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AUTO APKOPE
Noskrējiens
(km)
15 000-30 000

Vieglās automašīnas apkope
Motoreļļa; filtri, eļļas filtrs un blīve

40 000

Eļļas filtrs un blīve

45 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Priekšējie
bremžu kluči

60 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Gaisa
filtrs; Sveces; Dzesēšanas šķidrums;
Aizmugurējie bremžu kluči – pārbaudīt,
iztīrīt, mainīt pēc nepieciešamības

75 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

80 000

Eļļas filtrs un blīve

90 000

Motoreļļa; eļļas filtrs un blīve;
Transmisijas eļļas maiņa; Degvielas
filtrs; Gaisa filtrs; Priekšējie bremžu
kluči un aizmugurējie bremžu
kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt pēc
nepieciešamības; Putekšņu filtrs

105 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

120 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Gaisa
filtrs; Sveces; Priekšējie bremžu kluči un
aizmugurējie bremžu kluči – pārbaudīt,
iztīrīt, mainīt pēc nepieciešamības;
Putekšņu filtrs

135 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

150 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve;
Dzesēšanas šķidrums; priekšējie
bremžu kluči un aizmugurējie bremžu
kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt pēc
nepieciešamības

165 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

180 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Gaisa
filtrs; Sveces; Transmisijas eļļa; Bremžu
šķidrums; Priekšējie bremžu kluči un
aizmugurējie bremžu kluči – pārbaudīt,
iztīrīt, mainīt pēc nepieciešamības

195 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

210 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Putekšņu
filtrs; Dzesēšanas šķidrums; Priekšējie
bremžu kluči un aizmugurējie bremžu
kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt pēc
nepieciešamības

240 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Putekšņu
filtrs; Gaisa filtrs; Bremžu šķidrums;
Priekšējie bremžu kluči un aizmugurējie
bremžu kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt
pēc nepieciešamības

Tabulā sniegtā informācija ir iegūta no publiski pieejamiem
avotiem un paredzēta tikai informatīviem nolūkiem
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Uzziņas un pakalpojumi
CSDD un Valsts
policijas informācija
Apkope, remonts

..................................................................

2

..................................................................................

4

............................................................................................

Autorizētie servisi
Atslēgu serviss
Auto ķīmija, krāsas
Auto papildierīces, aksesuāri
Auto radiatoru remonts
Auto riepu serviss
Auto serviss
Auto stikli
Automašīnu tūnings
Automazgātavas, salona tīrīšana
Degviela
Dzinējs
Elektronika
Gāzes iekārtas automašīnām
Kondicionēšanas sistēma
Motoru eļļas, smērvielas
Ritošā daļa
Virsbūve

Drošība

...........................................................................................................................................

Apdrošināšana (OCTA, KASKO)
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STEIDZAMIE GADĪJUMI

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?

01, 112

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA

POLICIJA

02, 110, 112

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

03, 112, 113

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA
No fiksētajiem un mobilajiem tālr. ................................................................................ 112
No fiksētajiem tālr. .................................................................................................................................. 01

Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālr. ........................ (d.d. 17-8; S.,Sv. 00-24) 66 016001
Rīgas “Dzemdību nama”
uzziņas .............................................................................................. (8.30-19.30) 67 011225
diennakts uzņemšana .......................................................................................... 67 011300

Traumatoloģiskā palīdzība

KĀRTĪBAS UZTURĒŠANA
No fiksētajiem un mobilajiem tālr. ............................................................... 110, 112
No fiksētajiem tālr. .................................................................................................................................. 02
Rīgas pašvaldības policija ................................................... (00-24) 67 037800

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
No fiksētajiem un mobilajiem tālr. ............................................................... 113, 112
No fiksētajiem tālr. .................................................................................................................................. 03
Uzziņas par pēdējo 3 diennakšu laikā
sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību
un hospitalizētiem pacientiem ....................................... (00-24) 67 375472
ARS, neatliekamā medicīniskā
palīdzība ..............................................................................(00-24; maksas) 67 201003

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca,
traumpunkts ............................................................................................. (00-24) 67 399441
Rīgas 2. slimnīca, traumpunkts ........................................ (00-24) 67 614033
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,
traumpunkts, Vienības gatvē 45 ................................. (00-24) 67 064498
Stacionārs Biķernieki,
acu traumpunkts pieaugušajiem ................................ (00-24) 67 041024
ARS,
traumpunkts ............. (d.d. 8-20; S.,Sv. 10-20; maksas) 67 201019
Apdegumu centrs ................................................................................. (00-24) 67 038233

INFORMATĪVIE PAKALPOJUMI
Diennakts uzziņu dienests .........................................................................................................1180
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STEIDZAMIE GADĪJUMI

UZZIŅAS UN PAKALPOJUMI
TRANSPORTS
Latvijas dzelzceļa uzziņas .......................................................................................................1181
Rīgas starptautiskā autoosta .................(maksas uzziņas) 9 0000009
(biļešu pasūtīšana) 9 0001111
Starptautiskā lidosta Rīga .....................................................................................................1187
Rīgas satiksme .................................................................................................................. 8 0001919
Rīgas pasažieru termināls ............................................... (d.d. 9-18) 67 326200

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA
Diennakts informācijas tālrunis .................................................................. 67 025777
Diennakts uzticības tālrunis ............................................................................. 67 025757
Transportlīdzekļa un vadītāju datu
maksas tālrunis........................................... (Ls 0,98 min. ar PVN) 9 0004099
Transportlīdzekļa un vadītāju datu īsziņa (Ls 0,61 ar PVN)
LMT................................................................................................................................................. 29 310105
TELE2............................................................................................................................................ 26 000900
TRIATEL..................................................................................................................................... 25 800852
BITE ................................................................................................................................................ 22 054800
E-pasts .................................................................................................................. office@csdd.gov.lv
(Pieņem ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus)

PAKALPOJUMI
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CSDD UN VALSTS POLICIJAS INFORMĀCIJA
Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

(vienmēr 0 soda punkti)

1.

Par apstāšanos: Brīdinājums vai Ls 10

5.

Par stāvēšanu: Ls 30

1)
2)
3)

ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;
uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no
brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko
transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja
ceļam nav nomales;
vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. ceļa apzīmējumu.

1)
2)

Par apstāšanos: Brīdinājums vai Ls 20

7)
8)

14)

otrajā rindā;
uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas
traucē tramvaja kustību;
daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā,
kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;
vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;
uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un
apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;
uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām;
brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem
no šķērsojamās brauktuves malas;
tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535.,
536. vai 538. ceļa zīmes;
uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
326. ceļa zīmes darbības zonā;
327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra
datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522. ceļa
zīmi;
vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa
apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu;
tuneļos.

6.

Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm: Ls 100 – Ls 200

7.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825. – 832. papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 833. un 842. papildzīmes prasību pārkāpšanu 532. vai 533. ceļa zīmes darbības
zonā: Ls 20

8.

Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts
viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas: Brīdinājums vai Ls 10

9.

Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu: Ls 20

4)
5)
6)

2.

1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un
apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;
4) uz gājēju pārejām vai tuvāk par pieciem metriem no tām;
5) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem
no šķērsojamās brauktuves malas;
6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535.,
536. vai 538. ceļa zīmes;
7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
8) 326. ceļa zīmes darbības zonā;
9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas
traucē tramvaja kustību.

3.

Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm: Ls 30

4.

Par stāvēšanu: Ls 20

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no
brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko
transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja
ceļam nav nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. ceļa apzīmējumu;
7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa
pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās – tuvāk par 50 metriem
no tās.

3)

4)

5)
6)

9)
10)
11)
12)

13)

CSDD un Valsts Policijas mājas lapā pieejamā informācija
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CSDD UN VALSTS POLICIJAS INFORMĀCIJA
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CSDD UN VALSTS POLICIJAS INFORMĀCIJA
Apdrošināšana
Kā rēķina OCTA cenu?
OCTA polises cenu jeb apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka
apdrošināšanas sabiedrība. Tiek izvērtēti daudzi kritēriji, tostarp
transportlīdzekļa veids, izmantošanas mērķis, apdrošināšanas termiņš, spēkrata vecums, reģistrācijas vieta, īpašnieka juridiskais
statuss u.c. Viens no svarīgākajiem atskaites punktiem ir bonus–
malus klase, un tas nozīmē, ka apzinīgākie satiksmes dalībnieki
par OCTA maksā mazāk.
Kas ir KASKO apdrošināšana?
KASKO ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana.
KASKO polise kompensēs zaudējumus, kas radušies spēkratam
Tevis izraisītā ceļu satiksmes negadījumā vai gadījumā, ja automašīna tiks apzagta vai nelikumīgi aizbraukta. KASKO atlīdzinās izmaksas, kas saistītas ar automašīnas remontu. KASKO apdrošināšanas iegāde ir brīvprātīga, taču, ja auto pirkts līzingā vai kredītā,
tad polises iegāde ir obligāta prasība. KASKO apdrošināšana ir pieejama plašam transportlīdzekļu lokam – ne tikai vieglajām, bet arī
kravas automašīnām, autobusiem, traktoru tehnikai, motocikliem
un visa veida piekabēm, taču visbiežāk to pērk vieglajiem auto.
Kādus zaudējumus atlīdzina KASKO polise?
Avārija, ugunsgrēks, zādzība vai laupīšana, vandālisms un sadursme ar šķērsli vai iebraukšana bedrē, novietotai automašīnai nodarīti bojājumi – tie ir riski, kuru radītos zaudējumus sedz KASKO
apdrošināšana. Apdrošināšanas sabiedrību vidū var atšķirties riski, ko sedz KASKO polise, tomēr parasti tiek atlīdzināti zaudējumi,
kas radušies:
• ceļu satiksmes negadījumos, auto saduroties ar citu spēkratu
vai šķērsli u.c.;
• ugunsgrēka rezultātā, tai skaitā, ja notikusi auto pašaizdegšanās;
• zādzības vai laupīšanas rezultātā – transportlīdzeklis apzagts,
nelikumīgi aizbraukts vai nolaupīts;
• trešajai personai ļaunprātīgi bojājot apdrošināto transportlīdzekli;
• krītošu priekšmetu iedarbības rezultātā;
• dabas stihiju – stipra vēja, vētras, plūdu, zibens, krusas un citu
dabas apstākļu ietekmē.
Vienojoties ar apdrošinātāju, KASKO apdrošināšanas segumā iespējams papildus ietvert arī citus riskus:
• autovadītāja un pasažieru apdrošināšana nelaimes gadījumiem,
kas paredz atlīdzināt ceļu satiksmes negadījumā iegūto traumu
ārstēšanu;
• lietošanas pārtraukšanas apdrošināšanu, kas sedz izdevumus,
kuri saistīti ar bojātā transportlīdzekļa aizstāšanu, kamēr tas
tiek remontēts;
• jauniem auto – jaunvērtības apdrošināšanu, kas sedz zaudējumus spēkrata bojāejas vai zādzības gadījumā, kad tiek atlīdzināti izdevumi jauna transportlīdzekļa iegādei.
Kādi faktori ietekmē KASKO apdrošināšanas polises cenu?
Katrai no apdrošināšanas sabiedrībām ir sava metode KASKO polises cenas jeb apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanai. KASKO
polises cena jeb apdrošināšanas prēmijas lielums tiek aprēķināts
katram transportlīdzeklim individuāli, izvērtējot riskus, kas var

