Paziņojums medijiem
Trešdiena, 2012.gada 9.maijs

Jau 10 gadus Latvijā populārākās – Volkswagen markas
automašīnas

Pēdējās desmitgades populārākie pasažieru automobiļi Latvijā bijuši Volkswagen
markai piederošie, kuru pulks no 82 tūkstoši vienībām 2002.gadā, ir pieaudzis līdz
116 tūkstoši vienībām 2011.gadā, stabilas līderpozīcijas 2004.gadā atņemot līdz tam
Latvijā populārākajai auto markai VAZ-LADA, kuras reģistrācijas apjomi 10 gados ir
kritušies no 92 tūkstoši vienībām līdz 11 tūkstošiem 2011.gadā.
Auto zīmols LADA Latvijā 90-jos gados pārsniedza 100 tūkstošus, kopā ar zīmoliem
Moskvich un GAZ veidojot 50% no Latvijas autoparka. Šobrīd minētās auto markas
kopā aizņem vien 2% no auto realizācijas apjomiem Latvijā.
2012.gada sākumā Latvijā ir reģistrētas 116 058 Volkwagen marku automašīnas,
tad seko Audi (89775), Opel (51475), MBW (43350) un Ford (36322) marku automašīnas.
Visbiežāk piereģistrētie auto modeļi Latvijā – VW Golf (41518), VW Passat (40320), Audi
80 (32380), Opel Astra (19013) un BMW 3.sērija (19002).
Arī pirmo reizi reģistrējot vieglos automobiļus Latvijā, 10 gados visbiežāk ir ievesti
Volkswagen (99273), Audi (68147), Opel (49093), BMW (45290) un Ford (34687)
automobiļi. Savukārt populārākie automobiļi, kuri nav vecāki par pieciem gadiem, bijuši
Volkwagen (22052), Toyota (19961), Opel (10982), BMW (10912) un Mercedes (9999).

2012.gada sākumā Latvijā ir reģistrēts 612 321 pasažieru automobilis, no kuriem tehniskā
kārtībā ir 85% jeb 510 861. Pavisam Latvijā reģistrēti 786 058 transportlīdzekļi (kravas,
vieglie, autobusi, motocikli, tricikli, piekabes un puspiekabes), no kuriem tehniskā kārtībā ir
81,4% (622 613 vienības). 2002.gadā Latvijā bija reģistrēts 619 081 transportlīdzeklis no
kuriem tehniskā kārtībā bija tikai puse (333 134), tādejādi pēdējos 10 gados ir pazudušas
lūžņos gandrīz visas no padomju perioda mantotās, ap 300 000 braucamrīku, „mirušās
dvēseles”.
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