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Ievads
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) stratēģija 2017.2019.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir VTUA vidēja termiņa plānošanas un vadības
dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru Kabineta 2015.gada 28.aprīļa instrukcijā
Nr.3 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās
ieviešanu” minētajām prasībām.
Stratēģija izstrādāta, ievērojot Zemkopības ministrijas Darbības stratēģijā 2017.2019.gadam noteiktos uzdevumus un mērķus.
Stratēģijas mērķis ir noteikt 2017.-2019.gada kopējos darbības virzienus, kuru
ietvaros VTUA struktūrvienības plāno un organizē savu darbu, ņemot vērā pieejamo
finansējuma apjomu šajā periodā.
Stratēģija nodrošina VTUA darbības plānošanu tā kompetencē esošo funkciju un
uzdevumu izpildi.
Pamatojoties uz VTUA stratēģijā noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, izstrādā
gada darba plānu, kas satur informāciju par konkrētiem pasākumiem, uzdevumiem un par
to īstenošanu atbildīgajām struktūrvienībām.
VTUA vīzija: labākā traktortehnikas un tās vadītāju uzraugošā institūcija Eiropas
Savienībā.
VTUA misijas:
Uz klientiem (īpaši lauksaimniecības nozarēs strādājošajiem) vērsta institūcija,
kas nodrošina:
1. cilvēku veselībai un videi nekaitīgas traktortehnikas/mašīnu izmantošanu
tautsaimniecībā, kas tiek vadīta/ darbināta ar kvalificētu speciālistu palīdzību;
2. izpratni par Latvijas lauksaimniecības nozaru vēsturi, popularizējot to
materiālās un nemateriālās liecībās, kā arī pozicionējot izcilu personību nozīmi vēstures
veidošanā un pausto ideju aktualitāti.
VTUA mērķi:
1. nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas
traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību;
2. nodrošināt traktortehnikas vadītāju mācību procesa uzraudzību un atestāciju;
3. uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo
sistēmu;
4. iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un
popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas
laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.
VTUA darbības pamatprincipi:
Tiek augstu vērtēti ikdienas darbā un tos ievēro visi darbinieki un amatpersonas,
pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, klientiem, kolēģiem,
padotajiem vai vadību:
- tiesiskums;
- atklātība;
- cieņa;
- pieejamība
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I.VISPĀRĪGĀ DAĻA
1.1. VTUA darbības pilnvarojums (mandāts)
Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.937
“Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums” (turpmāk –nolikums), VTUA ir
zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs
VTUA pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

1.2. Darbības virzieni
VTUA savu stratēģiju veido, balstoties uz ZM darbības virzienu „Nozaru
uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” un ZM budžeta programmas“21.00.00 Valsts
atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un
valsts uzraudzība lauksaimniecībā”, apakšprogrammu „21.02.00 Sabiedriskā finansējuma
administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”.
VTUA darbības virzieni stratēģijas darbības laikā ir šādi:
 traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana ar mērķi regulēt
traktortehnikas un tās piekabju īpašuma un turējuma tiesības un aizsargāt
fiziskajām un juridiskajām personām piederošo mantu;
 traktortehnikas, tās piekabju un lauksaimniecības iekārtu tehniskā kontrole un
uzraudzība ar mērķi nodrošināt traktortehnikas, tās piekabju un velkamo
piekabināmo mašīnu lietošanas drošību;
 traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma uzraudzība ar
mērķi uzturēt kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguves un pārbaudes sistēmu
traktortehnikas vadītājiem;
 traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzība ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas
traktortehnikas un tās piekabju pieejamību un izmantošanu;
 valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā
sistēma" uzturēšana ar mērķi nodrošināt VTUA uzturētās VIS sniedzamās
informācijas pieejamību un kvalitāti klientiem;
 muzeju darbība ar mērķi saglabāt lauksaimniecības nozares kultūrvēsturisko
mantojumu un iepazīstināt ar to sabiedrību.

1.3.VTUA prioritātes
VTUA darbības prioritātes, kurām koncentrēti nozīmīgākie iestādes resursi, atbilstoši
stratēģiskajiem darbības virzieniem ir šādi:
o nodrošināt VTUA uzticēto funkciju un uzdevumu kvalitatīvu, savlaicīgu un
klientorientētu izpildi;
o nodrošināt VTUA VIS pilnveidošanu, radīt iespēju uzkrāt un sistematizēt datus, lai
nodrošinātu datu apstrādi un starpsistēmu datu apmaiņu VIS saistītajām institūcijām,
kā arī ieviešot virkni elektronisko pakalpojumu sabiedrības locekļiem;
o pilnveidot publisko maksas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ieviešot elektronizētos
pakalpojumus;
○ iestrādāt normatīvajos aktos kā obligātu prasību par traktortehnikas un tās piekabju
īpašumtiesību nostiprināšanu, lai nodrošinātu personu mantas (traktortehnikas un tās
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piekabju) īpašumtiesību aizsardzību un procesa sakārtotību;
○ nodrošināt efektīvus uz riska novērtēšanu balstītus uzraudzības un kontroles
pasākumus VTUA;
○ nodrošināt muzejos esošā Nacionālā krājuma priekšmetu saglabāšanu, aprūpi un
izmantošanu, piesaistot ES finansējumu;
○ veicināt informācijas apmaiņu, kontroli un sadarbību ar traktortehnikas un tās piekabju
tirdzniecības uzņēmumiem, lai nodrošinātu drošu, cilvēku dzīvībai, veselībai un
personas mantai, videi nekaitīgu preču laišanu apgrozībā un pakalpojumu sniegšanu;
○ veicināt principa “Konsultē vispirms” ieviešanu VTUA darbībā

