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Godātais,
Pārskata lasītāj!

direktors Armands Binovskis

Esam sagatavojuši un Jūsu vērtējumam nododam 2019. gada Publisko pārskatu. Tajā
esam apkopojuši detalizētu informāciju par pārskata periodā paveikto, sasniegtajiem darbības
rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Pārskats dod Jums iespēju izvērtēt mūsu
veikumus un sasniegtos mērķus, kā arī iepazīties ar mūsu prioritātēm un turpmāk veicamajiem
uzdevumiem, īstenojot valsts funkcijas demokrātiskas sabiedrības interesēs.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu esam pilnveidojuši eksaminācijas procesu
traktortehnikas vadītāju tiesību iegūšanai. Līdzšinējo 16 VTUA biroju vietā 2019. gadā
pretendenti jau varēja pieteikties uz teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un
ceļu satiksmes drošību, kā arī teorētisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatācijas drošību
sev ērtā vai tuvākajā VTUA birojā, izņemot Vidzemes nodaļas biroju Alūksnē.
“Konsultē vispirms” principu piemērošanai izstrādātas un tiek piemērotas uzraudzības
vadlīnijas un aktualizēts Traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzības process, kā arī
uzlabota traktortehnikas izglītības iestādes paškontroles anketa, kurā komersants vienkāršā
veidā var pārbaudīt izglītības iestādes atbilstību prasībām. Principa mērķis ir panākt, ka
komersantiem ir skaidri saprotami “spēles noteikumi” jeb piemērojamās prasības. Uzraugošo
darbību ietvaros jānodrošina prasību izpilde, nevis jāveicina sodu likšana.
Kopā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, uzsākta importējamo preču
dokumentu un fiziskās kontroles traktoru un to piekabju tirgus uzraudzības nodrošināšanai,
veicot importējamo traktoru dokumentu un fiziskās pārbaudes jau uz valsts robežas.
Tāpat esam gandarīti par pagājušā gada laikā izveidoto interaktīvo karti, kurā jebkurš
interesents var meklēt traktortehnikas tehniskās apskates vietu un laiku iespējami tuvu
traktortehnikas atrašanās vietai, kā arī uzklikšķinot uz konkrētā punkta un izvēloties pogu
"Maršruts", neaizmirstot ierīcē ieslēgt lokāciju, ja tāda iespēja pastāv vai arī izvēlēties
koordinātes, tās palīdzēs labāk atrast Jums vēlamo vietu.
Lai izpildītu Trauksmes celšanas likumā noteiktās prasības, izstrādāta un ieviesta jauna
trauksmes cēlāju ziņojumu noformēšanas, reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība.
Pastāvīgi notiek darbs pie pakalpojumu izpildes rādītāju uzlabošanas un klientu
apmierinātības veicināšanas, kā rezultātā VTUA darbība ir atzinīgi novērtēta 2019. gada e-
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indeksa - “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību
monitorings” rādītājos. Latvijas e-indekss ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās
un pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un
pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos
risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un
komersantiem.
Lepojamies, ka nepārtrauktais darbs klienta apkalpošanas kultūras un tā procesu
pilnveidošanā tiek atzinīgi novērtēts - VTUA trešo gadu pēc kārtas tika godināta Valsts
kancelejā Klientu apkalpošanas goda balvas pasniegšanas ceremonijā, turklāt 2019.gadā
iestādes nodarbinātie saņēma divas atzinības par darbu Balvos un Rīgā, no kurām vecākais
inspektors Balvos ar otru augstāko iedzīvotāju novērtējumu valsts pārvaldē. Valsts kanceleja
organizē Laba servisa kustību, kuras laikā, iedzīvotāji tiek aicināti novērtēt valsts pārvaldē
strādājošus klientu apkalpošanas speciālistus.
Savukārt gada beigās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, par nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecības un tehniskās uzraudzības jomā, apbalvoja VTUA ilggadējos nodarbinātos
Madonā un Rīgā.
Esam ikgadēji dalībnieki pavasara un rudens izstādēs izstāžu kompleksā “Rāmava”, kā
arī pasākumā “Traktordiena”, iesaistāmies jaunatnes izglītības programmā Ēnu diena, veicam
pētniecisko darbu jaunu muzejpedagoģisko programmu izveidei, lai paplašinātu piedāvājumu
programmai "Skolas soma". K. Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” un Latvijas
Lauksaimniecības muzejs bija aktīvi ne tikai ar vairākām jaunām izstādēm, kā piemēram,
“Cūku būšana” vai “Saimnieka lepnums un saimnieces gods”, bet bija apmeklētājiem atvērti
arī Muzeju nakts pasākuma laikā. Rīkojām Kārļa Ulmaņa atceres pasākumus, akcentējot
valstiskumu. Interesentus iepazīstinājām arī ar labības kulšanu ar kuļmašīnu “Imanta” un
salmu pakaišu veidošanu ar ekseļmašīnu, aicinājām pārbaudīt spēkus kulšanas talkā, apskatīt
lauksaimniecības tehniku un darbarīkus, nodrošinājām Latvijas Mazpulku darbības
aktualizēšanu un tematisko programmu rudens/ziemas sezonai "Vakarēšana Pikšu ķēķī", kā
arī daudzām citām saistošām kultūras aktivitātēm visa gada garumā.
VTUA vārdā pateicos klientiem un sadarbības partneriem par viņu uzticību un abpusējo
uz rezultātu vērsto sadarbību, kas ir ļoti būtiska, jo arī turpmāk vēlamies attīstīt un pilnveidot
savu darbību, lai sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus pakalpojumus, atbilstoši labas
pārvaldības un klientu apkalpošanas standartiem. VTUA darbības pamatprincipi ir un paliek
nemainīgi - būt draudzīgai uz klientorientētai iestādei -, ar visu to, ka veicam valsts noteiktās
uzraudzības funkcijas, mācāmies ieklausīties, sarunāties un to pašu sagaidām no sava klienta,
jo tikai pozitīvā un uz rezultātu balstītā komunikācijā slēpjas atslēga veiksmīgai un cieņpilnai
sadarbībai.
Ar cieņu,
Armands Binovskis
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SAĪSINĀJUMI
Saīsinājums
EEZ
ERAF
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IeM IC
IKT
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LAD
LLM
LR
LVS
MK
NVA
PTAC
TR1, TR2, TR3, TR4
TUVIS
UR
VAAD
VARAM
VAS
VID
VIS
VP
VTUA
ZM

Skaidrojums
Eiropas Ekonomiskās Zona
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
Informāciju tehnoloģijas
Lauku atbalsta dienests
Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Latvijas Republika
Latvijas valsts standarts
Ministru kabinets
Nodarbinātības valsts aģentūra
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Traktortehnikas vadītāju kategorijas
Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma
Uzņēmumu reģistrs
Valsts augu aizsardzības dienests
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts administrācijas skola
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts informācijas sistēma “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts
informatīvā sistēma”
Valsts policija
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Zemkopības ministrija
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1. Pamatinformācija par iestādi
Vīzija – VTUA ir uz attīstību un sadarbību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kura
regulāri apzina savu klientu vajadzības un spēj sniegt kvalitatīvus valsts pārvaldes
pakalpojumus klientiem izdevīgā vietā, laikā un veidā, veicinot klientu apmierinātību un
sabiedrības uzticību.
Misija - VTUA ir uz klientiem (īpaši lauksaimniecības nozarēs strādājošajiem)
vērsta institūcija, kura nodrošina:
• cilvēku veselībai un videi nekaitīgas traktortehnikas izmantošanu tautsaimniecībā,
kas tiek vadīta ar kvalificētu speciālistu palīdzību;
• 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 darbības pamatprincipi
1. Tiesiskums;
2. Profesionalitāte;
3. Efektivitāte;
4. Sadarbība;
5. Pieejamība.

