direktors
Armands Binovskis
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – iestāde)
2014.gadu pavadījusi rosīgā gaisotnē, ir paveiktas daudzas lietas un vēl
daudzas tiek plānotas. Iestāde pārskata periodā bija vērsta uz attīstību un
inovācijām, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti ne tikai birojos uz
vietas, bet sniedzot pakalpojumu arī ārpus birojiem. Caur projektiem tika
attīstītas un nodrošinātas inovatīvas pieejas arī mūsu muzejos, kā arī
veicināta iestādes sadarbību ar citām valsts institūcijām. Prioritāšu
noteikšana, jaunu projektu izstrāde un veiksmīga to īstenošana ir sekmējusi
izaugsmi visās iestādei noteiktās jomās.
Šis pārskats dos iespēju izvērtēt gan mūsu veikumus un sasniegtos
mērķus, gan apzināt turpmāk veicamās prioritātes un uzdevumus.
Pateicos katram, kurš ir ieguldījis iestādes attīstībā un izaugsmē, kā
arī mūs klientiem, kuri ir devuši iespēju mums augt un attīstīties. Novēlu
arī turpmāk visiem kopā virzīties uz priekšu.

Ar cieņu,
Armands Binovskis
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1. Pamatinformācija par iestādi

1.1. Iestādes juridiskais statuss, izveidošana
Iestāde ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes
iestāde. Zemkopības ministrs iestādes pārraudzību īsteno ar Zemkopības
ministrijas starpniecību.
Iestādes, funkcijas, mērķus un uzdevumus nosaka Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.937 „Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras nolikums”.
Iestādes darbu organizē un vada direktors, kurš ir atbildīgs par visu
iestādei uzticēto funkciju izpildi. Iestādes direktors pilda Valsts pārvaldes
iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā
arī nosaka struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.
Iestādes struktūrshēma 2014.gadā
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1.2. Iestādes darbības jomas
Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un
apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko
un tirgus uzraudzību, traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā
nodrošinājuma uzraudzību, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un
traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu, kā arī 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.
Iestāde īsteno sekojošas 6 valsts funkcijas:
1. traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšanu;
2. traktortehnikas, tās piekabju un lauksaimniecības iekārtu tehnisko
kontroli un uzraudzību;
3. traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma
uzraudzību;
4. traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzību;
5. valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju
valsts informatīvā sistēma" uzturēšanu;
6. sabiedrības iepazīstināšanu ar lauksaimniecības nozares attīstības
vēsturi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Lai īstenotu iepriekš minētās funkcijas, iestāde pilda šādus
uzdevumus:
1. veic traktortehnikas un tās piekabju agregātu numuru
salīdzināšanu;
2. nodrošina un veic nepieciešamās darbības traktortehnikas, tās
piekabju un numurēto agregātu īpašnieku maiņas gadījumos;
3. nodrošina un veic nepieciešamās darbības traktortehnikas un tās
piekabju īpašumtiesību nostiprināšanas gadījumos;
4. nodrošina traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati
un ekspluatācijas drošības kontroli;
5. nodrošina informācijas apriti obligātās transportlīdzekļu
(traktortehnikas) vadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jomā;
6. pārbauda traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību iestāžu
materiālās bāzes un tehniskā nodrošinājuma atbilstību normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
7. veic traktortehnikas vadītāju apmācības procesa uzraudzību;
8. nodrošina traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru
apmācību un atestāciju;
9. nodrošina un veic traktortehnikas vadītāju eksaminācijas rezultātu
izvērtēšanu;
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10. uzrauga traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu
tirdzniecību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
11. informē un izsniedz tirdzniecības vietas apliecību komersantiem,
kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu
tirdzniecību;
12. nodrošina patērētāju tiesību aizsardzību, ja traktortehnikas un tās
piekabju tirgū tiek piedāvāta normatīvo aktu prasībām neatbilstoša
traktortehnika vai traktortehnikas piekabes;
13. kārto un uztur valsts informatīvo sistēmu;
14. atbilstoši kompetencei sagatavo un sniedz informāciju citiem
valsts reģistriem un datubāzēm;
15. uzkrāj, dokumentē un saglabā kultūrvēsturiskus materiālus par
Latvijas lauksaimniecības nozari un ievērojamiem lauksaimniecības
darbiniekiem;
16. nodrošina VTUA struktūrvienību – Latvijas Lauksaimniecības
muzejs un K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" (turpmāk – muzeji) –
darbību un lauksaimniecības kultūrvēsturisko priekšmetu (turpmāk –
muzeju krājums) atbilstošu uzturēšanu, uzskaiti un pārvaldību;
17. veic pētniecības un izglītojošo darbu par lauksaimniecības nozari
un tās attīstības vēsturi;
18. pilnveido un
izmanto
muzeju
krājumu
atbilstoši
normatīvajiem aktiem par muzeju krājuma veidošanu;
19. nodrošina muzeju krājuma pieejamību sabiedrībai, izglīto
sabiedrību un popularizē lauksaimniecības nozari, izmantojot muzeju
krājumu;
20. sagatavo, iekārto un uztur muzeju pastāvīgās ekspozīcijas un
izstādes par lauksaimniecības tēmām;
21. veido muzeju krājumu par izciliem lauksaimniecības nozares
darbiniekiem un viņu ieguldījumu;
22. sagatavo un vada ekskursijas muzejos, sniedz ar muzeju darbību
saistītas konsultācijas, lasa lekcijas un rīko publiskus pasākumus;
23. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām
personām;
24. veic pasākumus valsts, starptautisko projektu un programmu
īstenošanas kontrolē traktortehnikas tehniskās atbilstības novērtēšanas
jomā;
25. administrē traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts
nodevu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. Īstenojot iepriekš
minētās funkcijas 2013.gadā uzsvars tika likts uz traktortehnikas un tās
piekabju tirgus uzraudzību, pievēršot pastiprinātu kontroli traktortehnikas
un tas piekabju tirdzniecības uzņēmumiem, lai nepieļautu traktortehnikas
7