2. VTUA darbības virzienu raksturojums
2.1.Darbības virziena nosaukums: Traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana.
Esošās situācijas apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un 2017. gada 06. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313
“Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” prasībām, VTUA veic īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz traktortehniku un tās piekabēm, izsniedzot reģistrācijas apliecības, numura zīmes un
to reģistrējot VIS. Reģistrācijas procesā tiek mainītas īpašuma tiesības starp atsavinātāju un ieguvēju,
attiecībā uz konkrēti identificējamu traktortehniku vai tās piekabi.
Attīstoties lauksaimniecības ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un iekārtām, pieaug nepieciešamība
veikt īpašuma tiesību nostiprināšanu arī maināmām velkamām iekārtām. Šī situācija pieprasa pilnveidot
VIS sistēmu, ieviešot jaunas sadaļas un veikt grozījumus normatīvajos aktos.
Traktortehnikas un tās piekabju īpašniekiem, lietotājiem, uzraugošajām valsts iestādēm, sabiedrībai
kopumā ir svarīgi, lai šie tautsaimniecībā iesaistīt ražošanas līdzekļi būtu uzskaitīti un definēti. Lai
pildītu iepriekš minēto, pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas tiek veikta tās tehnisko datu
salīdzināšana, kas ir ļoti svarīgs sākotnējais process nostiprinot īpašuma tiesības. Šo procesu var būtiski
uzlabot izmantojot digitālus, kombinētus tehniskos līdzekļus (mobilie telefoni ar datora funkcijām,
planšetdatori utml.), lai uzkrātu VIS pietiekoši lielu un būtisku informāciju par katru tehnikas vienību.
Traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšanu veic vidēji 50 inspektori visā valsts
teritorijā atkarībā no sezonas un pēc nepieciešamības darba procesā tiek iesaistīts arī juridiskais atbalsts.
Klientiem, kuriem nepieciešams nostiprināt īpašuma tiesības traktortehnikai vai tās piekabei ir iespēja
arī ārpus biroja norēķināties par pakalpojumiem izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Bezskaidras
naudas norēķini ir ļoti ērti un ekonomē resursus abām pusēm.
VTUA prognoze nākošajam periodam par šo darbības virzienu ir aptuvena, jo nav iespējams zināt
klientu pieprasījumu pēc reģistrācijas pakalpojumiem, sakarā ar lauksaimniecības un citu saistīto
nozaru attīstības tempiem un paredzēto valsts atbalstu.
VTUA stiprās puses darbības virziena ietvaros ir šādas:
 tiek nodrošināts, ka nav monopolizēta situācija valstī, attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļu
reģistrāciju;
 vairāk kā 20 gados veidotā VTUA VIS un 55 gadi uzkrātā pieredze traktortehnikas uzraudzības
6

VTUA darbības stratēģija 2017.- 2019.g.

jomas;
 publisko maksas pakalpojumu izcenojumi VTUA ir zemāki salīdzinot tos ar citu ES dalībvalstu
līdzīgu pakalpojumu izcenojumiem;
 lielāko daļu pakalpojumu sniegšana, klientiem pietuvinātā veidā (izbraukšana uz saimniecībām,
uzņēmumiem, respektējot sezonalitāti un klientu aizņemtību lauku u.c darbos);
 iespēja klientiem norēķināties par pakalpojumiem (arī ārpus biroja) izmantojot bezskaidras
naudas norēķinus;
 pakalpojumu sniegšanā pakāpeniski tiek nodrošināts četru acu princips, birojos videofiksēšna,
un tehnisko datu salīdzināšanas ietvaros fotofiksēšanas kameras.
 Iespēja klientiem ērtāk un pieejamāk saņemt publiskos maksas pakalpojumus.
VTUA vājās puses un riski darbības virziena ietvaros ir šādi:
 VTUA finansējuma apgrūtinoša prognoze, jo nav iespējams zināt klientu pieprasījumu pēc
reģistrācijas pakalpojumiem nākošajiem periodiem, sakarā ar lauksaimniecības un citu saistīto
nozaru attīstības tempiem un nozarēs paredzēto valsts atbalstu;
 Materiāli tehniskais nodrošinājums- IT rīku nepietiekamais apjoms;
 Ierobežota datu pārraides tīkla (t.sk.interneta) darbība;
 sniegto publisko maksas pakalpojumu pašizmaksas nodrošinājums ir atkarīgs no sniegto
pakalpojumu apjoma.
Darbības virziena mērķis: regulēt traktortehnikas un tās piekabju īpašuma un turējuma tiesības un
aizsargāt fiziskajām un juridiskajām personām piederošo mantu.

Darbības
rezultāts

Lauksaimniecības
un
mežsaimniecības
tehniskā
uzraudzība
( īpašumtiesību
nostiprināšanas
jomā)

Rezultatīvais rādītājs

2017.g.

2018.g.

2019.g.

Traktortehnikas
reģistrācija (skaits) , ts.k:

15 000

15 500

15 500

4600

4700

10900

10800

Veikto pirmreizējā
traktortehnikas un tās
piekabju reģistrāciju VIS
skaits
Veikto īpašuma tiesību
maiņas reģistrācijas
iepriekš VIS reģistrētai
traktortehnikai vai tās
piekabēm skaits

4500

10500

Svarīgākie vidēja termiņa uzdevumi:
 veikt tautsaimniecībā aktīvās traktortehnikas, tās piekabju un maināmo velkamo iekārtu
īpašuma tiesību reģistrāciju VIS;
 veikt datu aktualizēšanu VIS, piemēram, precizējot VIS ievadītos datus u.c.
 nodrošināt inspektorus ar tehniskajām ierīcēm (ierīces ar datora funkcijām, planšetdatori
utml.), lai fiksētu nepieciešamos parametrus, kuri tiešsaitē nonāk VIS uzkrāšanai un
turpmākai īpašuma tiesību nostiprināšanas veikšanai;
 izstrādāt attiecīgus IT risinājumus, lai nodrošinātu datu pārnešanu no mobīlajām
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tehniskajām ierīcēm uz VIS;
Darbības virziena īstenošanas resursi: VTUA rīcībā ir minimāli nepieciešamie tehniskie līdzekļi un
26 biroji visas valsts teritorijā. 2017.gadā VTUA iesaistījās ERAF finansētā projektā ar atbilstošām
aktivitātēm, lai ieviestu mūsdienu prasībām atbilstošus rīkus un tehnoloģijas. Tāpat VTUA saņem
darbības virziena nodrošināšanai datus no sekojošām valsts iestādēm: Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija u.c.
2.2.Darbības virziena nosaukums: Traktortehnikas, tās piekabju un augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas iekārtu tehniskā kontrole un uzraudzība.
Esošās situācijas apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un 2009.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.30
„Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
prasībām VTUA nodrošina valsts funkciju traktortehnikas un tās piekabju tehniskās kontroles un
uzraudzības jomā (saskaņā ar normatīvajiem aktiem traktortehnikai un tās piekabēm valsts tehniskā
apskate ir jāveic ne retāk kā reizi gadā). Sakarā ar traktortehnikas un tās piekabju parka izmaiņām,
ikgadēji tiek plānoti traktortehnikas un tās piekabju ikgadējie valsts tehnisko apskašu grafiki. Jebkuram
klientam ir iespēja individuāli šo pakalpojumu saņemt sev izdevīgā laikā un vietā, jo VTUA 26 biroji
atrodas lielākajās pilsētās visas valsts teritorijā. Normatīvo aktu prasību ievērošana, atbilstošs materiāli
tehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls VTUA nodrošina kvalitatīvu publisko maksas
pakalpojumu sniegšanu. VTUA sniedz iespēju klientiem par publiskajiem maksas pakalpojumiem
norēķināties arī izbraukumos ar bezskaidras naudas norēķiniem. Publisko maksas pakalpojumu
izcenojumi VTUA ir ievērojami zemāki salīdzinot tos ar citu ES Dalībvalstu līdzīgu pakalpojumu
izcenojumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491 "Noteikumi par augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām" VTUA veic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
pārbaudes. VTUA ir sertificēta Valsts augu aizsardzības dienestā un akreditēta SIA “Standartizācijas,
akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojā (LATAK).
Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes veic četri VTUA inspektori no sekojošiem birojiem –
Limbaži, Kuldīga, Jelgava un Rēzekne, tādejādi tiek aptverta visu Latvijas teritoriju, kas nodrošina
ātru pakalpojumu sniegšanu un salīdzinoši mazākas izmaksas lauksaimniekiem.
Lai samazinātu nepieciešamo laiku un uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, traktortehnikas
tehniskajai kontrolei un uzraudzībai, inspektorus nepieciešams nodrošināt ar mobilajām tehniskajām
ierīcēm (viedtelefoni, planšetdatori utml.). Šobrīd, lai saņemtu svarīgu nepieciešamo informāciju,
piemēram, OCTA polises derīguma termiņu, sniedzot šo pakalpojumu tiek lietoti saziņas līdzekļi, kas
nav pietiekoši efektīvi un ātri.
VTUA stiprās puses darbības virziena ietvaros ir šādas:
 tiek nodrošināts, ka nav monopolizēta situācija valstī attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļu
reģistrāciju;
 vairāk kā 20 gados veidotā VTUA VIS un 55 gadi uzkrātā pieredze traktortehnikas uzraudzības
jomas;
 publisko maksas pakalpojumu izcenojumi VTUA ir zemāki salīdzinot tos ar citu ES Dalībvalstu
līdzīgu pakalpojumu izcenojumiem;
8

