīgas atbilstības nodrošināšana jaunākajiem noteikumiem 

un reglamentiem attiecībā uz izmešu līmeni ir vēl viens svarīgs Annelī un Hannas pienākums – ievērojot 

gan pasaules mēroga standartus, gan Volvo Cars stingrās iekšējās prasības.

GREZNĪBA
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D E D Z Ī G I  C I LV Ē K I

UZLABOT REDZAMĪBU
Braukšanas drošībai ir ļoti svarīgi, lai jūs no jūsu Volvo salona 

labi pārredzētu apkārtni un jo īpaši ceļu jums priekšā. To Annelī 

un Hanna ņem vērā, veicot testus. Tāpēc, lai nodrošinātu pastā-

vīgi netraucētu skatu uz ārpasauli no Volvo salona, ekspertes 

veic plašus testus, lai pārbaudītu parādību, ko dēvē par “aizmig-

lošanos”. 

“Kad automobiļa salons sakarst, piemēram, kad tas ir novie-

tots stāvēšanai tiešos saules staros, augstās temperatūras 

ietekmē daži materiāli sāk izdalīt vielas, kas spēj veidot kon-

densātu uz logu stikliem. Mēs to saucam par “aizmiglošanos”,” 

paskaidro Annelī. Taču aizmiglošanās ne tikai var pasliktināt 

redzamību, tai ir arī citāda bīstama iedarbība. “Vējstikla aizmig-

lošanās liecina arī par to, ka salona gaiss satur tādas vielas, 

kuras varbūt nav pārāk veselīgi ieelpot,” skaidro Annelī. “Piemēram, daži plaši izmantojami ftalāti (vielas, ko 

pievieno plastmasai, lai uzlabotu tās elastību, izturību un kalpošanas ilgumu) ir ļoti neveselīgi. Šos ftalātus 

nav atļauts izmantot Volvo komponentos.”

ARĪ SMAKU KOMANDA
Annelī un Hanna ir speciālistes ne tikai kaitīgo vielu meklēšanā, bet arī nepatīkamu vai nevajadzīgu smaku 

identificēšanā. Pateicoties šai prasmei, viņas ir iesaistītas darba grupā, ko ar labsirdīgu humoru dēvē par 

Volvo Cars “Smaku komandu”. Tā ir testētāju grupa, ko veido 8–10 eksperti, kuru pienākums ir gādāt, lai 

jūsu Volvo smaržo tā, kā tam pienākas. “Pēc kāda laika cilvēks iemācās atšķirt noteiktu materiālu – paklāju, 

gumijas un ādas – smaržu, var pat atpazīt dažu ķimikāliju smaržu!” stāsta Hanna.

Taču smakas klātbūtne ne vienmēr liecina par draudiem veselībai. “Dažas vielas ar spēcīgu smaržu ir 

nekaitīgas, bet dažas īpaši indīgas vielas ir pilnīgi bez smaržas,” 

paskaidro Annelī. “Ja kāds materiāls ož ļoti nelāgi, ir interesanti 

mēģināt noskaidrot, kura viela izraisa šo smaku.” Bet kurš izlemj, 

vai kāda smaka ir laba vai slikta? “Oža ir subjektīva uztvere,” 

Hanna atzīst. “Tāpēc neliela smaržu klātbūtne ir pieļaujama. Taču 

tā nekad nedrīkst novērst vadītāja uzmanību un negatīvi ietekmēt 

braukšanas procesu kopumā.”

Bieži nākas dzirdēt, kā dažādas smaržas spēj izmainīt mūsu 

noskaņojumu un ietekmēt apkārtnes uztveri. Ko par to domā 

Annelī un Hanna kā ekspertes? “Es esmu pilnībā pārliecināta, 

ka smaržas stipri ietekmē mūsu labsajūtu, lai kur mēs atrastos, – 

ne tikai, braucot mašīnā,” atbild Annelī. “Asociācijas, vēlmes, pat 

noskaņojumu attiecīgajā dienā – to visu var iespaidot kāda noteikta 

smarža. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai salona gaisa kvalitāte atbilstu 

mūsu automobiļu kopējai kvalitātei.”

PROBLĒMAS RISINĀJUMS
Kā jau varat iedomāties, strādājot tik svarīgā un delikātā jomā, 

salona gaisa kvalitātes testēšanas komandai noteiktais kvali-

tātes kontroles līmenis ir tiešām ļoti augsts. Bet kas notiek, ja 

kāds produkts neatbilst Volvo Cars stingrajām prasībām? “Daž-

kārt ir iespējams izmainīt materiālus vai ražošanas procesu, lai 

samazinātu nevēlamo vielu izdalīšanu, bet citreiz pilnībā jāmaina 

dizaina risinājums. Pēc tam testēšana sākas no jauna.”

Varbūt šķiet, ka šis darbs ir ilgs un nogurdinošs, taču Annelī 

un Hanna ir vienisprātis, ka tas sniedz gandarījumu, – jo īpaši 

tad, ja viņu sniegums ietekmē kādu koncepciju vai palīdz ievirzīt 

kādu projektu aizraujošā jaunā gultnē.
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KAS GAIDĀMS NĀKOTNĒ?
Līdz ar piesārņojuma pieaugumu visā pasaulē tādu ekspertu kā Volvo Cars salona gaisa kvalitātes testē-

šanas komandas darbs kļūs arvien svarīgāks un viņu zināšanas – vēl vērtīgākas. Kas tad, viņuprāt, nākotnē 

gaidāms automobiļu gaisa kvalitātes jomā? 

“Mēs domājam, ka parādīsies vairāk atkārtoti pārstrādātu un viegla svara materiālu, jo ražotāji meklē 

videi draudzīgākus risinājumus,” stāsta Hanna. Bet, kas attiecas uz Volvo Cars salona gaisa kvalitātes 

testēšanas komandu, tās mērķi paliks tie paši – nodrošināt, lai Volvo automobiļu salonos tiktu izmantoti 

tikai vislabākie materiāli. Tādi materiāli, kas ir vislabvēlīgākie gan braucējiem, gan automobiļiem, gan arī 

apkārtējai videi.