un tās piekabju tirdzniecību, kura nav paredzēta tirdzniecībai vai
ekspluatācijai ES, lai traktortehnikas tirdzniecība notiktu ievērojot
normatīvajos aktos noteiktas prasības.
2014.gadā iestāde īstenoja sekojošo budžeta programmu un
apakšprogrammu:
1. Valsts budžeta programmu 21.00.00 „Valsts atbalsts
lauksaimniecībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā”;
2. Valsts budžeta apakšprogrammu 21.00.02 „Sabiedriskā
finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”.
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1.3. Galvenās pārskata gada prioritātes
Tehniskā uzraudzībā:
 Traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana;
 Traktortehnikas un tās piekabju tehniskā kontrole un uzraudzība;
 Traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietu kontrole un uzraudzība;
 Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma
uzraudzība;
 Traktortehnikas vadītāju apliecību izsniegšanas procesa nodrošinājums;
 VIS “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”
uzturēšana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā: “Latvijas Lauksaimniecības
muzejs” un K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” darbībā:
 Darbs ar krājumu;
 Materiāli tehniskā bāze;
 Pasākumi, ekspozīcijas, izstādes.
Iestādes darbības uzlabošanā:
 Personāla vadības un juridiskais nodrošinājums;
 Finanšu vadības, tās kontroles nodrošināšana;
 Iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana;
 IT nodrošinājums;
 ES un citu starptautisku projektu vadība.
Sabiedrības informēšanā:
 regulāra sabiedrības informēšanas un piedalīšanās pasākumos;
 mājaslapas uzlabošana un aktualizēšana, lai tā būtu aizvien noderīgāks,
izsmeļošāks informācijas iegūšanas resurss.
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
2.1. Finanšu resursi
2014.gadā iestādes pamatfunkciju veikšanai nepieciešamie finanšu
līdzekļi sastāda: dotācija “Latvijas Lauksaimniecības muzeja” un K.Ulmaņa
piemiņas muzeja „Pikšas” darbības nodrošināšanai, pārējie finanšu līdzekļi
veidojas no pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Iestādes kopējais finansējums un tā izlietojums eiro
N.p.k.

2013.g.
Faktiskā
izpilde

Finansiālie rādītāji

2014.g.
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Finanšu resursi izdevumu
segšanai kopā
Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1862905

1415283

1895099

128841
1734064

130430
1284853

130430
1764669

2.
2.1.

Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi

1568685
1502393

1678455
1656208

1971921
1874831

2.1.1.
2.2

Kārtējie izdevumi
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

1502393
66292

1656208
22247

1874831
97090

1.
1.1.
1.2.

Iestāde īstenoja sekojošo budžeta programmu un apakšprogrammu:
 Valsts budžeta programmu 21.00.00 „Valsts atbalsts lauksaimniecībai,
sabiedriskā
finansējuma
administrēšana
un
valsts
uzraudzība
lauksaimniecībā”;
 Valsts budžeta apakšprogrammu 21.00.02 „Sabiedriskā finansējuma
administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi eiro
N.p.k.

1.
2.
3.
4.

Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu nosaukums
Traktortehnikas un to piekabju tehniskā
apskate
Traktortehnikas vadītāju apmācība
Traktortehnikas vadītāju apliecību
izsniegšana
Pārējie VTUA sniegtie maksas pakalpojumi
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2013.g.
Faktiskā
izpilde
618463

2014.g.
Faktiskā
izpilde
653324

180006

159221

191884

160673

743711

791451

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums salīdzinot ar
2013.gadu ir minimāls. Sakarā ar pastiprinātu Ceļu policijas kontroli
traktortehnikai un tās piekabēm uz mazākas nozīmes lauku ceļiem, kā rezultātā
lielāka uzmanība tiek pievērsta traktortehnikas un tās piekabju tehniskajam
stāvoklim salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājušās tehniskās kontroles,
kuras pieauga arī 2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu.
Sakarā ar to, ka 2014.gadā lauksaimniekiem nebija pieejami valsts atbalsta
līdzekļi modernizācijas projektos, traktortehnikas un piekabju iegādei (izņemot
kombainus) ir samazinājusies traktortehnikas un piekabju reģistrācija
(īpašumtiesību nostiprināšana). Salīdzinot ar 2013.gadu samazinājums ir 1188
vienībām.
Samazinājums vērojams arī vadītāju atestācijā (eksaminācija). Sakarā ar
iepriekš minēto, iestādes viena no prioritātēm ir vadītāju atestācija
(eksaminācija), kur iestāde pievērš ar vien lielāku uzmanību kvalifikācijas
pārbaudes sistēmas uzlabošanai, kā rezultātā traktortehnikas vadītāja apliecību
var iegūt tikai tādas personas, kas šo jomu tiešām ir apguvuši. Tomēr,
neskatoties uz stingrāku prasību ieviešanu, samazinājums, salīdzinot ar
2013.gadu ir minimāls, kas norāda, ka iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību
ir pietiekams skaits gribētāju.
Jāatzīmē, ka pieaug traktortehnikas un piekabju komercķīlu un liegumu
atzīmju skaits, kas varētu liecināt, ka lauksaimniekiem nav pieejami pietiekamā
apjomā savi brīvie finanšu līdzekļi.
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2.2. Iestādes darbības rezultatīvie rādītāji
Tehniskā uzraudzība:
N.p.k.

Rezultatīvo rādītāju nosaukums

1.
2.

Traktortehnikas reģistrācijas
Valsts tehniskās apskates (pašgājēji t.sk. traktori,
traktoru piekabes)
Traktortehnikas vadītāju apliecību izsniegšana
(nomaiņa)
Traktortehnikas vadītāju atestācija (eksaminācija)

3.
4.
5.
6.
7.

Reģistrētas komercķīlas un liegumu atzīmes
(vienībās)
Izziņas sniegšana no traktortehnikas un to vadītāju
informatīvās sistēmas
Statistikas informācijas sniegšana no traktortehnikas
un to vadītāju informatīvās sistēmas

2014.gada
plānotais
14000
53500

2014.gada
izpilde
12714
56369

15000

15063

18500

16307

3000

3500

1600

1625

300

336

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana:
„Latvijas Lauksaimniecības muzejs” nodaļa
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rezultatīvo rādītāju nosaukums
Krājuma vienību skaits
Muzeja apmeklētāju skaits
Jaunieguvumi
Pastāvīgo ekspozīciju skaits
Tematiskās izstādes muzejā
Novadīto ekskursiju skaits
Pasākumu skaits muzejā
Ceļojošās izstādes
Aptaujāto apmeklētāju skaits
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits.

