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Ievads 

 

Es izvēlējos tēmu par BMW autobraucējiem vai tas ir mīts vai nav, ka viņi ir 

agresīvi autobraucēji. 

Šo tēmu es izvēlējos tāpēc, ka tā ir ļoti aktuāla tēma visiem, jo visi vienmēr 

saka: ”Tas jau BMW” vai padzird, ka noticis kāds nelaimes gadījums, tad: „noteikt, 

ka tur ir BMW vainīgs”.  

Tad nu papētīsim. 
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BMW  

 

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) ir Vācijas uzņēmums, kas ražo 

automobiļus, motociklus, velosipēdus un dzinējus, un ir dibināta 1916. gada 7. martā. 

BMW galvenā mītne atrodas Minhenē, Bavārijā, Vācijā. Kompānijai arī pieder un 

ražo Mini un Rolls Royce markas automašīnas. Uzņēmumam kopumā ir 25 rupnīcas, 

13 valstīs kā Vācija, Ķīna, Dienvidāfrika, ASV, Indija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija, 

Austrija, Krievija, Indonēzija, Malaizija un Ēģipte. 

BMW ir viena no trijām lielākājām Vācijas luksusa automašīnu ražotājām, šajā grupā 

ietilpst arī Audi un Mercedes-Benz. 

BMW bija oficiālais sponsors Londonas 2012. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs, 

sniedzot atbalstu ar 4037 BMW un Mini markas automašīnām, riteņiem un 

motocikliem. BMW ir arī futbola kluba Frankfurtes "Eintracht" viens no galvenajiem 

sponsoriem. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABna
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dienvid%C4%81frika
http://lv.wikipedia.org/wiki/ASV
http://lv.wikipedia.org/wiki/Indija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jap%C4%81na
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kan%C4%81da
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lielbrit%C4%81nija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Austrija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Krievija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Indon%C4%93zija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Malaizija
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92%C4%A3ipte
http://lv.wikipedia.org/wiki/Audi_%28auto%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://lv.wikipedia.org/wiki/2012._gada_Vasaras_Olimpisk%C4%81s_sp%C4%93les
http://lv.wikipedia.org/wiki/Frankfurtes_%22Eintracht%22
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BMW Vēsture 

BMW (pilnajā nosaukumā Bavarian Motor Works) kā automobīļu, motociklu 

un dzinēju ražotājs pazīstams kopš 1916.gada un pazīstams vēl tagad ar savām 

jaudīgajām un luksusa automašinām.  BMW savā logo zilo un balto propellerveida 

attēlojumu izskaidro kā lidmašīnas propellera kustēšanos debesīs, proti, baltais ir 

propellers un zilās ir debesis - tas tika izveidots 1929. gadā.  

1. sērijas automobiļus sāka ražot 2004. gadā un tie ir vismazākie no BMW 

automobiļiem. Pieejami gan kupejas, gan kabrioleta, gan 4 durvju versijās. Pagaidām 

tiem pieejama tikai viena paaudze ar virsb'ūves kodiemE82/E88, E81/E87.  

3. sēriju sāka ražot jau kopš 1975. gada ar virsbūves kodu e21. Tā ir sportiskākā bmw 

sērija, līdz šim tai jau pieejamas 5 paaudzes: 

 BMW E21 - (1975–1983) 3 Sērija 

 BMW E30 - (1983–1991) 3 Sērija 

 BMW E36 - (1991–2000) 3 Sērija 

 BMW E46 - (1998–2007) 3 Sērija 

 BMW E90 - (2005–) 3 Sērijas Sedans 

 BMW E91 - (2006-) 3 Sērijas Universāls 

 BMW E92 - (2007-) 3 Sērijas Kupeja 

 BMW E93 - (2007-) 3 Sērijas Kabriolets 

5. sērija ir vidēja lieluma auto, kas ir kā vidusceļš starp 3. un 7. sēriju. Tos sāka ražot 

1972. gada un tam līdzīgi kā 3. sērijai jau ir 5 paaudzes:  

 BMW E12 - (1972-1981) 5 Sērija 

 BMW E28 - (1982-1988) 5 Sērija 

 BMW E34 - (1988-1996) 5 Sērija 

 BMW E39 - (1996-2003) 5 Sērija 

 BMW E60/E61 - (2003-2010) 5 Sērijas Sedans/Universāls 

7. sērija ir liela izmēra luksusa klases auto. Tas ir ērts un komfortabls. Tiem pieejama 

arī L(Long) versija. Tos sāka ražot 1977. gada un pašaik pieejama jau 5. paaudzes 7. 

sērija: 
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 BMW E23 - (1977-1986) 7 Sērija 

 BMW E32 - (1987-1994) 7 Sērija 

 BMW E38 - (1995-2001) 7 Sērija 

 BMW E65/E66/E67/E68 - (2002-2008) 7 Sērija 

 BMW F01 - (2009-ražo vēl tagad) 7 Sērija 

Neraugoties uz šiem popilārākajiem modeļiem, BMW ražo arī 6. sērijas kupejas, 

kuras pa vidam pārtrauca ražot, bet sākot ar 200 gadu atsāka ražot. Ražoja arī 8. 

sērijas kupejas, kuras vairs neražo, kā arī tiek piedāvāti Z un X sēriju modeļi - 

attiecīgi Z ir 2 durvju kupejas un kabrioleti un X ir apvidus automobiiļi. Dažus 

piemērus ar modeļiem varat apskatīt. 
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 Apdrošinātājs: Vai agresīvākie autobraucēji pārvietojas ar 

'BMW'? 