1.1. Iestādes juridiskais statuss
Iestāde ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības
ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.
Iestādes funkcijas, mērķus un uzdevumus nosaka Ministru kabineta 2020. gada
21. janvāra noteikumi Nr. 50 „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums”.
Iestādes darbu organizē un vada direktors, kurš ir atbildīgs par visu iestādei uzticēto
valsts funkciju izpildi. Iestādes direktors nodrošina Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos
tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja pienākumus, vada iestādes administratīvo darbu,
nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, kā arī nosaka struktūru, padotību,
katras struktūrvienības pienākumus un atbildību.

Iestādes struktūrshēma
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1.2. Iestādes virzieni un funkcijas
Iestāde īsteno septiņas valsts funkcijas:
1. traktortehnikas, tās piekabju un maināmo velkamo iekārtu reģistrācija;
2. traktortehnikas, tās piekabju un maināmo velkamo iekārtu valsts tehniskā apskate
un tehniskā stāvokļa kontrole uz ceļiem;
3. traktortehnikas, tās piekabju un maināmo velkamo iekārtu tirdzniecības vietu
kontrole un tirgus uzraudzība;
4. traktortehnikas vadītāju apmācības procesa kontrole;
5. traktortehnikas vadīšanas tiesību piešķiršana, atjaunošana un anulēšana;
6. valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā
sistēma" attīstīšana un uzturēšana;
7. sabiedrības iepazīstināšana ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

1.3. Iestādes darbības mērķi
Iestādes darbības mērķi:
1. nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas
un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību;
2. traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību;
3. uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju valsts informācijas
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.

1.4. Iestādes īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas)
Lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi, likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam”
noteikta iestādes budžeta programma (apakšprogramma) un finansējums tās īstenošanai
saskaņā ar noteiktajiem darbības rādītājiem, kas raksturo mērķa sasniegšanas izpildi.
Programma 21.00.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā
finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”.
Apakšprogramma 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts
uzraudzība lauksaimniecībā”.
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1.5. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes un pasākumi
Iestādes galvenie uzdevumi:
• Traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana (reģistrācija);
• Traktortehnikas un tās piekabju tehniskā kontrole un uzraudzība (tehniskā apskate);
• Traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietu kontrole un uzraudzība un tirgus
uzraudzība;
• Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma uzraudzība;
• Traktortehnikas vadītāju tiesību iegūšana un vadītāju apliecību izsniegšanas procesa
nodrošinājums;
• VIS “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” uzturēšana;
• Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Latvijas Lauksaimniecības muzeja un
K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” darbībā:
o Darbs ar krājumu;
o Materiāli tehniskā bāze;
o 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 informēšana un piedalīšanās pasākumos;
• tīmekļa vietnes uzlabošana un aktualizēšana, t.sk., sociālo mediju, lai tās būtu
aizvien noderīgāks, izsmeļošāks informācijas iegūšanas resurss.
Iestādes prioritātes:
1. VTUA sniegto valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes celšana;
2. VTUA sniegto e - pakalpojumu skaita palielināšana;
3. TUVIS (Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma) darbības
pilnveidošana;
4. Normatīvajā regulējumā noteikto prasību izpilde, veicot traktortehnikas un tās
piekabju tirgus uzraudzību, kā arī traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā
nodrošinājuma kontroli ievērojot “konsultē vispirms” principus;
5. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un muzeja vērtību pieejamība.
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Finanšu līdzekļus iestādes pamatfunkciju veikšanai veido:
1. valsts budžeta dotācija;
2. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Plānojot VTUA kopējos izdevumus, tiek ņemta vērā iestādes darbības specifika, jo
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem gada laikā nav vienmērīgi.
Jāņem vērā, ka attiecīgā gada pirmajā ceturksnī trūkst resursi, lai nosegtu VTUA
darbības nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus, tādēļ noslēdzot pārskata gadu, tiek veidots
ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājums, kas tiek novirzīts deponētajā kontā un
iestrādāts nākošā gada Valsts budžetā, lai nodrošinātu nākamā pārskata perioda pirmā
ceturkšņa izdevumu segšanu, nodrošinot tehniskās uzraudzības funkcijas, kad ieņēmumi no
sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir ievērojami mazāki nekā plānotie izdevumi.

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Lai nodrošinātu VTUA funkciju izpildi, likumā “Par valsts budžetu 2019.gadam“ tika
noteikta VTUA budžeta programma (apakšprogramma) un finansējums tās īstenošanai
saskaņā ar noteiktajiem darbības rādītājiem, kas raksturo mērķa sasniegšanas izpildi.
Programma 21.00.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā
finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” un apakšprogramma
21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (EUR)
Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
dotācijas

1.1.

1.3.
1.4.
2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1.2.

135 509
2 419 473
2 399 045
2 316 561

2.1.1. kārtējie izdevumi
2.1.2. procentu izdevumi
2.1.3. subsīdijas, dotācijas
pabalsti

2 554 982

2 316 561
un

sociālie
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Pārskata gadā
Apstiprināts faktiskā
likumā
izpilde
2 829
2 407 007
584
138
138 539
539
2 691
2 268 468
045
2 757
2 923 966
049
2 578
2 672 649
026
2 578
2 672 649
026
-

-

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā sadarbība
2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem

-

-

-

82 484

251 317

179 023

Valsts budžeta dotācija tiek izlietota, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar valsts funkcijas
nodrošināšanu – sabiedrības iepazīstināšana ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, nodrošinot Muzeju un resursu vadības departamenta
“Latvijas lauksaimniecības muzeja” nodaļas un K. Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” nodaļas
pamatdarbības 96%, pārējie finanšu līdzekļi veidojas no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, vidēji 4%, kas tiek izlietoti ar muzeja darbību saistīto izdevumu segšanai.
2019. gadā VTUA budžeta programmā 21.00.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un
lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā” ir izlietots 2 757 049 EUR.
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2018.gadu palielinājusies par 3030
EUR, kas skaidrojams ar Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu 2000 EUR
apmērā K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” projektam "Muzeja "Pikšas" pastāvīgā
ekspozīcija" un Zemgales reģiona (sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un VAS “Latvijas
valsts meži”) atbalstītam projektam “Muzeja Pikšas vēsturiskās verandas remonts”
finansējums 1030 EUR.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018.gadu, palielinājušies par
271 572 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, jo izveidoti jauni
maksas pakalpojumi un veiktas izmaiņas esošo maksas pakalpojumu cenās.
2019.gadā ir saņemti ziedojumi 66 EUR apmērā no LLM un K. Ulmaņa piemiņas
muzeja “Pikšas” apmeklētājiem. Ziedojumi tiks izlietoti muzeju krājumu iegādei.

2.2. Pārējo finanšu resursu avoti, ieņēmumu apmērs un izlietojums
Valsts funkciju administrēšanas izdevumu pašizmaksa tiek segta no ieņēmumiem par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 100% apmērā:
1. traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana;
2. traktortehnikas tās piekabju un lauksaimniecības iekārtu tehniskā kontrole un
uzraudzība;
3. traktortehnikas vadītāju apmācības procesa un tā nodrošinājuma uzraudzība;
4. traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzība;
5. valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā
sistēma” uzturēšana.
Izdevumi 2019.gadā ir palielinājušies par 358 004 EUR, bet uzturēšanas izdevumi par
261 465 EUR. Savukārt kapitālo ieguldījumu izdevumi, salīdzinot ar 2018.gadu, ir
palielinājušies par 96 539 EUR.
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (EUR). Faktiskā
N.p.k. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu nosaukums
1.
Traktortehnikas un to piekabju tehniskā apskate
2.
Traktortehnikas vadītāju apmācība
3.
Traktortehnikas vadītāju apliecību izsniegšana
4.
Pārējie ar VTUA noteikto valsts funkciju nodrošināšanu
sniegtie maksas pakalpojumi
Kopā

•
•
•
•
•
•
•
•

izpilde
2018
2019
773 344 861 431
145 605 173 473
146 263 189 978
1 354
1 466
261
163
2 419
2 691
473
045

Būtiskākie izdevumi
37 884 EUR sakaru un interneta nodrošinājuma pakalpojumi;
32 683 EUR komunālie pakalpojumi;
103 806 EUR par veiktajiem remontdarbiem un iestādes uzturēšanas
pakalpojumiem;
65 102 EUR informācijas tehnoloģiju pakalpojumi;
83 465 EUR par telpu īri un nomu;
99 469 EUR par degvielas iegādi;
58 746 EUR stingrās uzskaites materiālu iegāde;
128 274 EUR nemateriālo ieguldījumu iegāde.

