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Viasat martā viesosies pie klientiem visā Latvijā!
Marta mēnesī visā Latvijā tiks atzīmēts labā servisa mēnesis, tādēļ tieši 
šajā laikā „Viasat” klātienē apciemot savus klientus visā valstī. Kopumā 
īpaši dekorētais un aprīkotais „Viasat” autobuss piestās 18 dažādās 
pilsētās, kur tiksies ar saviem klientiem. Tomēr tas nav vienīgais iemesls – 
8. martā apritēs 11 gadi kopš „Viasat” darbojas Latvijā. Ir pietiekami 
daudz iemeslu, lai pie siltas tējas tases un salda cienasta klātienē satiktos! 
Sīkāka informācija par pilsētu apmeklējumiem www.viasat.lv. 

Svētki mēneša garumā
Marta mēnesī visā Latvijā tiks atzīmēts laba 
servisa mēnesis, tādēļ tieši šis laiks izvēlēts, 
lai dotos viesos pie „Viasat” klientiem dažādās 
pilsētās. Īpaši rotāts un aprīkots „Viasat” au-
tobuss marta mēneša laikā kopumā piestās 18 
pilsētās visos Latvijas reģionos. Dažādo pilsētu 
un rajonu iedzīvotāji ir aicināti klātienē tikties ar 
savas televīzijas pakalpojuma sniedzēju - „Viasat”. 
Pie siltas tējas un gardiem cienastiem ikviens varēs 
aprunāties ar „Viasat” pārstāvjiem par piedāvātajiem 
un saņemtajiem pakalpojumiem, noskaidrot 
neskaidrības, ja tādas radušās, pagarināt 
līgumu, pieteikt meistaru, nomainīt dekoderu 
un aprunāties par aktuālo. Šī ir lieliska iespēja, 
kad klātienē „Viasat” tehniskajam personālam 
atrādīt mājās esošo „Viasat” tehniku, lai uzzinātu 
kādā stāvoklī tā ir. Ja tiks pamanīti kādi bojājumi, 
tos uz vietas īpaši aprīkotajā „Viasat” autobusā 
varēs novērst. Tie, kuri vēl nav „Viasat” klien-
ti, bet vēlas par tādiem kļūt, klātienē varēs 
iepazīties ar dažādiem piedāvājumiem, izrunāt 
līguma nosacījumus, iepazīties ar televīzijas 
kanālu klāstu, piemeklējot savām interesēm 
atbilstošāko. Papildu tam, „Viasat” īpašā dizaina 

autobusā ciemiņus sagaidīs dzimšanas die-
nas pārsteigumi!

Raivo Rosts „Viasat” vadītājs Baltijas valstīs, 
par viesošanos pie klientiem pauž: „Laba servi-
sa mēnesī, kas ir arī „Viasat” dzimšanas dienas 
laiks, vēlamies satikt savus klientus aci pret aci 
klātienē, lai uzklausītu viņu vēlmes, ierosmes un 
jautājumus. Šis ir veids kā mums bez starpniekiem 
ieklausīties savos klientos un apmainīties domām. 
Arī, lai kopīgi apēstu dzimšanas dienas kūku un 
nosvinētu veiksmīgas sadarbības gadus!” 

Tikšanās ar Viasat vadītāju Raivo Rostu
Svētku mēneša laikā ir paredzētas īpašas R.Rosta 
tikšanās ar klientiem, kas kļuvušas jau par ikgadēju 
tradīciju. 22. martā viņš dosies uz dzimto pagastu 
Ķekavu, lai viesotos pie sev tuviem un svarīgiem 
cilvēkiem. Papildu tam, marta laikā paredzēta tējas 
pēcpusdiena ar „Viasat” klientiem, lai klātienē kopīgi 
pārspriestu aktualitātes, sniegtu atbildes uz neskaidri-
em jautājumiem un uzklausītu skatītāju vēlmes. Īpašā 
mēneša laikā ikviens kā ierasts tiks gaidīts arī „Viasat” 
klientu apkalpošanas centrā, kur apmeklētājus sagaida 
dzimšanas dienas pārsteigumi un saldi cienasti.

Jūs jau zināt, ka varat nākt uz Viasat 
Klientu apkalpošanas centru un 
izmēģināt mūsu jaunāko dekoderu 
funkcijas, taču tagad gribam 
piedāvāt vēl vairāk! 

Izmēģiniet mobilo Internetu 
Domājot par klientu ērtībām, turpmāk Viasat 
Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Dzelzavas ielā 
120G, klientiem ir iespēja uz vietas pārliecināties 
par mobilā interneta ātrumu, tā priekšrocībām un 
lietošanas ērtumu un saņemt Klientu apkalpošanas 
centra darbinieku atbalstu interneta lietošanā. 
Tāpat ir iespēja arī veikt maksājumus ar inter-
netbankas starpniecību, izdrukāt maksājumu 
apstiprinājumus un pieteikties automātiskajam 
maksājumam savā internetbankā.

4,90 vai 6,50 lati par otru dekoderu?  
Automātiskais maksājums dod iespēju maksāt par 
Viasat pakalpojumiem par 1,60 Ls mazāk. Vēlaties 
uzzināt vairāk? Zvaniet uz 8686, nāciet uz Klientu 
apkalpošanas centru vai lasiet https://mans.viasat.lv/ 

Atgādinām, ka klientu ērtībai Viasat iesaka ikvie-
nam klientam izmantot automātisko maksājumu 
iespēju. Parakstot automātisko maksājumu 
līgumu, Jūs dodat bankai atļauju veikt rēķinu ap-
maksu no Jūsu bankas konta, tādējādi Jūs varat 
būt drošs, ka rēķins tiks apmaksāts laikā. Turklāt, 
noslēdzot automātiskā maksājuma līgumu par Viasat 
rēķinu apmaksu, Viasat abonēšanas maksa būs 
par Ls 1,60 mazāka.

