Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

_______________________________
(vārds, uzvārds)

_______________________________
(personas kods)

_______________________________
(dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS
par zināšanu un prasmju pārbaudi traktortehnikas vadīšanas tiesību iegūšanai,
atjaunošanai
Lūdzu atļaut kārtot (atzīmēt ar “X” atbilstošo):
□ teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes
drošības jautājumiem __________ traktortehnikas vadīšanas kategorijai (norādīt
konkrēto kategoriju);
□
teorētisko eksāmenu par traktortehnikas vispārējo uzbūvi un
ekspluatācijas jautājumiem.
□ traktortehnikas vadīšanas eksāmenu________________ traktortehnikas
vadīšanas kategorijai (norādīt konkrēto kategoriju);
□ Apliecinu, ka pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) mana uzturēšanās vieta
vismaz 185 dienas kalendārajā gadā ir Latvijā personisku saistību (saistību, kas liecina
par manu ciešu saikni ar Latviju) un darba saistību dēļ; 2) man nav darba saistību, bet
uzturēšanās vieta Latvijā ir personisku saistību (saistības, kas liecina par manu ciešu
saikni ar Latviju) dēļ; 3) ārvalstīs uzturos darba saistību dēļ, bet regulāri atgriežos un
uzturos Latvijā personisku saistību (saistības, kas liecina par manu ciešu saikni ar
Latviju) dēļ; 4) uzturēšanās vieta ir Latvijā, bet uzturos ārvalstīs saistībā ar mācībām;
5) pēdējos sešus mēnešus esmu mācījies Latvijā.
□ Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.
Par nepatiesu ziņu sniegšanu esmu personīgi atbildīgs.
Apzinos, ka atbilstoši Krimināllikuma 275.1 pantam, personu apliecinoša
dokumenta iegūšana, izmantojot citas personas datus, ir noziedzīgs nodarījums, par
kura izdarīšanu ir kriminālatbildība.
Esmu informēts, ka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Rīga, Republikas
laukums 2, LV-1010, traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā veiks videonovērošanu
ar audioierakstu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa
regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu, proti, datu apstrāde ir
vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs un realizētu Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumos Nr.937 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums” noteikto
uzdevumu veikšanu.
□ Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu normatīvajos
aktos noteikto prasību izpildi.

_________
(vieta)

_______________________________
(datums, mēnesis, gads)

_________
(paraksts)

