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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir sagatavojusi 2013.gada
publisko pārskatu, kā mērķis ir informēt sabiedrību par iestādes darbības
rezultatīviem radītājiem un piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanu.
Iestāde strādājot samazinātu resursu apstākļos, pateicoties darbinieku
iniciatīvai un degsmei, sekmīgi spēja sasniegt izvirzītos mērķus un veikt
uzdevumus, kā arī kvalitatīvi realizēt iestādei deleģētās funkcijas. Savu
uzdevumu izpildē un darbības mērķu sasniegšanā iestāde lielu nozīmi piešķīra
ne tikai resursu ekonomijas, bet arī darbinieku profesionālās izaugsmes un
attīstības pasākumiem.
Iestāde darbība pārskata periodā bija vērsta uz attīstību un inovācijām,
lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, iestādes sadarbību ar citām valsts
institūcijām. Jaunu projektu izstrāde un veiksmīga to īstenošana ir sekmējusi
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos. 2013.gada septembrī tika atklāts
Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotais Klientu
apkalpošanas centrs (KAC), kurš veidots uz Lauku atbalsta dienesta klientu
apkalpošanas centra bāzes. Jaunais KAC ir veidots ņemot vērā Vienas pieturas
aģentūras principus nodrošinot iespēju nozares klientiem saņemt informāciju
un pieteikties visu nozares iestāžu pakalpojumiem, tajā skaitā iestādes
pakalpojumiem, gan klātienē gan elektroniski vienuviet. Mēs ceram, ka šī jaunā
iespēja daudziem mūsu klientiem radīs papildu ērtības, kā arī vairos uzticēšanos
iestādes darbībai. Pārskatā ietverta sistematizēta informācija par iestādes
darbības virzieniem un rezultatīvajiem rezultātiem, kā arī iekļauti uzdevumi
nākamajam pārskata periodam.
Mēs ceram, ka šis pārskats dos iespēju izvērtēt gan mūsu veikumu un
sasniegtos mērķus, gan apzināt turpmāk veicamos uzdevumu.
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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
KAC - Klientu apkalpošanas centrs
ES – Eiropas Savienība
IeM IC – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
LAD – Lauku atbalsta dienests
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
UR – Uzņēmumu reģistrs
VIS – VTUA uzturētā valsts informācijas sistēma - „Traktortehnikas un tās
vadītāju informatīvā sistēma” VID – Valsts ieņēmumu dienests VP – Valsts
policija
UGF – Uzturlīdzekļu garantijas fonds
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1. Pamatinforācija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru,
darbības virzieniem.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk tekstā – VTUA) ir
zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Zemkopības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības
ministrijas starpniecību.
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.
VTUA vada direktors. Funkciju izpildi nodrošina Administratīvā un
projektu vadības nodaļa, Tehniskās uzraudzības nodaļa, kura sastāv no
26 teritoriālajām vienībām (birojiem), K.Ulmaņa piemiņas muzeja
„Pikšas” nodaļa un Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” nodaļa.
VTUA struktūrshēma

VTUA darbības mērķus, funkcijas, darbības uzdevumus nosaka
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.937 „Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – MK
noteikumi Nr.937).
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VTUA 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.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.937 punktu Nr.3, VTUA 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, VTUA 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;
6

8. nodrošina traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru
apmācību un atestāciju;
9. nodrošina un veic traktortehnikas vadītāju eksaminācijas
rezultātu izvērtēšanu;
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;
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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 un
tās piekabju tirdzniecību, kura nav paredzēta tirdzniecībai vai
ekspluatācijai ES, lai traktortehnikas tirdzniecība notiktu
ievērojot normatīvajos aktos noteiktas prasības.
Lai uzlabotu VTUA sniedzamo publisko pakalpojumu pieejamību,
no 2013.gada septembra VTUA publiskie pakalpojumi, starp tiem arī divi
elektroniskie pakalpojumi (1.Informācijas sniegšana (izziņa) no valsts
informatīvās sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā
sistēma”, 2.Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un
citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana), ir pieejami Zemkopības
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotajos Klientu apkalpošanas
centros.
2013.gadā VTUA 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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2. Finanšu resursi
2013.gadā VTUA 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.

VTUA finansējums un tā izlietojums Ls
N.p.k. Finansiālie rādītāji
1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
kopā
Dotācijas
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Izdevumi
kapitālieguldījumiem

2012.g.
Faktiskā
izpilde

2013.g.