Automātisko rēķinu apmaksu varat pieteikt: 
• tirdzniecības vietā, parakstot līgumu,
• bankā,
• internetbankā,
• izdrukājot automātisko maksājumu līgumu 
no Viasat mājas lapas un nosūtot to Viasat uz 
adresi a/k 73, LV-1021,
• zvanot Viasat klientu apkalpošanas nodaļai 
uz 8686, lai saņemtu automātiskā maksājuma 
līgumu pa pastu.

Lūdzu, ņemiet vērā – ja automātisko maksājumu 
līgumu noslēgsiet pēc mēneša 20. datuma, 
pirmajā mēnesī tas vēl nebūs aktīvs, tāpēc Jums 
būs jāapmaksā rēķins ierastajā kārtībā. 
Visi klienti, kuri ir pieteikušies automātiskajai 
rēķinu apmaksai, saņem rēķinu pa pastu (vai 
elektroniski) kā informatīvu materiālu.

Klientu atbalsts: Atnāc! Uzzini! Izmēģini! 
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Izmantojiet iespēju marta mēnesī 
sastapt  „Viasat” savā pilsētā!  

 1. martā „Viasat” piestās Kandavā un Sabilē.
 2. martā „Viasat” apmeklēs Kuldīgu.
 3. martā „Viasat” dosies uz Liepāju.
 9. martā „Viasat” viesosies Jelgavā un Bauskā. 
 10. martā „Viasat” tiksies ar saviem klientiem Ogrē un Aizkrauklē. 
 15. martā „Viasat” piestās Jēkabpilī un Preiļos. 
 16. martā „Viasat” savus klientus sastaps Ludzā un Balvos.
 17. martā „Viasat” dosies uz Alūksni un Gulbeni. 
 23. martā „Viasat” tiksies ar saviem klientiem Cēsīs un Valmierā. 
 24. martā „Viasat” apmeklēs Limbažus un Salacgrīvu.

Tiksimies jau drīzumā! 
Plašāka informācija www.viasat.lv
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Edgars šo nodarbošanos izvēlējās, jo tajā laikā 
viņam likās, ka šī profesija ir progresīva un in-
teresanta un darba iespējas ir gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Darbā aizraujošākais ir tas, ka nav 
vienveidīga ikdiena un ir iespēja sastapt dažādus 
cilvēkus.

Viena no sarežģītākajām instalācijām, kuru Ed-
gars atceras, ir antenu kompleksa izveide Rīgā, 
Dzelzavas ielā 120 G, no kurām lielākā antena 
ir 3 m plata. Uz jautājumu, cik svarīgi ir pareizi 
un kvalitatīvi uzstādīt satelīta šķīvi, Edgars ilgi 
nedomādams saka – jo precīzāk uzstādīts šķīvis, 
jo mazāka ietekme ir slikta un nelabvēlīga laika 
apstākļos.

Ilgus gadus, strādājot kopā ar Viasat, Edgars min, 
ka klientiem ir svarīgs TV saturs un tā kvalitāte. 
Vadoties no klientu atsauksmēm instalācijas 
brīdī, Edgars min, ka vairumam klientu ir inter-
ese par filmu kanālu TV1000 Premium, jo jauno 
filmu saturs ir labs. Tāpat klientiem patīk arī 
populārzinātniskie kanāli Viasat History, Viasat 
Exprorer un Viasat Nature ar interesantiem 

raidījumiem un saistošiem sižetiem un Viasat 
Sport Baltic ar pašmāju DINAMO spēlēm. 

Edgaram ir prieks, ka Viasat klientu apkalpošana 
ir būtiski attīstījusies, un to var manīt, tiekoties 
ar klientiem un redzot, cik daudz informācijas 
par pakalpojumu un tehnisko nodrošinājumu 
klientam ir jau pirms Edgara ierašanās. No šobrīd 
esošajiem dekoderiem Edgars izvēlas Viasat 
Plus HD dekoderu, jo, salīdzinot ar iepriekšējās 
paaudzes dekoderiem, ir labāka attēla kvalitāte, 
ir pārskatāms programmas saturs veselu nedēļu 
uz priekšu un tam ir tiešām ērta lietošana. 

Sarunai noslēdzoties, Edgars iesaka klientiem 
izvēlēties Viasat atzīta meistara pakalpojumus, 
nevis veikt uzstādīšanu pašu spēkiem: „ Mēs, 
meistari, regulējot šķīvjus, izmantojam speciālu 
aparatūru, tāpēc antena tiek noregulēta precīzi. 
Bez ierīcēm to nav iespējams izdarīt. Noregulējot 
antenu ar speciālu aparatūru, nelabvēlīgos lai-
ka apstākļos tiek nodrošināta labāka signāla 
uztveršana, kas ir ļoti būtiski”.

Gandrīz aiz katra uzstādīta satelīta šķīvja slēpjas rūpīgs meistara darbs. 
Šoreiz vēlamies Jūs iepazīstināt ar vienu no mūsu meistariem Edgaru 
Feodorovu, kurš uzstāda satelīta šķīvjus jau 19 gadus un ir veicis vairāk 
nekā 5000 dažādas sarežģītības instalāciju gan vienkāršos, gan visai 
ekstrēmos apstākļos. 