 

Gandrīz katrs Latvijā ir dzirdējis izplatīto stereotipu par "BMW" vadītājiem kā 

agresīvākajiem autobraucējiem ceļu satiksmē. Lai pārbaudītu šo mītu, apdrošināšanas 

sabiedrības "Balta" eksperti pārbaudīja un noteica automašīnas markas, kas visbiežāk 

izraisa ceļu satiksmes negadījumus, secinot, ka pagājušajā gadā pirmajā vietā 

ierindojās "Lexus" vadītāji, kas izraisīja negadījumus par 22% biežāk nekā "BMW" 

vadītāji, taču šogad neglaimojošā topa pirmajā vietā ierindojas tieši "BMW" vadītāji.  

"Lai iegūtu objektīvi salīdzināmu informāciju, veicām "Balta" apdrošināto 

transportlīdzekļu datu izpēti, proti, tika ņemts vērā apdrošināto transporta līdzekļu 

skaits un to izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, nosakot rādītāju katrai 

atsevišķai auto markai. Tās ir situācijas, kur autovadītāji ir neatbilstoši rīkojušies, 

neievērojuši noteikumus vai arī distanci, ko par vienu no biežākajiem ceļu satiksmes 

negadījumu iemesliem min gan Valsts policijas pārstāvji, gan drošas braukšanas 

eksperti," skaidro "Balta" transporta apdrošināšanas eksperts Krišjānis Caune.  

"Balta" dati rāda, ka šogad ceļu satiksmes negadījumus visbiežāk izraisījuši "BMW" 

vadītāji. Taču pagājušajā gadā "Lexus" pārspēja "BMW", izraisot negadījumus par 

22% biežāk. Šogad "Lexus" ieņem otro vietu, no riskantākās "BMW" markas 

autovadītājiem atpaliekot vien par 2%. Savukārt trešo vietu biežāk izraisīto ceļu 

satiksmes negadījumu topā šogad ieņem "Toyota" autovadītāji.  

 

http://www.delfi.lv/auto/zinas/apdrosinatajs-vai-agresivakie-autobrauceji-parvietojas-

ar-bmw.d?id=43474713#ixzz2vStf9pP4 

 

Šis materiāls tika ņemts no delfi.lv, bet viņi ir skatījušies statistiku par nelaimes 

gadījumiem, nelaimes gadījumi var gadīties jebkuras auto markas vadītājam. Bet 

agresīvu braukšanu izraisa pats vadītājs.  

Es ņēmu divas autovadītājus, vienu kuram ir BMW un otru kuras VW passat un 

secinājumā mēs nonācām pie tā, ka BMW izvēlas, jo viņš ir jaudīgāks, stabilāks un 

http://www.delfi.lv/temas/bmw
http://www.delfi.lv/temas/balta-aas
http://www.delfi.lv/temas/lexus
http://www.delfi.lv/temas/valsts-policija
http://www.delfi.lv/temas/toyota
http://www.delfi.lv/auto/zinas/apdrosinatajs-vai-agresivakie-autobrauceji-parvietojas-ar-bmw.d?id=43474713#ixzz2vStf9pP4
http://www.delfi.lv/auto/zinas/apdrosinatajs-vai-agresivakie-autobrauceji-parvietojas-ar-bmw.d?id=43474713#ixzz2vStf9pP4
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drošāks auto, tapēc tas ir mīts, ka BMW vadītāji ir agresīvi, protams, nevar izslēgt, ka 

ir vadītāji, kuri tiešām ir agresīvi, bet ne visi brauc ar BMW.  

Runājot par oriģinālām mašīnām, kuras nav pārtaisītas, tad BMW ir lētākais un 

drošākais auto transports.  
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BMW kā zīmols vai kā transportlīdzeklis 

 

 

Vācu kompānija BMW atkal kļuvusi par vērtīgāko auto zīmolu pasaulē. 

Pētījuma centra Milward Brown eksperti BMW zīmola vērtību novērtējuši ar 

24,6 miljardiem ASV dolāru, kas ir par 10% vairāk nekā 2011.gadā, savukārt Toyota, 

tieši pretēji - 10% zaudējusi un japāņu auto markas vērtība samazinājusies līdz 21,8 

miljardiem dolāru. 

Protams, BMW pirmkārt ir jau kā zīmols, bet, galvenokārt, viņš ir kā 

transportlīdzeklis, jo braukšanai viņš ir stabilāks un drošāks transportlīdzeklis, jo ar 

zīmolu vien tu nepabrauksi. Ir cilvēki, kuri saka, ja viņi varētu atļauties, tad pirktu 

BMW, bet viņi diemžēl nevar atļauties viņu uzturēt.  
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Secinājumi 

 
Pētot šo tēmu par BMW man ir tikai viens secinājums, ka tas ir mīts par BMW 

braucējiem, šo mītu ir izdomājuši cilvēki, kuriem nav BMW un viņi ievēro tieši šo 

auto marku, jo viņiem iet tās mašīnas labāk, varbūt nekā pārējiem.  
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www. Delfi.lv 

vikipēdija.lv 
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