1087953

Apstiprināts
likumā
943050

Faktiskā
izpilde
1309257

81940

90550

90550

1006013
1082323

852500
1128008

1218707
1102478

1071587
1071587

1081373
1081373

1055888
1055888

10736

46635

46590

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra īsteno šādas Valsts budžeta
programmas:
• Valsts budžeta programma 21.00.00 „Valsts atbalsts
lauksaimniecībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā.”
• Valsts budžeta apakšprogramma 21.00.02 „Sabiedriskā finansējuma
administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls
N.p.k

Maksas pakalpojumu un 2012.g.
2013.g.
citu pašu ieņēmumu
Faktiskā izpilde Faktiskā izpilde
nosaukums
1.
Traktortehnikas un to
422175
434658
piekabju tehniskā
apskate
2.
Traktortehnikas vadītāju 111398
126509
apmācība
3.
Traktortehnikas vadītāju 70940
134857
apliecību izsniegšana
4.
Pārējie VTUA sniegtie
401500
522683
maksas pakalpojumi
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums skaidrojums 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. Pamatojoties uz
iepriekš minēto ir palielinājies tehnisko apskašu skaits. Sakarā ar Valsts
atbalstu lauku modernizācijai, palielinājies reģistrētās tehnikas skaits LR,
kā rezultātā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar
traktortehnikas un to piekabju reģistrācijas nodrošināšanu. Ņemot vērā
pieaugošo pieprasījumu pēc traktortehnikas vadītājiem ir pieauguši
ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar traktortehnikas
vadītāju atestāciju.

Ziedojumu un dāvinājumu rezultātā saņemtie līdzekļi Ls
Nr.p.k.

1.

Ziedotājs fiziska Saņemtā Ziedojuma
persona
vērtība mērķis
Ls
Mirdza
1000.00 K.Ulmaņa
piemiņas
Goldberga
muzejam
„Pikšas”.

Ziedojuma
izlietojums

Izlietots
K.Ulmaņa
piemiņas
muzeja
„Pikšas”
attīstībai.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi tiek saņemti gan Latvijas
lauksaimniecības muzeja, gan K.Ulmaņa piemiņas muzeja „ Pikšas”
uzturēšanai un muzeju krājumu iegādei.
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3. Personāls
VTUA 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 valsts informatīvo sistēmu
„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 VTUA direktora lēmumu
pieņemšanu un īstenošanu administratīvajā, tehniskajā un muzeju jomā ar
mērķi nodrošināt tiešu darba uzdevumu deleģēšanu un kontroli tiek veikti
priekšdarbi VTUA struktūras maiņai un tālākai virzīšanai apstiprināšanai
Valsts kancelejā.
2013.gada nogalē VTUA bija 75 amata vietas, no tām 54 ierēdņu vietas
un 18 darbinieku vietas.
VTUA amata vietu un nodarbināto skaits pārskata gadā
Rādītājs
Skaits
Faktiskais amatu vietu skaits iestādē vidēji pārskata gadā
75
Faktiskais nodarbināto skaits iestādē vidēji pārskata gadā
72
Faktiskais uz noteiktu laiku nodarbināto skaits iestādē
5
vidēji pārskata gadā
VTUA personāla izglītības rādītāji
Rādītājs
Iestādē nodarbināto skaits ar augstāko izglītību, t.sk. ar
iegūtu 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību, 2. līmeņa
augstāko profesionālo izglītību, bakalaura grādu, augstāko
profesionālo izglītību
Iestādē nodarbināto skaits ar iegūtu maģistra grādu
Iestādē nodarbināto skaits ar iegūtu doktora grādu
Iestādē nodarbināto skaits ar iegūtu vispārējo vidējo vai
vidējo profesionālo izglītību
Iestādē nodarbināto skaits ar iegūtu vispārējo pamata vai
pamata profesionālo izglītību
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Skaits
64

9
4
-

VTUA personāla mainības rādītāji
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**

Skaits
4
4
0,11
0,05

* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atbrīvoto skaits)/strādājošo
vidējais skaits
**Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto personu skaits/strādājošo vidējais
skaits