Vismaz 5000 satelīta
šķīvju 19 gados!

Viasat klienti „Jauns mēness” jubilejas koncertā
Šajā februārī sagādājām pārsteigumu vairākiem mūsu 
klientiem, nosūtot ielūgumus uz grupas „Jauns Mēness” 
25 gadu jubilejas koncertu.
Viasat klients Raimonds Drivinieks, atzīst, ka bijis 
patīkami pārsteigts, saņemot zvanu no Viasat klien-
tu apkalpošanas speciālistes Baibas ar uzaicinājumu 
kopā ar sevis izvēlētu personu 1. februāra vakarā 
doties uz koncertu. Raimonds ar sajūsmu stāsta – 
koncerts radījis tādu iespaidu, ka par tā kvalitāti bija 
domājis ikviens – gan koncerta organizatori, gan 
pati grupa. Pēc koncerta apmeklējuma Raimondam 
radās pastiprināta interese par šīs grupas daiļradi, 
un kā viens no stimuliem bija tas, ka dziesmas ir 
padarītas laikmetīgākas. Ikdienā Raimonds klausās 
ļoti dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma, 
piemēram, vienu dienu tas var būt smagais roks, bet 
citu dienu tieši pretēji – liriska popmūzika, kurai var 
dziedāt līdzi pie auto stūres. Kad Raimondam ir laiks 
skatīties televizoru, viņš izvēlas kanālus TV6 un 

Viasat Sport Baltic, un, 
pateicoties HD kvalitātei, 
arī National Geographic 
HD Wild. 

Pēc koncerta sazinājāmies ar vēl vienu no mūsu klien-
tiem, kuram bija iespēja apmeklēt šo pasākumu, 
– Kasparu Bergmani, un arī viņš ir sajūsmināts par 
šo iespēju pabūt koncertā un gūt lieliskas emocijas, 
jo grupa „Jauns mēness” ir Kaspara mīļākā grupa. 
Kaspars ikdienā pārsvarā klausās latviešu mūziku, 
piemēram, grupu „Prāta Vētra”, „Linga” dziesmas.

Paldies visiem klientiem, ka esat kopā ar mums 
un izbaudāt mūsu dāvanas! 

HD kanāli – 
bez maksas!
 
Ja lieto kādu no Viasat HD 
dekoderiem – piedalies 
bezmaksas izlozē un esi 
viens no 100 laimīgajiem, 
kuram būs iespēja trīs 
mēnešus baudīt mūsu HD 
kvalitātes kanālus bez 
maksas. 
Lai piedalītos, dodies uz 
Viasat mājas lapu (sadaļa 
„Klientiem”) un aizpildi 
pieteikumu līdz 10. mar-
tam. Uzvarētāju vārdus 
publicēsim mājas lapā, kā 
arī ikvienam uzvarētājam 
nosūtīsim nosūtīsim 
īsziņu uz Jūsu mobilo 
tālruni.

HD jeb augstas izšķirtspējas kanāli dod iespēju skatīties 
iemīļotās pārraides izcilā un nepārspējamā skaņas 
un attēla kvalitātē. Lai izbaudītu visas HD kanālu 
priekšrocības, ir nepieciešams Viasat Plus HD vai Viasat 
HD dekoders.

National Geographic HD
Pārraides par dabu, vēsturi, 
zinātni un kultūru augstākajā 
kvalitātē.

MTV Live HD
Pasaules iedvesmojošākā 
mūzika ar ideālu skaņas un 
attēla kvalitāti 24 stundas 
diennaktī.

Viasat Premier League HD
Anglijas premjerlīgas spēles, 
kā arī aktuālie notikumi, 
apskati, intervijas, diskusijas 
un analīzes.

National Geographic Wild 
HD
Izbaudi katru dzīvnieku dzīves 
niansi - neticamās krāsās un 
attēla dzīvīgumā.

Penthouse HD
Penthouse HD2
Kanāli, kas piedāvā žanra 
labāko režisoru filmas un 
videklipus HD kvalitātē.

Viasat Motr HD
Nozīmīgākās motoru 
sporta sacensības pasaules 
augstākajā kvalitātē.

Attēlā Raimonds Drivinieks

Attēlā Edgars Feodorovs
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Dokumentālo kanālu pārraides iesaka „Viasat” 
klientu apkalpošanas nodaļa 

Raimonds Zariņš, eksperts 
klientu apkalpošanā, martā 

aicina skatīties aizraujošo 
seriālu par dzīvnieku aprūpi 

„Dzīvnieku parks Āfrikā”.

Seriālā redzēsiet, kā tiek aprūpētas lauvas, krokodili, 
žirafes, gepardi un leopardi, kā arī baltie un melnie 
degunradži. Būs iespēja sekot līdzi arī naksnīgiem iz-
braukumiem, lai piedalītos krokodilu ķeršanā, kuras 
mērķis ir pārbaudīt dzīvnieku veselību, sekotu 
izbēgušiem lauvām un agresīviem degunradžiem, kā 
arī iepazītos ar cilvēkiem, kas visus šos dzīvniekus 
apsargā – ar malumednieku apkarošanas vienību.  
Nenokavējiet – seriāls būs skatāms kanālā Viasat 
Nature no 4. marta darba dienās plkst. 20.00.  

