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Paziņojums medijiem 
Trešdiena, 2013.gada 12.jūnijs 

 

 
Maijs – ražīgākais mēnesis auto tirdzniecībā  
 
 

Maija mēnesī Latvijā ir reģistrētas 1144 jaunas automašīnas jeb par 151 

transportlīdzekli vairāk kā šī gada aprīlī. Maijā ir reģistrētas 960 pasažieru 

automašīnas un 184 vieglie komerctransportlīdzekļi (līdz 3,5t). 

 
 

„Maijs vienmēr ir iezīmējies ar lielāko auto noietu gada griezumā un ir sezonas pīķa 

mēnesis. Šogad maijs ir pirmais mēnesis, kad kopējais pasažieru auto un vieglā 

komercauto reģistrāciju kopskaits ir pārsniedzis 1 000 vienības. Tomēr neskatoties uz 

automobiļu pirmreizējo reģistrāciju skaita palielināšanos, vēl joprojām saglabājas 

lejupejoša tendence – šī gada maijā ir reģistrēti par -6% mazāk automobiļu nekā 

2012.gada maijā. Galvenais un vienīgais faktors, kas ietekmējis auto tirgus rādītāju 

lejupslīdi, ir jaunu auto re-eksporta apjomu straujais kritums no 18% jeb 222 automašīnām 

2012.gada maijā uz 6,8% jeb 78 automašīnām šī gada maijā. Auto ražotāju pārdošanas 

veicināšanas akcijas krīzes smagāk skartajos ES tirgos ir mazinājusi interesi auto re-

eksportēt no Latvijas.  

Pozitīvi vērtējama ir lielo korporatīvo darījumu (3 un vairāk auto vienā darījumā) skaita 

palielināšanās – 30,3% no kopējām reģistrācijām. Tāpat arī maijs vēsturiski bijis kā 

aktīvākais nomas auto piegādes mēnesis, lai sagatavotos vasaras sezonai. Kopumā auto 

nomas kompānijām ir realizētas virs 100 automašīnām”, situāciju auto tirgū Latvijā skaidro 

Auto Asociācijas prezidents Andris Kulbergs.  

 
Lielākie korporatīvie darījumi maijā: 
 
TRANSPORENT AUTO NOMA SIA   36  VW UP!, VW Golf 
HANZAS MOTO SIA    34  VW Golf, VW Passat 
ALD AUTOMOTIVE SIA   26  Dažādas markas un modeļi 
LATVENERGO SIA    23  Toyota Hilux, Citroen Jumper  
IDEAL SERVICES SIA   17  Toyota Avensis, Toyota Rav 4 
BALTIC TAXI AUTO SIA   15  Ford S-Max 
ARMADA RENT SIA     10  Ford Fiesta 
MOBILITY LATVIJA SIA   10  VW Polo, VW Touran 
LATVIJASMERNIEKS.LV SIA  10  Dacia Duster, Dacia Dokker 
CAR4U SIA     8  Citroen Berlingo 
BORTS SIA      8  Toyota Verso 
FOREVERS SIA    7  Skoda Yeti 
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Ņemot vērā šī gada iespaidīgās auto reklāmas kampaņas, ir uzlabojusies arī 

līzingā iegādāto auto proporcija, kas trešo mēnesi pēc kārtas ir pietuvojusies 60% robežai 

(no kopēji reģistrētajiem auto). SIA „Nordea Finance Latvia” turpina saglabāt līdera 

pozīcijas auto finansēšanas tirgū, maijā finansējot 29% no iegādāto auto kopskaita: 

 
NORDEA FINANCE LATVIA SIA    29% (170)  
SEB LĪZINGS SIA     22% (129) 
SWEDBANK LĪZINGS SIA    19% (116)  
DNB LĪZINGS SIA     14% (84)  
UNICREDIT LEASING SIA    13% (79)  
POHJOLA FINANCE SIA    2% (10)  
CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS SIA  1% (7)  
 
 

„Veiksmīgās auto reklāmas un izdevīgie piedāvājumi ir arī nedaudz uzlabojuši 

privātpersonu aktivitāti auto iegādē, kas ļauj cerēt uz patērētāja stabilo nākotnes sajūtu. 

Auto finansējuma apjoms privātpersonu segmentā vēl joprojām saglabājas zem 50% jeb 

privātpersonas ir iegādājušās 127 automobiļus, izmantojot līzinga kompāniju finansējumu. 

Joprojām salīdzinoši zemais finansējuma piešķīrums ir skaidrojams ar legālo ienākumu 

nepietiekamību, lai veiktu pirmo iemaksu vismaz 10% apmērā. Šobrīd privātpersonas 

daudz labprātāk iegādājas lietotas automašīnas, izmantojot nebanku finansētāju aktīvi 

piedāvātos pakalpojumus, kas ir strauji aizņēmuši kredītiestāžu neapgūto tirgus daļu. 

Maijā fiziskās personas bija reģistrējušas 3637 lietotus auto, juridiskās – 330. 11% lietotu 

auto tirgū pagājušā mēnesī aizņēma 2002.gada izlaiduma automašīnas”, rezumē A. 

Kulbergs. 

 

Vidējais CO2 izmešu apjoms pirmo reizi reģistrētām automašīnām maija mēnesī – 

158g/km.  

 

 
 
 
Sagatavoja: 
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