VTUA darbības stratēģija 2017.- 2019.g.



iespēja klientiem norēķināties par pakalpojumiem arī ārpus biroja, izmantojot bezskaidras
naudas norēķinus;
VTUA vājās puses un riski darbības virziena ietvaros ir šādi:
 VTUA finansējuma apgrūtinoša prognoze, jo nav iespējams zināt klientu pieprasījumu pēc
tehniskās kontroles pakalpojumiem nākošajiem periodiem, piemēram, Valsts policijas un citu
iestāžu aktivitātēm, pārbaudot traktortehniku un tās piekabes ekspluatācijas laikā;
 sniegto publisko maksas pakalpojumu pašizmaksas nodrošinājums ir atkarīgs no sniegto
pakalpojumu apjoma;
 neapmierinošs mobilo sakaru pārklājums atsevišķās lauku teritorijās;
 nepietiekams tehniskais aprīkojums, ierobežoto finanšu līdzekļu situācijā.
Darbības virziena mērķis: Nodrošināt traktortehnikas, tās piekabju un augu aizsardzības līdzekļu
iekārtu lietošanas drošību.
Darbības rezultāts

Lauksaimniecības un
mežsaimniecības tehniskā
uzraudzība
( tehniskā kontroles jomā)

Veikti uzraudzības pasākumi
vides (gaisa, zemes, ūdeņu)
piesārņojuma samazināšanai
no traktortehnikas motoru
radītām izplūdes gāzēm un
augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas iekārtām Latvijā

Rezultatīvais rādītājs
Valsts tehnisko
apskašu skaits
traktortehnikai , t.sk.
Traktortehnikai veikto
tehnisko apskašu skaits
Traktortehnikas
piekabēm veikto
apskašu skaits
Traktortehnikas
izplūdes gāzu
samazināšanas
pasākumu (motoru
jaudas mērījumi,
dūmgāžu analīžu testi,
degvielas padeves
sistēmas regulēšana)
skaits
Augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas
iekārtu pārbaužu skaits

2017.g.

2018.g.

2019.g.

57 000

57 000

57 500

42000

42000

42500

15000

15000

15000

160

160

180

50

80

100

Svarīgākie vidēja termiņa uzdevumi:
- smidzinātāju un miglotāju pārbaudes veikt saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību un
metodiku, pielietojot specializētus mērinstrumentus, iekārtas, ar kuru palīdzību pārbaudes
varēs veikt ātrāk un precīzāk. Nodrošināt pārbaužu veicējus ar labākajiem individuālajiem
darba aizsardzības līdzekļiem.
- kopējo kontroļu un uzraudzību skaitu līdz 2018. gada beigām palielināt līdz 61% no valstī
saimnieciskajā darbībā aktīvā traktortehnikas, tās piekabju un smidzinātāju parka un
turpmāk periodā šo rādītāju censties nepazemināt;
- nodrošināt inspektorus ar tehniskajām ierīcēm (ierīces ar datora funkcijām, planšetdatori
9
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-

utml.), lai fiksētu nepieciešamos parametrus, kuri tiešsaitē nonāk VIS uzkrāšanai un
turpmākai tehnisko apskašu veikšanai;
izstrādāt attiecīgus IT risinājumus, lai nodrošinātu datu pārnešanu no mobilajam
tehniskajām ierīcēm ārpus biroja uz VIS;
traktortehnikas OCTA polišu pārbaude (tiešsaites) režīmā lauku rajonos un viensētās, tādā
veidā nodrošinot „vienas pieturas aģentūras„ darbības principus;
nodrošināt inspektorus ar nepieciešamajām elektroniskajām diagnostikas ierīcēm.