Klientu apkalpošanas nodaļas 
speciāliste Ilga Hartmane 
iesaka martā skatīties seriālu, 
kas atklās Lielbritānijas dabas 
noslēpumus.   

Seriāls sniegs iespēju uzzināt ko vairāk par 
Lielbritānijas floru un faunu, parādot un iz-
skaidrojot gan krāšņās zaķu tēviņu cīņas, gan 
neparasto vaboļu dzīvi, gan mazo lauku peļu 
dzīves ritumu, gan klinšu ērgļu medību taktiku. 
Būs iespēja uzzināt ko jaunu par jau pazīstamām 
dzīvajām radībām, kā arī pirmo reizi ieraudzīt 
tās, kas parasti slēpjas no cilvēku acīm.
Seriāls „Lielbritānijas daba” sāksies 3. martā un 
būs vērojams kanālā Viasat Nature. 

Marika Verkēviča, klientu 
apkalpošanas nodaļas vadītāja, 

martā iesaka noskatīties 130 
neticamus stāstus 

dokumentālajā seriālā „Dzīvība”.
  

Šis aizraujošais dokumentālo filmu seriāls desmit 
sērijās atklās pārsteidzošus stāstus par visu dzīvo 
ap mums. Jums būs iespēja uzzināt, cik krāšņa un 
neparasta ir dzīvā daba, kā arī atklāt, kādu taktiku 
dzīvnieki un augi izmanto, lai izdzīvotu šajā vidē. Ar 
jaunāko tehnoloģiju palīdzību seriāla veidotājiem ir 
izdevies iegūt līdz šim neredzētus materiālus – put-
nus, kas dejo un skrien pa ūdens virsu, lai pierādītu 
mātītēm savu uzticību, zivis, kas prot piemuļķot 
plēsējus, izmantojot spuras, un mušas, kas sacenšas 
savā starpā neticamos veidos. Seriāla materiāli tika 
gatavoti četrus gadus un filmēti vairāk nekā 3000 
dienas visos kontinentos. Tas ir stāsts par dzīvību, 
kāds vēl nekad iepriekš nav redzēts. 
Seriāla sākums – 31. martā kanālā Viasat Nature. 

Klientu apkalpošana speciāliste 
Baiba Vīgante martā iesaka 
palūkoties, kā dzīve noris otrpus 
okeānam, skatoties filmu ciklu 
„Cilvēks pret pārtikas nāciju”.

Tas ir turpinājums raidījumu sērijai „Cilvēks pret 
pārtiku”. Ādams ir apceļojis visu Ameriku, lai 
piedalītos dažādās ar ēšanu saistītās sacensībās. 
Ādams ir guvis neskaitāmas uzvaras, taču bieži vien 
palicis arī zaudētājos. Ir pienācis laiks iepazīt arī 
citus kaislīgos ēdājus. Katrā pilsētā Ādams nolīgst 
kādu dalībnieku, lai tas pārspētu iepriekš uzstādītos 
ēšanas rekordus. 
Apceļojot Amerikas pilsētas, Ādams nobauda to 
piedāvātos ēdienus. Ādama un raidījuma dalībnieku 
dzinulis ir azarts un vēlme tikt galā ar šķietami 
neuzvaramajām porcijām. Kopīga ēdienu baudīšana 
palīdz iepazīt cilvēkus dažādos Amerikas nostūros.
Seriālu skatieties trešdienās no 27. marta kanālā 
Viasat Explorer. 

Izgudrojumi no konkursa „Ideju daudzināšana” 
Latvija ir talantu zeme – to jau divus gadus pēc kārtas ir apliecinājis Viasat 
organizētais konkurss „Ideju daudzināšana”, atklājot daudz izdomas 
bagātu un čaklu iedzīvotāju, kuri savām rokām ir atjaunojuši un piešķīruši 
jaunu dzīvi ne vienam vien priekšmetam vai mājsaimniecības ierīcei! 
Šogad konkurss noslēdzās februāra vidū, tāpēc vēlamies iepazīstināt jūs 
ar šī gada interesantākajiem konkursa dalībniekiem. 

Vairāk iedvesmas jeb visu konkursantu darbus apskatiet mūsu draugiem.lv lapā  draugiem.lv/viasat 

Idejas autore Līga Dumpe stāsta: 
„Mana nodarbošanās ir rotaļlietu un dažādu 
palīglīdzekļu izgatavošana bērniem dažādu iemaņu 
attīstīšanai. Piedāvāju apgleznotus akmentiņus - 
skaitāmpantiņu apguvei, atmiņas trenēšanai, mo-
torikas attīstīšanai un logopēdiskām vajadzībām. 
„Zaķīšu pirtiņa” ir 20 mazi akmentiņi, starp kuriem 
jāsameklē dzejoļa rindiņai atbilstošie un jāsakārto 
pareizā secībā. Paredzēts bērnu nodarbēm kopā 
ar pieaugušajiem. Tāpat tiek realizētas dažādas 
pasakas – „Pasaka par rāceni”, „Sarkangalvīte 
un vilks” utt. Un visbeidzot – ja bērni ir izauguši 
un viņiem vairs nav nepieciešamības spēlēties ar 
akmentiņiem, tos var izmantot, dekorējot kaut 
vai akvāriju, jo akmeņi ir pārklāti ar ūdensizturīgu 
laku”.