2014.gada
plānotais
49000
4200
500
3
5
270
1
1
200
2

2014.gada
izpilde
49181
4614
464
4
6
279
2
1
161
0

2014.gada
plānotais
490
5000
4
9
4
170

2014.gada
izpilde
486
5350
0
9
8
108

K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas” nodaļa
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezultatīvo rādītāju nosaukums
Krājuma vienību skaits
Muzeja apmeklētāju skaits
Jaunieguvumi
Pastāvīgo ekspozīciju skaits
Tematiskās izstādes muzejā
Novadīto ekskursiju skaits
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7.

Pasākumu skaits muzejā

8.
9.
10.
11.

Lekciju (pasākumu) skaits ārpus muzeja
Ceļojošās fotoizstādes
Aptaujāto apmeklētāju skaits
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits.
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1
1
100
0

11+19
lekcijas
0
0
90
0

2.3. Iestādes darbības rezultāti 2014.gadā
2.3.1. Starpiestāžu pakalpojumi
Iestādes uzturētā VIS “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā
sistēma” nodrošina iestādes mērķu sasniegšanai nepieciešamo tehnoloģisko
atbalstu, kā arī vienlaikus kalpo kā datu un pakalpojumu avots citām iestādēm
mērķu un funkciju realizēšanai. VIS lietotāji ir valsts iestādes atbilstoši tām
deleģētajām funkcijām (LAD, VID, VP, IeM IC, UR, NVA, UGF, u.c.), kā arī
citas fiziskas un juridiskas personas, kam normatīvos aktos paredzētā kārtībā ir
tiesības saņemt informāciju no VIS.
Iestāde paplašināja savu darbību Zemkopības ministrijas un tās padotību
iestāžu vienotā Klientu apkalpošanas centra izveidē. Tika aprobēti iestādes
sniegtie e-pakalpojumi, kas pašlaik jau tiek piedāvāti sabiedrībai, izmantojot
Zemkopības ministrijas pakalpojumu portālu.
2.3.2. Komercpakalpojumi.
Iestāde sniedz arī komercpakalpojumus, kas neizriet no iestādes valsts
pārvaldes funkcijām vai uzdevumiem un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā
tirgus apstākļos, un kurus sniedz uz komerciāliem pamatiem par normatīvos
aktos noteiktu samaksu. Traktortehnikas un tās piekabju uzraudzībā ir sekojoši
komercpakalpojumi: traktoru motoru mērījumi un tehniskās ekspertīzes.
2.3.3. Publiskie pakalpojumi
 Traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana.
2014.gadā tika veiktas 12714 traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas,
kas saistītas ar īpašuma tiesību nostiprināšanu. No minētajām reģistrācijas
darbībām pirmo reizi VIS tika reģistrēts sekojošs traktortehnikas un tās
piekabju skaits.
Grupa
Reģistrācijas
gads
2012
2013
2014

Graudaugu novākšanas
kombaini
Jauni
Ekspluatēti
126
205
109
229
125
176

Traktori

Traktoru piekabes

Jauni Ekspluatēti Jauni Ekspluatētas
1036
765
851
129
647
846
685
140
332
723
547
120

Savukārt iepriekš VIS reģistrētai traktortehnikai un tās piekabēm
2014.gadā tika veiktas īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas.
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 Traktortehnikas un tās piekabju tehniskā kontrole un uzraudzība.
No 1961.gada tika uzsākta lauksaimniecības mašīnu, iekārtu tehniskā
stāvokļa valsts uzraudzība, lai nodrošinātu drošu un efektīvu ražošanas līdzekļu
ekspluatāciju ražošanas darba procesā un līdz šim brīdim tiek turpināta
traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskā uzraudzība.
Traktortehnikas un tās piekabju tehniskā kontrole un uzraudzība notiek
visa gada garumā. Intensīvākais periods ir no marta līdz augusta mēnesim, kad
iepriekš izsludināto grafiku norādītajās vietās visas valsts teritorijā tiek
pārbaudīta traktortehnika vai tās piekabes.
2014.gadā tika veiktas 56369 traktortehnikas un tās piekabju tehniskās
kontroles.
Traktortehnikas un tās piekabju tehnisko apskašu intensitāte gada
laikā pa mēnešiem
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Traktortehnikas un tās piekabju tehniskā kontrole un uzraudzība notiek
saskaņā ar grafikiem, pakalpojums tiek sniegts ārpus iestādes birojiem.
Tādejādi iestāde nodrošina pēc iespējas tuvāku un klientam ērtāku tehnisko
kontroļu veikšanu. Iestāde nodrošina darbiniekus ar mobilām iekārtām un
tehniskajām kontrolēm nepieciešamajām tehniskajām ierīcēm, lai tehniskā
kontrole tiktu veikta kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
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 Traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietu kontrole un
uzraudzība.
2014.gadā tika reģistrētas 19 jaunas traktortehnikas un tās piekabju
tirdzniecības vietas, kopā VIS bija reģistrēta 191 traktortehnikas un tās piekabju
tirdzniecības vieta. Veicot traktortehnikas un tās piekabju uzraudzību
2014.gadā tika apsekotas 67 traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības
vietas. Vienā no apsekotajām tirdzniecības vietām tika konstatēti būtiski
pārkāpumi un tā tika izslēgta no VIS.
Izsniegtās traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietu
reģistrācijas apliecības pa gadiem
25
20
15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