Darbības virziena īstenošanas resursi: VTUA rīcībā ir minimāli nepieciešamie tehniskie līdzekļi un
26 biroji visas valsts teritorijā. 2017.gadā VTUA iesaistījās ERAF finansētā projektā ar atbilstošām
aktivitātēm, lai ieviestu mūsdienu prasībām atbilstošus rīkus un tehnoloģijas. Tāpat VTUA saņem
darbības virziena nodrošināšanai datus no sekojošām valsts iestādēm: Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija u.c.
2.3. Darbības virziena nosaukums: Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma
uzraudzība.
Esošās situācijas apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma un 2010.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.206
„Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina
traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību
kontroles kārtību” prasībām VTUA veic traktortehnikas vadītāju apmācības un mācību iestāžu
uzraudzību. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām traktortehnikas vadītāju apmācības process
pakāpeniski tiek pilnveidots, lai traktortehnikas potenciālie vadītāji sasniegtu arvien augstāku zināšanu
un prasmju līmeni. Šobrīd 138komersanti dažādās mūsu valsts pilsētās ir ieguvuši atļauju apmācīt
traktortehnikas vadītājus. Katrs jauno traktortehnikas vadītāju apmācības process vai mācību grupa tiek
uzraudzīta, lai notiktu atbilstoša un kvalitatīva zināšanu, prasmju apguve un pārbaude.
Kopš 2017.gada jūnija visā valstī ir ieviesta elektroniskā eksaminācijas sistēma, bet no jūlija visu
praktisko eksāmenu videofilmēšana, ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, mazinot korupcijas
un citus riskus.
VTUA veic traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apmācību un atestāciju. Šobrīd
mācību iestādēs, kuras ir ieguvušas atļauju traktortehnikas vadītāju apmācībai, praktisko traktortehnikas
apmācību veic 85instruktori.
Tāpat notiek sadarbība ar NVA, kura koordinē traktortehnikas vadītāju kvalifikācijas apgūšanu
personām bez patstāvīgam darba attiecībām. Ar šīm atbalsta programmām iepriekšējā periodā
traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju ir ieguvušas 71% no kopējā personu skaita, kas ieguvušas kādu no
traktortehnikas vadītāja kategorijām. Saskaņā ar NVA sniegto informāciju, bezdarbnieki, kuri ieguvuši
traktortehnikas vadītāju apliecību ir ar salīdzinoši visaugstāko procentu, kas pēcāk ir atraduši darbu.
VTUA stiprās puses darbības virziena ietvaros ir šādas:
 tiek nodrošināts, ka nav monopolizēta situācija valstī attiecībā uz traktortehnikas vadītāju
atestācijas procesu un tā nodrošinājuma uzraudzību;
 vairāk kā 20 gados veidotā VTUA VIS un 55 gadi uzkrātā pieredze traktortehnikas vadītāju
uzraudzības jomā;
 izglītots un kvalificēts personāls;
 Iespēja klientiem veikt traktortehnikas vadītāju apliecību apmaiņu un traktortehnikas vadīšanas
10
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eksāmenu 26 teritoriālajos birojos un teorētisko eksamināciju 15 teritoriālajos birojos.
VTUA vājās puses un riski darbības virziena ietvaros ir šādi:
 VTUA finansējuma apgrūtinoša prognoze, jo nav iespējams zināt klientu pieprasījumu pēc
atestācijas un apliecības maiņas pakalpojumiem nākošajiem periodiem;
 sniegto publisko maksas pakalpojumu pašizmaksas nodrošinājums ir atkarīgs no sniegto
pakalpojumu apjoma;
 nav pietiekamā apjomā ieviests princips “konsultē vispirms”, līdz ar to komersanti paši neveic
pietiekamas aktivitātes, lai nodrošinātu apmācību procesu atbilstoši normatīvu prasībām;
 nepietiekošs tehniskais aprīkojums un traktortehnikas skaits atbilstošas kategorijas eksāmenu
nodrošināšanai.
Darbības virziena mērķis: Uzturēt kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguves un pārbaudes sistēmu
traktortehnikas vadītājiem.

Darbības rezultāts

Rezultatīvais
rādītājs

2017.g.

2018.g.

2019.g.

Nodrošināta
traktortehnikas vadītāju
kvalifikācija (zināšanas
un prasmes)

Kārtoto eksāmenu
skaits

13000

13300

13500

Traktortehnikas vadītāju
uzraudzība

Izsniegto
(apmainīto)
apliecību skaits

9000

9300

10000

Pārbaužu skaits
gada laikā

420

300*

300*

Pārbaužu skaits
gada laikā

6

8

10

Veiktas mācību procesa
pārbaudes
Veiktas mācību procesa
pārbaudes sadarbībā ar
NVA

*- sakarā ar to, ka plānots ar 2018.gadu optimizēt traktortehnikas kategoriju skaitu, kā arī to iegūšanas veidu (uzsvars uz
pašmācības apguvi), paredzams, ka mācību grupu skaits samazināsies

Svarīgākie vidēja termiņa uzdevumi:
 turpināt pilnveidot traktortehnikas vadītāju apmācības procesu, aktīvi pielietojot
“konsultē vispirms” principu, ieviešot uzņēmējiem sagatavotas paškontroles anketas un
līdz ar šo saistīto normatīvo aktu precizēšanu;
 nodrošināt praktisko eksāmena norisi ar VTUA traktortehniku un tās piekabēm;
 datorizēta traktortehnikas vadītāju un braukšanas instruktoru eksaminācijas ieviešana
ceļu satiksmes noteikumos;
 papildināt teorētisko eksāmenu daļu ar (10–15) jautājumiem, kas aptver traktortehnikas
uzbūvi, ekspluatāciju un darba aizsardzību (ekspluatācija un drošība); Nodrošināt
klientiem iespēju interneta vidē apgūt un izmēģināt CSN eksamināciju ar VTUA
jautājumiem.
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Nodrošināt biometrisko datu iegūšanas, uzkrāšanu un tālāku apstrādes nodošanas
iespējas izveidi.
izstrādāt priekšlikumus traktortehnikas vadītāju apliecības dizaina optimizācijai un līdz
ar to arī tehniskajiem risinājumiem;
nepieciešams izveidot atsevišķu pārbaužu veicēju grupu (3-5 cilvēku sastāvā), kurā
ietilptu juridiski kvalificēti speciālisti, reģionu vadītāji, atsevišķi inspektori, kas būtu
apmācīti un kompetenti veikt skaidrojošo un uzraudzības darbu.
Izveidot VTUA pakalpojumu pieteikumu e-pieteikumu sistēmu.

Darbības virziena īstenošanas resursi: VTUA rīcībā ir minimāli nepieciešamie tehniskie līdzekļi un
26 biroji visas valsts teritorijā. 2017.gadā VTUA iesaistījās ERAF finansētā projektā ar atbilstošām
aktivitātēm, lai ieviestu mūsdienu prasībām atbilstošus rīkus un tehnoloģijas. Tāpat VTUA saņem
darbības virziena nodrošināšanai datus no sekojošām valsts iestādēm: Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija u.c.
2.4. Darbības virziena nosaukums: Traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzība.
Esošās situācijas apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.167/2013 par
lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību,
2006.gada 27,jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā
izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” un 2007.gada
18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.897 „Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un
numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī
tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību” VTUA veic traktortehnikas un
tās piekabju tirgus uzraudzību. Notiek cieša sadarbība ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un tāpat
arī darbs Tirgus uzraudzības padomē. Šobrīd 193 komersanti ir saņēmuši atļauju veikt traktortehnikas
vai tās piekabju tirdzniecību.
Iepriekšējā periodā galvenokārt ir noticis konsultatīvais darbs ar komersantiem, kas nodarbojas ar
traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību, skaidrojot noteiktās tirgus prasības. Regulāri tiek rakstiski
sniegtas un skaidrotas jaunākās izmaiņas normatīvajos aktos. Tāpat VTUA mājas lapā tās lietotāji tiek
informēti par svarīgākajām prasībām iegādājoties jaunu traktoru vai to piekabi. Regulāri notiek
konsultācijas ar lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai skaidrotu aktuālos tirgus
nosacījumus.
Traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzību veic vidēji 50 inspektori atkarībā no sezonas un pēc
nepieciešamības tiek iesaistīts procesā arī juridiskais atbalsts.
VTUA stiprās puses darbības virziena ietvaros ir šādas:





izglītots un kvalificēts personāls;
iespēja klientiem ērtāk un pieejamāk saņemt publiskos maksas pakalpojumus;
Nodrošināta laba informācijas apmaiņa ar pilnvarotajiem traktortehnikas tirgotājiem kā Latvijā,
tā ārvalstīs;
daļa VTUA sniegtie pakalpojumi ir tieši saistīti ar traktortehnikas un tās piekabju tirgus
uzraudzību.