Autore Karīna Kalniņa stāsta: 
„Atrādu savu ideju, kā no vecām lietām pagatavot 
jaunu un oriģinālu paklājiņu! Izmantoju vecu vannas 
istabas paklāju un nolietotus T kreklus. 
Vannas paklājiņam izgriezu lielākas rūtiņas, T krek-
lus sagriezu apmēram 14 cm garās un 1 cm platās 
strēmelēs. Sagrieztās strēmeles sēju uz izveidotās 
pamatnes. Savelkot mezglu. T kreklu trikotāžas 
audums saskrullējas tādā kā tūtiņā, radziņā. Tagad 
tas ir košākais paklājs mājās! Paklājiņš ir arī praktisks 
kopšanas ziņā - to var izmazgāt veļasmašīnā.”

Idejas autore Madara Petrova stāsta:
„Tā ir krītkartona lampa jeb lampa ar nosaukumu 
„Kad mājās nekā nav!”. 
Istabā rada ļoti jauku 
romantisku noskaņu, uz 
sienām atspīdot rakstu. 
Kurš gan dzīvē netiecas 
pēc siltuma, mājīguma? 
Tieši šis iemesls ir 
pamatojums lampas 
nepieciešamībai!”

Idejas autore Dace Palauska stāsta: 
„Ideja appērļot un ar sutažu apšūt lata monētu 
radās no vēlēšanās uzdāvināt puisim, skolu 
beidzot, kaut ko simbolisku un pašas rokām 
darinātu.”
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Sestdienu pirmizrādes martā
Filmu kanāla TV1000 Premium skatītājus marta sestdienu vakaros sagai-
da īsti piedzīvojumi ar bīstamiem uzbrukumiem un cīņu par izdzīvošanu. 
Pirmajā kanāla TV1000 Premium pirmizrādē Kā aplaupīt debesskrāpi satik-
sies pasaulslavenie aktieri Bens Stillers un Edijs Mērfijs, kuri demonstrēs 
veiksmīgu saspēli aplaupīšanā. Nedēļu vēlāk TV1000 Premium ekrānos 
būs redzama filmas Trakās brīvdienas pirmizrāde ar aktieri Melu Gib-
sonu galvenajā lomā. Martā sestdienu vakaros gaidāmas vēl šādas filmu 
pirmizrādes – Piraijas 3DD un Ātrs un bez žēlastības 5 ar Vinu Dīzelu. 
Ļaujieties piedzīvojumiem ar filmu pirmizrādēm no 2. marta ik sestdienu 
20.00 kanālā TV1000 Premium!

Atmaksas stunda ir situsi!

Breta Retnera (Brett Ratner) 
veidotajā komēdijā Kā aplaupīt 
debesskrāpi (Tower Heist, 2011. 
gads) piedalās lieliskie ak-
tieri Bens Stillers (Ben Stiller), 
kurš ieguvis Primetime Emmy 
balvu, un Edijs Mērfijs (Eddie 
Murphy), kurš nominēts ASV 
Kinoakadēmijas Oskars balvai. 
Filma Kā aplaupīt debesskrāpi jau 
pirmajā nedēļā pēc nonākšanas 
uz lielajiem ekrāniem ierindojās 
2. vietā ieņēmumu topā, 
iekasējot ap 25 miljoniem. 
Kopumā filma nopelnījusi 152 
miljonus dolāru, no kuriem 78 
miljoni iekasēti ASV un 74 miljoni 
Kanādas kinoteātros. Galvenās 
lomas atveidotājs B. Stillers par 
lomu šajā filmā saņēmis 15 mil-
jonus un E. Mērfijs ticis pie 7,5 
miljoniem.

Ideja par filmas Kā aplaupīt 
debesskrāpi veidošanu sākās jau 
2005. gadā. Tās pamatā bija paša 
Edija Mērfija ideja par filmu, kurā 
viņš un melnādaini komiķi tēlotu 

bandu, kas aplaupa Donalda 
Trampa (Donald Trump) impērijas 
galveno ēku. Laika gaitā scenārijs 
pārtapa par kaut ko līdzīgu filmai 
Oušena banda (Ocean’s Eleven), 
kas neapmierināja E. Mērfiju, un 
tāpēc viņš atteicās no lomas. 
Režisors B. Ratners turpināja 
attīstīt iesāktās idejas, no kurām 
izkristalizējās doma par filmu 
Kā aplaupīt debesskrāpi. Pirms 
filmēšanas sākuma E. Mērfijs 
no jauna iesaistījās projektā. 
Tā radās filma Kā aplaupīt 
debesskrāpi, kuru jau marta 
sākumā varēs novērtēt TV1000 
Premium skatītāji.
 

Par filmas sižetu
Filmā Kā aplaupīt debesskrāpi 
nav gaidāma tikai aplaupīšana, 
bet arī īsta atmaksa. Dārgākā 
Ņujorkas rezidenču nama 
menedžeris, kuru atveido ak-
tieris B. Stillers, ir tā 
vadītājs aptuveni desmit 
gadu. Viņš ir vērīgs, 
tāpēc praktiski nekas 
nepaliek nepamanīts. 
Nama ietekmīgākais 

iedzīvotājs Volstrītas titāns Ar-
turs Šovs atrodas mājas arestā 
pēc tam, kad tika pieķerts 
zādzībā lielos apmēros. Viņš 
bija apzadzis savus investorus 
un pievācis 20 miljonus dolāru. 
Kuri no piekrāptajiem inves-
toriem ir visniknākie? Šī nama 
apkalpojošā personāla darbinie-
ki, kuru pensiju plānā ieguldītā 
naudiņa tagad ir vējā, pārzina 
debesskrāpi kā savu kabatu. 

