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Informācija medijiem 
Ceturtdiena, 2013.gada 11.jūlijs 

 

 
Vasarā samazinās vieglā komerctransporta tirdzniecība  
 
 

Jūnija mēnesī Latvijā ir reģistrētas 1027 pasažieru automašīnas jeb par -2% 

mazāk kā 2012.gada jūnijā un 128 vieglie komerctransportlīdzekļi (līdz 3,5t) jeb par -

46% mazāk kā aizvadītā gada jūnijā. Kopumā jūnijā ir novērojams -10% auto 

reģistrāciju kritums attiecībā pret 2012.gada jūniju.  

Latvijā pirmajā pusgadā ir reģistrētas 6077 jaunas automašīnas: 5137 pasažieru 

automašīnas un 940 vieglie komerctransportlīdzekļi. Pirmajos sešos mēnešos 

Latvijā ir reģistrēti kopumā par -7% mazāk automobiļu, salīdzinājumā ar aizvadītā 

gada pirmo pusgadu. Šogad februāris ir bijis vienīgais mēnesis, kad 

transportlīdzekļu kopējais pirmreizējo reģistrāciju skaits bija pozitīvs: +4%.  

 

Auto Asociācijas prezidents Andris Kulbergs: „Šogad ekonomiskā izaugsmes tempa 

samazināšanās dēļ, Eiropas eksporta noietu tirgu problēmu ietekmē, kā arī samazinoties 

valsts iepirkumu skaitam, jūnijā vieglajam komerctransportam ir ievērojami samazinājies 

noieta apjoms. 

Neraugoties uz vairākiem diezgan bēdīgiem auto tirgus rādītājiem, tomēr pirmo reizi 

kopš 2007.gada krīzes sākuma, līzingā iegādāto automobiļu apjoms ir sasniedzis 60% no 

kopējā auto tirgus, kas ir ļoti svarīgs faktors tirgus attīstībai. Šī pozitīvā zīme rāda, ka 

finanšu kompānijas aktīvi piedāvā pakalpojumus, to savstarpējā konkurence pieaug un 

cilvēki sāk uzticēties bankām, uzņemoties ilgtermiņa saistības. 

 
Jūnijā, līdzīgi kā šī gada maijā, liels skaits auto ir reģistrējušas auto nomas 

kompānijas. Būtisks automobiļu skaitliskais apjoms ir reģistrēts arī taksometru auto parku 

atjaunošanai – kopā 228 vienības. Iepriecinošs ir fakts par privātpersonu skaita 

palielināšanos – jūnijā fiziskās personas ir iegādājušās jau 21,7% (251 vienība) no kopējā 

reģistrēto auto skaita un 55% (139) no šīm automašīnām ir finansējušas līzinga 

kompānijas. Šo skaitlisko rādītāju lēnais pieaugums norāda uz cilvēku pārliecību par 

finansiālo stabilitāti nākotnē.  

Iepriecina arī lielo korporatīvo darījumu (3 un vairāk auto vienā darījumā) skaita 

pieaugums katru mēnesi, jūnijā sasniedzot jau 32,1% (371) no kopējā auto reģistrāciju 

skaita.  
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Re-eksporta apjomi jūnijā ir nedaudz pieauguši, sasniedzot 10,6% (123 vienības). Ar 

auto re-eksportu Latvijā praktiski nodarbojas vairs tikai divu auto marku tirgotāji.”. 

 
 
Lielākie korporatīvie darījumi jūnijā: 
 
CAR4U SIA      48 (Toyota Avensis, Toyota Auris) 
ALD AUTOMOTIVE SIA    35 (VW Passat, VW Jett, Škoda Fabia) 
BALTIC TAXI SIA      32 (Ford S-Max, Toyota Verso) 
RĪGAS TAKSOMETRU PARKS AS   30 (Ford S-Max) 
TRANSPORENT AUTO NOMA SIA   27 (Audi A6, Toyota Avensis, VW Jetta) 
IDEAL SERVICES SIA    24 (Opel Insignia, Opel Astra, Toyota Yaris) 
ARMADA RENT SIA     15 (Ford Fiesta) 
RĪGAS SILTUMS AS    12 (Citroen Berlingo) 
RĪGAS SATIKSME SIA   12 (Toyota Auris) 
TAXI 4YOU SIA     10 (Toyota Verso) 
UPB AS      10 (VW Golf) 
 

Līzinga kompāniju auto finansējuma kopējais apjoms: 

 
NORDEA FINANCE LATVIA SIA     26% (166)   
SEB LĪZINGS SIA     22% (142) 
UNICREDIT LEASING SIA    19% (122)  
SWEDBANK LĪZINGS SIA    16% (101)  
DNB LĪZINGS SIA       11% (70)  
POHJOLA FINANCE SIA      4% (25) 
CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS SIA   1% (8)  
 
 

Vidējais CO2 izmešu apjoms pirmo reizi reģistrētām automašīnām jūnija mēnesī – 

156g/km.  
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