2014

2014.gadā turpināta sadarbība ar biedrību „Lauksaimniecības tehnikas
ražotāju un tirgotāju asociācija” un Patērētāju tiesību aizsardzības centru
informācijas apmaiņas jomā. Tāpat 2014.gadā apmeklētas traktortehnikas un to
piekabju pavasara un rudens izstādes izstāžu kompleksā „Rāmava”, kurās
apmeklētājiem tiek piedāvāts iepazīties ar jaunāko traktortehniku un to
piekabēm, kā arī lauksaimniecības iekārtām un agregātiem. Tās laikā tika
veikta traktortehnikas atbilstības izvērtēšana, kuras ietvaros pārkāpumi netika
konstatēti.
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 Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma
uzraudzība
2014.gadā tika izsniegtas 2 mācību kartes jaunām mācību iestādēm,
savukārt 7 gadījumos jau reģistrētās mācību iestādes veica attiecīgus
precizējumus mācību procesā, kā rezultāta kopā tika izsniegtas 9 mācību kartes,
kas komersantam dod tiesības veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Tāpat, 2014.gadā tika uzraudzītas 516 traktortehnikas vadītāju mācības
grupas, kas ir praktiski līdzvērtīgs skaits 2013.gadā reģistrēto mācību grupu
skaitam.
Reģistrētas traktortehnikas vadītāju mācību grupas
pa gadiem
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2014.gadā traktortehnikas vadītāju atestāciju (eksamināciju) kārtoja
16307 personas.
 Traktortehnikas
nodrošinājums

