
AUTO DZĪVES CIKLA IZMAKSAS: 
kā saņemt saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu? 



PAR MUMS 

•  Latvijas auto nomu asociācija (LANA) ir biedrība, kurā 2011. gadā 
apvienojās Latvijas lielākās īstermiņa un ilgtermiņa auto nomas: 

» ALD Automotive (SIA “ALD Automotive”) 
» Auto 5 (SIA “Car4U”) 
» Avis (SIA “Ideal Services”) 
»  Europcar (SIA “Mobility Latvija”) 
»  Sixt (SIA “Transporent”) 

•  10% no 2011. gadā Latvijā reģistrētajiem jaunajiem auto ir 
iegādāti ar LANA starpniecību kā auto nomas pakalpojumi jeb 
pilna servisa operatīvais līzings 

•  2011. gada kopējais LANA biedru neto apgrozījums ir 13.7 miljoni 
latu, kopējais autoparks vairāk kā 3500 automašīnu 



SATURS 

•  Automašīnas – nomāt vai pirkt? 
•  Kas ir auto dzīves cikla izmaksas (TCO)? 
•  TCO salīdzinājums 
•  Kā saņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu? 



AUTO: NOMĀT VAI PIRKT? 

Ilgtermiņa auto noma (pilna servisa operatīvais līzings) 
ir izdevīga, ja: 
•  Automašīnas nomas termiņš 3 līdz 5 gadi 
•  Auto atlikusī vērtība nomas termiņa beigās ir vismaz 20%, t.i. 

nobraukums gadā ne vairāk kā 50 000 km, kopējais nobraukums 
ne vairāk kā 250 000 km 

•  Auto specifikācija ir plaša pielietojuma (“commodity”), t.i. vieglās 
pasažieru automašīnas un vieglais komercauto (ar pilnu masu līdz 
3500 kg) 

---------------------- 
+  sabalansēts budžeta izlietojums 
+  maksājumi ir fiksēti nomas termiņa laikā 
+  maksimāli samazināti administratīvie resursi (iepirkumi, ikdienas 

autoparka administrēšana un grāmatvedība) 



AUTO: NOMĀT VAI PIRKT? 

Finanšu līzings (noma ar izpirkuma tiesībām) 
ir izdevīgs, ja: 
•  Plānotais lietošanas termiņš ir lielāks kā 5 gadi 
•  Auto atlikusī vērtība nomas beigās ir mazāka kā 20% (t.i. 

lietotājs nomas termiņa laikā nomaksā gandrīz visu automašīnas 
vērtību) 

•  Ļoti specifisks auto (t.i. neatliekamā medicīniskā palīdzība un 
tamlīdzīgi), kuru nav iespējams realizēt lietoto automašīnu tirgū 

•  Iegādes brīdī tiek fiksēti pēc iespējas vairāk ekspluatācijas 
izdevumi visam lietošanas termiņam (apkopes, remontdarbi, 
riepas u.c.) 



AUTO: NOMĀT VAI PIRKT? 

Automašīnas pirkšana 
ir izdevīga, ja: 
•  Ir iespēja piesaistīt ES fondus un tamlīdzīgus resursus, kas sedz 

daļu automašīnas iegādes vērtības  (piem., skolēnu autobusu 
iepirkums) 

•  Budžetā ir pārpalikums un/vai ir pieejami finanšu resursi par 
zemākām procentu likmēm kā tirgū 



TCO 
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KAS IR TCO? 
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NO KĀ SASTĀV TCO? 
PRAKTISKS PIEMĒRS 

Nolietojums 
30-50% 

Nomas gadījumā – mēneša maksājums, kas sastāv no 
auto iegādes cenas, atpirkuma termiņa beigās un 
finansējuma procentu likmes 

Iegādes gadījumā – parasti tikai auto iegādes cena, jo 
auto pārdošana netiek ieskaitīta budžetā un iegādes 
summas ir zem reālās vērtības 

Ekspluatācijas 
izmaksas 
20-30% 

Apdrošināšana (OCTA, KASKO), apdrošināšanas 
gadījumu administrēšana, apkopes, normāla nolietojuma 
remontdarbi, riepu uzglabāšana un maiņa, riepu iegāde, 
ekspluatācijas nodoklis, tehniskā apskate, aizvietošanas 
auto, palīdzība uz ceļa, degvielas kartes u.c. 

Degviela 
20-40% 

Plānotās degvielas izmaksas, vadoties no kombinētā 
degvielas patēriņa 
Iepirkumos šo sadaļu vislabāk novērtēt ar 
transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksām 
(t.i. tiek novērtēts degvielas patēriņš un kaitīgo izmešu 
apjoms)   



TCO PIEMĒRS 
PIRKT VAI NOMĀT? 