Skatieties filmas Kā aplaupīt 
debesskrāpi pirmizrādi 2. martā 
plkst. 20.00 kanālā TV1000 Pre-
mium!

Trakās brīvdienas
Filmas veidotājs un aktieris 
Mels Gibsons.

Nedēļu vēlāk – 9. marta vakarā – TV1000 Premium 
piedāvā spriedzes filmu Trakās brīvdienas (How I 
spent My Summer Vacation 2012) ar Melu Gibsonu 
(Mel Gibson) galvenajā lomā. Tā stāsta par varoni, 
kurš pēc izdevušās laupīšanas bēg no policijas un 
nonāk Meksikā. Braucēju uz robežas aiztur Mek-
sikas varas iestādes un viņš nonāk stingrā režīma 
cietumā – pasaulē, kurā viņam ir maz iespēju 
izdzīvot. Viņa vienīgā iespēja ir atrast kādu, kas 
varētu palīdzēt izprast neparasto cietuma pasauli. 
Viņa palīgs izrādās 10 gadus vecs zēns.

Pēdējā filma, kurā līdzdarbojies M. Gibsons kā 
režisors un scenārija autors, un, kas ieguvusi Os-
kara balvu, ir Apocalypto tālajā 2006.gadā. Var 

uzskatīt, ka līdz ar filmu Trakās brīvdienas 
viņš ir spilgti un pārliecinoši atgriezies savā 
profesionālajā lauciņā. Aktieris ir filmas 
scenārija autors un producents. Uzņemot 
šo filmu, tika veikta detalizēta cietumnieku 
izpēte, norisinājās sarunas ar cilvēkiem, 

kuri iemēģinājuši roku aplaupīšanā. 

Skatieties krimināldrāmas Trakās brīvdienas 
pirmizrādi 9. martā 20:00 kanālā TV1000 Premium!

Piraija 3DD
Bīstami un nežēlīgi pārbaudījumi.

Nākamajā pirmizrāžu sestdienā, 16.  martā, 
skatītāji varēs novērtēs 2012. gadā iznākušo filmu 
Piraijas 3DD (Piranha 3DD). Gadu pēc Viktorijas 
ezerā notikušā aizvēsturisko piraiju uzbrukuma 
bīstamās radības atklājušas veidu, kā pārvietoties 
pa apkārtnes kanalizācijas sistēmu, tādējādi 
nonākot arī visu iecienītā ūdens atrakciju parkā.

Skatieties Piraijas 3DD 
16. martā 20:00 kanālā TV1000 Premium!

Ātrs un bez žēlastības 5
Marta sestdienu vakaru pirmizrādes noslēgsies ar 
jaunāko aizraujošās spriedzes filmas Ātrs un bez 
žēlastības 5 (Fast five) daļu. 
No policijas bēgošais Doms Toreto Brazīlijā uzmeklē 
bijušo policistu Braienu O’Koneru un abi kļūst par 
partneriem. Viņiem pa pēdām seko ASV specvienība 
bīstamā aģenta Feda vadībā, kā arī vairāki uzpērkami 
policisti, kuri strādā nežēlīga narkodīlera uzdevumā. Lai iegūtu brīvību un mierīgu dzīvi, 
komandai jāpaveic vēl pēdējais uzdevums – jānolaupa 100 miljoni dolāru.
Ātrs un bez žēlastības iepriekšējās filmas daļas jau ir paspējušas iekarot daudzu skatītāju 
simpātijas, tāpēc varat būt droši, ka arī piektā daļa neliks vilties!

Skatieties filmu Ātrs un bez žēlastības 5 jau 30. martā 20:00 kanālā TV1000 Premium!

2. martā 
20:00

9. martā 
20:00

Kā aplaupīt debesskrāpi

16. martā 
20:00

30. martā 
20:00
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Svētdienu  pirmizrādes martā
Marta mēnesī svētdienu vakaros Viasat filmu kanālā TV1000 Premium 
pirmizrādes piedzīvos kopumā četras filmas, ko vēl pavisam nesen 
varēja vērot Latvijas un pasaules kinoteātros. Pirmā no visām televīzijas 
pirmizrādēm tiks piedāvāta romantiska komēdija Lola ar Holivudas ak-
trisi Demiju Mūru galvenajā lomā. Nedēļu vēlāk skatītāji varēs baudīt 
Džonijs Anglis atgriežas ar britu komiķi Rovanu Atkinsonu galvenajā 
lomā. TV1000 Premium ļaus izbaudīt vēl divas lieliskas un aizraujošas 
filmu pirmizrādes – Aizved mani mājās un Parāds!

