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Ar LPAA automašīnu KLASIFIKATORU tiek pārskatāmi sakārtots
modeļu iedalījums tirgū
LPAA izstrādātais „Automašīnu klasifikators LV 2012” ir balstīts uz ES
vispārpieņemtajiem automašīnu iedalījumu standartiem un tas kalpos kā orientieris
visiem interesentiem, klientiem, jo īpaši - valsts un pašvaldību iestādēm, organizējot
automašīnu publiskos iepirkumus. Klasifikatorā ir atrodamas jebkuras Latvijas tirgū
pieejamās markas un modeļu automašīnas, sagrupētas atbilstīgās klasēs.
„Latvijā līdz šim tika lietots no deviņdesmito gadu sākuma iegājies automašīnu
dalījums, kas bieži bija neloģisks un vairs neatbilda reālajam automašīnu modeļu parametru
un kvalitāšu klāstam. Esam piedzīvojuši daudzus brīnumus, piemēram, Peugeot 206 rodsters
tika ievietots vienā – „sporta klasē”, ar Maserati Coupe vai Quattroporte. Jaunajā automašīnu
klasifikatorā modeļi tiek dalīti atkarībā no automašīnas tipa, izmēra un cenas, kas ļauj daudz
loģiskāk strukturēt tirgus piedāvājumu un pircējiem dod iespēju orientēties plašajā vieglo
automobiļu marku, modeļu un modifikāciju klāstā. Līdzīga aina bija arī vieglā komerctransporta
kategorijā.
Viens no jaunā klasifikatora izveides stimuliem bija valsts iepirkumu konkursu
organizatoru maldīšanās pa automašīnu tehnisko parametru džungļiem – vienlaicīgi tiek
prasītas gan konkrētas klases automašīnas, gan konkrēti automašīnu garumi, platumi, riteņu
garenbāzes izmēri. Un tad sanāca, ka konkursa organizators pats to nemaz pat negribot, ir
sašaurinājis pretendentu loku ar precīzi norādītiem automašīnas izmēru milimetriem vai arī
pēc prasītajiem tehniskajiem parametriem, sanāca pavisam citas klases automašīnas, nekā
norādīts tehniskajā specifikācijā. Respektīvi – tika nevajadzīgi sarežģīts, pat deformēts gan
pieprasījums, gan piedāvājums. Līdz šim praksē bieži notika, ka konkursa organizatoriem, kuri
nepārzina automašīnu tirgus piedāvājumu, jaunākās tendences un aktualitātes automobiļu
ražošanā, nācās dienām ilgi meklēt internetā automašīnu tehniskos aprakstus, lai apjaustu
kādas markas un modeļi atbilst sastādītajai specifikācijai. Turpmāk arī šis darbs vairs nebūs
nepieciešams, jo jaunajā klasifikatorā ir atrodamas Eiropas Savienības un Latvijas tirgū
2012.gadā pieejamās automašīnas, kuras attiecīgi ir sadalītas pa klasēm”, izveidotā
automašīnu klasifikatora ieviešanas nepieciešamību komentē LPAA prezidents Andris
Kulbergs.
Auto klasifikators aptver vieglā pasažieru un vieglā komerctransporta (līdz 3,5t) tirgus
piedāvājumu. To aktuālu uzturēs LPAA, ik mēnesi papildinot ar jaunajiem modeļiem.
„Automašīnu klasifikatora LV 2012” aktuālā redakcija turpmāk būs pieejama LPAA un IUB
mājas lapās.
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