apdraudēt. Svarīgākie KASKO apdrošināšanas cenu ietekmējošie
faktori ir:
• transportlīdzekļa vērtība;
• transportlīdzekļa vecums;
• transportlīdzekļa marka un modelis;
• transportlīdzekļa īpašnieka statuss – fiziska vai juridiska persona;
• transportlīdzekļa izmantošanas veids – pasažieru, kravas vai
taksometra pārvadājumi;
• izvēlētais apdrošināšanas segums – kādi riski ir apdrošināti;
• pašriska apmērs – jo lielāka summa, kuru pēc negadījuma gatavs uzņemties segt transportlīdzekļa īpašnieks, jo lētāk maksās KASKO polise;
• maksājumu skaits, ja KASKO apdrošināšanas prēmija tiek dalīta vairākos maksājumos;
• automašīnā uzstādītās drošības pretaizdzīšanas un drošības
sistēmas – jo tās ir drošākas, jo lētāk maksās KASKO polise.
Kurās valstīs spēkā ir KASKO polise?
Visbiežāk apdrošinātāji piedāvā par KASKO polises darbības teritoriju izvēlēties Latviju, Baltijas valstis vai Eiropas Ekonomiskās
zonas valstis – 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islandi,
Lihtenšteinu un Norvēģiju. Pēc pieprasījuma KASKO apdrošināšanu iespējams iegādāties automašīnas lietošanai NVS valstīs.
Kādos gadījumos nepienākas KASKO atlīdzība?
Ir gadījumi, kad apdrošinātājam ir tiesības neatlīdzināt nodarītos
zaudējumus KASKO apdrošināšanas ietvaros. Piemēram, ja ceļu
satiksmes negadījums izraisīts, vadot transportlīdzekli alkohola
vai narkotisko vielu reibumā vai rupji pārkāpjot ceļu satiksmes
negadījumu – ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu,
braucot ar transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas spēkratu, un citos gadījumos.
Kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties KASKO polisi?
Pirms noslēgt KASKO apdrošināšanas līgumu, pievērsiet uzmanību svarīgākajiem jautājumiem:
• riskiem, kurus sedz izvēlētā KASKO polise;
• apdrošināmā objekta vērtībai;
• gadījumiem, kad apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var atteikt
daļēji vai pilnībā;
• pašriska lielumam katram no KASKO polisē ietvertajiem apdrošinātajiem riskiem – dažādām apdrošināšanas sabiedrībām
pašrisks var atšķirties;
• tiesīgo lietotāju skaita ierobežojumam – ja tas ir, tad kādas sekas ir šī noteikuma pārkāpuma gadījumā;
• teritorijai, kur spēkā KASKO polise, un vai nepieciešama (un
cik liela) piemaksa, ja apdrošinātais vēlas izmantot automašīnu
ārpus Latvijas;
• piemaksas lielumam, ja KASKO apdrošināšanas prēmija tiek
samaksāta vairākās daļās;
• klienta tiesībām pašam izlemt jautājumu par auto remonta izdevumu tiešu atlīdzināšanu vai par apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu naudā;
• ierobežojumiem, novietojot automašīnu naktī;
• KASKO atlīdzības izmaksas operativitātei – cik ilgā laikā apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
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Saskaņotais paziņojums
Saskaņotajā paziņojumā par ceļu satiksmes negadījumu tiek fiksēti
negadījuma apstākļi – vieta, laiks, iesaistītie spēkrati, transportlīdzekļu vadītāji, kā arī aprakstīti notikušā apstākļi, kam piekrīt abi
iesaistītie autovadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem.

Kur derīgs saskaņotais paziņojums?
Šis dokuments ir derīgs gan Latvijā, gan arī pārējās Eiropas Savienības
valstīs, kur tas ir vienāds pēc teksta satura, lapas iekārtojuma un krāsām,
sadaļu numerācijas un norādījumu izvietojuma. Atšķirīga ir tikai valoda.
Tādējādi paziņojums ir ērti izmantojams arī tad, kad abi iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji nesaprot viens otra valodu.

Kad jāpilda saskaņotais paziņojums?
Saskaņotais paziņojums ir jāpilda, kad ceļu satiksmes negadījumā
nav cietušo, ir iesaistīti tikai 2 spēkrati, kas var turpināt ceļu, kā
arī nav bojāta trešajām personām piederoša manta.

Kādas priekšrocības sniedz saskaņotais paziņojums?
• laika ekonomija – pie zināmiem nosacījumiem nav jāgaida ceļu
satiksmes policija;
• mazāk tiek traucēta satiksme;
• nav jāmaksā sods par negadījuma izraisīšanu un netiek noteikti
soda punkti;
• autovadītājam ir viegli orientēties situācijā, ja negadījums noticis
citās Eiropas Savienības valstīs.
Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana
Katrs no ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem vadītājiem aizpilda
izvēlētās veidlapas savu pusi (A vai B), pievērošot uzmanību veidlapas
sadaļu nozīmei un paskaidrojumiem veidlapas otrā pusē. Tad katram
transportlīdzekļa vadītājam jāparakstās par viņa sniegto datu pareizību.
Pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas un parakstīšanas katram
transportlīdzekļa vadītājam obligāti jāpaņem viena aizpildītā paziņojuma eksemplārs. Cietušā spēkrata vadītājs savu saskaņotā
paziņojuma kopiju iesniedz pretējās puses apdrošinātājam. Savukārt,
vainīgais vadītājs to iesniedz savam apdrošinātājam.
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Vadītāja apliecības maiņa
APLIECĪBAS VEIDS
Latvijā izsniegta vadītāja apliecība

Nozaudēto vai nozagto vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu
kārtošanas.

Kādos gadījumos maina?
· Beidzies derīguma termiņš;
· Apliecība ir sabojāta;
· Mainīts vārds, uzvārds vai personas kods;
· Personīga vēlēšanās;
· Vadītājs, kuram vadītāja apliecībā ir bijis 78. ierobežojuma
kods, kas dod tiesības vadīt transportlīdzekli tikai ar automātisko pārnesumkārbu, ir nokārtojis braukšanas eksāmenu ar
mehānisko pārnesumkārbu.

Lai veiktu atjaunošanu, nepieciešami šādi dokumenti:
· pase (var uzrādīt arī atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas
līdzekļu vadītāja apliecību);
· derīga medicīniskā uzziņa, ja par to CSDD reģistrā nav informācijas;
· pakalpojuma apmaksas kvīts – Ls 15,50 (ja vadītāja apliecības
zādzība ir pieteikta policijā) vai Ls 27,51 (nozaudēšanas gadījumā).
Vadītāja apliecību var atjaunot jebkurā CSDD nodaļā , kurā pieņem
transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un
izsniedz vadītāja apliecības.
Par vadītāja apliecības nozaudēšanu, ja to kādu laiku neatjaunosiet,
iespējams paziņot, iesniedzot rakstisku iesniegumu jebkurā CSDD
nodaļā, kurā pieņem transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības (personīgi vai
nosūtot pa pastu).
Vadītāja apliecība, kas ir pieteikta kā nozaudēta vai nozagta, nav
derīga kā vadīšanas tiesības apliecinošs dokuments.

Dokumenti
· Apmaināmā vadītāja apliecība;
· Derīga medicīniskā uzziņa (jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa, ja par to CSDD reģistrā nav informācijas. Par to var pārliecināties CSDD e-pakalpojumos vai zvanot uz CSDD maksas
informācijas tālruni 90004099. Medicīnisko uzziņu var saņemt
pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu
komisijās.
Maksa
• Ls 15,50
APLIECĪBAS VEIDS
Atpūtas kuģu vadītāja apliecība
Kādos gadījumos maina?
· Beidzies derīguma termiņš;
· Apliecība ir sabojāta;
· Mainīts vārds, uzvārds vai personas kods.
· Bez eksāmenu kārtošanas atpūtas kuģu vadītāja apliecību var
iegūt, uzrādot:
- buru jahtas vadītāja apliecību;
- kuģa vadītāja kvalifikācijas apliecinošu dokumentu;
- mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību.
Dokumenti
· Personu apliecinošs dokuments (personas pase vai Latvijā izsniegta vadītāja apliecība, vai braukšanas mācību atļauja). Dokuments nav jāuzrāda, ja maina CSDD izsniegtu dokumentu;
· Apmaināmā vadītāja apliecība;
· Derīga medicīniskā uzziņa (jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa, ja par to CSDD reģistrā nav informācijas. Par to var pārliecināties CSDD e-pakalpojumos vai zvanot uz CSDD maksas
informācijas tālruni 90004099. Medicīnisko uzziņu var saņemt
pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu
komisijās.
Maksa
· Ls 15,50
NOZAGTAS VAI NOZAUDĒTAS VADĪTĀJA
APLIECĪBAS ATJAUNOŠANA
Vadītāja apliecību atjauno personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā
vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendārajā gadā
(t.sk. persona deklarējusi dzīvesvietu Latvijā).