vadītāju

apliecību

izsniegšanas

procesa

Veicot traktortehnikas vadītāju eksamināciju traktortehnikas vadītāju
tiesību iegūšanai, 2014.gadā izsniegtas 15063 traktortehnikas vadītāju
apliecības, no kurām – 5943 izsniegtas jauniem traktortehnikas vadītājiem, kas
ir par 2918 personām mazāk nekā 2013.gadā.
Izsniegtas traktortehnikas vadītāju apliecības
pa gadiem
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 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: “Latvijas Lauksaimniecības
muzejs” un K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”
Būtisks ieguldījums un administratīvie resursi tika novirzīti Latvijas
Lauksaimniecības muzeja nodaļas un K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas”
nodaļas (turpmāk kopā – muzeji) projektu pieteikumu izstrādāšanai, lai
kvalificētos ES finansētajos Kultūras mantojuma saglabāšanas finansētajos
projektos.
Rezultātā iestāde arī ieguva finansējumu abu muzeju ēku rekonstrukcijai
un jaunbūvei. 2014.gadā abos muzejos tika uzsākti vērienīgi renovācijas un
būvniecības darbi, kas tiks pabeigti 2015.gada pavasarī. Latvijas
Lauksaimniecības muzejā tika uzsākta būvēt lielgabarīta krājuma priekšmetu
glabātava, savukārt K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” tika uzsākta
ekspozīciju mājas izbūve, kas ir K.Ulmaņa laikos kalpojusi kā vistu kūts. Ēku
būvniecība dos iespēju muzejiem nodrošināt lielgabarīta krājumu priekšmetu
saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atbrīvojot arī daļu no esošajām
ekspozīcijas telpām, kā arī tās paver iespēju muzejiem veidot jaunas
ekspozīcijas un izstādes.
Papildus ēku būvniecībai pilnībā tika renovētas apkures sistēma un
siltinājums, kā arī turpinās darbs pie teritorijas labiekārtošanas un
infrastruktūras uzlabošanas.
Muzeji katru gadu piedalās “Muzeja nakts” pasākumos, kur ar katru gadu
pieaug apmeklētāju atsaucība. Muzeji 2014.gadā ir rīkojuši pasākumus, kas dod
iespēju izglītoties gan zemniekiem, gan tiek veidotas nodarbības bērniem, kā
arī tiek organizēti dažāda veida pasākumi un koncerti. Spilgtākie pasākumi, kas
tika organizēti:
 Izstāde – “Jaunākais tomātu un zemeņu dobēs”;
 Lekcija par novitātēm dārzeņu audzēšanā;
 Izstāde – “Nedzīvs dzīvam taisnību rāda”;
 Organizēta “Kurzemes zonas pašvaldību un valsts muzeju direktoru
ikgadējais seminārs”;
 Organizēts “24.starptautiskais Mazbānīša salidojums”;
 Organizēts “Represētajiem veltīts pasākums”;
 Izveidot radošo darbnīca 1.-4. klasēm “Bildu Ābice, par 19.g.s. rakstības
stilu”;
 Sagatavota stunda muzejā “Es- savā dzimtā un Tēvzemē”;
 Organizēts “K.Ulmaņa dzimšanas dienai veltīts atceres pasākums”
Tādejādi muzeji veic nozīmīgu kultūras centra funkcijas arī nomaļākās
vietās, iepazīstinot sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un
dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.
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3. Personāls
Iestādei uzticēto funkciju veikšanā viens no svarīgākajiem ir
profesionāls un kompetents personāls, kas nodrošina cilvēka veselībai,
dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts
tehnisko un tirgus uzraudzību, traktortehnikas vadītāju mācību procesa un
tā nodrošinājuma uzraudzību, kontroli, uztur VIS „Traktortehnikas un tās
vadītāju informatīvā sistēma”, kā arī iepazīstina sabiedrību ar
lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizē materiālās un
nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no
19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.
Lai veicinātu kvalitatīvāku un efektīvāku lēmumu pieņemšanu un
īstenošanu tehniskajā, muzeju un administratīvajā jomā ar mērķi nodrošināt
tiešu darba uzdevumu deleģēšanu un kontroli, tika veikta iestādes
struktūras maiņa.
Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas tika pilnveidotas VAS
un citu mācību centru rīkotajos kursos un semināros.
2014.gada nogalē iestādē bija 75 amata vietas, no tām 53 ierēdņu vietas
un 22 darbinieku vietas, kur lielākais pārsvars nodarbināto ir vīrieši.
Amata vietu un nodarbināto skaits pārskata gadā
Rādītājs
Faktiskais amatu vietu skaits iestādē vidēji pārskata gadā
Faktiskais nodarbināto skaits iestādē vidēji pārskata gadā
Faktiskais uz noteiktu laiku nodarbināto skaits iestādē vidēji
pārskata gadā