VTUA personāla sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām
Rādītājs
Skaits
Nodarbināto iedalījums pēc dzimuma
t.sk. sievietes
12
t.sk. vīrieši
60
Nodarbināto iedalījums pēc vecuma grupām
t.sk. 19-29 gadi
3
t.sk. 30-39 gadi
15
t.sk. 40-49 gadi
12
t.sk. 50-62 gadi
36
t.sk. 63 un vairāk gadi
6
Personāla apmācība
Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas tika pilnveidotas
Valsts administrācijas skolas un citu mācību centru rīkotajos kursos un
semināros. Apmeklētākie kursi bija saistīti ar saskarsmes prasmju
pilnveidošanu un efektīvākas komunikācijas apguvi, lai pilnveidotu prasmi
darbā ar klientiem.
Nodarbinātie piedalījās kursos par publisko iepirkumu organizēšanu,
paaugstināja kvalifikāciju personāla vadības un darba aizsardzības jomā.
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4. 2013.gada darbības galvenie rezultāti
5.1. Starpiestāžu pakalpojumi
VTUA uzturētā valsts informatīvās sistēmas "Traktortehnikas un tās
vadītāju valsts informatīvā sistēma" nodrošina VTUA 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), arī citas fiziskas un juridiskas personas, kam
normatīvos aktos paredzētā kārtībā ir tiesības saņemt informāciju no VIS.

5.2. Komercpakalpojumi.
VTUA 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.
Veiktās tehniskās ekspertīzes un traktoru motoru mērījumi
pa gadiem
Tehniskās ekspertīzes

Traktoru motoru mērījumi

133

42
20
5
2012

2013
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4.1. Publiskie pakalpojumi
4.3.1.

Traktortehnikas
un tās piekabju
īpašumtiesību nostiprināšana.

2013. gadā tika veiktas 13902 traktortehnikas vai tās piekabju
reģistrācijas, kas saistītas ar īpašuma tiesību nostiprināšanu. No minētajām
reģistrācijas darbībām pirmo reizi VIS tika reģistrēts sekojošs
traktortehnikas vai tās piekabju skaits:
Grupa
Reģ.
gads
2011
2012
2013

Graudaugu novākšanas
kombaini
Jauni
Lietoti
177
12
126
4205
109
229

Traktori
Jauni
Lietoti
1226
193
1036
765
647
846

Traktoru
piekabes
Jauni Lietoti
629
45
851
129
685
140

Ievērojamais jaunas traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas
samazinājums skaidrojams ar ierobežoto Eiropas struktūrfondu pieejamību
2013. gadā.
Savukārt iepriekš VIS reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabēm
pagājušā gadā tika veiktas 10043 īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas.

4.3.2 Traktortehnikas, tās piekabju tehniskā kontrole un
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 (skatīt grafiku).
2013. gadā tika veiktas 53488 tehniskās apskates. No kopējā
traktortehnikas un tās piekabju parka, kas ir 155648 vienības, vidēji 35.75
% ir tehniskā kārtība.
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Traktortehnikas un tās piekabju tehnisko apskašu
intensitāte gada laikā pa mēnešiem
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4.3.3. Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma
uzraudzība.
Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa ietvarā 2013. gadā tika
uzraudzītas 566 Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā
reģistrētās topošo traktortehnikas vadītāju grupas. Pagājušā gadā 30. mācību
iestādēm tika izsniegtas atļaujas traktortehnikas vadītāju apmācībai. Tāpat
tika izsniegtas 17981 traktortehnikas vadītāju apliecības.
Izsniegto mācību iestāžu atļauju skaits pa
gadiem
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010