PAR PĀRKĀPUMIEM ATŅEMTU
VADĪŠANAS TIESĪBU ATJAUNOŠANA
Lai atjaunotu vadīšanas tiesības, ja tās atņemtas pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, ir jānokārto B kategorijas teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Nokārtojot iepriekšminētos eksāmenus, personai tiek atjaunotas visas iepriekš iegūtās vadīšanas
tiesību kategorijas.
Teorētiskajam eksāmenam drīkst pieteikties un to drīkst kārtot arī
pirms piemērotā aizlieguma termiņa beigām. Saņemt braukšanas
mācību atļauju, gatavoties un pieteikties vadīšanas eksāmenam
drīkst tikai pēc aizlieguma termiņa beigām un teorētiskā eksāmena nokārtošanas.
Eksāmeniem var sagatavoties pašmācības ceļā, bet tos var kārtot
jebkurā no 10 CSDD nodaļām, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas
pakalpojumus.
Eksāmenam var pieteikties:
· personīgi, ierodoties CSDD nodaļā;
· pa tālruni;
· CSDD e-pakalpojumos (e.csdd.lv).
KUR MAINA UN ATJAUNO VADĪTĀJA APLIECĪBAS
Pilsēta
RĪGĀ
DAUGAVPILĪ
GULBENĒ
JELGAVĀ
JĒKABPILĪ
LIEPĀJĀ
RĒZEKNĒ
TALSOS
VALMIERĀ
VENTSPILĪ

Adrese
Bauskas ielā 86
Kraujas ielā 3
Parka ielā 2
Satiksmes ielā 2a
Ā. Elksnes ielā 2
Brīvības ielā 148
Jupatovkas ielā 1a
Laidzes ielā 9
E. Lācera ielā 3
Ganību ielā 154a

Telefons
T. 67025791
T. 65428871
T. 64473857
T. 63021396
T. 65231730
T. 63489184
T. 64622358
T. 63224427
T. 64229686
T. 63607174

CSDD uzticības tālrunis – 67025757
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Latvijā izsniedz jauna parauga autovadītāju apliecības
No 2013.gada 2.janvāra Latvijā tiek izsniegtas jauna parauga
transportlīdzekļu vadītāja apliecības un braukšanas mācību atļaujas. Apliecību izsniedzēja – Ceļu satiksmes drošības direkcija
(CSDD), uzsver, ka esošajiem transportlīdzekļu vadītājiem jaunā
kārtība neradīs papildus sarežģījumus vai izdevumus.
Nolūkā uzlabot satiksmes drošību un vadītāja apliecību atpazīstamību, līdz 2013.gada 19.janvārim visām Eiropas Savienības
(ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm jāievieš jaunā
parauga vadītāja apliecības. Šo kārtību nosaka 2006.gada 20.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK.
Jāpiebilst, ka pašlaik ES un EEZ par derīgām ir uzskatāmas 110
dažādu paraugu vadītāju apliecības, kas rada problēmas ar to atpazīstamību un viltošanas gadījumiem.
Pāreja uz jauno vadītāja apliecību izsniegšanu notiek pakāpeniski,
līdz ar to transportlīdzekļu vadītājiem no 2013.gada janvāra nav
speciāli jāmaina iepriekšējā parauga vadītāja apliecība uz jaunu,
jo esošās vadītāja apliecības ir derīgas līdz uz tām norādītajam
termiņam. Ņemot vērā, ka Latvijā pamatā vadītāja apliecības tiek
izsniegtas uz pieciem vai desmit gadiem, tad pakāpeniska pāreja
uz jaunā parauga vadītāja apliecībām tiks pabeigta 2022.gada

beigās. Jaunā parauga vadītāja apliecības tiek izsniegtas tiem
transportlīdzekļu vadītājiem, kuri no 2013.gada 2.janvāra sekmīgi nokārtojuši vadītāja eksāmenus, kā arī tiem, kuru apliecībām
beidzies derīguma termiņš vai apliecība pazaudēta vai nozagta.
Protams, iepriekšējā parauga vadītāja apliecību pret jauno priekšlaicīgi var apmainīt jebkurš auto vadītājs, kurš to vēlas.
Jauno apliecību izgatavošanā izmantotas jaunākās tehnoloģijas
un pretviltošanas elementi. Piemēram, mainīgs lāzergravēts attēls, kas ietver apliecības turētāja fotogrāfiju un dzimšanas datumu; burtu „LV” kustīgs attēls; izcelta reljefa drošības elements – ar
tausti jūtamas burtu „CSDD” kontūras. Tādējādi tiek pastiprināta apliecību aizsardzība un drošība, kā arī nodrošināta augstāka
kvalitāte. Tāpat kā līdz šim, jaunās apliecības būs vadītājiem jau
ierastajā izmērā – kredītkartes formātā, kā arī maksa par vadītāja
apliecību saglabājas līdzšinējā.
Iepriekšējā parauga transportlīdzekļu vadītāju apliecības Latvijā ir
kopš 2004.gada, kopumā izsniegtas apmēram 2 miljoni apliecības.
Pielikumā, sadaļā „Pievienotie faili”: transportlīdzekļu vadītāja apliecības un braukšanas mācību atļaujas paraugi.
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Tehniskās apskates veikšana
Tehniskā apskate jāveic:
Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD jāveic visiem
vieglajiem transportlīdzekļiem, autobusiem, kravas automobiļiem
un to piekabēm, kas piedalās ceļu satiksmē un kas reģistrēti Latvijā.
Tehniskā apskate netiek veikta mopēdiem, sniega motocikliem un
mazizmēra kuģošanas līdzekļiem.
Ja transportlīdzekli valsts tehniskajai apskatei uzrāda persona,
kas nav tā īpašniece, šīs darbības veikšanai nav nepieciešama
īpašnieka pilnvara.
Vieglie automobiļi tehnisko apskati var veikt jebkurā no 29 tehniskās apskates stacijām visā Latvijā.
Tehniskā apskate jauniem transportlīdzekļiem:
Jaunam, iepriekš ārvalstīs nereģistrētam vieglajam automobilim,
motociklam, triciklam un kvadriciklam atļauju piedalīties ceļu
satiksmē, neveicot tehnisko apskati, izsniedz gada laikā pēc tā
pirmreizējās reģistrācijas Latvijā, ja šāda uzlīme nav saņemta iepriekš.
Jaunam, iepriekš ārvalstīs nereģistrētam kravas automobilim,
piekabei (puspiekabei) un autobusam atļauju piedalīties ceļu satiksmē, neveicot tehnisko apskati, izsniedz 6 mēnešu laikā pēc tā
pirmreizējās reģistrācijas Latvijā.
Atļauju piedalīties ceļu satiksmē, neveicot tehnisko apskati, neizsniedz vieglajiem taksometriem un transportlīdzekļu vadītāju
apmācībai izmantojamiem un attiecīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem.
Tehniskās apskates periodiskums:
Tehniskā apskate jāveic 5 dienu laikā pēc transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas Latvijā. Turpmāk – atbilstoši termiņam, kāds
norādīts valsts tehniskās apskates uzlīmē un līdz kuram transportlīdzeklim ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē (ik pēc 12–13 mēnešiem).
Vieglo taksometru, autobusu un transportlīdzekļu vadītāju apmācībai izmantojamo transportlīdzekļu tehniskā apskate veicama ne
retāk kā divas reizes gadā (ik pēc 6 mēnešiem).

Tehnisko apskati Latvijā drīkst veikt arī neierobežotu laiku ātrāk
par termiņu, kas norādīts tehniskās apskates uzlīmē.
Nepieciešamie dokumenti
Pirms tehniskās apskates transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs)
CSDD pakalpojumu samaksas vietā:
· uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
· uzrāda vadītāja apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;
· veic transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksu. Maksājot nodokli CSDD kasē, maksa par pakalpojumu Ls 0,51. Dokuments nav jāuzrāda, ja CSDD reģistrā ir informācija par šī
nodokļa nomaksu attiecīgajā kalendārajā gadā vai saskaņā ar
likumdošanu šis nodoklis nav jāmaksā;
· veic uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa nomaksu (tikai
komersantiem). Maksājot nodokli CSDD kasē, maksa par pakalpojumu Ls 0,51. Dokuments nav jāuzrāda, ja CSDD reģistrā
ir informācija par šī nodokļa nomaksu attiecīgajā periodā vai šis
nodoklis nav jāmaksā;
· norāda transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes veidu;
· uzrāda valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” izsniegtu
attiecīgu atļauju, ja transportlīdzekļa masa vai gabarīti pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minētos lielumus;
· veic normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām, par administratīvo sodu piemērošanu un citas normatīvajos aktos
noteiktās darbības, bez kurām nav atļauta tehniskās apskates
veikšana.
Kā rīkoties, ja nepiekrītat transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa
novērtējumam?
Autovadītājam nekavējoties pēc tehniskās apskates (nepametot
tehniskās apskates vietu) jāvēršas pie tehniskās apskates stacijas priekšnieka vai CSDD nodaļas vadītāja. Ja domstarpības nav
atrisināmas attiecīgajā tehniskās apskates stacijā vai CSDD nodaļā, autovadītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisku
iesniegumu ar domstarpību detalizētu izklāstu CSDD Pārvaldē,
Rīgā, Miera ielā 25.
Pēc iesnieguma saņemšanas speciāla komisija veiks atkārtotu
transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtēšanu un pieņems lēmumu par inspektora piešķirtā novērtējuma atbilstību transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim. Līdz šīs pārbaudes veikšanai ir
aizliegts veikt jebkāda veida remontdarbus.
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Kā nokļūt tehniskās apskates stacijā, ja nokavēts tehniskās
apskates termiņš?

Kā rīkoties, ja tehniskās apskates termiņš beidzas, transportlīdzeklim atrodoties ārvalstīs?