12

VTUA darbības stratēģija 2017.- 2019.g.

VTUA vājās puses un riski darbības virziena ietvaros ir šādi:




nepietiekošs (pretrunīgs) normatīvo aktu regulējums tirgus uzraudzības jomā;
kompetenču dalījums vairāku resoru ietvaros (ZM un LM);
sniegto publisko maksas pakalpojumu pašizmaksas nodrošinājums ir atkarīgs no sniegto
pakalpojumu apjoma.

Darbības virziena mērķis: Nodrošināt kvalitatīvas traktortehnikas un tās piekabju pieejamību un
izmantošanu.

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Notikušas tirdzniecību Pārbaužu skaits gada
vietu pārbaudes
laikā
Dalība tirgus padomes
Sēžu skaits gada laikā
sēdēs

2017.g.

2018.g.

2019.g.

70

80

70

3

3

3

Svarīgākie vidēja termiņa uzdevumi:
 sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi turpināt un uzlabot kontroli, lai
brīvā preču apritē nenonāktu Eiropas tirgus prasībām neatbilstoši traktori un to piekabes;
 VIS traktortehnikas un tās piekabju sadaļas pārveidošana atbilstoši tirgus un normatīvo
aktu prasībām;
 izmaiņas sniedzamajās tirgus uzraudzības pakalpojumu procedūrās, lai uzlabotu to
ātrumu un kvalitāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 veicināt traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietu reģistrāciju VTUA VIS, lai
nodrošinātu iespēju ievietot aktuālo informāciju par savu tirgū piedāvāto traktortehniku
vai tās piekabēm Traktortehnikas katalogā.
Darbības virziena īstenošanas resursi: VTUA rīcībā ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi un 26 biroji
visas valsts teritorijā. Tāpat VTUA saņem darbības virziena nodrošināšanai datus no sekojošām valsts
iestādēm: Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests.

2.5. Darbības virziena nosaukums: Valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju
valsts informatīvā sistēma" uzturēšana.
Esošās situācijas apraksts:
Darbības virziena īstenošanu nodrošina Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, kas to realizē
atbilstoši savai kompetencei, pieredzei, attiecīgās funkcijas nodrošināšanai paredzētajiem finanšu
līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kārtību.
VIS ir uzkrāta informācija par traktortehniku, tās piekabēm un tās vadītājiem 20 gadu gaitā.
Atbilstoši 2013. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.161 „Noteikumi par vienoto
zemkopības nozares informācijas sistēmu” Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
informācijas sistēmās apkopotie dati tiek apvienoti vienotā Zemkopības nozares informācijas sistēmā.
Vienotās Zemkopības nozares informācijas sistēmas pārzinis un turētājs ir ZM kā Vadošā iestāde.
Vienotās zemkopības nozares informācijas sistēmas izveide pavēra iespējas nodrošināt plašāku VIS
integrācijas un IKT resursu izmantošanu vienlaikus nodrošinot plašāku VTUA sniegto e13

VTUA darbības stratēģija 2017.- 2019.g.

pakalpojumu pieejamību.
VTUA iekļaušanās vienotā nozares IKT infrastruktūras, finanšu, lietvedības, personāl vadības
sistēmu un KAC darbībā ir sniegusi iespēju efektīvāk realizēt iestādei noteiktās funkcijas, vienlaikus
nozares ietvaros minimizējot ar tām saistīto atbalsta procesu izmaksas.
VTUA sniegto e-pakalpojumu ietvaros tika nodrošināta iespēja, bez maksas fiziskām
personām iepazīties ar VIS esošo informāciju par sevi, kā arī savā īpašumā esošu traktortehniku un
traktortehnikas vadītāja apliecību. Būtisks izaicinājums VIS darbības nodrošināšanā ir sistemātiska
IKT tehniskās infrastruktūras modernizācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu tās darbību
ilgtermiņā.

Aizvien pieaugošā noslodze, uzkrātais informācijas apjoms (vairāk kā 10% pamatdatu gadā) un
sniegto pakalpojumu gadījumu skaits prasa nodrošināt atbilstošu pakalpojumu, pietiekami jaudīgu un
modernu tehnisko infrastruktūru, kas spētu uzglabāt, apstrādāt apjomīgu informācijas daudzumu un
nodrošināt ātru, efektīvu informācijas izsniegšanu un datu drošu uzglabāšanu.
VIS un VTUA IKT infrastruktūras iekļaušana vienotā Zemkopības nozares informācijas sistēmā
nodrošināja iespēju paplašināt VTUA sniegto pakalpojumu apjomu tostarp e-pakalpojumu, to
pieejamību un VIS funkcionalitāti, kā rezultātā ieviestie VTUA e-pakalpojumi ZM un tās padotības
iestāžu e-pakalpojumu sistēmā nākotnē tiks papildināti ar jauniem VTUA pakalpojumiem e-vidē.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra attiecīgās VIS uzturēšanas funkcijas nodrošināšanai veic šādus
uzdevumus:
•
veido un attīsta VIS un tā darbības atbalsta programmnodrošinājumu, kā arī nodrošina šo
darbu ietvaros nepieciešamo analītisko darbu;
•
veic materiāltehniskā nodrošinājuma, programmatūras, pakalpojumu iegādi un pārvaldību,
apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un
nodrošina to nepārtrauktu funkcionēšanu un drošību;
•
sniedz konsultācijas un nodrošina VIS lietotājiem tehnisko atbalstu darbā ar sistēmām;
•
piedalās VTUA normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju
normatīvo aktu projektiem;
VIS uzturēšanas funkcijas un citu iestādes funkciju attīstības realizācijai, VTUA ir uzsākusi
līdzdalību ERAF projektā - “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība”, kā mērķi ir:
 Unificētu un centralizētu Zemkopības nozares inspekcijas procesu modeļa izstrāde, to
efektivitātes palielināšanai;
 Zemkopības nozares iestāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas procesu efektivitātes
uzlabošana;
 Administratīvā sloga samazināšana zemkopības nozares pakalpojumu sniegšanas un
inspekciju ietvaros;
 Zemkopības nozares IKT atbalsta efektivitātes un kvalitātes uzlabošana;
Projekta gaitā tiks pilnveidoti un attīstīti VTUA procesi, ar to saistītā VIS funkcionalitāte un
materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī ieviesti pieci jauni e-pakalpojumi.
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VTUA stiprās puses darbības virziena ietvaros ir šādas:
- vairāk kā 20 gadus veidotā VIS ļauj sniegt sabiedrībai un resoriem informāciju mūsdienu
prasībām atbilstošā līmenī;
- VTUA VIS darbība tiek nodrošināta vienotā ZM nozares sistēmā, nodrošinot vienotu
finanšu, lietvedības, personāla, IT, KAC darbību;
- būtiskas izaugsmes iespējas, piedāvājot sabiedrībai jaunus pakalpojumus un sniegto
pakalpojumu datorizāciju (e-pakalpojumi).
VTUA vājās puses darbības virziena ietvaros ir šādas:
- normatīvo aktu prasībām neatbilstošs finansējums VIS uzturēšanas nodrošināšanai.
Darbības virziena mērķis: Nodrošināt VTUA uzturētās VIS sniedzamās informācijas pieejamību un
kvalitāti klientiem