Džonijs Anglis atgriežas
Lieliska komēdija ar lielisko Rovanu 
Atkinsonu.
10. martā pirmizrāde gaidāma 
filmai Džonijs Anglis atgriežas 
(Johnny English: Reborn, 2011. 
gads); tajā galveno lomu at-
veido lieliskais britu komiķis 
Rovans Atkinsons, kurš plašāk 
iepazīts kā Misters Bīns. Komēdija Džonijs An-
glis atgriežas stāsta par bijušo MI-7 spiegu, kurš 
jau vairākus gadus gatavojas savam nākamajam 
uzdevumam. Tikmēr ietekmīgāko valstu vadītāji 
pulcējas, lai apspriestu nozīmīgus politikas 
jautājumus. Kad noskaidrojas, ka profesionāli 
slepkavas plāno nogalināt Ķīnas premjerministru, 
Džonijam Anglim jādodas viņu glābt. Bruņojies 
ar jaunākās paaudzes ieročiem un aprīkojumu, 
kāda nav pat Džeimsam Bondam, aģents, kurš 
līdz šim netika pienācīgi novērtēts, ir apņēmības 

pilns atklāt sazvērestību, izglābt premjerministru 
un iegūt atzinību par savu darbu. Aktieris R. At-
kinsons kādā intervijā ir atklājis, ka Džeimsa Bon-
da filmas ir iecienījis jau kopš bērnības. Viņš tās 
joprojām ik pa laikam noskatoties, un to darījis arī 
gatavojoties Džonija Angļa lomai.

Skatieties piedzīvojumu komēdiju 
Džonijs Anglis atgriežas 
10. martā 20:00 kanālā TV1000 Premium!

Parāds
Lielisks aktieru trio.
Pašās marta beigās TV1000 Premium ekrānos ik-
viens varēs vērot spiegu trilleri Parāds (The Debt, 
2011.gads) ar lielisko Helenu Mirenu galvenajā 
lomā.
Darbība sākas 1997. gadā, kad bijušie valdības 
aģenti Reičela un Stīvens saņem nepatīkamas ziņas 
par savu kādreizējo kolēģi Deividu. Visi trīs tika 
pasludināti par varoņiem pēc 1966. gadā veiksmīgi 
paveiktas misijas, kuras laikā viņi Austrumberlīnē 
notvēra nacistu kara noziedznieku. Lai to paveik-
tu, aģentiem nācās daudz ziedot, taču izrādās, ka 
viss nebūt nav tā, kā viņiem līdz šim likās.

Skatieties trilleri Parāds 
31. martā 20:00 TV1000 Premium!

Aizved mani mājās
Trakāk vairs nevar būt!
Nedēļu vēlāk TV1000 Premium 
skatītājus sagaida filmas Aizved 
mani mājās (Take Me Home To-
night, 2011. gads) pirmizrāde. 
Filma stāsta par 80. gadu beigām 
– Volstrītas ziedu laikiem, kad 

visa valsts šķita kā apsēsta ar naudu. Metam Fren-
klinam ir apnicis materiālisms, ar ko viņš ikdienā 
saskaras. Viņš pamet savu labi apmaksāto darbu 
un sāk strādāt video nomā, par ko viņa tēvs nebūt 
nav sajūsmā. Šķiet, Meta 
dzīvē ir tikai grūtības un 
nelaimes. Viņa labākais 
draugs Berijs zaudē dar-
bu un viņa gudrā māsa 
Vendija plāno precēties 
ar savu neizdarīgo 
draugu Kailu. Pēkšņi 
Meta dzīvē atgriežas arī 
satriecoši skaistā Torija 
Frederkinga, kuru viņš 
jau gadiem ilgi apbrīno. Kādu vakaru notiek kas 
negaidīts, liekot Metam domāt, ka sliktāk vairs ne-
var būt. 

Skatieties filmu Aizved mani mājās 
17. martā 20:00 kanālā TV1000 Premium!

Lola 
Pusaudžu trakumā.
Pirmo no marta svētdienu pirmizrādēm TV1000 
Premium ekrānos varēsiet vērot 2012. gadā uz 
ekrāniem nonākušo romantisko komēdiju Lola 
(LOL), kas stāsta par 15 gadīgo Lolu. Jauno meit-
eni pēkšņi pamet draugs, un viņa nolemj pievērst 
uzmanību bijušā puiša labākajam draugam. Lola 
pamazām sāk apzināties savu seksualitāti un 

izmēģina arī narkotikas. Pa to laiku viņas 40 
gadus vecā māte, kas pat nenojauš par meitas 
dzīvē notiekošo, cenšas samierināties ar sāpīgu 
šķiršanos.

Galvenajās lomās Mailija Sairusa un Demija 
Mūra.

Skatieties romantisku komēdiju Lola 
3. martā 20:00 kanālā TV1000 Premium!

3. martā 
20:00

10. martā 
20:00

17 martā 
20:00

31. martā 
20:00
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Svarīgākie mači sportā!
Nepalaid garām aizraujošākos notikumus martā kanālā Viasat Sport Baltic

Pilna programma pieejama Viasat mājas lapā! 
Par aktuālajiem sporta notikumiem un jaunumiem lasi arī  Facebook.com/viasastsportbaltic.lv 

Jautājumi un atbildes 
Kāpēc spēcīga sniegputeņa laikā mans TV mēdz 
nerādīt? 
Ļoti sliktos laika apstākļos, kad vienlaikus gan krīt 
sniegs, gan arī līst un vēl ir salīdzinoši zema gaisa 
temperatūra, mēdz apledot satelīta galviņa jeb 
LNB. Tāpat reizēm mēdz būt situācijas, kad neaple-
do galviņa, bet spēcīgi apsnieg pats satelīta šķīvis. 
Gan apledojums, gan sniegs, kas sakrīt uz satelīta 
šķīvja, traucē uztvert Viasat pārraidīto signālu, 
ko mēs raidām no aptuveni 36 000 km augstumā 
esoša satelīta. Minētajās situācijās iesakām notīrīt 
satelīta galviņu vai šķīvi, un, visticamāk, TV atkal 
darbosies. Ja tomēr tā nenotiek, aicinām sazināties 
ar mums, zvanot uz bezmaksas telefona numuru 
80 205 379.