Tāpēc, kad nākamreiz kāpsiet savā automobilī, uz mirkli aizkavējieties, dziļi ievelciet elpu un izbaudiet 

šo dzīves neredzamo greznību – tīru, svaigu gaisu. 
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Volvo automobiļi pašlaik ir 
ļoti mūsdienīgu un klasisku 
elementu apvienojums. 
Es centos to atspoguļojot, 
veidojot šīs lietas.
LĒNA BERGSTRĒMA, DIZAINERE



collection.volvocars.com

Volvo Cars un Zviedrijas stikla ražošanas uzņēmumu Orrefors vieno dedzīga 

tiekšanās pēc patiesi izcilas darba kvalitātes un kopīgs skandināvu kultūras 

mantojums. Šie abi uzņēmumi jau iepriekš ir sekmīgi sadarbojušies, - spilgtā-

kais piemērs ir kristāla stikla ātrumu pārslēga svira jaunajam Volvo XC90. Tagad 

spēki ir atkal apvienoti. Šoreiz, lai radītu pirmo individuāli izstrādāto stikla trauku 

sēriju Volvo Car Dzīvesstila kolekcijai. Šo ekskluzīvo kolekciju radījusi slavenā 

zviedru dizainere Lēna Bergstrēma sadarbībā ar Volvo Cars dizaina komandu, 

tajā ir septiņi priekšmeti, kuros lieliski apvienota elegance un funkcionalitāte.

Lai gūtu dizaina idejas jaunajai kolekcijai, Lēna atcerējās pastaigas mežā, 

kurās mēdza doties kopā ar ģimeni bērnībā, Umeo mazpilsētā Zviedrijas zieme-

ļos. Šajās pastaigās Lēnas vecāki mēdza ņemt līdzi ēdienus un dzērienus, ko 

nesa nelielās koka kastītēs. Šīs Zviedrijas ziemeļu iedzīvotāju izgatavotās tradi-

cionālās koka kastītes bija rotātas ar dimanta šķautņu rakstu, ar bezdelīgastes 

savienojumiem, kas veidoja trīsstūru rakstu. Šis izteiksmīgais trīsstūru raksts 

spilgti parādās jaunajā stikla trauku kolekcijā. Šajā kolekcijā Lēnai un Volvo 

Cars dizaina komandai lieliski izdevies pārveidot jaukas pagātnes atmiņas par 

stilīgiem, mūsdienīgiem mākslas darbiem, kas ir gan personiski, gan universāli, 

turklāt nenoliedzami skaisti.

KRISTĀLSKAIDRS SKATS

V O L V O  C A R S  U N  O R R E F O R S



Būdams viens no Zviedrijas vispieredzējušākajiem zemūdens kino  
operatoriem, Eriks Borjesons labi zina, ko nozīmē lēciens nezināmajā.  

Arī ar 30 gadu pieredzi zemūdens piedzīvojumos tomēr nekad nevar zināt, 
kādi brīnumi atklāsies katrā jaunā ieniršanas reizē. Taču tik dedzīgam 
piedzīvojumu kārotājam kā Eriks tieši tas ir visjaukākais šajā darbā.

NEZINĀMAJĀ
LĒCIENS



B
ērnībā Erika Borjesona 

mājās vienmēr atradās nirēju 

skābekļa baloni, zemūdens 

kameras un no jūras izcelti 

eksotiski priekšmeti. Reiz, 

ģimenes izbraukuma laikā, 

Erika tēvs uzlika desmit-

gadīgajam zēnam uz muguras skābekļa 

balonu, uzvilka viņam galvā nirēja masku 

un mudināja dēlu doties pastaigā pa jūras 

dibenu, cik vien ilgi tas vēlēsies. Pirmajā 

brīdī tas varbūt šķitīs mazliet dīvaini vai 

pat bīstami. Taču, ņemot vērā to, ka Erika 

tēvs bija pirmais zemūdens filmu reži-

sors Bengts Borjesons – bieži saukts par 

Zviedrijas Žaku Kusto –, šāda rīcība vairs 

nešķiet tik neparasta. Tad tas viss šķiet pilnīgi dabiski.

ZEMŪDENS DZĪVE
“Man iemācīties nirt bija tikpat dabiski kā iemācīties braukt ar velosipēdu,” stāsta 

Eriks. “Manā bērnībā niršana bija mūsu ģimenes uzmanības centrā. Tāpēc man 

tas nekad nebija tikai hobijs, bet gan dzīvesstils.” Eriks atzīstas, ka nevar precīzi 

atcerēties, kurā brīdī sācis interesēties par niršanu. Taču neapšaubāmi skaidrs 

ir tas, ka tas bija tēva piemērs, kas iedvesmoja Eriku mesties dzīlēs, lai iepazītu 

zemūdens dzīvi.

“Pagājušā gadsimta 50.  gadu sākumā mans tēvs Gēteborgā nodibināja 

pirmo niršanas klubu Zviedrijā. Pēc tam, 1955. gadā, bruņojies ar pirmo pašda-

rināto zemūdens kameru, viņš pārbūvētā zvejnieku laivā devās filmēt Sarkanās 

jūras koraļļu rifus – viņš ar savu komandu bija tikai trešā nirēju komanda, kas 

to uzdrošinājās. Vēlāk savas karjeras laikā viņš Stokholmā filmēja glābšanas 

operāciju, kurā no jūras dzīlēm izcēla 17. gadsimta zviedru karakuģi Vasa. Tēva 

piedzīvojumi iedvesmoja mani, rosinot manu iztēli.”

Kad Erikam pusaudža gados pienāca laiks sākt niršanas apmācību, viņš iera-

dās uz pirmo nodarbību, ģērbies tēva vecajā nirēja tērpā. Instruktors neko tādu vēl 

nebija redzējis un varēja tikai pašūpot galvu. Turklāt Eriks ne tikai bija bruņojies 

ar tēva diezgan neparasto aprīkojumu, bet arī nebija lasījis nevienu grāmatu par 

niršanas teoriju. Bet kāpēc gan to vajadzētu, ja šī nodarbe šķita tik pašsaprotama?