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Nodrošināti informācijas
Sniegto elektronisko
pieprasījumi valsts,
pakalpojumu gadījumu
pašvaldības iestādēm un citām
skaits.
personām.
Nodrošināti VTUA epakalpojumi valsts,
e-pakalpojumu skaits
pašvaldības iestādēm un citām
personām.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

314 599

629 646

1 270 938

3

3

4

Svarīgākie vidēja termiņa uzdevumi:
- VIS ilgtspējīgas attīstības un darbības nodrošināšana;
- Uzsākt ERAF finansētā projekta ar realizācijas fāzi, ieviešot, mūsdienu prasībām
atbilstošus rīkus un tehnoloģijas;
- pilnveidot un paplašināt VTUA sniegto e-pakalpojumu apjomu fiziskām un juridiskām
personām;
- Veidot VTUA pakalpojumu pieteikumu sistēmu;
- ZM centralizētās IKT infrastruktūras un platformas programmatūras pielietojuma
paplašināšana VIS darbības nodrošināšanai;
- VIS darbības nodrošināšanas atbalsta sistēmu pilnveidošana un procesu automatizācija;
- VIS darbspējas pilnveidošana un paplašināšana nodrošinot tās plašāku integrāciju ar
ārējām sistēmām;
- veikt VIS centralizētās datu apmaiņas sistēmas (tiešsaistē) uzturēšanu un uzlabošanu
nodrošinot;
- VTUA sadarbības uzlabošana ar citām valsts institūcijām (VID, LAD, VAAD u.c.), kas
savu funkciju nodrošināšanai var izmantot VIS un VTUA resursus;
- nodrošināt plaša mēroga un satura statistikas datu sniegšanu, elektroniskā veidā;
- uzlabot informācijas sniegšanu (elektroniskā veidā) klientiem par traktortehnikas apriti
(reģistrācijas, tehnisko apskašu vēsturi utt.);
- VTUA rīcībā esošā VIS lietotāju datortehnikas un tehniskā nodrošinājuma plānveida
atjaunošana.
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2.6. Darbības virziena nosaukums: Muzeju darbība.

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Muzeju apmeklētāju
skaits,t.sk.:
K.Ulmaņa piemiņas muzeja
„Pikšas” nodaļai.
Latvijas lauksaimniecības
Latvijas lauksaimniecības
muzeja nodaļai.
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana
Ekspozīciju skaits, t.sk:

2017.g.

2018.g.

2019.g.

7 000

7 000

7 000

4000

4000

4000

3000

3000

3000

40

40

40

K.Ulmaņa piemiņas muzeja
25
25
25
„Pikšas” nodaļai
Latvijas lauksaimniecības
15
15
15
muzeja nodaļai
Svarīgākie vidējā termiņa uzdevumi K.Ulmaņa piemiņas muzeja nodaļā „Pikšas” un Latvijas
lauksaimniecības muzejā :
- nodrošināt ES finansēto projektu ieviešanu un esošo projektu pienācīgu uzturēšanu;
- pabeigt muzeja akreditācijas procesu 2018.gadā;
- nodrošināt mērķtiecīgu sadarbību ar novada domēm, lai veicinātu skolēnu, pasākumu
apmeklētāju, transporta jautājuma risināšanu, lai nokļūtu uz muzejā rīkotajiem pasākumiem, tai
skaitā, stundām muzejā;
- nodrošināt iespēju muzeju apmeklētājiem iegādāties ar muzeju tematiku saistītus suvenīrus;
- uzlabot muzeju infrastruktūru paplašinot iespējas piesaistīt muzejam jauniešu auditoriju;
- jāizstrādā muzeja eksponātu restaurācijas plāns, nodrošinot tā izpildi;
- nodrošināt video monitoringu muzejos;
- paplašināt iespēju saņemt informāciju par muzeju tematikām svešvalodās.
Darbības virziena īstenošanas resursi:
- darbības virzieni abos muzejos tiek īstenoti ar VTUA resursiem, saskaņā ar apstiprināto kārtējā
gada budžetu;
- nelielu atbalstu K.Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” nodaļai vasaras un rudens mēnešos sniedz
Dobeles novada pašvaldība, nodrošinot muzeju vidēji ar diviem strādniekiem muzeja teritorijas
uzkopšanas darbu nodrošināšanai.
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3. VTUA darbības spēju izvērtējums.
3.1. VTUA organizatoriskā struktūra
VTUA darbību nodrošina iestādes vadītājs, struktūrvienības un biroji 26 valsts lielākajās
pilsētās.
VTUA
DIREKTORS
Iekšējās kontroles speciālisti

TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS

MUZEJU UN RESURSU VADĪBAS DEPARTAMENTS

DEPARTAMENTS

Finanšu nodaļa

Latvijas lauksaimniecības

Jurists

muzeja nodaļa

nodaļa
Rīgas reģiona nodaļa

Juridiskā un atbalsta

Vidzemes reģiona
nodaļa

nodaļa
K. Ulmaņa piemiņas
muzeja
Informācijas tehnoloģiju

Latgales reģiona

„Pikšas” nodaļa

Zemgales reģiona

Kurzemes reģiona nodaļa

nodaļa

nodaļa

3.2. VTUA iekšējās kontroles sistēma
Lai nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku VTUA darbību atbilstoši tās
kompetencei, izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem resursiem, iestādē ir
izveidota un nepārtraukti tiek pilnveidota iekšējās kontroles sistēma.
Kā būtiskākie VTUA iekšējās kontroles sistēmas darbības faktori ir
 ikgadējā darbības plānošana;
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 kontroles pasākumu veikšana un kontroles vides pilnveidošana;
 risku mazināšana;
 uzraudzība.
Ikgadējās darbības plānošanas mērķis ir VTUA ilgtermiņa un vidēja termiņa
plānošanas dokumentos noteikto darbības rezultātu sasniegšana.
Lai īstenotu iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un nodrošinātu valsts
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī ņemot vērā risku analīzi, VTUA ir izveidotas
iekšējās kārtības, instrukcijas un noteikumi t.sk. Ētikas kodekss, kas nosaka darbinieku
ētikas principus sadarbībai ar klientiem un lobētājiem. Sagatavotie dokumenti nosaka
nepieciešamos kontroles pasākumus, nodrošina vienotu pieeju procesu īstenošanā un
veido iekšējās kontroles vidi. Savukārt, kontroles pasākumu efektivitāti vērtē gan VTUA
iekšējās kontroles speciālisti, gan Zemkopības ministrijas iekšējie auditori.
Iekšējās kontroles sistēmas darbības uzraudzībai – katru gadu tiek veikts VTUA
pamatdarbības un vadības un atbalsta sistēmu risku t.sk. krāpšanas, interešu konflikta un
korupcijas risku mazinošo pasākumu novērtējums. Atbilstoši sistēmu risku vērtējumam
un pieejamajiem resursiem, VTUA iekšējas kontroles speciālisti un reģionālo nodaļu
vadītāji veic procesu un atsevišķu darbību pārbaudi, lai novērtētu noteikto funkciju un
uzdevumu izpildes kvalitāti un identificētu nepieciešamās korekcijas tiesību aktos un
uzlabojumus procesos. Savukārt, Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļa, regulāri
veicot iekšējos auditus, vērtē vai VTUA iekšējās kontroles sistēmas darbība spēs
nodrošināt VTUA noteikto mērķu sasniegšanu.
Saskaņā ar ES struktūrfondu projektā pieejamo finansējumu, VTUA plāno būtiski
uzlabot valsts informācijas sistēmas darbību iekļaujot tajā arī automātiskās kontroles, kas
samazinātu gan darbību riska faktorus, gan nepieciešamo resursu patēriņu kontroles
pasākumu veikšanai.

3.3. VTUA Atbalsta funkcijas
VTUA atbalsta funkcijas nodrošina Muzeju un resursu vadības departamenta
Finanšu nodaļa, Juridiskā un atbalsta nodaļa, daļēji Informācijas tehnoloģiju nodaļa, jo
viena no VTUA funkcijām ir valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās
vadītāju valsts informatīvā sistēma" uzturēšana, daļēji K.Ulmaņa piemiņas muzeja
“Pikšas” nodaļa un Latvijas Lauksaimniecības muzeja nodaļa. Atbalsta funkcijas
nodrošina arī Tehniskās uzraudzības departamenta jurists, sabiedrisko attiecību
speciālists, kā arī daļēji darbinieki, kuri papildus tiešajiem amata pienākumiem pilda
darba aizsardzības un darba drošības pienākumus.

3.4. VTUA cilvēkresursi
VTUA nodrošina valsts funkcijas un uzdevumus ZM padotībā vairāk kā 55 gadus
visā Latvijas teritorijā, dažādos juridiskos statusos.
VTUA cilvēkresursu attīstības rīcībpolitikas mērķis ir – profesionāli, kompetenti
un motivēti darbinieki, kuri nodrošina atbildīgu un efektīvu VTUA funkciju izpildi.
VTUA plāno orientēties nevis uz formalizētu veicamo darba pienākumu un
uzdevumu definēšanu, bet uz konkrētu cilvēku, kas šos pienākumus veic -viņa spējām,
prasmēm un rīcību.
Vienlaikus tiks ņemti vērā Valsts pārvaldes reformu plānā 2020.definētie virzieni
un konkrētās rīcības.
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Pie kam arvien vairāk vadītāji un arī personāls tiks vērtēti izmantojot darba
snieguma rādītājus, kuri būs orientēti uz rezultātu, nevis procesa mērīšanu.
VTUA amatu pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar VTUA 2016.gada 17.marta
iekšējo normatīvo aktu Nr.1-24/3 “Vakanto amatu pretendentu atlases, vērtēšanas un
pieņemšanas darbā kārtība”. Informāciju par vakancēm tiks publicēta VTUA mājas
lapā, atsevišķos gadījumos reģionālajos laikrakstos, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. Katra pretendenta vērtēšanai uz rīkojuma
pamata tiks izveidota konkursa komisija, tiks apstiprināti kritēriji ar prasībām noteikto %
vērtību pretendentu vērtēšanai.
Personāls arī turpmāk tiks informēts par karjeras izaugsmes iespējām VTUA
ietvaros. Esošajam personālam tiks dota priekšroka amata maiņai VTUA.
Darbinieki arī turpmāk tiks motivēti regulāri paaugstināt savu kompetenci,
apzinīgi un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus un līdzdarboties VTUA attīstībā.
Katru gadu, sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu, tiek izstrādāts VTUA
apmācību plāns. Apmācības kursi, kurus regulāri būs jāapmeklē visām VTUA
amatpersonām ir ”Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā”, lai
nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs. Kā arī regulāri VTUA
darbinieki tiks nosūtīti uz kursiem “Darbs ar klientu”, lai pilnveidotu un attīstītu
saskarsmes
prasmes
ar
klientiem.
Lai
izzinātu
VTUA
darbinieku
apmierinātību/neapmierinātību ar personāla vadības procesiem un sistēmu, katru gadu
tiks organizēta personāla anketēšana pēc kritērijiem: personāla apmācība un attīstība,
personāla novērtēšana, darba samaksas organizācija/materiālā stimulēšana, darba drošība
un veselība. Anketēšanas rezultāti tiks apkopoti un tiks izmantoti minēto kritēriju
pilnveidošanai.
2016.gada nogalē iestādē bija 88 nodarbinātie, no tiem 53 ierēdņi un 35
darbinieki, kur lielākais pārsvars nodarbināto ir vīrieši (75 %). Uz 2017.gada vidu VTUA
ir 92 nodarbinātie, no tiem 53 ierēdņi un 39 darbinieki.
VTUA personāla izglītība radītāji
Rādītājs
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība
Amata vietās nodarbināto kustība 2016.gadā
Rādītājs
Personu skaits, ar ko pārtrauktas tiesiskās/civildienesta attiecības pārskata
gadā
Personu skaits, ar kurām nodibinātas tiesiskās/civildienesta attiecības
pārskata gadā
Personāla rotācijas koeficients*
Personāla atjaunošanās koeficients**
Personāla mainība***

Skaits
65
15
5
7

Skaits
11
9
0,29
0,13
0,16 (16%)

* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atbrīvoto skaits)/strādājošo vidējais skaits
**Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto personu skaits/strādājošo vidējais skaits
***Personāla mainība = atbrīvoto skaits/ strādājošo vidējais skaits
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VTUA darbinieku mainība ir neliela, līdz ar to netiek īpaši plānoti specifiskie pasākumi personāla noturēšanai. VTUA darba samaksa amatpersonām/darbiniekiem tiek
un tiks noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību” noteikto kārtību un apmēru. Izmaiņas VTUA struktūrā ir iespējamas,
pamatojoties uz jaunajiem izaicinājumiem, lemjot par labāko vadības modeli, ar kuru
visefektīvāk var sasniegt izvirzītus mērķus.