Skaits
75
69
5

Personāla kustība
Rādītājs
Skaits
Personu skaits, ar ko pārtrauktas tiesiskās/civildienesta attiecības
3
pārskata gadā
Personu skaits, ar kurām nodibinātas tiesiskās/civildienesta attiecības
5
pārskata gadā
Personāla rotācijas koeficients*
0,10
Personāla atjaunošanās koeficients**
0,06
* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atbrīvoto skaits)/strādājošo
vidējais skaits
**Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto personu skaits/strādājošo vidējais
skaits
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4. Komunikācija ar sabiedrību.
Viena no iestādes darbības prioritātēm ir efektīvas un kvalitatīvas
komunikācijas veidošana ar sabiedrību, lai veicinātu mērķauditoriju
informētības līmeni iestādei deleģēto funkciju īstenošanas gaitā. Sabiedrības
iesaistīšanas lēmumu pieņemšanas procesā mērķis, ir padarīt iestādes darbu
atvērtāku un plašākai publikai pieejamāku.
Iestādes un nozares aktualitātes tiek publicētas VTUA tīmekļa vietnēs, kā
arī tiek izplatītas nacionāla mēroga un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.
Kopumā 2014.gadā ir sagatavota informācija un nodrošinātas 30 publikācijas
dažādiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī sniegtas atbildes uz nacionālo,
reģionālo mediju, nevalstisko organizāciju pārstāvju jautājumiem un intervijas
ar iestādes pārstāvjiem par visām iestādes kompetencē esošajām jomām.
Līdztekus sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem un informatīvajiem
izdevumiem, atbilstoši tai deleģētajām funkcijām, jau katru gadu iestāde ir
iesaistījusies valsts pārvaldes popularizēšanas un citos publiskos pasākumos,
piemēram, “Ēnu diena”, Valsts pārvaldes atvērto durvju diena, lauksaimnieku
ģimenes svētki „Traktordiena 2014”, „Muzeju nakts”, lauksaimniecības,
mežizstrādes, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde “Lauksaimniecības
Tehnika 2014” izstāžu kompleksā “Rāmava”, kā arī dažādos ar
lauksaimniecību saistītos tematiskajos pasākumos.
Nodrošinot aktuālākās informācijas pieejamību 2014.gadā iestāde
uzturēja trīs tīmekļa vietnes - www.vtua.gov.lv; www.piksas.lv; www.llm.lv.
Tīmekļa vietnēs ir ietverta informācija par iestādes un tās struktūrvienību
darbību, funkcijām, uzdevumiem, vēsturi, struktūru, kontaktinformācija,
pakalpojumiem, īstenojamajiem projektiem, kā arī normatīvo aktu apkopojums
un cita saistoša informācija.
Sadarbībā ar sociālajiem partneriem 2014.gada IV ceturksnī tika izveidots
traktortehnikas katalogs (www.katalogs.vtua.gov.lv), kas ir bezmaksas
traktortehnikas datu meklēšanas un apkopošanas rīks tiešsaistē, kas Latvijā līdz
šim nav bijis pieejams nevienā sistēmā.
Tāpat tiek nodrošināta iestādes „Uzticības tālruņa” darbība. “Uzticības
tālrunis” piedāvā sniegt informāciju par klientu apkalpošanas kvalitāti, iestādes
darbinieku rīcību un citām problēmām iestādes darbā.
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5. Plānotie pasākumi 2015.gadā.
Iestādes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu un uz klientu velmēm
balstītu noteikto uzdevuma izpildi. Lai nodrošinātu iepriekšminēto:
Tehniskā uzraudzība:
 ar 2016.gadu plāno uzsākt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
pārbaudes, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvā noteiktajām prasībām,
iepriekš veicot iestādes akreditāciju, kura plānota 2015.gadā;
 lai pilnveidotu tirgus uzraudzību jomā par tirdzniecības vietās pieejamās
traktortehnikas atbilstību Eiropas Savienības regulā noteiktajām prasībām,
plānots veikt kontroles tirdzniecības vietās;
 sakarā ar tehnisko apskašu kontroles kvalitātes paaugstināšanu, plānots
nodrošināt darbiniekus ar mobilajām ierīcēm un interneta pieslēgumu, tādejādi
nodrošinot ātru un efektīvu tehnisko apskašu veikšanu, kuras ietvaros varēs
pārliecināties par OCTA, piemērotajiem sodiem un to izpildi, kā arī
pārliecināties par veiktajiem avansa maksājumiem;
 lai nodrošinātu vienotu pieeju un izpratni par ārējo normatīvo aktu
piemērošanu, pilnībā tiks pārstrādāti 2010.gada 12.maija Ministru kabineta
noteikumi Nr.435 “Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi”, kā
arī plānots veikt grozījumus citos ar funkciju izpildi saistošajos ārējos
normatīvajos aktos;
 tiks organizēta piedalīšanās “Traktordienās”.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā: “Latvijas Lauksaimniecības
muzejs” un K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”
 nodrošināta darbu krājuma papildināšana un saglabāšana atbilstoši muzeja
misijai;
 veidotas jaunas izstādes un ekspozīcijas;
 turpinās piedalīties dažāda veida ar muzeju attīstību un popularizēšanu
saistītos pasākumos, kā arī piedalīsies pasākumā “Muzeju Nakts”.
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