Kāpēc pēkšņi abonēšanas maksa ir palielinājusies 
par 1,60 Ls?
Visticamāk, ir beidzies automātiskā maksājuma 
līguma termiņš. Automātisko maksājumu ir 
iespējams atjaunot savā bankā vai caur interneta 
banku.

Kāda summa ir jānorāda kā automātiskā 
maksājuma limita summa?
Automātiskā maksājuma limits jāliek atbilstoši 
Jūsu Līgumā norādītajiem ikmēneša maksājumiem. 
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, mēs automātiskā 
maksājuma limitu parasti iesakām likt lielāku, 
jo nereti gadās, ka kādu mēnesi rēķins netiek 
apmaksāts pilnā apmērā, jo kontā nav pieejami 
pietiekoši naudas līdzekļi, līdz ar to nākamais 
rēķins ir par iepriekš neapmaksāto summu 
lielāks. 

Kā man rīkoties, ja suns sagrauzis pulti?
Šajā gadījumā Jums jāsazinās ar Viasat klientu 
apkalpošanas nodaļu, zvanot uz bezmaksas tele-
fona numuru 80 205 379, kur pieteiksiet jaunu 
pulti. Jaunas pults izmaksas - Ls 5.

Ko darīt, ja manam TV nav Scart ieejas Viasat 
uztvērēja pieslēgšanai?
Šajā gadījumā Jums jāvēršas veikalā, kur var 
iegādāties savienotāju. Tam vienā uzgaļa galā ir 
Scart izeja, bet otrā – RCA izeja.

Kāpēc internets ir kļuvis lēnāks?
Ja Jūs lietojat mūsu produktu „Viasat TV un Inter-

nets”, tad iespējams – ir pārtērēts interneta datu 
apjoms. To noskaidrot var zvanot uz bezmaksas 
telefona numuru 80 205 379.

Kāpēc man visu laiku rādīja HD kanālu paku, bet 
šobrīd to vairs nerāda?
Tā kā HD kanālu raidīšanai tika mainīts satelīta 
transporders, ir paaugstinājušās prasības signāla 
uztveršanai. Šajā gadījumā Jums jāsazinās ar Jūsu 
reģionu apkalpojošo Viasat meistaru.

Kā man rīkoties, ja, apmaksājot rēķinu, 
maksājuma mērķī tika norādīta kļūdaina 
informācija?
Jums jāsūta Viasat maksājuma uzdevuma kopija, 
norādot klienta numuru, par kuru vēlējāties veikt 
maksājumu. Sūtīt varat uz info@viasat.lv vai pa 
faksu: +371 67 479 299, kā arī pa pastu uz a/k 73, 
Rīga LV-1021.

Kur var redzēt, kādi kanāli ir iekļauti manā 
kanālu paketē un kādas ir to pozīcijas kanālu 
sarakstā?
Šī informācija ir pieejama Viasat mājas lapā 
viasat.lv sadaļā „pakalpojumi”.

UEFA Čempionu līgā no 5. līdz 6. martam un no 12. līdz 13. martam risināsies astotdaļfināla atbildes spēles.

ATP Masters tenisa turnīrs no 9. līdz 17.martam notiks Indianvelsā un no 22. līdz 31. martam Maiami. 

Formula 1: no 15. līdz 17. martam Austrālijas un 22. līdz 24. martam Malaizijas Lielās Balvas izcīņa.

Turkish Airlines Eirolīgas TOP16 spēles – skatieties katru marta ceturtdienu un piektdienu.

Anglijas Premjerlīgas spēles rādīsim 2., 3. un 4.martā / 9. un 10.martā / 16. un 17.martā / 30. un 31.martā.

Nepalaid garām sporta jaunumus!

Pievienojies Facebook.com/viasastsportbaltic.lv

Izmantojiet lielisko iespēju sastapt
„Viasat” savā pilsētā!

 
 1. martā Kandava un Sabile.
 2. martā Kuldīga.
 3. martā Liepāja.
 9. martā Jelgava un Bauska. 
 10. martā Ogre un Aizkraukle. 
 15. martā Jēkabpils un Preiļi. 
 16. martā Ludza un Balvi.
 17. martā Alūksne un Gulbene. 
 23. martā Cēsis un Valmiera. 
 24. martā Limbaži un Salacgrīva.

Marts – „Viasat” klientu mēnesis

Plašāka informācija
www.viasat.lv



Tel. nr. 80 205 379
(katru dienu no 00:00-24:00, bezmaksas)

Klientu apkalpošanas centrs: Rīgā, Dzelzavas iela 120g
Fakss: (+371) 67 47 9299

E-pasts jautājumiem: info@viasat.lv
Atsauksmēm: atsauksmes@viasat.lv

facebook.com/viasatsportbaltic.lv http://twitter.com/viasatsport_LVdraugiem.lv/viasatwww.facebook.com/viasatsportbaltic.lv www.draugiem.lv/viasat/ www.twitter.com/viasatsport_LV

Tel.nr. 80 205 379
(katru dienu no 00:00 - 24:00, bezmaksas)

Klientu apkalpošanas centrs: Rīgā, Dzelzavas iela 120g
Fakss: (+371) 67 47 9299

Darba laiks darba dienās: 8:30-17:00
Sestdiena, svētdiena: brīvdienas

E-pasts jautājumiem: info@viasat.lv
Atsauksmēm: atsauksmes@viasat.lv


