
VTUA aktualitātes un jaunumi 2014. gadā 

 
1. Klientiem ir pieejami  ar šo gadu divi e-pakalpojumi: izziņa par traktortehniku vai 

tās piekabēm, lieguma uzlikšana un noņemšana traktortehnikai vai tās piekabei. 

Ieviesti divi jauni e-Pakalpojumi, kas ļauj fiziskām un juridiskām personām saņemt tiešsaistē 

informāciju no valsts informatīvās sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” par 

sev piederošo tehniku vai plašākā apjomā, ja to paredz normatīvie akti: 

 Izziņa no valsts informatīvās sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma”; 

 Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes 

uzlikšana vai noņemšana. 

Pakalpojums ir pieejams visiem LAD EPS lietotājiem vietnē https://eps.lad.gov.lv/login. 

 Lai kļūtu par LAD EPS lietotāju un tās ietvaros tiešsaistē saņemtu informāciju no valsts 

informatīvās sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma”: 

1. Aizpildīt LAD Klienta reģistrācijas veidlapu; 

2. Aizpildīt divus līguma eksemplārus "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās 

sistēmas pakalpojumu izmantošanu"; 

3. Iesniegt parakstītos dokumentus LAD Klientu apkalpošanas daļā; 

4. Slēgt līgumu ar VTUA, ja nepieciešams plašāka apjoma pakalpojums vai informācija. 

Detalizēta informācija kā kļūt par LAD EPS lietotāju ir pieejama: 

http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/ka-klut-par-eps-lietotaju/ 

Par pakalpojumu izmantošanu saistītos jautājumus var risināt sazinoties ar Valsts tehniskās 

uzraudzības aģentūru - tālrunis: 67027149, e-pasts: vtua@vtua.gov.lv 

 

2. Atgādinājums par traktortehnikas vadītāju apliecību termiņiem. 

 

Atgādinām traktoru vadītājiem ieskatīties savās apliecībās un pārliecināties par to derīgumu. 

Apliecības derīguma termiņš ir desmit gadi no izsniegšanas datuma. Lai apmainītu traktortehnikas 

vadītāja apliecību, jāvēršas kādā no VTUA birojiem (jebkurā), līdzi ņemot jau nederīgo apliecību, kā 

arī vienu dokumentiem paredzētu foto 3x4 cm. Jāpārliecinās arī par medicīniskas izziņas derīguma 

termiņu. Ja  ir vēl iepriekšējā parauga (papīra formāta), tāda pati kā vieglo automobiļu vadītājiem, tad 

otrā pusē jāskatās, lai pašgājējmašīnas nav svītrotas. Ja būs svītrota, tad šī izziņa traktortehnikas 
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apliecībai nebūs derīga. Ja medicīniskā komisija ieta pēdējos divos gados, tad mums būs elektroniski 

informācija par šī cilvēka veselības stāvokli traktortehnikas vadīšanai.   

Apliecības maiņa maksā Euro 14,23 un 57 eurocenti ir nodeva par skaidras naudas iekasēšanu. Ja 

norēķinās ar pārskaitījumu vai maksājumu karti, tad šī nodeva nav jāmaksā. 

Apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības un speciālās traktortehnikas vadītāja apliecības, kas 

izsniegtas pirms 14.10.2009, iepriekš piešķirto A kategoriju pielīdzina jaunajai B traktortehnikas 

vadītāju kategorijai.  

 

3. Informācija par tehniskajām apskatēm, to grafikiem, cenām. 

 

Šogad traktortehnikas un to piekabju tehniskā apskates notiks tāpat kā iepriekšējā gadā pēc vietējā 

presē un arī VTUA mājas lapā www.vtua.gov.lv sadaļā „Tehniskās apskates” izsludinātajiem norises 

grafikiem. Tāpat tehniskās prasības apskatēs ir iepriekšējās.  

Traktoriem, graudu kombainiem un zāles pļāvējiem – smalcinātājiem tehniskā apskate izmaksās Euro 

12.09 (atkārtota apskate Euro 6,05) Par piekabju ikgadējo tehnisko apskati jāmaksā Euro 7.97 

(atkārtotu Euro 3.98), speciālās traktortehnikas apskati – Euro 19.92 (atkārtotu  - Euro 9.96). 

Piemēram, traktora tehniskā apskate Jums maksās: 12.09 (tehniskā apskate) + 1.74 (valsts tehniskās 

apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons)+ 1.85 (atļauja piedalīties ceļu satiksmē) + 0.57 

(nodeva par skaidras naudas iekasēšanu) + 0.57 (transporta nodrošinājums) kopā Euro 1 

 

Informāciju sagatavoja VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta vadītājs Ģirts Skrīvelis, 

Tel.67027290  

 

http://www.vtua.gov.lv/