TURPINA ĢIMENES TRADĪCIJU
1984. gadā Erika vecāki pārcēlās dzīvot uz Spāniju. Taču Eriks nolēma palikt 

Zviedrijā un turpināt tēva iesākto darbu. Pēc diviem gadiem viņš nofilmēja savu 

pirmo zemūdens ainu kādai zviedru īsfilmai. Tagad Eriks jau nofilmējis zem-

ūdens ainas vairāk nekā 200 dokumentālām filmām, mākslas filmām un reklā-

mām. Taču no visām 30 gadu karjeras laikā uzņemtajām filmām vienai pieder 

īpaša vieta Erika sirdī.

“No visām filmām, kurās esmu strādājis, man vissvarīgākā ir “Okeāni”,” Eriks 

atzīst. Tā ir franču dokumentālā filma, kas paredzēta kino ekrāniem. Tās filmē-

šana ilga piecus gadus un notika 52 dažādās vietās visā pasaulē. “Šī filma ir kā 

ceļojums jūrā dzīvnieku sabiedrībā. Tas bija ļoti godkārīgs projekts, un, lai pie-

kļūtu tuvāk dzīvniekiem, mums bija jāizgatavo jaunu veidu kameras, ceļamkrāni 

un cits aprīkojums. Gandrīz katrai ainai bija nepieciešams izgudrot kādu jaunu, 

pirms tam neizmēģinātu metodi attēla iemūžināšanai.” Spēja izgudrot jaunu aprī-

kojumu vai pielāgot esošo, lai uzņemtu vislabākos iespējamos kadrus, Erikam ir 

no tēva mantots talants. Un filmas “Okeāni” uzņemšanas laikā šim talantam bija 

jāiztur stingri pārbaudījumi.

Visa šī grūtā darba un inovatīvās problēmu risināšanas rezultātā tika radīta 

unikāla filma, kur lieliskā kopības noskaņa ar dzīvniekiem bija svarīgāka nekā 

faktu dokumentēšana. Būdama dabai 

veltīta dokumentālā filma, “Okeāni” tomēr 

bija neparasti māksliniecisks darbs. 

Tās uzņemšanā Erikam arī radās izde-

vība strādāt kopā ar dažiem Žaka Kusto 

leģendārās komandas locekļiem. Tāpēc 

nav nekāds brīnums, ka šī filma joprojām 

viņam ir tik nozīmīga.

DZIĻA ATBILDĪBAS SAJŪTA
Lielāko daļu no saviem 53 mūža gadiem 

Eriks veltījis jūras dzīļu noslēpumu pētīša-

nai. Bet kas gan zemūdens valstībā viņu 

tik ļoti pievelk? “Tur joprojām ir tik daudz 

nezināmā,” viņš atbild. “Jūra ir nebeidzams 

iedvesmas un zinātkāres avots. Dzelmē 

valdošais klusums ir arī patiešām saviļņojošs.”

Par jūras dzīlēs slēpto vēl neizpētīto potenciālu un tā izmantošanas iespē-

jām mūsu planētas labā Eriks cenšas vēstīt savās filmās. “Okeānu straumēs un 

viļņu kustībā slēpjas milzīgi enerģijas resursi. Es uzskatu, ka ir svarīgi pavēstīt 

cilvēkiem par šīm iespējām un izskaidrot, kādu labumu mēs varētu gūt, pareizi 

izmantojot šo enerģiju.”

Diemžēl piesārņojums un globālās sasilšanas sekas jūrā jūtamas tikpat 

smagi kā uz sauszemes, un Eriks to redzējis pats savām acīm. “Esmu redzējis 

jūrā tiešām sirdi plosošus skatus,” Eriks atzīst. “Milzīgas peldošas plastmasas 

atkritumu salas, koraļļu rifu zivju izlaupīšana, haizivju nežēlīgu slaktēšanu, lai 

iegūtu to spuras, jūras dibena izpostīšanu ar traļiem un vēl daudz ko citu. Taču es 

uzskatu, ka, iegūstot mazliet vairāk informācijas, mēs varētu mainīt savus paradu-

mus. Mēs varam zvejot zivis ilgtspējīgāk, varam sākt samazināt izmešu apjomu, 

kamēr nav par vēlu – manuprāt, mēs tikai tagad sākam apzināties, cik svarīga 

mums patiesībā ir jūra.”

NEZŪDOŠI IESPAIDI
Erikam jūra ir nenoliedzami svarīga. Tad jājautā, vai pēc tik daudzu eksotisku 

vietu iepazīšanas un tik lieliskiem sasniegumiem darbā viņam kāda vieta pasaulē 

tomēr ir visvairāk un uz visiem laikiem iespiedusies atmiņā? “Bez šaubām, mana 

iemīļotākā vieta ir Adelijas Zeme Antarktīdā. Tur ūdens ir kristāldzidrs un pilns 

ar milzīgiem aisbergiem. Nirt šādā ūdenī un sekot aisbergiem, kas aizņem sim-

tiem metru zem ūdens virsmas, ir zemūdens operatora aizraujošākais piedzīvo-

jums.” Taču Eriks nedomā, ka niršanai jābūt ekskluzīvai nodarbei. Viņš uzskata, 

ka iespaidi un piedzīvojumi, kam viņš veltījis savu dzīvi, ir pieejami ikvienam, – tikai 

jāzina, kur tos meklēt. “Nav jādodas tālos ceļojumos, lai ļautos dabas valdzināju-

mam un noslēpumiem. Es vienmēr priecājos, ja varu parādīt cilvēkiem, ka brīnumi 

atrodami tepat viņu priekšā.”
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IDEJU APMAIŅAS VAKARS

Uzņēmumam Volvo Cars kā oficiālajam partnerim ir godpilns pienākums pārvadāt dažus no pasaules 

izcilākajiem prātiem uz vēsturisko ideju cildināšanas svinībām – Nobela prēmijas pasniegšanas ceremoniju 

Stokholmā, Zviedrijā. Ar Nobela prēmiju, kas tiek pasniegta katru gadu Alfreda Nobela nāves gadadienā, 

kopš 1901. gada pagodināti daudzi vīrieši un sievietes par izciliem sasniegumiem dažādās jomās fizikā, 

ķīmijā, medicīnā, literatūrā un cīņā par mieru. Un Volvo Cars priecājas par iespēju gādāt, lai visi pasākuma 

viesi ierodas ar pienācīgu pagodinājumu un atgriežas mājās droši un ērti.