Šādā situācijā autovadītājs var saņemt vienas dienas atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Tā tiek noformēta gadījumos, kad autovadītājs vēlas nokļūt tehniskās apskates stacijā uz valsts tehnisko
apskati, ar transportlīdzekli, kura tehniskās apskates termiņš ir
nokavēts, vai arī, kad transportlīdzeklim jāveic tehniskā apskate
pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā, un pēc reģistrācijas pagājušas
5 dienas.

Ja transportlīdzekli paredzēts izmantot ārvalstīs un izmantošanas
laikā tam varētu beigties tehniskās apskates termiņš, jāņem vērā
šādi aspekti:
· Tehnisko apskati Latvijā drīkst veikt arī neierobežotu laiku ātrāk
par termiņu, kas norādīts tehniskās apskates uzlīmē. Tātad tehniskās apskates veikšanu var ieplānot pirms došanās uz ārvalstīm;
· Ilgstoši uzturoties citā valstī, būtu jāinteresējas attiecīgās
valsts pārstāvniecībā par normatīvo dokumentu prasībām, kas
attiecas uz transportlīdzekļa izmantošanu šajā valstī. Arī Eiropas Savienības valstīs šie nosacījumi mēdz atšķirties. Iespējams, ka transportlīdzeklis būs jāreģistrē šajā valstī, jāmaksā
konkrētas ar transportlīdzekļa lietošanu saistītās nodevas, vai
arī jāveic apdrošināšanas procedūras un tehniskā apskate;
· Konvencija par ceļu satiksmi nosaka, ka transportlīdzekļiem
laikā, kad tie piedalās starptautiskā satiksmē, jāatbilst to reģistrācijas valstī spēkā esošajām tehniskajām prasībām, tātad
jābūt veiktai tehniskai apskatei;
· Ja ārvalstīs beidzies tehniskās apskates derīguma termiņš, lai
transportlīdzekli nogādātu uz Latvijas tehniskās apskates staciju, jāsaņem vienas dienas atļauja. To var izdarīt neierobežotu
laiku pirms tās izmantošanas datuma. Atļauja būs derīga tikai
Latvijas teritorijā (skatīt sadaļu „Vienas dienas atļauja”). Papildus jānoskaidro kādu procedūru (dokumenti, maksājumi u.c.)
veikšana nepieciešama valstīs, kuras šķērsojat, atgriežoties
Latvijā;
· Ja citas valsts normatīvie dokumenti paredz iespēju veikt tehnisko apskati arī Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, jāņem
vērā, ka šī tehniskā apskate netiks uzskatīta par spēkā esošu
Latvijas teritorijā un atgriežoties Latvijā tā būs jāveic atbilstoši
nacionāliem normatīviem dokumentiem.

Atļauja derīga tikai tajā dienā, kad plānots veikt tehnisko apskati
(līdz plkst. 21.00) un vienīgi braucienam līdz tuvākajai tehniskās
apskates stacijai.
Vienas dienas atļauju piedalīties ceļu satiksmē iespējams saņemt
jebkurā no 26 CSDD nodaļām, kā arī elektroniski. Maksa par atļauju – 2,50 Ls. Lai autovadītāji neizmantotu šo iespēju ļaunprātīgi,
vienam transportlīdzeklim tādu izsniegs ne biežāk kā divas reizes
gadā.
Atļauju var saņemt tikai Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, ja
veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā
apdrošināšana.
Elektroniski vienas dienas braukšanas atļauju var saņemt jebkura pilngadīga fiziska persona, kurai ir derīga LR transportlīdzekļa
vadītāja apliecība, bet CSDD nodaļā atļauju var saņemt arī citas
pilngadīgas personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību
vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju transportlīdzeklim.
Atļaujas saņēmējs tiks informēts arī par neapmaksātajiem naudas
sodiem, kuri būs jāapmaksā pirms tehniskās apskates.
Saņemot šo atļauju, personai jādeklarē, ka transportlīdzeklim nav
tādu bojājumu, kuru dēļ tas nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē.
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Stājas spēkā vairāki tiesību akti transporta nozarē
Ar 2013.gada 1.janvārī stājušies spēkā vairāki transporta un sakaru jomu regulējošie tiesību akti vai to grozījumi, kas skar lielu
sabiedrības daļu.
Ir ieviesta jauna transportlīdzekļu kategorija motocikliem A2 – šīs
kategorijas vadītāja apliecību varēs iegūt no 18 gadu vecuma.
Ministru kabineta noteikumi „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību
iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” precizē vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību. Tāpat no jaunā gada ir jauns transportlīdzekļu vadītāja apliecības paraugs, bet esošajiem autovadītājiem
tas nerada papildus sarežģījumus, jo iepriekšējā parauga vadītāja
apliecības būs derīgas līdz termiņam, kas norādīts uz esošās apliecības, maksimums – līdz 2022.gada beigām. Līdz ar to Latvijas
autovadītājus, kuriem jau ir vadītāja apliecība, šīs izmaiņas no
2013.gada 2.janvāra neskars. Noteikta arī jauna vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtība.
Vairākas būtiskas izmaiņas veiktas Ceļu satiksmes likumā. Turpmāk A, D, DE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības varēs iegūt personas, kas sasniegušas 24 gadu vecumu. Līdz šim
vecuma slieksnis bija zemāks.
Tāpat arī atvieglota transportlīdzekļu pārbūves kārtība. Jebkura
persona individuāli varēs izgatavot transportlīdzekļa piekabes ar
pilnu masu līdz 3500 kilogramiem. Līdz šim transportlīdzekļus varēja ražot tikai sērijveidā un tikai juridiskas personas. Līdz ar likuma grozījumiem tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu ražošanu individuālā kārtā.
Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētam motociklam, triciklam
un kvadriciklam, vieglajam automobilim, piekabei ar pilnu masu
līdz 3500 kilogramiem pirmreizējo valsts tehnisko apskati turpmāk
veiks ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Līdz šim attiecīgajiem transportlīdzekļiem tehniskā apskate bija jāveic katru gadu.
Izmaiņas Ceļu satiksmes likumā tagad nosaka arī to, ka Latvijā un
ārvalstīs iepriekš nereģistrētam kravas automobilim, kā arī piekabei (puspiekabei) ar pilnu masu virs 3500 kilogramiem un neat-

liekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzeklim, autobusam,
vieglajam taksometram un autoapmācībai paredzētam un attiecīgi
reģistrētam transportlīdzeklim pirmreizējo valsts tehnisko apskati
veiks ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Līdz šim attiecīgajiem transportlīdzekļiem tehniskā apskate bija jāveic reizi pusgadā.
Tikmēr par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, tiks izteikts brīdinājums vai
uzlikts naudas sods mopēda vadītājam piecu latu apmērā, bet cita
transportlīdzekļa vadītājam – no 20 līdz 40 latiem. Ar šo grozījumu
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā tiek precizēta atbildība par luksoforu signālu neievērošanu jeb tiek nodalīts mazāk būtisks pārkāpums (luksofora papildsekcijas signāla neievērošana)
no ļoti rupja pārkāpuma (pamatsignāli luksoforā), jo līdz šim par
abiem tika paredzēts vienāds sods.
Kā paredz MK „Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību,
sertificēšanu un reģistrāciju”, no 2013.gada 1.janvāra VAS „Ceļu
satiksmes drošības direkcija” (CSDD) izsniegs jaunā parauga nacionālās atpūtas kuģu vadītāju apliecības, kā arī sadarbībā ar biedrību „Latvijas Zēģelētāju savienība” uzsāks eksamināciju jaunā parauga starptautisko atpūtas kuģu vadītāju apliecību saņemšanai
un šo apliecību izsniegšanu.
Savukārt grozījumi MK noteikumos „Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas kuģu reģistrā” nosaka, ka uz kuģiem, kuri veic pasažieru pārvadājumus pa jūru, no nākamā gada būs jābūt dokumentam par pārvadātāja atbildības apdrošināšanu pasažiera nāves
vai miesas bojājuma gadījumā. Tādējādi tiek ieviestas Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa regulas Nr.392/2009
par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras
prasības, kas paredz pārvadātāju obligāto apdrošināšanu vai citu
finansiālu nodrošinājumu pasažiera nāves vai miesas bojājumu
gadījumā, ja attiecīgais kuģis reģistrēts vairāk nekā 12 pasažieru
pārvadāšanai.
Izmaiņas šogad paredzētas arī citos transporta un sakaru nozari
regulējošos likumos un Ministru kabineta noteikumos.
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CSDD piedāvā telefoniski iegūt informāciju no
CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra
INFORMĀCIJU PAR VADĪTĀJU var iegūt

INFORMĀCIJU PAR TRANSPORTLĪDZEKLI VAR IEGŪT:

1) piezvanot pa maksas tālruni 90004099 (maksa ar PVN Ls 0,97
minūtē) tikai Latvijas telefonu operatoru abonentiem. Nosaucot
vadītāja personas kodu, var uzzināt, vai konkrētai personai:
· ir derīga vadītāja apliecība un kādas kategorijas transportlīdzekļus drīkst vadīt (kā arī piemērotos liegumus, to termiņus),
· ir derīga medicīniskā izziņa,
· ir pārkāpumu uzskaites punkti, precizēt cik to ir un par kādiem
pārkāpumiem,
· ir neapmaksāts sods par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu
un neapmaksātā soda summu.

1) piezvanot pa maksas tālruni 90004099 (maksa ar PVN Ls 0,97
minūtē) tikai Latvijas telefonu operatoru abonentiem. Nosaucot
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, var uzzināt šādu informāciju par transportlīdzekli:
· marku, izlaiduma (1.reģistrācijas) gadu, krāsu, degvielas tipu,
nobraukumu u.c.,
· valsti, no kuras ievests Latvijā,
· īpašnieku skaitu Latvijā,
· pēdējo un iepriekšējo tehnisko apskašu Latvijā datus,
· īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
datus,
· ikgadējās nodevas nomaksas datus,
· reģistrētos aizliegumus,
· neapmaksāto sodu par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu
un neapmaksātā soda summu.