2.3. Iestādes darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un
apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi,
plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts
budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums
Pakalpojumu izpildes rādītājus, kuri atbilst 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un
sniegšanas kārtība” prasībām skatīt VTUA tīmekļa vietnē (www.vtua.gov.lv), sadaļā
"Pakalpojumi", apakšsadaļā "Pakalpojumu izpildes rādītāji".
Veicot tehniskās uzraudzības funkcijas tika sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
Sasniegtie
Plānotie
Nr.
Rezultāts
rādītāji
Rādītāji
p.k
2019.gadā
2020.gadā
1. Traktortehnikas reģistrācijas
14280
15500
Valsts tehniskās apskates (pašgājēji t.sk. traktori,
2.
55192
56800
traktoru piekabes)
Traktortehnikas vadītāju apliecību izsniegšana
3.
13799
10400
(nomaiņa)
4. Traktortehnikas vadītāju atestācija (eksaminācija)
11098
11500
5. Komercķīlas uzlikšana vai dzēšana
2207
2200
Atsavināšanas liegumu atzīmes uzlikšana vai
6.
1922
1900
noņemšana
Traktortehnikas vadītāju apliecības un
7. transportlīdzekļa vadītāju tiesību anulēšanas atzīmes
3579
3500
reģistrēšana
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Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas
sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”:

8.

•
•
•
•
•
•
•

Parakstītas ar drošu elektronisko parakstu
ar pasta starpniecību
klātienē
ZMEPS e- pakalpojumu sistēmā
Automatizēti elektroniskā veidā (Starpsistēmu
datu apmaiņas risinājumi (VISS,SOAP,SQL)
Specializētu lietotāju saskarnes
Statistikas informācijas sniegšana

854
65
56
2 901

1000
60
50
2500

5 763 401

3 500 000

1 652
176

1700
150

Veicot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas funkcijas 2019. gadā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
Nr.
Sasniegtie rādītāji
Plānotie rādītāji
Rezultāts
p.k.
2019.gadā
2020.gadā
Latvijas Lauksaimniecības muzeja nodaļa:
1. Krājuma vienību skaits
53469
51085
2. Muzeja apmeklētāju skaits
3596
1000
3. Jaunieguvumi
1985
50
4. Pastāvīgo ekspozīciju skaits
4
5
5. Tematiskās izstādes muzejā
8
8
6. Novadīto ekskursiju skaits
303
100
8. Pasākumu skaits muzejā
2
0
9. Ceļojošās izstādes
4
1
10. Aptaujāto apmeklētāju skaits
77
30
11. Muzejpedagoģisko
programmu
0
1
norišu skaits
K. Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” nodaļa
1. Krājuma vienību skaits
510
515
2. Muzeja apmeklētāju skaits
4474
4000
3. Jaunieguvumi
9
5
4. Pastāvīgo ekspozīciju skaits
10
10
5. Tematiskās izstādes muzejā
5
5
6. Novadīto ekskursiju skaits
143
120
7. Pasākumu skaits muzejā
9
5
8. Aptaujāto apmeklētāju skaits
100
100
9. Muzejpedagoģisko programmu
41
20
norišu skaits

2.4. Pārskata gadā apstiprinātās un īstenotās jaunajās politikas iniciatīvas,
kā arī piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmērs to īstenošanai
Pārskata gadā VTUA nav īstenotas jaunas politikas iniciatīvas, līdz ar to nav piešķirts
finansējums to īstenošanai.

12

2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
Būtisks ieguldījums tika veltīts VTUA muzeju – Latvijas Lauksaimniecības muzeja un
K. Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” ES finansētajos Kultūras mantojuma saglabāšanas
projektu pilnīgai pabeigšanai (lielgabarīta un tematisko ekspozīciju izveidošana jaunatvērtajās
muzeju telpās).
2019.gadā VTUA turpināja aktīvu darbību un iesaisti ERAF projekta “Zemkopības
ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
attīstība”, kura realizācija paredzēta 2020.gadā.
VTUA 2019. gadā turpināja nodrošināt EEZ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta projekta „Uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no
traktortehnikas motoru radītajām izplūdes gāzēm Latvijā”, turpināt ievērot līguma speciālos
nosacījumus - izmantot projektā iegādātās (traktoru dūmgāžu un jaudas regulācijas) iekārtas.

2.6. Iestādes sniegtie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes nodrošināšanā
VTUA Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv/) ir atvērusi četras datu
kopas, kurās jebkurš interesents var lejupielādēt un apstrādāt, t.i., iepazīties un uzzināt
datus par “Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates
grafikiem”, “Traktortehnikas reģistrācijas datiem Latvijas Republikā”, “Traktortehnikas
vadītāju izglītības iestādēm” un “Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu
tirdzniecības vietām”. Atvērtie dati - mašīnlasāmi dati, kas ir tehniski (ieteicams,
izmantojot internetu) un juridiski padarīti pieejami sabiedrībai to brīvai izmantošanai un
tālāk izplatīšanai, kur var būt noteikti saprātīgi privātuma, drošības un autorības
nosacījumi (Cik datu kopas un par ko ir pieejamas).
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VTUA iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus, lai īstenotu ar valsts funkcijām saistītos
uzdevumus:
• Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija;
• Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana;
• Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā apskate;
• Traktortehnikas vadītāju apmācības iestāžu reģistrācija;
• Traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apliecības izsniegšana,
apmaiņa vai atjaunošana;
• Traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija;
• Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas
sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”;
• Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas un aizlieguma atzīmes uzlikšana vai
noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts
informatīvā sistēma”;
• Latvijas Lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas”
funkciju pakalpojumi;
• Latvijas Lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas”
nomas pakalpojumi.
Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā arvien pieaug VTUA sniegto epakalpojumu lietošanas īpatsvars salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, līdz ar to, nodrošinot
pakalpojumu pieejamību, tiek ietaupīti valsts budžeta un cilvēkresursi.
VTUA sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, pārskatīti un pilnveidoti
pamatdarbības procesi, tostarp, traktortehnikas vadīšanas tiesību piešķiršanas, atjaunošanas un
anulēšanas process. Izstrādāts jauns procesa apraksts, kurā noteikta kārtība, kas ir jāievēro,
izsniedzot informāciju no Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas.
Pastāvīgi notiek darbs pie pakalpojumu izpildes rādītāju uzlabošanas un klientu
apmierinātības veicināšanas, kā rezultātā VTUA darbība ir atzinīgi novērtēta e-indeksa “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”
rādītājos. Latvijas e-indekss ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un
pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un
pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos
risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un
komersantiem.
Tostarp pakalpojumu uzlabošanas un iestādes darba kvalitātes nolūkos tika nodrošināta
un aktualizēta VTUA “Uzticības tālruņa” darbība, kura mērķis ir piedāvāt iespēju ikvienam
interesentam sniegt informāciju par klientu apkalpošanas kvalitāti, iestādes darbinieku rīcību
un citām problēmām iestādes darbā.
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2.6.1.Starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo
sadarbību noteiktu valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu veikšanā vai
kuru rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestādes funkciju vai uzdevumu
izpildei vai tās pakalpojumu nodrošināšanai
VTUA nodrošina VIS uzturēšanu, kura savukārt nodrošina iestādes mērķu sasniegšanai
nepieciešamo tehnoloģisko atbalstu, kā arī vienlaikus kalpo kā datu un pakalpojumu avots
citām juridiskām, fiziskām personām, kā arī valsts iestādēm to mērķu un funkciju realizēšanai.
VIS pamatlietotāji ir valsts iestādes atbilstoši tām noteiktajām funkcijām (LAD, VID,
VP, IeM IC, UR u.c.), kā arī fiziskas un juridiskas personas, kam normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt informāciju no iepriekš minētās sistēmas.
Regulāri tiek pārskatītas un izvērtētas iespējas, ar mērķi paplašināt VIS automatizētas
datu apmaiņas plašākas iespējas ar valsts pārvaldes iestādēm.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs veic komercķīlas uzlikšanu/noņemšanu
traktortehnikai vai tās piekabei, vienlaikus nodrošinot VTUA maksas pakalpojuma
"Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai
noņemšana informatīvajā sistēmā" apmaksu.