DAUDZPUSĪGS IZCILU PERSONĪBU SARAKSTS
Alfreds Nobels bija zviedru ķīmiķis, starptautiska mēroga uzņēmējs un izgudrotājs, kurš ziedoja gandrīz visu 

savu bagātību Nobela prēmijas izveidošanai. Savā testamentā Nobels noteica, ka nav svarīgi, no kurienes 

ir nācis katrs kandidāts, bet gan tikai viņa paveiktais darbs cilvēces labā. Jāpiekrīt, ka tā ir ļoti cēlsirdīga 

attieksme. Un, aplūkojot agrāko gadu Nobela prēmijas laureātu plašo un daudzveidīgo sarakstu, var pār-

liecināties, ka prēmijas piešķīrēji tiešām ievērojuši Alfreda vēlmi. Iepriekšējo Nobela prēmijas laureātu vidū 

ir tādi intelekta, politikas un filantropijas smagsvari kā Alberts Einšteins, Martins Luters Kings Juniors un 

Māte Terēze. Šī prēmija piešķirta arī poļu fiziķei Marijai Kirī, kura to saņēmusi pat divas reizes par izcilajiem 

radioaktivitātes pētījumiem. 

Bērnu tiesību aktīviste Malala Jusafzai izpelnījās atzinību kā nenogurstoša cīnītāja par meiteņu tie-

sībām uz izglītību Pakistānas ziemeļos. Nevar nepieminēt pašreizējo Nobela prēmijas laureātu literatūrā, 

izcilo mūziķi Bobu Dilanu, kurš priecējis daudzu paaudžu mūzikas fanus ar tādām klasiskām dziesmām 

kā Blowin’ In The Wind, Knockin’ On Heaven’s Door un Like A Rolling Stone. Dažkārt mēs varbūt labāk 

zinām laureātu veikumu nekā viņu vārdus, vai drīz tā varētu būt, jo īpaši autovadītājiem. Piemēram, krievu 

zinātnieku tandēms Konstantīns Novoselovs un Andrejs Geims, kuri saņēma Nobela prēmiju fizikā par 

revolucionārajiem eksperimentiem saistībā ar “brīnumu materiālu” grafēnu. Tas ir visplānākais materiāls 

Visumā, 150 reizes stiprāks nekā tērauds un tik elastīgs kā gumija. Grafēnam piemīt potenciāls pārvērst 

visu pasauli, tostarp arī autobūves industriju, palīdzot izstrādāt vieglākus, izturīgākus un energoefektīvākus 

automobiļus – nepavājinot drošību.

Šāda veida inovatīva domāšana un neatlaidīgi pētījumi ir vitāli svarīgi atklājumu procesam. Un tāds ir arī 

Nobela prēmijas mērķis. Godināt apņēmīgus cilvēkus, kuri velta savu dzīvi un prasmes, lai panāktu pasaulē 

pozitīvas pārmaiņas. Mēs, Volvo Cars, jūtamies pagodināti, ka varam spēlēt kaut nelielu lomu šajā procesā.

©® The Nobel Foundation. P
hoto: Lovisa Engblom

.

Marija Kirī 

Nobela prēmija ķīmijā 
1911. gadā un Nobela prēmija 
fizikā 1903. gadā

Foto: Everett Historical/Shutterstock.com

Malala Yousafzai 

Nobela Miera prēmija 
2014. gadā

© Nobel Media AB, foto: K. Opprann

Bob Dylan

Nobela prēmija literatūrā 
2016. gadā

Foto: Rena Schild/Shutterstock.com

Andrejs Geims un 
Konstantins Novoselovs
Nobela prēmija fizikā 
2010. gadā

© Nobel Media AB, foto: Ulla Montan
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2017. gada novembra sākumā, Rīgā, Skanstes ielā 33 tika atklāts 
atjaunotais Volvo autocentrs, kurš tapis atbilstoši jaunajam Volvo 
Retail Experience standartam. “Vēlamies apliecināt, ka Volvo ir 
citāda, taču līdzvērtīga izvēle vācu premium klases auto zīmoliem. 
Tāpēc uzskatām, ka izvirzītais mērķis, iekļūt top 3 pārdotāko pre-
mium klases  auto zīmolu vidū, ir sasniedzams jau tuvāko gadu 
laikā,” uzsver Mūsa Motors Rīga direktors, Volvo zīmola pārstāvis 
Latvijā Roberts Ozoliņš. Atjaunotais Volvo autocentrs tapis nepilna 
pusotra gada laikā. Autosalons ir veidots atbilstoši augstākajiem 
Volvo kvalitātes standartiem ar salona kopējo platību gandrīz 700 
m2. Salons pieredzējis ievērojamas izmaiņas un uzlabojumus 
dizaina, plašuma un funkcionalitātes ziņā. Pārmaiņas ir skārušas 
ne tikai autosalona ārējo izskatu, bet arī servisa darbu. Drīzumā 
Volvo automašīnu īpašniekiem būs iespēja uzrunāt savu servisa 
meistaru tieši un bez starpniekiem. Tāpat autocentrā būs pieeja-
mas vairākas specializētās zonas. Plaša un mājīga klientu atpūtas 
zona, kas vizuāli būs nodalīta no pārējā autosalona. Atsevišķa zona, 
kurā būs pieejami aksesuāri un Lifestyle produkti, Car Studio, kurā  
pārskatāmi tiks izvietoti krāsu un salona apdares elementi, kā arī 
būs iespējams izvēlēties savu nākamā Volvo vizuālo koptēlu. Vien-
laikus paredzēts, ka salonā izvietotās automašīnas tiks aprīkotas 
ar atbilstošas jaudas elektrības pieslēgumu, kas ir saistīts ar Volvo 
paziņojumu, līdz 2025. gadam saražot miljons ar elektrību darbi-
nāmu vai hibrīda automobiļu. Lai arī atjaunotajā Volvo autosalonā 
tirdzniecībā tiks izvietoti tikai jaunas Volvo automašīnas, plānots, ka 
tuvākajā laikā blakus salonā tiks pārstāvēts arī Volvo Selekt zīmols, 
piedāvājot iegādāties mazlietotas Volvo automašīnas ar garantiju.
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SERVISS VISIEM GADALAIKIEM