Piemērs: kompaktklases auto, lietošana 5 gadi, 150 000 km 
Visas cenas norādītas LVL bez PVN 
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TCO PIEMĒRI 

Kompaktklases automašīna
Cenas norādītas LVL bez PVN

Dzinēja tips Benzīns,  1.4 l Dīzeļdegviela, 1.6L Benzīns,  1.4 l Dīzeļdegviela, 1.6L
Auto cena 7687.90 10081.20 7687.90 10081.20
Lizinga periods (mēneši) 36 36 36 36
Paredzamais nobraukums  (km) 90 000 90 000 150 000 150 000

Mēneša maksājums (operatīvais līzings) 149.45 193.39 161.26 208.88
Pakalpojumi* 77.51 82.17 107.08 107.65
Kopā bez degvielas 226.96 275.56 268.34 316.53

Vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā 
litri/100km 6.4 4.5 6.4 4.5

Degvielas cena LVL bez PVN /litrā 0.85 0.82 0.85 0.82

Degvielas izmaksas LVL bez PVN ** 136.26 92.12 227.10 153.53

TCO ar degvielu, LVL / mēnesī 363.22 367.68 495.44 470.06

**aprēķinā ņemts vērā degvielas patēriņš kombinētajā ciklā, Statoil cenas 

*iekļauts - apkopes, normāla nolietojuma remontdarbi, riepas, riepu uzglabāšana un maiņa, 24h palīdzība uz ceļa, 
apdrošināšanas gadījumu administrēšana  



TCO PIEMĒRI 

Vidējās klases automašīna
Cenas norādītas LVL bez PVN

Dzinēja tips Benzīns,  1.8 l Dīzeļdegviela, 2.0L Benzīns,  1.8 l Dīzeļdegviela, 2.0L
Auto cena, LVL bez PVN 11977.70 13305.10 11977.70 13305.10
Lizinga periods (mēneši) 36 36 36 36
Paredzamais nobraukums  (km) 90 000 90 000 150 000 150 000

Mēneša maksājums (operatīvais līzings) 245.11 262.05 263.51 282.49
Pakalpojumi* 95.27 88.15 119.59 115.90
Kopā bez degvielas 340.38 350.20 383.10 398.39

Vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā 
litri/100km 6.9 4.6 6.9 4.6

Degvielas cena LVL bez PVN /litrā 0.85 0.82 0.85 0.82

Degvielas izmaksas LVL bez PVN ** 146.91 94.17 244.85 156.95

TCO ar degvielu, LVL / mēnesī 487.29 444.37 627.95 555.34

**aprēķinā ņemts vērā degvielas patēriņš kombinētajā ciklā, Statoil cenas 

*iekļauts - apkopes, normāla nolietojuma remontdarbi, riepas, riepu uzglabāšana un maiņa, 24h palīdzība uz ceļa, 
apdrošināšanas gadījumu administrēšana  



KĀ SAŅEMT SAIMNIECISKI 
IZDEVĪGĀKO PIEDĀVĀJUMU? 

Četri vienkārši nosacījumi, lai pakalpojuma sniedzēja piedāvājums būtu 
saimnieciski izdevīgākais: 

1.  Nedefinēt automašīnas precīzu specifikāciju, bet gan tās 
funkcionalitāti (t.i. sēdvietu skaitu, jaudu, izmērus, aprīkojumu utt.). 
Degvielas veidu – benzīns/dīzelis, motora tilpumu, veidu, pārnesumu 
skaitu u.c. izvēlēsies pakalpojumu sniedzējs 

2.  Vienmēr iekļaut cenā un FIKSĒT automašīnas ekspluatācijas 
izmaksas līguma darbības laikā, jo tas ir vienīgais veids, kā saņemt 
patiesu TCO aprēķinu 

3.  Nekad nevērtēt lietas, kas jau ir iekļautas piedāvājuma cenā 
(piemēram, automašīnu nomas gadījumā nevērtēt atpirkuma vērtību) 

4.  Vienmēr izmantot tikai TCO (auto dzīves cikla izmaksas) novērtējumu: 
 - cena: 60% (~50 000 km/gadā) līdz 80% (~20 000 km/gadā) 
 - darbmūža ekspluatācijas izmaksas: 40% (~50 000 km/gadā) līdz 20% 
gadā (~20 000 km/gadā) 



KONTAKTI 

Arnis Jaudzems 
Latvijas auto nomu asociācija 
Valdes priekšsēdētājs 
 
 
SIXT vadītājs Baltijas valstīs 
SIA “Transporent” valdes priekšsēdētājs 
 
Tālrunis:    +371 67819500  
Fakss:       +371 67819501 
E-pasts:    arnis.jaudzems@sixt.lv 
Internets:   www.sixt.lv  