2) nosūtot īsziņu uz servisa kodu 29310105 LMT abonentiem vai
uz servisa kodu 26000900 TELE2 abonentiem, vai arī uz servisa kodu 25800852 TRIATEL abonentiem (atbildes informācijas
maksa ar PVN Ls 0,61 par īsziņu) vai arī uz servisa kodu 22054800
BITE abonentiem.
Norādot īsziņas tekstā personas kodu, atstarpi un:
· VA (Piemēram: 01016011111 VA), var uzzināt, vai konkrētai
personai:
- ir derīga vadītāja apliecība un kādas kategorijas transportlīdzekļus drīkst vadīt,
- ir derīga medicīniskā uzziņa
· SP (Piemēram: 01016011111 SP), var uzzināt, vai konkrētai
personai:
- ir pārkāpumu uzskaites punkti, precizēt, cik un par kā-

diem pārkāpumiem

· NS (Piemēram: 01016011111 NS), var uzzināt, vai konkrētai
personai:
- ir neapmaksāts sods par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un neapmaksātā soda summu
· V - (Piemēram: 01016011111 V), lai saņemtu paskaidrojumus.

2) nosūtot īsziņu uz servisa kodu 29310105 LMT abonentiem vai
uz servisa kodu 26000900 TELE2 abonentiem, vai arī uz servisa
kodu 25800852 TRIATEL abonentiem (atbildes informācijas maksa ar PVN Ls 0,61 par īsziņu), vai arī uz servisa kodu 22054800
BITE abonentiem. Norādot īsziņas tekstā valsts reģistrācijas
numuru: (Piemēram, AA4545), var uzzināt šādu informāciju par
transportlīdzekli:
· marku, izlaiduma (1.reģistrācijas) gadu, krāsu, degvielas tipu,
nobraukumu u.c.,
· valsti, no kuras ievests Latvijā,
· īpašnieku skaitu Latvijā,
· pēdējās tehniskās apskates Latvijā datus,
· reģistrēto aizliegumu esamību vai neesamību.
Norādot īsziņas tekstā valsts reģistrācijas numuru, atstarpi un :
· V (Piemēram AA4545 V), var uzzināt šādu informāciju par transportlīdzekli:
- īpašnieku maiņu datumus,
- iepriekšējo tehnisko apskašu datumus un rezultātus.
· S (Piemēram AA4545 S), var uzzināt šādu informāciju par transportlīdzekli:
- neapmaksāto sodu par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu
un neapmaksātā soda summu.
Lai saņemtu paskaidrojumus, jānosūta burts H
Pakalpojumi pieejami 24 stundas diennaktī katru dienu.
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Latvijas Automobiļu federācija
No bērnu sporta līdz WRC!
Latvijas Automobiļu federācija – organizācija, kurai
Latvijas valsts uzticējusi vadīt un koordinēt Latvijas
autosporta notikumus. LAF piedāvā iespējas stāties
uz starta jebkuram, kurš vēlas drošā un koordinētā veidā izbaudīt
ātrumu un cīņas azartu! LAF piedāvā izmēģināt tautas autosporta
veidus, palīdz spert bērnu un jauniešu pirmos soļus autosportā, kā
arī koordinē dalības iespējas augstākā līmeņa Eiropas un pasaules
autosacīkstēs.

LAF autosporta disciplīnas
• Kartings (bērni un jaunieši)
• Minikāri (bērni un jaunieši)
• Kroskarti (jaunieši)
• Beta bagiji (bērni)
• Ziemas autosprints (tautas sports)
• Vasaras autosprints (tautas sports)
• Supersprints (tautas sports)
• Folkreiss (tautas sports)
• Tūrisma rallijs (tautas sports)
• Autorallijs
• Autokross
• Rallijkross
• Autošoseja
• Dragreiss
• Drifts
• Rallijsprints
• Rallijreids
• Trofireids

Informācija:
• www.laf.lv (visi sporta veidi)
• www.autorally.lv (rallijs, rallijsprints)
• www.autocross.lv (autokross, rallijkross, folkreiss, kroskarti, Beta)
• www.kartings.org (kartings)
• www.crosscountry.lv (rallijreids)
• www.standartauto.lv (rallijsprints, autosprints, supersrpints)
• www.4x4centrs.lv (trofireids)
• www.iauto.lv (tūrisma rallijs)

Latvijas Automobiļu federācija
Brīvības 224, 5. korpuss, Rīga, LV-1039
Tālrunis: +371 67 520296
Fakss: +371 67 551465
E-pasts: laf@laf.lv
www.laf.lv
Darba laiks: P., O., C., Pt. 9-17, T. 13-19

PASĀKUMU KALENDĀRS 2013
RALLIJS
17.-18.05.2013. ............... Talsi
30.-31.08.2013. ............... Liepāja
21.-22.09.2013. ............... Jūrmala/Cēsis
AUTOKROSS
28.04.2013............................. Smiltene
24.-26.05.2013. ............... Bauska (Eiropas č.)
29.06.2013............................. Vecpils
3.08.2013................................. Vecpils
25.08.2013............................. Smiltene
7.-08.09.2013. ................... Bauska
AUTOŠOSEJA
4.05.2013................................. Rīga
9.-10.08.2013. ................... Rīga
14.-15.09.2013. ............... Rīga
RALLIJSPRINTS
5.05.2013................................. Skrunda
8.06.2013................................. Gulbene/Cesvaine
23.-24.08.2013. ............... Jēkabpils
30.-31.08.2013. ............... Liepāja
21.-22.09.2013. ............... Jūrmala/Cēsis
SUPERSPRINTS
25.05.2013............................. Smiltene
22.06.2013............................. Bauska
27.07.2013............................. Jelgava
22.09.2013............................. Cēsis
18.10.2013............................. Rīga
DRIFTS
11.05.2013............................. Rīga
1.-02.06.2013. ................... TBA
14.-15.06.2013. ............... Rīga
13.07.2013............................. Daugavpils
2.-03.08.2013. ................... TBA
25.08.2013............................. Jelgava
6.-07.09.2013. ................... Rīga
21.09.2013............................. TBA
DRAGREISS
20.-21.04.2013. ............... Rīga
24.-25.05.2013. ............... Jēkabpils
12.-13.07.2013. ............... Liepāja
9.-10.08.2013. ................... Daugavpils
31.08.-1.09.2013. ......... Rīga
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Autorizētie servisi

Autorizētie servisi
Rīga un apkārtne

ATBILD EKSPERTI
Kādas ir visbiežākās problēmas, ar kādām autovadītāji vēršas auto servisos?
Man kaut kas a/m grab, parādījusies kaut kāda skaņa, kādreiz, liekas, ka bija savādāk, man teica,
ka kaut kas nav kārtībā, apskatiet, vai viss ir ok. Ir arī zinoši klienti, kas precīzi norāda, ko darīt. Ir
arī jautājumi – cik maksā.
Cik regulāri auto īpašniekam būtu nepieciešams apmeklēt auto servisu?
Pie katras riepu maiņas, tas būtu katru pusgadu, jeb arī katrus 10 000-15 000 tūkst. kilometru, ir arī
tādi, kas nemaina riepas, bet brauc ar tā saucamajām vissezonas riepām, tad gadā vienu reizi vajag
atbraukt, jeb pie nobraukuma 10 000-15 000 tūkst. kilometru, skatoties, kas pienāk ātrāk.
Kādus pakalpojumus var saņemt jūsu auto servisā?
Riepu montāža, balansēšana, eļļas un filtru maiņas, ritošās daļas remonts, riteņu ģeometrijas regulēšana, bremžu
remonts, bremžu pārbaude uz stenda, lukturu regulēšana, auto mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana, auto pulēšana.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “ADAC centrs” autoservisa vadītāju Mārtiņu Žideņu
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Latgale
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Autorizētie servisi – Atslēgu serviss

Vidzeme

Atslēgu seviss
Rīga un apkārtne

ATBILD EKSPERTI
Cik ilgs ir jaunas auto atslēgas izgatavošanas process?
Ja ir gadījies pazaudēt auto atslēgas un vienīgais veids kā atrisināt šo problēmu ir auto atslēgas nomaiņa – tad
jāņem vērā, ka auto atslēgas nomaiņa ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs process. Kā arī svarīgi ir atcerēties, ka katrai
mašīnai tas ir ļoti individuāls darbs – tāpēc gan finansiālās izmaksas, gan laika resursi ir ļoti atšķirīgi katrā konkrētā
situācijā.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “AK Moto”
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APKOPE, REMONTS

Auto ķīmija, krāsas
Auto ķīmija, krāsas
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

A1 Auto Detailing, SIA,
Automazgātava .................................................... 28 481448
Rīga, Maskavas 449, LV 1063

QLS, SIA ........................................................................ 67 501795
Rīga, Krustpils 6, LV 1073

RVS-master Logistic Group, SIA .... 67 860584
Rīga, Baložu 26 k.1, LV 1048

Kurzeme

ATBILD EKSPERTI
Vai auto ķīmija var līdzēt sīku skrambu likvidēšanā auto virsbūvē?
Nav viennozīmīga risinājuma, kā likvidēt auto skrambas – viss ir atkarīgs no tā, cik dziļš, liels vai sarežģīts ir auto
bojājums. Vairāki ražotāji piedāvā līdzekļus vai apkopes komplektus, kas mājas apstākļos ļauj likvidēt auto skrambas un
švīkas. Jārēķinās ar to, ka šo remontdarbu laikā ietilpst slīpēšana, pulēšana un krāsošana, tāpēc, ja neesat pārliecināts
par savām spējām, labāk griezties pie speciālistiem.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Ulbrokāda”
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Auto ķīmija, krāsas

Vidzeme
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Auto papildierīces, aksesuāri – Auto radiatoru remonts

APKOPE, REMONTS

Auto papildierīces, aksesuāri
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

Autohost, SIA, Veikals-serviss ........ 29 571157

SIA “Protuning” ................................................... 20 301155

carparts.lv, internetveikals .................... 29 903059

TD auto, SIA ............................................................ 67 188574