S E R V I C E  B Y  V O L V O

Automobiļi ir radīti, lai ar tiem brauktu. Tā ir vienkārša patiesība. Neatkarīgi no laika apstākļiem – gan 

vasaras tveicē, gan ziemas spelgoņā. Tāpēc, lai palīdzētu jums maksimāli izmantot sava auto iespējas, 

mēs esam izstrādājuši jaunu servisa stratēģiju. Mēs to dēvējam par Service by Volvo, un tajā iekļauts 

viss, kas vajadzīgs jums un jūsu automobilim, lai varētu baudīt braukšanas prieku visu cauru gadu.

PILNS SERVISA KOMPLEKTS*
Kad pienāk laiks vest savu Volvo uz tehnisko apkopi, mēs jums piedāvājam pilnu servisa komplektu ar 

nosaukumu Volvo Service 2.0. Šis komplekts garantē nepārspējamu kvalitātes, drošības un ekspertu 

prasmju kombināciju. Un, ja jūsu Volvo automobilim būs jāveic vēl kādi citi darbi, piemēram, jāsalabo sīka 

akmentiņa iesista plaisa vējstiklā, jānomaina riepas, jāpārbauda gaisa kondicionēšanas sistēma vai jāveic 

automobiļa tīrīšana no ārpuses un iekšpuses, jūsu autorizētajā Volvo darbnīcā parūpēsies arī par to.

SERVICE 2.0 IEKĻAUTS:

VOLVO GENUINE SERVICE
Regulāra jūsu Volvo tehniskās apkopes veik-
šana autorizētā Volvo darbnīcā ir vislabākais 

veids, kā nodrošināt braukšanu bez problēmām 
ilgtermiņā. Tikai autorizētajās Volvo darbnīcās 

ir garantēta Volvo oriģinālo rezerves daļu, Volvo 
unikālo darba metožu un īpaši apmācītu Volvo 
tehniķu ekspertu prasmju unikālā kombinācija.

INDIVIDUĀLA SERVISA KONTAKTPERSONA
Mēs iepazīstināsim jūs ar tieši jums norī-

kotu individuālu servisa kontaktpersonu, kas 
atbildēs uz visiem jautājumiem saistībā ar 

jūsu automobili un vienmēr sniegs padomu 
un atbalstu, ja tas būs nepieciešams.

ALTERNATĪVS TRANSPORTA LĪDZEKLIS
Jums nebūs jāmaina ikdienas darba kārtība tikai 
tāpēc vien, ka automobilis atrodas servisā. Mēs 
jums vienmēr piedāvāsim alternatīvu transport-

līdzekli, lai jūs varētu doties savās gaitās.

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMI
Mēs pastāvīgi uzlabojam mūsu automobi-
ļiem paredzēto programmatūru. Tāpēc, lai 
jūsu rīcībā vienmēr būtu visjaunākā versija, 

mēs katras tehniskās apkopes laikā atjauni-
nām jūsu Volvo uzstādīto programmatūru.

PAGARINĀTA VOLVO ASSISTANCE
Pēc katras tehniskās apkopes mēs paga-
rināsim jūsu Volvo Assistance vēl uz vienu 

gadu bez papildu maksas. Volvo Assistance 
piedāvā diennakts palīdzību mehānisko vai 

elektrisko sistēmu bojājumu, degvielas problēmu, 
atslēgu problēmu, akumulatora izlādēšanās, 
kā arī negadījuma vai zādzības gadījumos.

VESELĪBAS PĀRBAUDES
Mēs pievienosim jūsu Volvo pie mūsu dato-
rizētās diagnostikas sistēmas, lai pārbau-
dītu, vai visas drošības sistēmas darbojas 
pareizi. Šīs “veselības pārbaudes” ietvaros 
mēs pārbaudīsim arī akumulatora stāvokli.

AUTO MAZGĀŠANA
Mēs nomazgāsim jūsu Volvo katru reizi, kad tas 
būs nonācis mūsu darbnīcā uz tehnisko apkopi. 

Ar Volvo Service 2.0 jūsu automobilim būs ne tikai 
veikta tehniskā apkope un pārbaudīts tehniskais 
stāvoklis, bet arī veikta mazgāšana un tīrīšana.

Lai pieteiktu savam automobilim Service 2.0, 
vienkārši sazinieties ar vietējo Volvo dīleri.  

Vai arī ieskatieties volvocars.musamotors.lv, 
lai uzzinātu vairāk par Service by Volvo.

* Autorizēto Volvo darbnīcu piedāvātie pakalpojumi dažādos 

tirgos var būt atšķirīgi. Sazinieties ar vietējo Volvo dīleri, lai 

uzzinātu, kuri darbnīcu pakalpojumi ir pieejami jūsu Volvo.
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Katrai markai piemīt pašas kompānijas un auto īpašnieku veidots 
tēls. Kā tev šķiet, ar ko piesaista Volvo?
Pirms gadiem divdesmit biju kvēls citas markas fans, un tas turpinājās, 

pat strādājot šeit. Bet tad kādā pirmdienas rītā uz servisu atveda šīs mar-

kas auto, kas bija cietis avārijā. Labās puses gaisa deflektors trieciena 

iespaidā atradās tur, kur jābūt priekšējā paneļa viducim.