2.6.2. Iestādes komercpakalpojumi, kas neizriet no iestādes valsts pārvaldes
funkcijām vai uzdevumiem un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā tirgus
apstākļos, un kurus sniedz uz komerciāliem pamatiem par samaksu

VTUA nodrošina arī citus pakalpojumus, kuri neizriet no iestādes valsts pārvaldes
funkcijām un to saistītiem uzdevumiem, tie ir sabiedrībai pieejami brīvā tirgus apstākļos.
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Pakalpojumi tiek piedāvāti par normatīvos aktos noteiktu samaksu:
• Augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude;
• Traktortehnikas atgāzu un motora jaudas mērījumu pakalpojumi;
• Transportlīdzekļu mantiskā novērtējuma pakalpojumi.
2019.gadā tika konstatēts būtisks kritums lauku smidzinātāju tehniskās pārbaudēs, kas ir
saistīts ar to, ka šīs prasības ievērošana nebija uzraugošo institūciju fokusā. Turpmāk plānots,
ka uzraugošās institūcijas (VAAD, LAD) pievērsīs lielāku uzraudzību tam, lai visas
saimniecības, kuras izmanto ķīmiju lauku miglošanā, strādātu ar pārbaudītu un līdz ar to videi,
cilvēkam drošu tehniku.

2.6.3. Iestādes publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai
no tiem izrietošie materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde sniedz
privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes
funkciju un uzdevumu izpildi
Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija
2019. gadā tika veiktas 14280 traktortehnikas vai tās piekabju reģistrācijas, vai
pārreģistrācijas darbības, kas rāda nelielu izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu. Tas varētu liecināt par tirgus stabilizāciju un optimistiskāku ekonomikas izaugsmi.

Īpašumtiesību nostiprināšana (reģistrācija), t.sk. pārreģistrācija
15500
15177

15000

14957
14500
14000

14280
13860

13500
13000
2019. gads

2018. gads
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2017. gads

2016. gads

VIS REĢISTRĒTAIS (PIRMREIZĒJI) TRAKTORU VAI
TĀS PIEKABJU SKAITS
Graudaugu kombaini Lietoti

Traktori Jauni

Traktori Lietoti

Traktoru piekabes Jaunas

Traktoru piekabes Lietotas

248

613
258

120

161

2017. GADS

708

800

1229

2018. GADS

291

144

164

681

696

1049
211

163

191

574

669

852
665
150

132

2019. GADS

1342

Graudaugu kombaini Jauni

2016. GADS

Grafiskajā shēmā vērojama tirgus stabilizācija, jo jaunās, reģistrētās traktortehnikas
skaits jau trešo gadu pēc kārtas ir bez būtiskiem kritumiem vai cēlumiem. Iespējams, tas
skaidrojams ar ES finansējumu pieejamību, kad lauksaimnieki iegādājas traktortehniku un tās
piekabes ar dažādu projektu starpniecību. Tāpat pieaug arī jauno reģistrēto graudaugu
novākšanas kombainu skaits, bet sarūk lietotās traktortehnikas kopējais skaits, kas
skaidrojams ar pēdējo gadu nepastāvīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, kas kopumā ir
samazinājis lauksaimnieku ienākumus, lai papildinātu traktortehnikas parku saimnieciskajai.
Savukārt VIS reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabēm 2019. gadā tika veiktas 9922
pārreģistrācijas darbības.

VIS reģistrētais (pārreģistrācija) traktoru vai tās piekabju skaits
11000
10800
10778

10600

10530

10400
10200
10000
9800

9949

9922

9600
9400
2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā apskate
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.
Tehniskais stāvoklis traktortehnikai jāatbilst, lai pats un citi ceļu satiksmes
dalībnieki justos droši satiksmes dalībnieki.
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2019.gadā tika veiktas 55192 traktortehnikas un tās piekabju tehniskās kontroles, kas
rāda tikai nelielu izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Līdzīgi kā
traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas datos vērojama tirgus stabilizācija, ar nelielu
izaugsmi.

Traktortehnikas un tās piekabju tehnisko apskašu skaits pa gadiem
56500
56000

56165

55500
55000

55248

55192

54500

54595

54000
53500
2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

Traktortehnikas valsts tehniskā apskate tiek organizēta visa gada garumā. Intensīvākais
periods ir no marta līdz augusta mēnesim. Tehniskā apskate, ārpus birojam piegulošās
teritorijas, tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota
izbraukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā
traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura
traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.

Traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates intensitāte gada laikā,
pa mēnešiem
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Ar katru gadu traktortehnikas uzraudzība, t.sk., tehniskajās apskatēs, tiek pilnveidota un
uzlabota - pilnveidoti procesi, klientu apkalpošana kultūra, elektronizācija, kā arī samazināta
cilvēciskās kļūdas iespējamība, lai tehniskā kontrole tiktu veikta kvalitatīvi, klientorientēti un
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
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Traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas
reģistrācija

Izsniegtās traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecības vietu
reģistrācijas apliecības pa gadiem
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Traktortehnikas tirgus uzraudzību tiek īstenota reģistrējot traktortehniku un tās
piekabes, izsniedzot tirdzniecības vietas atļaujas komersantiem, kuri vēlas veikt
traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību, kā arī veicot pārbaudes, lai pārliecinātos, ka
Latvijā, tātad arī ES tiek piedāvāta normatīvajām prasībām atbilstoši traktori.
Iestāde ir uzsākusi ciešu sadarbību ar PTAC, jo tā ir tirgus uzraudzības iestāde
traktortehnikai. Atbilstoši 2008.gada 25.marta MK noteikumiem NR.195 “Mašīnu drošības
noteikumi”, kuras ietvaros tiek nodrošināta pārbaužu veikšana un informācijas apmaiņa starp
iestādēm, traktortehnika ir definēta kā mašīna.
2019. gadā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi tika veiktas 73
pārbaudes, no kurām 8 pārbaudēs tika konstatēta neatbilstoša prece, kas netika laista brīvā
apgrozībā Latvijas Republikā.
VTUA amatpersonas veica arī 64 tirdzniecības vietu pārbaudes, kurās būtiski
pārkāpumi netika konstatēti.
2019.gadā VIS:
• ir reģistrēti 665 (2018-669) jauni traktori, kuru reģistrācijai tika iesniegti
normatīvajiem aktiem atbilstoši atbilstības sertifikāti un kuriem tika veikta atbilstības
apliecinošo dokumentu pārbaude;
• kopā ir reģistrētas 241 traktortehnikas un to piekabju tirdzniecības vietas, no kurām
108 ir aktīvas tirgus dalībnieces, tai skaitā 10 tirdzniecības vietas ir reģistrētas
2019.gadā.
Tāpat 2019.gadā iestāde turpināja sadarbību ar biedrību „Lauksaimniecības tehnikas
ražotāju un tirgotāju asociācija” informācijas apmaiņas jomā.
Iestāde regulāri apmeklē arī traktortehnikas un to piekabju pavasara un rudens izstādes
izstāžu kompleksā „Rāmava”, kurās iepazīstas ar jaunāko traktortehniku un to piekabēm
Latvijā, kā arī lauksaimniecības iekārtām un agregātiem un, lai pārliecinātos par atbilstību
normatīvajām prasībām. Apsekošanas laikā izstādē piedāvātiem traktoriem neatbilstības
netika konstatētas.
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Pagājušogad kopumā ir reģistrētas 200 traktortehnikas vai tās piekabju pārbūves.