Rīga, Maskavas 322e, LV 1063

Rīga, Vienības gatve 41-7, LV 1004

Rīga, Jelgavas 8, LV 1004
Rīga, Cepļa 22b, LV 1004

Auto radiatoru remonts
Rīga un apkārtne
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Auto riepu serviss

Auto riepu serviss
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

ADV, SIA, Autoserviss ................................ 29 428312
Olaines n., Olaine, Jelgavas 32, LV 2114

Auto TDS, SIA ....................................................... 67 360101
Rīga, K.Valdemāra 149, LV 1013

Krons Auto, SIA .................................................. 22 008846
Rīga, Dzelzavas 90a, LV 1082

Vidzeme
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Auto riepu serviss

APKOPE, REMONTS

ATBILD EKSPERTI
Kā saprast, kad auto riepas savu laiku ir nokalpojušas?
Kādos gadījumos iespējama riepas lāpīšana tā vietā, lai pirktu jaunu?
Lai saprastu, ka riepas ir savu nokalpojušas un būtu laiks tās mainīt, jādodas pie speciālista uz ikgadējo automašīnas
apkopi, kur arī, apskatot riepu protektoru stāvokli, eksperti noteiks, vai riepas ir savu laiku nokalpojušas.
Savukārt, ja riepām ir radies kāds bojājums, riepu var salabot jeb salīmēt tikai tādā gadījumā, ja defekta zona ir tās
braucamā jeb protektora daļa, nevis sāns vai borts.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Auto motīvs”
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Auto serviss

Rīga un apkārtne
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS
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Auto serviss
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS
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Auto serviss
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS
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Auto serviss
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS
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Auto serviss
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS
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Auto serviss
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS
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Auto serviss

48

auto_15.indd 48

2013.03.22. 11:40:12

APKOPE, REMONTS

Auto serviss

DIsense, SIA ............................................................ 26 614448

LPG Serviss, SIA ................................................ 67 298094

ABDC, SIA .................................................................. 26 168599

Ecogas ............................................................................ 29 296613

Nitram, SIA ............................................................... 26 667438

AP-Diesel, SIA, Autoserviss ................ 26 777307

“KIA Automobiles” ......................................... 67 830 707

SNE serviss, SIA, Dīzeļu serviss .... 26 620515

autogaze66.lv ......................................................... 22 339877

KT centrs, SIA ........................................................ 20 006622

Pakalpojumu sniedz arī:

Rīga, Pērnavas 86, LV 1009

Rīga, Briņģu 2, LV 1058

Rīga, Bruņinieku 139, LV 1009

Rīga, Ziepniekkalna 66, LV 1076

Rīga, Mūkusalas 45/47, LV 1004

Rīga, Pulkveža Brieža 31, LV 1045

Rīga, Braslas 22, LV 1035
Rīga

Rīga, Ganību dambis 30d, LV 1005

Rīga, Vienības gatve 20b, LV 1004
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Auto serviss

Kurzeme
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Auto serviss

APKOPE, REMONTS

Latgale
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Auto serviss

52

auto_15.indd 52

2013.03.22. 11:40:30

Auto serviss

APKOPE, REMONTS

Vidzeme
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Auto serviss
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Auto serviss
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Auto serviss

Zemgale

ATBILD EKSPERTI
Ar kādām „ķibelēm” klienti visbiežāk vēršas autorizētajos servisos?
Visizplatītākās problēmas, ar kurām autovadītāji vēršas auto salonos, visbiežāk ir saistītas ar automašīnas ritošo daļu.
Klienti sūdzas par dažādiem trokšņiem, vibrācijām vai neierastām skaņām, pārvietojoties ar auto. Speciālisti uzsver, ka
ļoti izplatītas ir arī problēmas ar riepām, piemēram, to bojājumi, plīsumi u.c. ķibeles.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “GROS AUTO”
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Auto stikli

APKOPE, REMONTS

Auto stikli
Rīga un apkārtne

Kurzeme
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Auto stikli

Vidzeme

ATBILD EKSPERTI
Vai ieplaisājušu auto stiklu vienmēr vajag nomainīt pret jaunu?
Eksperti uzsver, ka gadījumos, ja auto stikls ir ieplaisājis, to nepieciešams nomainīt tikai situācijās, ja ar šo auto bojājumu
nevar iziet tehnisko apskati.
Kurus auto stiklus drīkst tonēt, kurs nē?
No 2005. gada 1. janvāra transportlīdzekļu priekšējā stikla caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 75%, bet priekšējiem sānu
(priekšējo durvju) stikliem – mazāka par 70%. To paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr. 466 – Noteikumi par transportlīdzekļu
valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem. Pārējo stiklu gaismas caurlaidībai nav noteikti ierobežojumi.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “VRV Motors”
Kāds ir šā brīža pieprasītākais tūninga pakalpojums?
Šā brīža pieprasītākais auto tūninga pakalpojums ir gaismu tūnings – tas ir, daudzveidīgs auto gaismu izgaismošanas
process, piemēram, apgaismojums zem automašīnas, neona, led vai multiled gaismas, auto durvju rokturu gaismas diožu
apgaismošana u.c.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Autohost”
Kā zināt, vai pirktā degviela ir kvalitatīva?
Degvielas kvalitāti Latvijā regulē “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, taču tās kvalitāti var
noteikt pēc tā, vai ražotājam jeb izplatītājam ir sertifikāts par degvielas pārdošanu un izplatīšanu.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “East-West Transit”
Vai auto salonos pieejami tikai pilnīgi jauni auto?
Profesionālie auto saloni piedāvā gan lietotas, gan pilnīgi jaunas automašīnas.
Atbilde tapusi sadarbībā ar “Skandi Motors”
Ar ko auto mazgāšana salonā atšķiras no mazgāšanas mājas apstākļos?
Automašīnas mazgāšana salonā būtiski atšķiras no pašrocīgi veiktās mājās. Galvenie iemesli – mājās nav pieejama tāda
tehnika un sadzīves ķīmija, kāda pieejama auto mazgāšanas salonā. Kā arī, ja vēlaties augstas kvalitātes tīrīšanu, labāk
to uzticēt speciālistiem.
Atbilde tapusi sadarbībā ar “Auto SPA 00 24”
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Automašīnu tūnings

APKOPE, REMONTS

Rīga un apkārtne
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Automašīnu tūnings
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Automašīnu tūnings

APKOPE, REMONTS
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Automašīnu tūnings

Pakalpojumu sniedz arī:

AP-Diesel, SIA, Autoserviss ................ 26 777307
Rīga, Bruņinieku 139, LV 1009

Nitram, SIA ............................................................... 26 667438
Rīga

62

auto_15.indd 62

2013.03.22. 11:41:25

Automazgātavas, salona tīrīšana

APKOPE, REMONTS

Rīga un apkārtne
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Automazgātavas, salona tīrīšana

Kurzeme

Latgale
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Automazgātavas, salona tīrīšana – Degviela
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Vidzeme

Degviela
Rīga un apkārtne
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Degviela – Dzinējs

Vidzeme

Dzinējs
Rīga un apkārtne
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Dzinējs – Elektronika

Pakalpojumu sniedz arī:

Oppozit, SIA .............................................................. 67 372925
Rīga, Maskavas 433b, LV 1063

RVS-master Logistic Group, SIA .... 67 860584
Rīga, Baložu 26 k.1, LV 1048

Kurzeme
AGI centrs, SIA .................................................... 29 788756
Liepāja, Bāriņu 14, LV 3401

Zemgale
Latursus, SIA .......................................................... 29 497792
Ozolnieku n., Cenu p., Raubēni,
Rubeņu ceļš 60, LV 3042

Elektronika
Rīga un apkārtne
Autohost, SIA, Veikals-serviss ........ 29 571157

I.D.V., SIA, Veikals ............................................ 67 374177

Ecogas ............................................................................ 29 296613

Navishop.lv, veikals ........................................ 29 618185

Rīga, Maskavas 322e, LV 1063

Rīga, Mūkusalas 45/47, LV 1004

Rīga, Senču 4a, LV 1012

SIA “Protuning” ................................................... 20 301155
Rīga, Jelgavas 8, LV 1004

Rīga, A.Čaka 132, LV 1012

ATBILD EKSPERTI
Kā saprast, ka auto dzinējam nepieciešama apkope?
Ja auto dzinējam ir nepieciešama apkope, automašīna pati ziņo par to, respektīvi, uz auto displeja iedegas lapiņa, kas
brīdina par šo problēmu, protams, ir vērts sekot līdzi arī mašīnas nobraukumam un informācijai, kas rakstīta materiālā par
katras konkrētās automašīnas apkopi.
Automašīnas eļļu ir nepieciešams mainīt ik pēc 10 000 nobrauktiem kilometriem, vai arī tad, kad tas ir norādīts konkrētās
automašīnas apkopes informācijas lapā.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “ML-SERVISS”
Vai vecā auto ar kasešu magnetofonu iespējams iebūvēt modernu atskaņotāju?
Auto servisi piedāvā iespēju vecā auto kasešu magnetofonu pārbūvēt par modernāku atskaņotāju, būtībā vecais
magnetofons tiek izņemts laukā un tā vietā iebūvēts jaunais aparāts.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Veģu auto”
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Gāzes iekārtas automašīnām

Rīga un apkārtne
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Gāzes iekārtas automašīnām

Pakalpojumu sniedz arī:

autogaze66.lv ......................................................... 22 339877
Rīga, Ziepniekkalna 66, LV 1076

SIA “SV Autohof” .............................................. 67 186565
Rīga, Maskavas 465, LV 1063
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Gāzes iekārtas automašīnām
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Gāzes iekārtas automašīnām

