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Šogad nopirkti vairāk kā 4 000 jaunu transportlīdzekļu

Šī gada maija mēnesī ir vērojams +125% reģistrēto vieglo transportlīdzekļu
skaita pieaugums, salīdzinot ar 2010.gada maiju. Būtiski ir pieaugušas vieglo
automašīnu marku Nissan, Subaru un Citroen pirmreizējās reģistrācijas.
Šī gada 5 mēnešos
transportlīdzekļi.
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Maijā Latvijā reģistrēti 774 jauni vieglie automobiļi, kas ir par 430 vienībām
vairāk (+116%), salīdzinot ar 2010.gada maija mēnesi. Maijā reģistrēti par 132
vieglajiem automobiļiem jeb +21% vairāk kā šī gada aprīlī.
2011.gada maijā attiecībā pret 2010.gada maiju, vislielākais pieaugums bijis
automašīnu markas Nissan transportlīdzekļiem – par 42 vienībām, Subaru – par 21
vienību un Citroen – par 16 vienībām. Arī maijā attiecībā pret šī gada aprīli būtisku
pieaugumu piedzīvojušas Nissan markas automašīnas – par +26 vienībām, kā arī
Dacia (+23) un Audi (+12).
Maijā Latvijā reģistrētas 279 jaunas kravas automašīnas, kas ir par 230
automašīnām

vairāk

(pieaugums +469%),

salīdzinot

ar 2010.gada maiju.

Aizvadītajā mēnesī reģistrētas par 117 kravas automašīnām vairāk kā šī gada aprīlī
(attiecīgi 162 un 279). Reģistrācijas līderi klasē virs 16 tonnām ir Volvo (64),
Mercedes Benz (48) un DAF (25).
Šī gada 5 mēnešos ir reģistrēti īpaši daudz, 956, vieglie kravas auto, kas ir par
+305% jeb 720 vienībām vairāk, salīdzinājumā ar depresīvā 2010.gada pieciem
mēnešiem un tas liecina šogad par eksplozitīvi strauju uzņēmējdarbības aktivitāšu
pieaugumu.
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Vairumpircēju darījumu apjoms maija mēnesī sasniedza 41% no kopējā vieglo
auto tirgus. Lielāko daļu veidoja Valsts Meža dienesta autoparka atjaunošana ar 28
Suzuki automašīnām, 26 Dacia automašīnas iegādājās Lauku Atbalsta dienests.
Maija mēnesī, vairumpircēju pieprasītas, bija arī Toyota automašīnas. Tā 7 jauni
Toyota turpmāk kalpos AS „Latvenergo”, 8 – SIA „Rimi Latvia” vajadzībām un 6
Toyota būs SIA „Spilva” rīcībā.
Izmantojot līzinga pakalpojumus, maija mēnesī iegādātas 406 vienības jeb 39%
no viesiem transportlīdzekļiem. Maijā autolīzinga līderis ar 29% no visiem auto
līzinga darījumiem bija SIA „Nordea Finance Latvia”, apsteidzot SIA „Unicredit
Leasing” (25%) un S|E|B Līzings, kam maijā pieder 20% no tirgus.
Tikai 21% jeb 220 vienības no visiem jaunajiem automobiļiem piereģistrētas uz
privātpersonām, kuras 38% jeb 84 vienības iegādājušās, izmantojot līzinga
pakalpojumus. Privātpersonas maija mēnesī devušas priekšroku tā saucamajiem
„parketa džipiem”: Nissan Juke (20 vienības), Kia Sportage (8) un Toyota Rav4 (10)
automašīnām. Lielais džipu īpatsvars Latvijā ir skaidrojams ar joprojām slikto ceļu
stāvokli valstī uz ko šī tipa automašīnas ir mazāk jūtīgas.
Kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā 2011.gada maijā pirmo reizi piereģistrētas
attiecīgi 1831 un 1409 automašīnas.
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