Traktortehnikas vai tās piekabju pārbūves 2019. gadā

2
83
115

Piekabes

Traktori

Ekskavatori

Traktortehnikas vadītāju apmācības iestāžu reģistrācija un Traktortehnikas
vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apliecības izsniegšana, apmaiņa vai
atjaunošana
2019. gadā tika izsniegtas 38 mācību kartes (2018. – 6) veikt traktortehnikas vadītāju
apmācību, bet 64 gadījumos (2018 - 70) jau reģistrētās mācību iestādes veica attiecīgus
precizējumus mācību procesā. Savukārt 15 mācību kartes tika anulētas, no kurām 4 atņemtas
par pārkāpumiem.

Izsniegtas mācību kartes pa gadiem
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Tāpat 2019.gadā tika uzraudzītas 235 (2018 - 446) traktortehnikas vadītāju mācību
grupas, kas liecina par traktortehnikas vadītāja profesijas prestiža pieaugumu vai
samazinājumu.
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Reģistrētas traktortehnikas vadītāju mācību grupas pa gadiem
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VTUA regulāri komunicē un sadarbojas ar izglītības iestādēm, skaidro noteikumus un
palīdz tām sniegt labāku pakalpojumu privātpersonām. Ne velti VTUA tīmekļa vietnē
pieejama Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa, kura atbilst “Konsultē
vispirms” principa piemērošanā valsts iestāžu darbā. Anketas mērķis ir palīdzēt mācību
iestādēm pašām pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību Ministru kabineta noteikumu
prasībām.
Lai arī mācību iestāžu skaits ir samērā neliels, VTUA tomēr saņem gana daudz
privātpersonu iesniegumus par mācību iestāžu darbu, uz kā pamata tiek veiktas neplānotas
izglītības procesa pārbaudes. Ja pārkāpumi ir regulāri un netiek novērsti var tik apturēts
izglītības process vai anulēta izglītības iestādes mācību karte, piemēram, 2019.gadā tika
anulētas četras mācību kartes.
Iestāde nodrošina arī traktortehnikas vadītāju apmācības instruktoru eksamināciju un
apmācību - 2019. gadā pieci (2018 – septiņi) instruktori sekmīgi veica eksamināciju, kā
rezultātā ieguva instruktora apliecības. Tāpat 2019.gadā diviem instruktoriem tika pagarinātas
instruktora apliecības uz pieciem gadiem.
Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana
2019. gadā tika izsniegtas (nomainītas) 13799 traktortehnikas vadītāja apliecības, kas
pēdējo četru gadā ir lielākais rādītājs, savukārt pieprasījums skaidrojams ar iepriekšējo gadu
izmaiņām likumdošanā, ar kurām tika apvienotas vairākas traktortehnikas kategorijas vienā un
jaunās traktortehnikas apliecības ieviešanu.
Savukārt traktortehnikas vadītāju atestācija (eksaminācija) veikta 11098 reizes, kas ir
nedaudz vairāk nekā 2018.gadā.
Ikgadējais izsniegto un samainīto traktortehnikas vadītāju apliecību skaits, kā arī veiktās
eksaminācijas liecina par profesijas prestižu un vadītāju pieprasījumu darba tirgū.
Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā
eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par
traktortehnikas ekspluatācijas drošību un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena.
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Traktortehnikas vadītāji pa gadiem
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Izsniegtās traktortehnikas vadītāju apliecības pa gadiem

Pagājušā pārskata periodā VTUA ir pilnveidojis traktortehnikas eksaminācijas
veikšanas iespējas. Līdzšinējo 16 VTUA biroju vietā traktortehnikas pretendenti var
pieteikties veikt teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes
drošību un teorētisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatācijas drošību sev ērtā vai
tuvākajā VTUA birojā, izņemot Vidzemes nodaļas biroju Alūksnē, savukārt vadīšanas
eksāmenu pieņem visi VTUA biroji.
Pozitīvais pagājušajā pārskata periodā optimizētajā traktortehnikas vadītāju tiesību
iegūšanas procesā - pretendentiem vai jau esošajiem traktortehnikas kategorijas īpašniekiem ir
vienkāršota vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa un pielīdzināšana. Tas nozīmē, lai veiktu
eksāmenus TR1 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību iegūšanai, attiecīgās kategorijas
teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze ir apgūstāma pašmācības ceļā, savukārt TR2, TR3
vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no
traktortehnikas vadītāja kategorijām.
Savukārt, ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo
traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju
izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi
pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par
traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību. Tāpat TR1 traktortehnikas kategoriju un
traktortehnikas vadītāju tiesības var iegūt no 16 gadiem traktortehnikai ar pilnu masu līdz
7500 kg, un no 17 gadiem - pārējai traktortehnikai.
Negatīvais traktortehnikas vadītāju tiesību iegūšanas procesā - vienā kategorijā tika
apvienotas dažādas tomēr diezgan atšķirīgas kategorijas, piemēram, persona, kura pirms tam
varēja vadīt tikai traktoru, nu var vadīt arī kombainu vai ekskavatoru. Kā rāda mūsu pieredze,
personai, kura ir vadījusi tikai traktoru, nav pietiekamas prasmes vadīt arī kombainu.
Traktortehnika tomēr ir specifisks transporta līdzeklis, tai ir dažādi gabarīti, jaudas, tā ir
diezgan bīstama ne tikai apkārtējiem, bet arī pašam vadītājam, par ko liecina biežie satiksmes
negadījumi vai nelaimes gadījumi ar šo tehniku. Piemēram, vidēji divas reizes dienā AS
“Sadales tīkls” reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa būvniecības, lauksaimniecības,
mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji.
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2.7. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes
vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas novēršana)
Iekšējā kontrole
Iekšējās kontroles sistēma tiek nepārtraukti uzlabota un pilnveidota, aktualizēti un
uzlaboti iestādes iekšējie procesi.
Veicamie pasākumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai tika iekļauti iestādes
2020. gada Darba plānā.
Iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, ir pārskatīti un pilnveidoti
pamatdarbības procesi, tostarp, traktortehnikas vadīšanas tiesību piešķiršanas, atjaunošanas un
anulēšanas process. Izstrādāts jauns procesa apraksts, kurā noteikta kārtība, kas ir jāievēro,
izsniedzot informāciju no Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas.
Kvalitātes vadība
VTUA ir valsts pārvaldes iestāde, kura darbojās sabiedrības interesēs, sniedzot un
nepārtraukti uzlabojot valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti, lai paaugstinātu savu klientu
apmierinātību ar VTUA sniegtajiem pakalpojumiem, ko sekmē:
1.
kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana
ievērojot standartā LVS EN ISO 9001:2017 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas.
Prasības” noteiktās prasības;
2.
efektīva un lietderīga VTUA procesu, risku un pārmaiņu vadība;
3.
VTUA darbinieku, klientu un citu ieinteresēto pušu iesaistīšana valsts pārvaldes
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanā;
4.
uz attīstību un sadarbību vērsti profesionāli, atbildīgi un godprātīgi VTUA
darbinieki, kuriem ir nodrošināta iespēja apgūt darbam nepieciešamās zināšanas
vajadzīgajā apmērā un celt savu kvalifikāciju;
5.
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai vajadzīgo resursu pieejamība.
Procesu un risku vadība
Ir pārskatīts un papildināts iestādes identificēto procesu saraksts un noteikti procesu
īpašnieki, kuri nodrošina iestādes procesu vadību un nepārtrauktu pilnveidi.
Iestādē ir uzlabota ārējo dokumentu vadība, izmantojot Latvijas Republikas tiesību aktu
tīmekļa vietnē: www.likumi.lv pieejamos rīkus.
Lai ieviestu kvalitātes vadības sistēmu, tika veikta sākotnējā stāvokļa novērtēšana un
noteikti VTUA veicamie uzdevumus, lai izpildītu Standartā LVS NE ISO 9001:2015
“Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības” noteiktās prasības. Tika apstiprināta kvalitātes
politika un kvalitātes mērķi kā arī noteikta jauna vadības sapulču plānošanas, organizēšanas
un dokumentēšanas kārtība.
VTUA ir ieviesta jauna pārmaiņu vadības kārtība.
Pretkorupcijas pasākumi
Izstrādāta un ieviesta jauna kārtība korupcijas un interešu konflikta novēršanai.
Pārskatītas un aktualizētas korupcijas riskam pakļautās VTUA funkcijas, procesi,
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darbības jomas un amati. Uz mācībām par interešu konflikta un korupcijas novēršanas
jautājumiem nosūtīti desmit korupcijas riskam pakļautie darbinieki.
Iestāde ir veikusi grozījumus Pretkorupcijas pasākumu plānā 2018 - 2020.gadam.
Nodarbināto aptauja
Nodarbināto aptaujas tiek veiktas regulāri. Iekšējā klienta viedoklis un vajadzības tiek
apzinātas, atbilstoši iestādes iespējām, piemēram, apmācību nepieciešamība un prasmju
pilnveide. Aptaujas laikā saņemtie ierosinājumi tiek izvērtēti un veicamie pasākumi
nodarbināto ierosinājumu izpildei tika iekļauti iestādes Darba plānā.
Tāpat iekšējā klienta viedoklis un vajadzības tiek izzinātas arī valsts pārvaldes
uzlabošanas nolūkā, sadarbībā ar Valsts kanceleju un citām sadarbības iestādēm. Anketas ir
anonīmas, bet aptaujas laikā saņemtie ierosinājumi par veicamajiem uzlabojumiem VTUA
darbībā tiek izskatīti un iespēju robežās īstenoti un pielāgoti nodarbināto vajadzībām un
prasmēm, lai motivētu nodarbinātos veiktu savus amata aprakstā noteiktos pienākumos un
viņi nebaidoties nākt ar jaunām iniciatīvām, darba rezultātu uzlabošanai.
Izpildot aptaujas laikā saņemtos ierosinājumus, pilnveidots Personāla vadības process,
uzlabota darba izpildes novērtēšanas kārtība un ieviesta jauna kārtība, kā tiek nodrošināta
personāla ievadīšanu darbā, iesaistot mentorus, kuru pienākums ir apmācīt jaunos darbiniekus.
Tāpat uzlaboti nodarbināto paškontroles un pašmācības procesi, saturs un tā pieejamība.
Iestādes darba uzlabošana
Lai kvalitatīvāk izstrādātu un aktualizētu iestādes Darba plānu, kā arī nodrošinātu tā
izpildes kontroli, iestādes vadībai, procesa īpašniekiem, kā arī Darba plāna izpildē
iesaistītajiem nodarbinātajiem regulāri tiek atgādināts par termiņiem Darba plānā noteikto
uzdevumu izpildei.
Lai izpildītu Trauksmes celšanas likumā noteiktās prasības, izstrādāta un ieviesta jauna
trauksmes cēlāju ziņojumu noformēšanas, reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība.