3.5. IT un materiāltehniskais nodrošinājums
Ņemot vērā straujo IKT attīstību un e-sabiedrības attīstības dinamiku Latvijā
aizvien būtiskāka ir efektīva komunikācijai ar sabiedrību, NVO, kā arī administratīvā
sloga samazināšanas aktivitātes. Atbilstoši šiem priekšnosacījumiem VTUA stratēģijas
periodā no 2017.–2019. gadam, kā pamat kritērijus ir akcentējusi – iekšējo procesu
pilnveidošanu, IT drošību, informācijas pieejamību un e-pakalpojumu attīstību. Uzsāktā
ZM centralizētās IKT infrastruktūras izmantošana VTUA darbības nodrošināšanai ir
sniegusi iespēju plānot un ilgtermiņā realizēt plaša apjoma VIS un atbalsta sistēmu
attīstības darbus. Šo darbu realizācijā būtiska ir VIS platformas programmatūras un
VTUA VIS lietotāju darba vides modernizācija, kas ir priekšnosacījums šīs stratēģijas
mērķu sasniegšanai. Stratēģijas mērķu sasniegšanai tās darbības laikā tiks realizēts
ERAF projekts “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība”, kā ietvaros ne tikai tiks nodrošināta iestādes
procesu un nozares ietvaros realizēto starpiestāžu procesu pilnveidošana, bet arī
vienlaikus tiks nodrošināta projekta mērķiem atbilstoša VIS sistēmas attīstīšanu, tās
platformas programmatūras pilnveidošana, kas sniegs iespēju nodrošināt jaunus epakalpojumus, pilnveidot un automatizēt funkciju izpildes un atbalsta procesus, kā arī
ilgtermiņā sniegs iespēju nodrošināt atbilstošu IT drošības risinājumu implementāciju.
Saskaņā ar ikgadējo publisko iepirkumu plānu, VTUA tiks organizēti iepirkumi,
iepirkumu procedūras, kā arī veiktas iegādes Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), lai
nodrošinātu VTUA ar funkciju izpildi nepieciešamajām materiālajām un nemateriālajām
vērtībām. VTUA amatpersonas amata pienākumu izpildei izmanto 56 dienesta
transportlīdzekļus, no kuriem 44 ir vecāki par 10 gadiem. Lai ekonomētu degvielas
iegādes izmaksas, VTUA pakāpeniski aprīko dienesta transportlīdzekļus ar gāzes
iekārtām.
Iekšējā audita funkciju VTUA nodrošina ZM Iekšējā audita nodaļa, saskaņā ar
apstiprināto plānu.VTUA 2017.gadā ir pieņemti darbā divi iekšējas kontroles speciālisti,
kas regulāri veiks esošās iekšējās kontroles vides novērtējumu, sniedzot priekšlikumus kā
arī organizēs un veiks attiecīgus pasākumus tālākai attīstībai un risku mazināšanai.VTUA
ir izveidojis iekšējās kontroles sistēmas darbību, lai nepieļautu vai minimizētu interešu
konflikta situācijas darbinieku darbā. VTUA ir ieviesta elektroniskā darbinieku
novērtēšanas sistēma NEVIS. Atbilstoši identificētajām mācību vajadzībām, tiek
sastādīts ikgadējais mācību plāns. VTUA intraneta portālā tiek nodrošināta visa darba
procesā nepieciešamā informācija (rīkojumi, procedūras, rokasgrāmatas, metodikas).
2017.gadā ir pilnībā ieviesta dokumentu vadības sistēma (DVS), kas nodrošina
dokumentu apriti elektroniski.
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3.6. Izmaiņas institūcijas administratīvajā darbā
Izmaiņas VTUA administratīvajā darbā ir iespējamas pēc esošās institūcijas
administratīvās, funkcionālās, teritoriālās izvērtēšanas, kā arī pamatojoties uz jauniem
nākotnes izaicinājumiem un VTUA kompetences paplašināšanos. Ikdienā vadībai
apzinoties individuālo un kolektīva darba noslodzi jālemj par piemērotāko organizācijas
vadības modeli, ar kura palīdzību var visefektīvāk sasniegt iestādes mērķus konkrētā
laika periodā. VTUA Stratēģijas periodā uzsvars tiks likts uz pārbaudes procesu
pārvērtējumu no atbilstības uz lietderību.
Kā viens no izmaiņu galvenajiem virzieniem ir paredzamas rīcību komplekss ar
kuru palīdzību tiktu mazināts institūcijas iekšējais slogs, lai rezultātā nodrošinātu lētākus
un profesionālākus pakalpojumus. Savukārt šie pasākumi mazinās administratīvo slogu
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Kopumā VTUA darbība ir balstīta uz vairākiem būtiskākajiem pakalpojumu
sniegšanas blokiem, par kuriem plašāku informāciju, t.sk. pakalpojumu cenas, var iegūt
sekojošās VTUA mājas lapas sadaļās:
-

traktortehnikas reģistrācija
(http://www.vtua.gov.lv/lv/Traktortehnikas_registracija/);
traktortehnikas vadītāji (http://www.vtua.gov.lv/lv/traktortehnikas_vaditaji/);
tehniskās apskates (http://www.vtua.gov.lv/lv/tehniskas_apskates/);
traktortehnikas tirdzniecība (http://www.vtua.gov.lv/lv/tt_tirdznieciba/);
smidzinātāju pārbaudes (http://www.vtua.gov.lv/lv/Smidzinataju_parbaudes/);
jaudas un izmešu mērījumi (http://www.vtua.gov.lv/lv/jauda_izmesi/);
Latvijas Lauksaimniecības muzeja pakalpojumi (http://www.llm.lv/);
K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” (http://www.piksas.lv/).

VTUA plānoto maksas pakalpojumu finansiālais apkopojums apskatāms tabulā:
2017.g.
2018.g.*
2019.g.*
Kopā*
VTUA maksas
pakalpojumu
1 793 564
1 793 564
1 793 564
5 380 692
plānotais kopējais
apjoms (euro)
*Maksas pakalpojumu plānotais kopējais apjoms 2018. un 2019.gadam var mainīties sakarā ar
izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī.

VTUA rīcībā jau esošie un ieplānotie resursi, kā arī institucionālās darbības
spējas, kopumā ir pietiekamas, lai stratēģijas darbības laikā nodrošinātu tās īstenošanu un
atbilstoši organizētu savu darbību.

Direktors

A.Binovskis
21