Jauni cilvēki par to parasti neprāto, bet toreiz aizdomājos – to 

drošības lietu jau vajag tikai vienreiz... Tas sakrita ar laiku, kad tiku pie 

sava pirmā Volvo, tā ka var teikt, ka manā gadījumā nozīme bija drošībai 

un monumentālajai uzbūvei. Tiesa, mans pirmais Volvo bija arī ļoti skaists 

auto – zeltīts Volvo C70.

Raugoties plašāk, domāju, ka klientus piesaista drošība, izturība un 

lietošanas ērtums.

Zinu, ka tavs pirmais kontakts ar Volvo notika, šīs markas auto 
nonākot ģimenes lietošanā 90. gadu vidū. Pastāsti par to vairāk!
Kā daudzās ģimenēs tolaik, mums kalpoja VAZ markas auto, bet 90. 

gadu vidū tēvs izlēma, ka vajag kaut ko citu. Volvo šķita redzēts, tolaik 

reklamējās Signāls un Mūsa Motors Rīga, un tā mēs aizbraucām uz Dau-

gavpili, kur iegādājāmies ar sludinājumu starpniecību atrastu auto.

Lai gan auto izrādījās stipri nobraukts, tas mums nokalpoja kādus 

piecus gadus. Mans brālis pat nejauši pārbaudīja, kas stiprāks – Volvo 

vai garāžas siena. Garāža zaudēja. Lai vai kā, salīdzinot ar VAZ, zviedru 

mašīnas gaitas īpašības un vadāmība šķita brīnums.

Pēc izglītības tu esi autoinženieris. Tā ir pārmantota vai iegūta 
interese?
Droši vien var teikt, ka mantota, jo mans tēvs bija smagās mašīnas 

šoferis. Viņš dažas auto detaļas glabāja vannasistabā, un tur bija arī viens 

rezerves spidometrs. Nolēmu to tehnikas izzināšanas nolūkā izjaukt, 

domāju, man toreiz bija gadi četri. Tēvs nebija priecīgs.

Tāpat kā citus puikas, arī mani jau kopš mazotnes saistīja tehnika. 

No velosipēdiem interese pārmetās uz mopēdiem, no mopēdiem uz auto. 

Motocikli gan kaut kā izpalika, un arī tagad mani vairāk saista auto. Kamēr 

mācījos vidusskolā, interese nenoplaka, un studijas jau bija apzināta izvēle.

Tava karjera gandrīz ekskluzīvi ir saistīta ar Volvo. Tā ir nejaušība?
Mans pirmais darbs bija pastnieks – laukos, kur dzīvoju. Studentu gados 

sāku strādāt nakts darbu tipogrāfijā, vēlāk divas vasaras bija iespēja 

pastrādāt lauku darbos Somijā, kas studentam bija labs atspaids. Bet tad 

kādā otrajā, trešajā kursā Mūsa Motors Rīga iesniedzu savu pirmo CV. 

Pirmajā piegājienā man nebija konkrēta mērķa, bet tad, piesakoties otr-

reiz, es jau apzināti mērķēju uz darbu servisā. Uzņēmumam bija interese, 

un tā sākās mana Volvo karjera.

Domāju, toreiz būtu varējis pieteikties arī citā uzņēmumā, bet mani 

uzrunāja markas skandināvu vērtības – drošība, izturība. Gribējās būt 

daļai no tā.

2008. gadā tu sāki strādāt jaunā līmenī, pievienojoties, domājams, 
tolaik vēl ļoti nedaudziem Latvijas cilvēkiem, kas strādāja ražotāja 
pārvaldītā organizācijā... 
Tolaik interese nāca no zviedru puses, un stāsts bija par būšanu īstajā vietā 

īstajā laikā. Servisa pieņemšanā biju nostrādājis piecus gadus un šķita, ka 

laiks kaut ko mainīt. Volvo vēlējās palielināt organizāciju, tajā iekļaujot ar 

dīleriem domātu apmācības funkciju. 2008. gadā man tas nozīmēju iespēju 

nokļūt vēl tuvāk sapņa īstenošanai par ciešāku darbu ar ražotāju.

Kad parādījās jaunumi – modelis, dzinējs vai aprīkojums, mans 

uzdevums bija doties uz Zviedriju, mācīties un tālāk šo informāciju nodot 

dīleru personālam Baltijas reģionā. Tolaik tas sastāvēja no Igaunijas, 

Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Moldovas un Islandes. Orga-

nizācija pa šo laiku gan ir restrukturizēta, bet nākamgad būs desmit gadi, 

kopš veicu šo darbu.

Produktu, apmācību un pēcpārdošanas speciālists Aivis Liepiņš (38) visu karjeru 
gandrīz ekskluzīvi ir saistījis ar Volvo, kļūstot ne vien par atzītu zviedru markas 

ekspertu, bet arī par īstu Volvo entuziastu. Sarunā ar Mans Volvo Vinter viņš stāsta, 
kā sajutis markas valdzinājumu, kā kļuvis par divu interesantu auto īpašnieku un 

dalās redzējumā, kā izmaiņas auto industrijā varētu pārvērst mūsu ikdienu...

VOLVO
MISTERS
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Vai tev kādreiz ir bijusi vēlēšanās vai iespēja ar Volvo strādāt vēl ciešāk?
Jā, vēlēšanās ir, noteikti ir iespējas, bet... pamazām! Vispār manu darba 

paziņu lokā ne viens vien kolēģis no dažādām pasaules valstīm ir 

pārcēlies strādāt uz Zviedriju.