2.8.Informācija par veiktajām strukturālajām reformām un
reorganizācijām
2019.gadā tika veiktas izmaiņas iestādes struktūrā, likvidējot Muzeju un resursu
vadības departamenta Finanšu nodaļas finanšu analītiķa amata vietu un tika izveidota
VTUA sabiedrisko attiecību speciālista amata vieta, lai nodrošinātu VTUA noteikto valsts
funkciju veikšanu, nodrošinot iestādes sabiedriskās attiecības un komunikāciju,
sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomām, kā arī pilnveidojot
klientu politikas un klientu apkalpošanas standartu.
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3. Personāls
3.1.Iestādes amata vietu skaits un faktisko vidējo darbinieku, ierēdņu un
citu nodarbināto skaits pārskata gadā (aprēķina, summējot attiecīgo skaitu
uz mēneša pirmo datumu (sākot ar 1.janvāri) un dalot iegūto summu ar
mēnešu skaitu)
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā 2019.gadā tika nodarbinātas 90 personas, no tiem 53
ierēdņi un 37 darbinieki, kur lielākais pārsvars nodarbināto ir vīrieši (78%).
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
90
17

3.2. Personāla izglītība
Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas tika pilnveidotas Valsts administrācijas
skolā un citu mācību centru rīkotajos kursos un semināros.
•
•
•
•

Izglītība:
2.līmeņa augstākā izglītība 63 nodarbinātajiem, no tiem 19 nodarbinātajiem iegūts arī
maģistra grāds;
1.līmeņa augstākā izglītība 17 nodarbinātajiem;
Profesionālā vidējā izglītība 4 nodarbinātajiem;
Vidējā izglītība 6 nodarbinātajiem.

3.3. Personāla skaits sadalījumā pa vecuma un dzimuma grupām, personāla
mainība
Personāla kustība
Rādītājs

Skaits
(štata amati)
Personu skaits, ar ko pārtrauktas tiesiskās/civildienesta attiecības pārskata
8
gadā
Personu skaits, ar kurām nodibinātas tiesiskās/civildienesta attiecības
9
pārskata gadā
Personāla rotācijas koeficients*
0,23
Personāla atjaunošanās koeficients**
0,12
Personāla mainība***
0,11 /11%
* 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 PERSONĀLA SKAITS SADALĪJUMĀ PA VECUMA
UN AMATA GRUPĀM
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Kopējais VTUA personāla skaits sadalījumā pa amata grupām
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4. Komunikācija ar sabiedrību
VTUA darbības prioritātes komunikācijā ar sabiedrību ir:
• efektīvas, jēgpilnas un kvalitatīvas komunikācijas veidošana;
• informētības līmeņa paaugstināšana iestādei deleģēto funkciju īstenošanas gaitā;
• ar sabiedrību veidot plašu un veiksmīgu dialogu lēmumu pieņemšanas gaitā.
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4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Sabiedrības, t.sk., iestādē nodarbināto informēšanas un izglītošanas nolūkos, pārskata
gadā plaša un skaidrojoša informācija tika publicēta iestādes tīmekļa vietnēs
(www.vtua.gov.lv; www.piksas.lv; www.llm.lv un iestādes iekšlapā), kā arī citos e-vides
resursos, tostarp, portālā www.latvija.lv, kurā ikvienam interesentam ir pieejama aktuāla
informācija par VTUA nodrošinātajiem pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām,
nepieciešamajiem dokumentiem un reglamentējošajām normatīvajām prasībām.
Informācijas saņēmējs kļūst arvien prasīgāks un arvien lielāku nozīmi piešķir
personīgākai komunikācijai, t.sk. reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, it īpaši pašvaldībās un
sociālajos medijos, tāpēc VTUA īpaši piedomā, lai informācija būtu viegli uztverama, vizuāli
pievilcīga un arī personalizēta. Lai precīzāk sasniegtu VTUA mērķauditoriju sociālajos
medijos, VTUA uzrunā lietotājus Twitter kontā, bet Latvijas Lauksaimniecības muzejs un
K. Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” Facebook un Instagram kontos.
Kopumā 2019. gadā tika sagatavota 61 publikācija dažādos plašsaziņas līdzekļos. Tāpat
papildu tika veikts skaidrojošs darbs - sniegtas intervijas, skaidrojumi un atbildes uz
plašsaziņas līdzekļu, nevalstisko organizāciju pārstāvju un citu interesentu jautājumiem par
iestādes kompetencē esošajām tēmām.
Lai interesentiem palīdzētu veiksmīgāk un produktīvāk izmantot valsts pārvaldes
sniegtās iespējas arvien lielāku uzmanību veltam dažādiem elektroniskiem risinājumiem,
piemēram, esam izveidojuši interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti traktortehnikai,
vadoties pēc kartes lietošanas pamācības, kurā jebkurš interesents var meklēt tehniskās
apskates vietu un laiku iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai. Tāpat iniciatīvas
“Konsultē vispirms” rezultātā ir pieejama traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes
paškontroles anketa, kuras mērķis ir palīdzēt traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei
pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību apstiprinātajām jaunajām prasībām.
Latvijas Atvērto datu portālā VTUA ir atvērusi četras datu kopas, kurā interesenti var
lejupielādēt VTUA rīcībā esošos datus, kuri tiek apkopoti VIS.
Lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu darbu un attīstītu uz klientu orientētu kultūru
VTUA ir aktīvi iesaistījies Valsts kancelejas iniciatīvā #LabaServisaKustība, kurā jau trešo
gadu pēc kārtas iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši VTUA klientu apkalpošanu.
Līdztekus sabiedrībai nozīmīgu tematu aktualizēšanā dažādām sabiedrības sociālajām
grupām, VTUA iesaistās un līdzdarbojas arī valsts pārvaldes un nozares darbības
atpazīstamības veicināšanas pasākumos, piem., “Ēnu diena”, “Traktordiena”, “Muzeju
nakts”, gadskārtējais Kārļa Ulmaņa piemiņai veltītais pasākums, pavasara un rudens izstādes
izstāžu kompleksā “Rāmava”, Latvijas simtgades pasākumu “Lauki ienāk pilsētā”, Baltā
galdauta svētkos, Atvērtās dienas laukos, u.c.. Pasākumu dalībniekiem tika radīta iespēja gūt
padziļinātu ieskatu iestādes norisēs un aktualitātēs, piedāvātajos pakalpojumos, gūt
priekšstatu par nodarbināto profesionālajām prasmēm un pieredzi, izvēlēties ar
lauksaimniecību saistītas profesijas, kā arī gūt citu ar VTUA saistītu informāciju.
Savukārt darbā ar jaunatni aktīvi sadarbojamies ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti. Sadarbība paredz popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, radot iespēju LLU
studentiem izzināt Latvijas valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa lomu un ieguldījumu
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Latvijas valsts, lauksaimniecības nozares attīstībā un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas
izveidē