APKOPE, REMONTS

Kurzeme

Latgale

Vidzeme

ATBILD EKSPERTI
Cik izmaksā gāzes iekārtas uzstādīšana?
Ja vēlaties uzstādīt gāzes iekārtas savam auto, tad ir jārēķinās ar 300-1200 Ls lieliem izdevumiem. Jāuzsver, ka gāzes iekārtas
lielākais ieguvums ir finansiālo līdzekļu ekonomija, jo gāze ir lētāks auto enerģijas resurss nekā degviela, taču jāņem vērā fakts,
ka gadījumos, ja automobilim tiek uzstādīta nekvalitatīva gāzes iekārta, tā var neatgriezeniski bojāt automašīnas dzinējus.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Varāns”
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Gāzes iekārtas automašīnām

Zemgale
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Kondicionēšanas sistēmas – Motoru eļļas, smērvielas

APKOPE, REMONTS

Kondicionēšanas sistēmas
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

DIsense, SIA ............................................................ 26 614448
Rīga, Pērnavas 86, LV 1009

I.D.V., SIA, Veikals ............................................ 67 374177
Rīga, Senču 4a, LV 1012

Oppozit, SIA, Autoradiatoru centrs ....67 372925
Rīga, Maskavas 433b, LV 1063

Motoru eļļas, smērvielas
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

Amici auto, SIA, Autoserviss ............. 26 393453
Garkalnes n., Upesciems, “Jaunvilciņi”, LV 2137

Winkler Baltija, SIA ........................................ 67 788444
Rīga, Tīraines 9, LV 1058
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Motoru eļļas, smērvielas

Latgale

Vidzeme

ATBILD EKSPERTI
Ar ko atšķiras klimata kontrole no vienkārša kondicioniera?
Būtiskākā atšķirība starp klimata kontroli un kondicionieri ir tā, ka, ja automašīnā ir ierīkota klimata kontrole, tad
autovadītājam ir iespējams regulēt temperatūru automašīnas salonā, taču, ja automobilī ir kondicionieris – var regulēt
tikai ventilatora pūšanas ātrumu. Jāpiemin, ka klimata kontrole ir samērā sarežģīta sistēma, kas sastāv no vairākiem
automašīnas salonā izvietotiem devējiem, datora iekārtas, regulēšanas iekārtām un citām detaļām, taču kondicionieris ir
vienkāršāka iekārta, kas būtībā tikai pūš vēso gaisu, nevis regulē automašīnas klimatu jeb temperatūru tajā.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Sigma Motors”

Ar ko automašīnu eļļas vispār mēdz atšķirties savā starpā?
Automašīnu eļļas atšķiras gan no ražotāja, gan no tā sastāva, piemēram, eļļai, kas paredzēta dīzeļa automašīnai ir
dīzeļdegviela tās sastāvā, kas savukārt nav benzīna bākas automobilim.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA LIQUI MOLY, “LZ Grupa “
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Ritošā daļa – Virsbūve
Ritošā daļa
Rīga un apkārtne
ADV, SIA, Autoserviss ................................ 29 366656

Auto ritms, SIA, Autoserviss ............. 29 473759

UNEO Motors, SIA, Autoserviss .... 22 055552

Amici auto, SIA, Autoserviss ............. 26 393453

Danivi serviss, SIA, Autoserviss ... 29 208712

Winkler Baltija, SIA ........................................ 67 788444

Auto Progress, SIA, Autoserviss ... 26 617170

TD auto, SIA ............................................................ 67 188574

Olaines n., Olaine, Jelgavas 32, LV 2114

Garkalnes n., Upesciems, “Jaunvilciņi”, LV 2137
Rīga, Mārupes 10, LV 1002

Rīga, Jelgavas 66, LV 1004

Ķekavas n., Ķekavas p., Ķekava, “Āres”, LV 2123

Rīga, Daugavgrīvas 31b, LV 1007
Rīga, Tīraines 9, LV 1058

Rīga, Cepļa 22b, LV 1004

Virsbūve
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

ABDC, SIA .................................................................. 26 168599
Rīga, Briņģu 2, LV 1058

Auto Progress, SIA, Autoserviss ... 26 617170
Rīga, Mārupes 10, LV 1002

Baltic Auto, SIA ................................................... 22 330446
Rīga, Artilērijas 56-16, LV 1009
Rīga, Lāčplēša 52/54, LV 1011
E-pasts: info@balticauto.lv

Rīga, Brīvības gatve 439, LV 1024

SIA “SV Autohof” .............................................. 67 186565

ROOT motors, SIA ............................................ 67 500577
Rīga, Ventspils 50, LV 1002

Shadow, SIA ............................................................ 67 994368
Rīga, Maskavas 465, LV 1063

UNEO Motors, SIA, Autoserviss .... 22 055552
Rīga, Daugavgrīvas 31b, LV 1007

Kurzeme

ATBILD EKSPERTI
Kā mājas apstākļos iespējams likvidēt sīkas skrambas auto virsbūvē?
To, vai skrambas un skrāpējumus uz auto virsbūves iespējams likvidēt mājas apstākļos, nosaka defekta garums, dziļums
un lielums. Ja skrambas ir nelielas, tās var likvidēt, izmantojot auto aksesuāru veikalos nopērkamos zīmulīšus vai pulējot,
slīpējot un krāsojot. Taču labāk šos remontdarbus uzticēt speciālistiem.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “DIsense”

Kā saprast, kad nepieciešams mainīt auto amortizatorus?
Gadījumos, kad ir bojāti auto amortizatori, automobilis uz ceļa ir nestabils, bremzēšanas brīžos staigā pa ceļu, lēkā pa
bedrēm, taču to, vai amortizatori patiešām ir vainīgi pie šādas automašīnas uzvedības, vislabāk var noteikt šīs jomas
speciālists, tāpēc regulāri ir jāveic auto apkope.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Rally serviss”
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DROŠĪBA

Drošība
Apdrošināšana (OCTA, KASKO)

...........................................

77

.................................................................................................................................................
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Signalizācija, pretaizdzīšanas
sistēmas

ATBILD EKSPERTI
Kādus riskus sedz OCTA
apdrošināšana?
Octa apdrošināšana sedz ceļu
satiksmes negadījumā nodarītos
zaudējumus 3.personām. Citiem
vārdiem – ja autovadītājs izraisījis
ceļu satiksmes negadījumu, tad
viņam nav jāatlīdzina nodarītie
mantiskie vai fiziskie zaudējumi
cietušajiem – to atlīdzina apdrošinātājs. Detalizēti
ar OCTA segumu var iepazīties, izlasot Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas likumu.
Kādos gadījumos zaudējumi netiek kompensēti?
Arī šo detalizēti nosaka Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likums. Galvenokārt tie ir gadījumi,
kad nav noskaidrots vainīgais transportlīdzeklis, ja nav
konstatēts, ka ir noticis ceļu satiksmes negadījums,
nepārvaramas varas jeb force major gadījumos. Ir
arī gadījumi, kad apdrošinātājs veic apdrošināšanas
atlīdzības izmaksu, bet izmaksātie līdzekļi tiek piedzīti no
vainīgā braucēja. Šādi gadījumi parasti ir tad, ja braucējs
ir vadījis transportlīdzekli un izraisījis ceļu satiksmes
negadījumu alkohola vai narkotisko vielu iespaidā.
Atbilde tapusi sadarbībā ar
AS “Balta” apdrošināšanas ekspertu Krišjāni Cauni
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Apdrošināšana – Signalizācija, pretaizdzīšanas sistēmas

DROŠĪBA

Apdrošināšana (OCTA, KASKO)
Rīga un apkārtne
ROOT motors, SIA ............................................ 67 500577
Rīga, Ventspils 50, LV 1002

Kurzeme
EZ Auto, autosalons ....................................... 29 216463
Tukuma n., Tukums, Zemītes 6, LV 3104

Signalizācija, pretaizdzīšanas sistēmas
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

LPG Serviss, SIA ................................................ 67 298094
Rīga, Braslas 22, LV 1035
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Tirdzniecība
Autorizētie dīleri
Auto kapsētas
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Lietotas automašīnas
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Motocikli, mopēdi, motorolleri
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Piekabes un treileri
Rezerves daļas
Riepas, diski
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Autorizētie dīleri – Lietotas automašīnas

Autorizētie dīleri
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

QLS, SIA ........................................................................ 67 501795
Rīga, Krustpils 6, LV 1073

Auto kapsētas
Rīga un apkārtne
Baltic Auto, SIA ................................................... 22 330446
Rīga, Artilērijas 56-16, LV 1009
Rīga, Lāčplēša 52/54, LV 1011
E-pasts: info@balticauto.lv

Vidzeme

Lietotas automašīnas
Rīga un apkārtne
Travert Group, SIA, Autoserviss ..... 67 544279
Rīga, Lizuma 2, LV 1006
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Lietotas automašīnas – Motocikli, mopēdi, motorolleri

TIRDZNIECĪBA

Kurzeme

Vidzeme

Motocikli, mopēdi, motorolleri
Rīga un apkārtne
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Piekabes, treileri

Piekabes, treileri
Rīga un apkārtne

Vidzeme

ATBILD EKSPERTI
Kā visdrošāk pārliecināties par lietotas automašīnas tehnisko stāvokli?
Par auto tehnisko stāvokli vislabāk pārliecināties, veicot diagnostiku neatkarīgajā CSDD vai autoservisā,
kuram uzticaties. Jāuzmanās no mākslīgi sastādītām paaugstinātām remonta izmaksu tāmēm servisos.
Atbilde tapusi sadarbībā ar autosportistu, treneri un auto tirgotāju Uģi Vītolu (www.provento.lv)
Vai un cik liela nozīme ir faktam, vai rezerves daļa ir oriģināla vai neoriģināla?
Daudz ir atkarīgs no detaļas ražotāja, nav atšķirības ražotājam, kurš piegādā rezerves daļas auto
ražotājam un brīvajam tirgum , bet jautājums paliek par analogu izstrādājumiem. Šeit atkal gribētu
pieminēt autoservisu nozīmi, kam būs pieredze rezerves daļu izvēlē. Otrs ne mazāk svarīgais faktors ir
cena, oriģināla cena vairums gadījumos būs dārgāka.
Atbilde tapusi sadarbībā ar autosportistu, “APE Motors” tirdzniecības nodaļas vadītāju Modri Zeimutu
Kādas priekšrocības sniedz automašīnu iegāde pie autorizētiem dīleriem?
Galvenās priekšrocības iegādājoties auto pie autorizētiem dīleriem:
1. Tā ir 100% garantija par jaunas automašīnas izcelsmi (mazlietotajām automašīnām līdzi tiek izsniegta pilna servisa vēsture);
2. Tiešā saikne ar automašīnu ražotājrūpnīcu, kas nodrošina ātru un kvalitatīvu detaļu piegādi;
3. Auto salona serviss sniedz 2 gadu garantiju.
Atbilde tapusi sadarbībā ar „Moller Auto Latvia”
Kādos gadījumos ir izdevīgi automašīnu nodot auto kapsētā?
Automašīnu nodot auto kapsētā būtu izdevīgi, jo fiziska persona, kas nolēmusi atbrīvoties no sava auto, nav spējīga to
patstāvīgi izņemt no reģistra, uzskaites un likumīgi to utilizēt, tādēļ ir nepieciešams oficiāli noformēt visus nepieciešamos
dokumentus. Kā arī automašīnu kapsētā iespējams nodot pēc ceļu satiksmes negadījumiem, kad pati automašīna vai tās
detaļas nav izmantojamas tālākai pārstrādei.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA „BASIC” auto kapsētu
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Rezerves daļas