2011

2012

15

2013

4.3.4. Traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzība.
Veicot traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzību 2013. gadā
tika apsekotas 56 traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietas. Tika
izskatīti iesniegumi un piešķirtas 12 atļaujas traktortehnikas un tās piekabju
tirdzniecības vietām.
Piešķirtas atļaujas traktortehnikas un tās
piekabju tirdzniecības vietām pa gadiem
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Tāpat veicām izbraukumus uz trijām lauksaimniecības
traktortehnikas izstādēm, kurās tika konstatēti atsevišķi pārkāpumi par
preces neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
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5.Iekšējā kontrole
VTUA Iekšējās kontroles mērķis ir nodrošināt VTUA vienotu
iekšējās kontroles sistēmas darbību, veicot uzraudzību par VTUA
nodarbināto personu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2013.gadā vairākos VTUA Tehniskās uzraudzības nodaļas birojos
tika veiktas iekšējās kontroles pārbaudes.
Trijos gadījumos tika izvērtēta VTUA amatpersonu disciplinārā
atbildība. Tā rezultātā, pēc lietu materiālu izvērtēšanas un dienesta
ziņojuma sniegšanas, tika ierosinātas disciplinārlietas. Visos gadījumos
disciplinārlietas tika izbeigtas, jo netika konstatēti būtiski normatīvo aktu
pārkāpumi.
Tāpat tika veiktas piecas analītiskās pārbaudes. Pārbaužu laikā gūtā
informācija nodota tika VTUA direktoram izvērtēšanai un preventīvo
kontroles pasākumu plānošanai.
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6. Komunikācija ar sabiedrību.
Viena no iestādes darbības prioritātēm ir efektīvas komunikācijas
veidošana ar sabiedrību, lai veicinātu kvalitatīvu mērķorientētu saziņu ar
iedzīvotājiem iestādei deleģēto funkciju īstenošanas gaitā.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra un tās funkciju ietvaros esošo
aktualitāšu atspoguļošana tiek realizēta pielietojot gan tradicionālos
komunikāciju kanālus, gan mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas un
esabiedrības attīstības tendences. Iestādes un nozares aktualitātes tiek
publicētas reģionālajos laikrakstos, iestādes mājas lapā, kā arī tiek izplatītas kā
sfēras aktualitātes nacionāla mēroga un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.
Pārskata periodā tika sagatavoti un sniegti materiāli publikācijām žurnālā
„Saimnieks”, „Agro Tops”. Kopsummā 2013. gadā ir sagatavoti materiāli un
nodrošinātas 40 publikācijas drukātajos mēdijos. Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību atbilstoši tai deleģētajām
funkcijām ir piedalījusies publiskos pasākumos – „Lauki ienāk Pilsētā”,
„Traktordiena 2013”, „Muzeju nakts”, ”Tīrai Latvijai”, kā arī Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centra rīkotajos tematiskajos pasākumos.
Iestādes realizētajā komunikācijā tiek iekļautas un skaidrotas tās darba
aktualitātes, kā arī funkciju ietvaros pārstāvētās nozares problēmjautājumi.
Papildus iepriekš minētajam e-vidē tiek nodrošināta komunikācija ar sabiedrību
publicējot sistematizētu aktuālo informāciju iestādes mājas lapā un citos evides
resursos, tostarp, portālā www.latvija.lv, kur ikvienam interesentam ir pieejama
aktuāla informācija par VTUA nodrošinātajiem pakalpojumiem, to saņemšanas
iespējām,
nepieciešamajiem
dokumentiem
un
reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem. Mājas lapā ir ietverta informācija par VTUA darbību,
funkcijām, uzdevumiem, vēsturi, struktūru, VTUA kontaktinformācija,
informācija par pakalpojumiem, īstenojamajiem projektiem, kā arī normatīvo
aktu apkopojums un cita saistoša informācija.
Ir ieviests un tiek nodrošināta VTUA „Uzticības tālruņa” darbība, Zvanot
uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par klientu apkalpošanas kvalitāti,
VTUA darbinieku rīcību un citām problēmām VTUA darbā.
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7. Galvenie darbības virzieni un plāni 2014.gadam.
Analizējot VTUA darbību iepriekšējos gados, ir nonākts pie
slēdziena, ka VTUA ir jāstiprina reģionālos birojus. Tādējādi, tiek plānots,
ka ar 2014.gada 1.jūniju VTUA darbinieki sāks veikt amata pienākumus
precizētajā struktūrā.
Tehniskās uzraudzības nodaļa tiks reorganizēta par departamentu,
kurā ietilps esošie biroji un tie tiks sadalīti pa piecām reģionālajām
nodaļām, ievērojot teritoriālo piekritību. Minētā procesa ietvarā Tehniskās
uzraudzības departamentā tiks izveidotas sekojošās nodaļas: Rīgas reģiona,
Kurzemes reģiona, Zemgales reģiona, Vidzemes reģiona un Latgales
reģiona nodaļas. Klientu pieņemšana un VTUA pakalpojumu sniegšana
tiks nodrošināta visā LR teritorijā (26 reģionālie biroji).
Tiks pilnveidots traktortehnikas tehnisko datu un informācijas
publiskais katalogs (Traktortehnikas katalogs), ietverot sasaistes
nodrošināšanu ar citām valsts iestādēm.
Traktortehnikas tirdzniecības uzņēmumiem, kuri
reģistrēti
tirdzniecības reģistrā, tiks izveidota pieeja Traktortehnikas katalogam, lai
būtu iespēja ievietot informāciju par tirgū piedāvāto traktortehniku un tās
piekabēm.
VTUA plāno 2014-2015.gadā uzsākt lauksaimniecības miglotāju
ikgadējās pārbaudes, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu prasībām,
iepriekš veicot iestādes akreditāciju.
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