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts
iestādes darba kvalitāti un to rezultāti
VTUA gan patstāvīgi, gan ar dažādām sadarbības iestādēm kopā, veica sabiedrības
viedokļa izzināšanu, t.i., īstenoja ārējo un iekšējo klientu aptaujas, kā arī izmantoja citas
metodes ar mērķi iegūt informāciju par sabiedrības vajadzībām iestādes pilnveides
procesā, kas ļauj izvērtēt un analizēt aktīvo klientu apmierinātību ar iestādes darbu,
sniegtajiem pakalpojumiem un sasniegtajiem mērķiem.
Iestāde aktīvi strādā, lai veidotu katram klientam piemērotu, personalizētu un ērtu
pakalpojumu, bet tā kā klienti ir dažādi, nav viena pareiza risinājuma.
VTUA klientu aptauja
Saskaņā ar 2017. gada 4. jūlija MK noteikumiem Nr.399 “Valsts pārvaldes
pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”, apjomīga klientu aptauja
par pakalpojumu pieejamību tiks veikta 2020.gada pirmajā pusē.
Savukārt sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un citiem sadarbības
partneriem ir veiktas vairākas klientu aptaujas kā ārējā tā iekšējā klienta vajadzību un
noskaņojuma izzināšanai. Kopumā klientu apmierinātību ar VTUA darbu ir novērtēts
pozitīva, kas liecina, ka iestāde ir iesākusi pareizas iestrādes pakalpojumu nodrošināšanas un
klientu apkalpošanas jomā. Balstoties uz rezultatīvajiem rādītājiem regulāri tiek pārskatītas un
pilnveidotas biznesa procedūras un uzlaboti klientu apkalpošanas procesi.
Konsultē vispirms
VTUA ir viena no uzņēmumiem būtiskajām iestādēm, līdz ar to kopš VTUA piedalās
“Konsultē vispirms” principa piemērošanā valsts iestāžu darbā, tā rezultējusies ar sagatavotu
Traktortehnikas izglītības iestādes paškontroles anketu iestādes tīmekļa vietnē.
Izvērtējot ieviešanā iesaistītās VTUA kā uzraudzības iestādes paveikto sadarbības
pilnveidošanā ar uzņēmējiem, VTUA novērtēta ar vidējo rādītāju, kas ņemot vērā pieaugušās
sabiedrības prasības un valsts pārvaldes sniegtās iespējas ir atzīstams novērtējums. Principa
mērķis ir panākt, ka uzņēmējiem ir skaidri saprotami “spēles noteikumi” jeb piemērojamās
prasības. Uzraugošo darbību ietvaros jānodrošina prasību izpilde, nevis jāveicina sodu
likšana.
“Konsultē vispirms” principu piemērošanai izstrādātas vadlīnijas un aktualizēts
Traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzības process, kā arī uzlabota traktortehnikas
izglītības iestādes paškontroles anketa, kurā komersants vienkāršā veidā var pārbaudīt
izglītības iestādes atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām.
E-indekss
Pārskata gadā VTUA atzīstami rezultāti arī elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā.
Latvijas E-indeksa 2019. gada rezultātu paziņošanas pasākumā saņēma Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atzinību par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
pakalpojumu digitalizācijā un pieejamībā.
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Kopējā e-indeksa rezultātos valsts tiešās pārvaldes iestāžu grupā, t.sk., nozarē, 2019.gadā
VTUA ir viena no līderēm (70,5%). Pilnveidoti elektronisko pakalpojumu sniegšanas iekšējie
procesi, kā arī uzlabots traktortehnikas vadītāju elektronisks teorētiskais eksāmens, uzlabota
traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketa, izveidota traktortehnikas
tehniskās apskates izbraukuma grafika karte, plaša atvērto datu pieejamība (69%), augsta
iekšējo procesu un starpiestāžu sadarbība (79%), attīstīti klientu apkalpošanas un atbalsta
jautājumi (72%) un augsts pakalpojumu nodrošināšanas līmenis (76%).
Iedzīvotāju ērtībai jau tagad VTUA aktīvi attīsta un pilnveido jaunus, iedzīvotājiem ērtus
elektroniskos pakalpojumus tehniskajā uzraudzībā. Tas nozīmē, ka nākamā gada otrajā pusē
iedzīvotājiem būs pieejami tādi jauni, elektroniskie pakalpojumi kā piemēram - varēs
pietiekties atgādinājumiem par traktortehnikas un tās vadītāju dokumentu derīgumu
termiņiem, varēs traktortehniku noņemt no uzskaites nebraucot uz klātienes pieņemšanu,
varēs pieteikties traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei, traktortehnikas teorētisko
eksāmenu veikšanai vai traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai, kā arī varēs veikt
traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes vai traktortehnikas vadītāju mācību grupas
reģistrāciju.
E-indekss ir valsts iestāžu un pašvaldību digitālās brieduma novērtējums, kas sniedz
novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši organizācijas pielieto mūsdienu tehnoloģijas un darbības
prakses, lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī organizāciju
darbības efektivitāti un draudzīgumu videi. E-indeksa mērķis ir sekmēt mūsdienu tehnoloģiju
visaptverošu un atbilstošu pielietošanu valsts iestāžu un pašvaldību darbā un publisko
pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši labas pārvaldības principiem.
E-indeksa mērījumu VARAM veica jau piekto gadu. Sīkāk ar pētījuma datiem var iepazīties
tīmekļvietnē https://mana.latvija.lv/, sadaļā "Latvijas E-indekss"