Kā tu vispār raksturotu izmaiņas šajā biznesa vidē, kopš pievieno-
jies nozarei?
Ir mainījušies automobiļi, tie ir kļuvuši sarežģītāki, un mēs ar kolēģiem 

nesen spriedām, ka pirms gadiem desmit bija svarīgi zināt automobiļa 

uzbūvi, mehānisko daļu, savukārt tagad vairāk jāzina par elektronisko 

pusi, piemēram, par programmatūru, par savienojamību, kas nodrošina 

viedtālruņa pieslēgšanu utt. Godīgi sakot, auto aizvien mazāk ir spēkrats 

tradicionālā izpratnē, tas vairāk kļūst par pārvietošanās moduli ar 

dažādām modernām funkcijām.

Raugoties no klienta pozīcijām, pārmaiņas ir bijušas milzīgas, un tās lielā 

mērā noteikuši Volvo standarti. Nupat Rīgā ir atklāts atjaunotais Volvo 

salons, un jaunā līmenī ir pacelts ne tikai tā labiekārtojums, bet liels solis 

sperts arī klientu apkalpošanas uzlabošanā. 

Piemēram, tagad mehāniķis pats izskaidros, kāda veida darbi veikti 

auto. Lai taupītu klienta laiku, ar mašīnu strādās divi darbinieki vienlaikus. 

Apkalpošana ir kļuvusi personiskāka. Citu valstu pieredze apliecina, ka 

klienti tādējādi ir apmierinātāki.

Jāteic, ka paši Volvo klienti – it īpaši pēdējo gadu laikā, kopš parādī-

jušies auto modeļi uz jaunās platformas – ir kļuvuši krietni prasīgāki, un 

tas ir labi, jo mums sevi jāuztur formā. Klientiem laiks ir kļuvis dārgāks, un 

viņi novērtē, ja tiek apkalpoti gan ātri, gan ar personiskāku attieksmi.

Ieskatoties rezumē, kļūst skaidrs, ka Volvo tev nav vienīgi darbs, tu 
faktiski esi tāds kā Volvo vēstnieks – vadi Volvo klubu un esi divu 
interesantu hobijauto īpašnieks. Pastāsti par klubu!
Klubs pastāv kopš 2004. gada, un, iesaistoties tā darbībā, esmu centies 

līdzveidot tādus pasākumus, kam ir pievienotā vērtība: esam apmeklējuši 

interesantus vietējos ražotājus, piemēram, Andra Dambja darbnīcu, uzņē-

mumu, kas Ādažos izgatavo vieglās lidmašīnas, baudījuši Getliņu tomātus. 

Tas dod apliecinājumu, ka cilvēki Latvijā darbojas un rada fantastiskas 

lietas, pakalpojumus un produktus.

Rudeņos, kad atsākas mācības, mēs apmeklējam attālākas skolas, 

lai stāstītu par satiksmes drošību. Doma ir būt ne tikai autoklubam, kas 

diskutē par automarkas īpatnībām un remontiem, bet dot labumu sabie-

drībai un nekoncentrēties tikai uz savu hobiju. Bet kopā gada laikā iznāk 

aptuveni četri pasākumi.

Volvo klubam, protams, ir savs interneta forums. Kas ir karstākās tēmas?
Pārsvarā tiek apspriesta auto uzturēšana un remonti, taču sarunas notiek 

arī par Volvo jaunumiem.

2012. gadā tavā garāžā nonāca Volvo 164 ar Islandes pierakstu. 
Pēc garas epopejas ar restaurāciju šis auto nu ir sveiks un vesels 
un piedalās satiksmē. Kāpēc izvēlējies tieši šo modeli, nevis, teik-
sim, Amazon vai 1800?
Es būtu vēlējies 1800! Savulaik biju sācis interesēties par vecajiem auto – 

tieši par Volvo – un abonēju angļu žurnālu Practical Classics. Tā redakcijā 

strādājošam žurnālistam piederēja vairāki auto, to vidū Volvo 164, un dažus no 

tiem viņš bija gatavs bez atlīdzības atdot, starp interesentiem sarīkojot loteriju.

Es uzrakstīju vēstuli, un viņš piekrita, pat piedāvāja pārvest uz 

Latviju, taču bija nosacījums, ka man pretī jāsagādā RAF mikroautobuss. 

Atbildēju, ka tas būs pārāk dārgi, jo vecie RAF tā uz katra stūra nemaz 

nemētājas. Galu galā noorganizēju auto pārvešanu uz Latviju un, kad tas 

ieradās, sapratu, ka mani gaida visaptveroša restaurācija.

Sāku darboties, daudz ko uzzināju, atklājās auto vēsture – izdevās 

noskaidrot visus iepriekšējos īpašniekus, ieskaitot pirmo, islandiešu Volvo 

dīlera īpašnieku. Sekojot informācijai, pat pabiju Islandē. Domāju, tas arī ir 

interesantākais – ne tikai tehnika, bet šī savā ziņā sociālā puse. 

Kas tev, esot šāda auto īpašniekam, sagādā vislielāko gandarījumu 
– fakts, ka tev pieder vēsturisks priekšmets, iespēja to apčubināt, 
braukšanas izjūtas, varbūt vēl kaut kas?
Savā ziņā mazohisms (smejas). Es neteiktu, ka braukšana, jo auto 

rūpniecība savā attīstībā spērusi platus soļus un man patīk modernais 

komforts, bet, tā kā nepraktizēju citus hobijus, man tā ir meditācija, kas 

ļauj atslēgties no ikdienas un dod gandarījumu, kad kaut kas pabeigts. Ar 

šo mašīnu, līdz tā ieguva tagadējo stāvokli, strādāju trīs gadus.

Nu, un savā ziņā tā ir „zīmēšanās”. Šādus auto neapšaubāmi pamana, 

un uzmanība ļauj justies tā, ka tavas pūles ir novērtētas.
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Bet Volvo 164 nav tavs vienīgais hobijauto... Kādi ir tavi plāni Volvo 
C70 sakarā?
C70 bija mans pirmais Volvo markas auto un konkrētais spēkrats manā 

īpašumā ir nu jau otro reizi. Pirmoreiz to iegādājos 2006. gadā: toreiz 

savedu kārtībā, nokrāsoju, uzliku oriģinālos riteņu diskus. Iepriekšējais 

īpašnieks, to ieraugot, teica – būtu zinājis, ka auto var tā izskatīties, 

neparko nepārdotu. Sakarā ar darba maiņu gadu vēlāk auto pār-

devu, taču no mana redzesloka tas pilnīgi nepazuda. Kad uzzināju, 

ka īpašnieks, šķiet, trešais pēc kārtas, meklējot Volvo XC70, vēlas to 

pārdot, piedāvāju darījumu, un tā C70 atkal nonāca manā garāžā. Tā nu 

tas ir atgriezies, cerams, uz ilgu laiku. 