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Lai darba procesos un tajos pieņemtos lēmumos veicinātu caurspīdīgumu un plašu
iesaistīto pušu viedokļu pārstāvniecību VTUA turpināja attīstīt sadarbību ar lēmumu
ietekmējošās nozares nevalstisko sektoru.
Darba procesā aktuāli lēmumu risinājumi tika meklēti, diskutēti un sadarbība veicināta
ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Zemnieku Saeimu, Biedrību
“Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”, Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Zemnieku federāciju, Latvijas
Lauku tūrisma asociāciju, Latvijas Muzeju biedrību, lauku tūrisma asociāciju "Lauku
ceļotājs", nodibinājumu „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai”, Junior Achievement
Latvija, u.c.
VTUA aktīvi piedalās šo institūciju organizētajos semināros, sanāksmēs, izstādēs,
programmās un apmācībās u.c., lai informētu par aktualitātēm un meklētu risinājumus
lēmumu pieņemšanas procesā.
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti
Tehniskās uzraudzības funkcija
Iepriekšējos gados uzsāktā ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā
esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” realizācija paredzēta
2020.gadā, ar kuru plānota traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas
pilnveidošana, t.sk., lielu uzsvaru akcentējot uz jaunu e-pakalpojumu ieviešanu. Pēc projekta
realizācijas pakalpojumu ņēmējs daudzas dzīves situācijas saistītas ar traktortehnikas
uzraudzību varēs atrisināt sev ērtā veidā elektroniski, piemēram, pieteikties apmācībām vai
tehniskajai apskatei, apskatīties savu vai pilnvarotā komersanta informāciju par īpašumā esošo
tehniku, pieteikties atgādinājumiem par vadītāja apliecības vai tehniskās apskates termiņiem
un tamlīdzīgi.
Atbilstoši pieejamajam finansējumam un nozares iepirkumu procedūru veiksmīgumam,
turpināsim attīstīt iestādes elektronizāciju, piemēram, tehniskajās apskatēs datus un
konstatētos bojājumus ievadīsim sistēmā izmantojot planšetdatorus, protokolus klientiem
nosūtīsim elektroniski, u.c..
VTUA sistemātiski pilnveido kvalitātes vadības sistēmu, lai uzlabotu valsts pārvaldes
pakalpojumu kvalitāti, regulāri apzinot savu klientu vajadzības un sniedzot valsts pārvaldes
pakalpojumus klientiem izdevīgā vietā, laikā un veidā, veicinot klientu apmierinātību ar
saņemto pakalpojumu, tā pakalpojumu personalizējot.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Tiks turpināts iekārtot ekspozīcijas un īstenoti citi pasākumi, lai iepriekšējā periodā par
ES līdzekļiem realizēto projektu - lielgabarīta krājuma priekšmetu glabātuve LLM un
ekspozīciju māja K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” - piesaistītu lielāku muzeju
apmeklētāju skaitu, palielinot muzeju ieņēmumus no sniegtajiem pakalpojumiem.

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē
Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi tika iekļauti iestādes Darba plānā.
Nākamā pārskata perioda pirmajā pusgadā plānojam veikt VTUA klientu aptauju, kurā
aicināsim sniegt savu vērtējumu par VTUA darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aptauja ir
anonīma, tās rezultātus VTUA izmantos apkopotā veidā, lai aizvien uzlabotu savu darbu
pakalpojumu sniegšanas procesā. Aptauja tiks veidota arī atbilstoši 2017. gada 4. jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un
sniegšanas kārtība” prasībām.
Tehniskās uzraudzības funkcija
Aizvien uzlabot un pilnveidot iestādes iekšējos procesus pakalpojumu nodrošināšanas
jomā, sekmējot klienorientētu rezultātu.
Izvērtēt iespējas un veikt nepieciešamās darbības VIS automatizētas datu apmaiņas
plašāku iespēju nodrošināšanai ar valsts iestādēm un citiem VTUA klientiem.
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Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Sakarā ar pieaugušajām uzturēšanas izmaksām muzejos (pēc ES Projektu realizācijas)
nepietiekamie finanšu resursi var atstāt jūtamas sekas muzeju darbībā, tāpēc VTUA centīsies
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu muzeju apmeklētību, piedāvātu
interesentiem tematiskos suvenīrus, telpu (teritorijas) īri un citas aktivitātes, lai gūtu papildus
ieņēmumus muzeju uzturēšanai:
• Turpināt veikt restaurāciju vai konservāciju krājuma priekšmetiem;
• Turpināt papildināt muzeju krājumu, atbilstoši muzeju misijai;
• Apkopot un analizēt materiālus par cūkkopību pirmskara Latvijā. Paplašināt izstādi
"Cūku būšana";
• Izveidot jaunas izstādes par Latvijas diženākajiem lauksaimniecības tehnikas
inženieriem A.Leppiku un J.Balsaru, kā arī izstādi veltītu arkla vēsturei pasaulē un
Latvijā;
• Veikt pētniecisko darbu par tēmu "K.Ulmanis - tautsaimnieks un Latvijas
piensaimniecības nozares veidotājs";
• Vākt materiālus un veikt pētniecisko darbu ekspozīcijas Latvijas Mazpulki
paplašināšanai;
• Apkopot materiālus un veikt pētniecisko darbu jaunu muzejpedagoģisko
programmu izveidei, lai paplašinātu piedāvājumu programmai "Skolas soma";
• Nodrošināt tematisko programma rudens/ziemas sezonai "Vakarēšana Pikšu ķēķī";
• Organizēt muzeja pasākumus un veidot jaunas izstādes un ekspozīcijas.

5.3. Nākamajā gadā plānotie sadarbības projekti
Nākamajā pārskata periodā ir plānota pirmā posma ERAF projekta “Zemkopības
ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”
realizācija.
Savukārt sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi turpināsim attīstīt un
pilnveidot importējamo preču dokumentu un fiziskās kontroles traktoru un to piekabju
uzraudzības jomā, t.i., veikt importējamo traktoru dokumentu un fiziskās pārbaudes jau uz
valsts robežas.
Šobrīd VTUA ir iekļāvusies Eiropas vienotajā Šengenas informācijas sistēmā, kurā pirms
traktortehnikas reģistrēšanas pārbaudām, vai reģistrējamā traktortehnika nav starptautiskajā
meklēšanā. Tā tiek novērsta Eiropas Savienības valstīs zagtas traktortehnikas vai tās piekabes
reģistrācija Latvijā.
Ikdienas darbā iestāde sadarbojas arī ar citu dalībvalstu traktortehnikas reģistrācijas
iestādēm par jautājumiem, kas saistīti ar traktortehnikas reģistrāciju, piemēram, par Latvijas
traktortehnikas tirgus uzraudzību, u.c..
Pārsvarā savstarpējā valstu sadarbība ir par traktortehnikas atbilstību un traktortehnikas
īpašumtiesību apgrūtinājumiem vai aizliegumiem, labās prakses piemēriem, kā arī, lai
apmainītos ar informāciju par ārvalstī iegūto transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāja
apliecību.
Sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Latvijas Valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda “Zemgales Kultūras programmas 2020” atbalstīto projektu konkursu
plānots apgūt finansējumu iecerei par Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja ''Pikšas'' pastāvīgās
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ekspozīcijas 2. kārtas - Ekspozīcijas dizaina koncepcijas un tehniskā projekta izstrāde 2. daļas īstenošanai. Ekspozīcijas izveides pirmo daļu plānots sākt īstenot gada pirmajā pusē,
bet ideju realizāciju īstenot sadarbībā ar dizaina biroju ''H2E''.

5.4. Iestādes finanšu saistības (kredītsaistības)
Pārskata gadā VTUA nav uzņēmusies papildu finanšu saistības. Iestādes finansējuma
apmēru veido valsts budžeta dotācija un ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Plānojot VTUA kopējos izdevumus, tiek ņemta vērā iestādes darbības specifika, jo
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem naudas plūsma gada ietvaros nav vienmērīgi.

*Iestādes Publiskais gada pārskats tika sagatavots atbilstoši MK 2010. gada 5. maija
noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” noteiktajam
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