Vērts piebilst, ka auto savulaik tika ievests no Krievijas un ir intere-

sants ar to, ka ir pirmā ražošanas gada, ar skaistu, zeltītu krāsu, ko Volvo 

radīja tieši modeļa laišanai tirgū, un ir maksimāli aprīkots – ar jaudīgāko 

T5 dzinēju, automātisko pārnesumkārbu, tā laika labāko audiosistēmu – 

dāņu Dynaudio – un zamšādas salonu. 

Pašlaik auto nepieciešama atsvaidzināšana gan vizuāli, gan tehniski, 

jo sasniegts 200 000 km nobraukums, taču šoreiz šaubos, vai to kādreiz 

pārdošu. Domāju, tam ir labas izredzes iegūt klasiskā auto statusu. 

Turklāt jāatzīst, ka C70 man savā ziņā patīk labāk nekā 164, jo 90. gadu 

beigās ražotās mašīnas sniedz visas tās pašas ērtības, ko modernie auto, 

vienīgi mazāk elektronikas un drošības sistēmu.

Trīs lietas ir labas lietas... Varbūt tev nepieciešams vēl trešais auto?
Man neliek mieru doma par Volvo 1800! Taču es, iespējams, ietu ceļu, 

ko konservatīvi noskaņotie uzskata par nepieņemamu, proti, saglabājot 

izskatu, veiktu tehniskus uzlabojumus: uzstādītu jaudīgāku dzinēju, gaisa 

kondicionētāju, varbūt pārveidotu piekari.

Uz mirkli atgriezīsimies pie lielā Volvo! Var droši teikt, ka kompāni-
jai šie ir visu laiku labākie, aizraujošākie laiki. Kādas ir tavas domas 
un sajūtas par pašlaik notiekošo procesu?
Jā, tā noteikti ir! 2010. gadā nonākot Ķīnas kompānijas Geely īpašumā, 

sākotnēji bija bažas, kā Volvo attīstīsies, bet, tagad atskatoties, tas ir bijis 

pozitīvs pavērsiens. Pateicoties investīcijām, ārkārtīgi īsā laikā, sākot no 

nulles, ir radītas jaunas platformas, jauni dzinēji, jauni modeļi. Volvo tagad 

ir rūpnīcas Zviedrijā, Beļģijā, Ķīnā, būs ražotne ASV. Taču pats svarīgākais 

ir tas, ka Volvo bija, joprojām ir un arī paliks īsts zviedru auto! 

Kurš no jaunajiem vai drīzumā gaidāmajiem modeļiem tev personī-
gi šķiet pats interesantākais un kāpēc?
Mans favorīts ir XC40! Oktobra beigās viesojos Gēteborgā, kur bija 

iespēja to „apčamdīt”. No vienas puses, tam ir kopīga identitāte ar citiem 

modeļiem, tomēr jauneklīgais dizains to padara atšķirīgu. Otrkārt, būdams 

kompakts, XC40 ir ar ietilpīgu salonu. Mans formāts – kompakts, bet 

praktisks SUV, kas apveltīts ar labu klīrensu, līdz ar to var braukt arī tur, 

kur nav asfalta!

Tuvākajos desmit, divdesmit gados industrija, automobiļi un to 
lietošana varētu mainīties vairāk nekā jebkad agrāk. Kas, tavuprāt, 
būs interesantākais šajās pārmaiņās?
Man šķiet, ka vairumam cilvēku auto būs pārvietošanās līdzeklis, daudz 

mazāk prestiža lieta. Iespējams, tie būs pārvietošanās moduļi, ko koplietos 

– ar telefonu izsauksim, un pusautonomi vai autonomi auto mūs nogādās 

tur, kur mums vajag. Pieņemu, cilvēki aizvien mazāk gribēs nodarboties 

ar auto sadzīvi – braukt uz apkopēm, mainīt riepas utt. No otras puses, 

noteikti būs entuziasti, kas vēlēsies „vecā parauga” auto, un tādi produkti 

noteikti pastāvēs, automobiļiem savā ziņā kļūstot par ko līdzīgu zirgam.

Runājot par jaunām tehnoloģijām, mani visvairāk fascinē iespējas, ko 

varētu sniegt autonomā braukšana un viedā infrastruktūra: ja mēs varētu 

atteikties no luksoforiem, ja satiksmi varētu vadīt dinamiski, auto plūsma 

pilsētā kļūtu pavisam savādāka. Tā izbrīvētu laiku, palielinātu drošību, 

atbrīvotu no sastrēgumiem un tamlīdzīgi.

Protams, šīs pārmaiņas ietekmēs autoražotājus, viņiem nāksies 

piemēroties, un arī Volvo domā par jauna veida pakalpojumiem, jau tagad 

dažās valstīs piedāvājot programmu Care by Volvo.

Kad un kā šīs izmaiņas izjutīs Volvo īpašnieki Latvijā?
To ir grūti prognozēt, pieņemu, divdesmit gadu laikā, taču atsevišķas 

autonomās braukšanas funkcijas dažādu palīgu veidā mūsu klienti var 

izbaudīt jau tagad! 

Visbeidzot – pastāsti par savu interesantāko braucienu ar Volvo!
Pats interesantākais noteikti bija pirmais izbrauciens ar manu restaurē-

to Volvo 164. Tās sajūtas, ka ir paveikts liels darbs, ka tas viss ir paša 

veikums... Jā, tas bija mans iespaidiem bagātākais un interesantākais 

brauciens. Lai ripo! n
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