TIRDZNIECĪBA

Rīga un apkārtne
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Rezerves daļas

84

auto_15.indd 84

2013.03.22. 11:43:07

Rezerves daļas

TIRDZNIECĪBA
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Rezerves daļas
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Rezerves daļas

TIRDZNIECĪBA
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Pakalpojumu sniedz arī:

AMZ Enginery, SIA .......................................... 29 272215
Ķekavas n., Ķekavas p., Odukalns,
Avotu 13, LV 2123

Rezerves daļas

Auto klubs SC, SIA, Autoserviss ... 67 761901

Mobilus

“KIA Automobiles” ......................+371 67 830 708

Travert Group, SIA, Autoserviss ..... 67 544279

Jūrmala, Edinburgas prospekts 15a, LV 2015
Rīga, Pulkveža Brieža 31, LV 1045

29 509623, 67 676402

......................................

Rīga, Mūkusalas 45/47, LV 1004
Rīga, Lizuma 2, LV 1006

Kurzeme

Pakalpojumu sniedz arī:

AGI centrs, SIA .................................................... 29 788756
Liepāja, Bāriņu 14, LV 3401

88

auto_15.indd 88

2013.03.22. 11:43:37

Rezerves daļas

TIRDZNIECĪBA

Latgale
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Rezerves daļas

Vidzeme
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Rezerves daļas – Riepas, diski

Zemgale
Latursus, SIA .......................................................... 29 497792

Ozolnieku n., Cenu p., Raubēni, Rubeņu ceļš 60, LV 3042

Riepas, diski
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

Auto klubs SC, SIA, Autoserviss ... 67 761901
Jūrmala, Edinburgas prospekts 15a, LV 2015

Auto TDS, SIA ....................................................... 67 360101
Rīga, K.Valdemāra 149, LV 1013

Kurzeme

Latgale
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CITI PAKALPOJUMI

Citi pakalpojumi
Auto, autobusu noma

.......................................................................................

Auto evakuācija, palīdzība ceļā
Auto līzings

93

............................................

93

......................................................................................................................................

94

Auto, moto noma

...........................................................................................................

95

Auto vērtēšana

.....................................................................................................................

96

........................................................................................................................................

96

Autoskolas

Transporta pakalpojumi

...............................................................................

99

ATBILD EKSPERTI
Kā, izvēloties autoskolu, varu būt drošs par tās sniegto pakalpojumu kvalitāti?
Pirms izvēlies autoskolu, noteikti aptaujā savus draugus, kolēģus, skolas biedrus un radiniekus.
Uzzini sev tuvo cilvēku pieredzi. Bijušie autoskolu absolventi atklāti dalīsies par savu pieredzi un dos
ieteikumus par lietām, kurām īpaši jāpievērš uzmanība, izvēloties savu autoskolu. Rūpīgi jāizvērtē
gan cena, gan kvalitāte, jo reti kad lēts vienlaikus ir arī labs. Uzzini, cik cilvēku būs vienā apmācību
grupā, apskati telpas, kurās norisināsies teorijas lekcijas. Noskaidro, kā autoskola plāno nodrošināt
kvalitatīvu apmācību un kā tā risinās problēmas vai neapmierinātību ar saņemto pakalpojumu.
Noteikti izmanto iespēju un palūdz atsūtīt līgumu. Pirms to paraksti, iepazīsties vai autoskola līgumā
nav atrunājusi kādas papildus izmaksas, par kurām iepriekš mutiski neesi brīdināts.
Atbilde tapusi sadarbībā ar “DBS Autoskolas” apmācību direktoru Artūru Priednieku.
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Auto, autobusu noma – Auto evakuācija, palīdzība ceļā

CITI PAKALPOJUMI

Auto, autobusu noma
Rīga un apkārtne

Auto evakuācija, palīdzība ceļā
Rīga un apkārtne

Pakalpojumu sniedz arī:

AMZ Enginery, SIA .......................................... 29 272215
Ķekavas n., Ķekavas p., Odukalns,
Avotu 13, LV 2123

Auto ritms, SIA, Autoserviss ............. 29 473759
Rīga, Jelgavas 66, LV 1004

Shadow, SIA ............................................................ 67 994368
Rīga, Brīvības gatve 439, LV 1024

Kurzeme

Latgale
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CITI PAKALPOJUMI

Auto evakuācija, palīdzība ceļā – Auto līzings

Vidzeme

Auto līzings
Rīga un apkārtne

Kurzeme
EZ Auto, autosalons ....................................... 29 216463
Tukuma n., Tukums, Zemītes 6, LV 3104
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CITI PAKALPOJUMI

Auto, moto noma
Auto, moto noma
Rīga un apkārtne

ATBILD EKSPERTI
Kā rīkoties, ja nepaspēšu atgriezt noīrēto automašīnu noteiktajā laikā?
Tas nav nekas traks un papildus soda sankcijas par to nepienāksies. Būtiski ir nekavējoties un laicīgi par to ziņot
attiecīgajai auto nomas firmai, lai pagarinātu mašīnas nodošanas termiņu, un, ja tā paredzēta izdot nomai kādai citai
personai, attiecīgi piemeklētu citu transporta līdzekli.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA „Varus Auto noma”
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CITI PAKALPOJUMI

Auto, moto noma – Autoskolas

Vidzeme

Auto vērtēšana
Latgale

Vidzeme

Autoskolas
Rīga un apkārtne
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Autoskolas

CITI PAKALPOJUMI

ATBILD EKSPERTI
Kāds ir vidējais ilgums, kādā topošais autovadītājs var iegūt autovadītāja apliecību?
Lielākoties šis laiks atkarīgs no katra cilvēka personīgi un viņa apņēmības, taču Ministru Kabineta noteikumi paredz,
ka minimālais termiņš teorijas apmācībai ir 5 nedēļas, tas nozīmē, ka īsākā laikā tikt pie autovadītāja apliecības nav
iespējams. Vidējais laiks, kurā var iegūt autovadītāja apliecību ir 2-3 mēnešu laikā.
Atbilde tapusi sadarbībā ar “DBS Autoskolas” apmācību direktoru Artūru Priednieku.
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CITI PAKALPOJUMI

Autoskolas

Pakalpojumu sniedz arī:

Bamako, SIA ............................................................ 29 299204
Rīga, Nīcgales 47-55, LV 1035

Kurzeme

Latgale

Vidzeme

ATBILD EKSPERTI
Kas jāņem vērā, pirms nolemj iegādāties piekabi vai treileri?
Pirms iegādājaties piekabi vai treileri, noteikti vajadzētu saprast, kādam mērķim to vēlaties lietot. No tā arī izriet, kādi
būtu, piemēram, piekabes nepieciešamie izmēri, cik smagu kravu tajā varētu pārvadāt, vai tā būtu/nebūtu aprīkota ar
bremzēšanas sistēmu.
Atbilde tapusi sadarbībā ar „Russo-Balt”
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Autoskolas – Transporta pakalpojumi

CITI PAKALPOJUMI

Transporta pakalpojumi
Latgale

ATBILD EKSPERTI
Pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēts auto?
Automašīna tiek vērtēta gan pēc vizuālā stāvokļa, gan pēc tā, kāds uz konkrēto brīdi ir tās tehniskais stāvoklis. Cena, kas
tiek piešķirta automašīnai tiek izvērtēta, attiecīgi izanalizējot tā brīža Eiropas auto tirgus standartus.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “Baltijas Realizācijas Centru”
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CITI PAKALPOJUMI

Transporta pakalpojumi

Vidzeme

ATBILD EKSPERTI
Vai līzinga maksājumu drīkst atmaksāt pirms līgumā noteiktā termiņa?
Jā, līzinga maksājumu drīkst atmaksāt arī pirms līgumā norādītā termiņa. Principā, jo ātrāk, jo labāk, mazāk lieku saistību
tālākai nākotnei.
Atbilde tapusi sadarbībā ar SIA “KB BROKERI”
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CENTRA KARTE

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: CSDD pārvalde (Rīga)
Adrese: Miera iela 25, Rīga, LV-1001
E-pasts: office@csdd.gov.lv

Darba laiks
Pirmdiena:
Otrdiena:
Trešdiena:
Ceturtdiena:
Piektdiena:
Sestdiena:

8.30-17.00
8.30-17.00
8.30-17.00
8.30-17.00
8.30-17.00
-
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RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA
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RĪGAS LATGALES PRIEKŠPILSĒTA
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RĪGAS ZIEMEĻU RAJONS
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CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Rīga-Tehniskā apskate (TL virs 3,5t)
Adrese: Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063
Transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00
Sestdiena:
Piezīmes. Tehniskā apskate tiek veikta tikai
transportlīdzekļiem ar pilnu masu, kas pārsniedz
3500 kg. Tehniskās apskates stacijā agregātu numuru salīdzināšanu veic tikai autobusiem, kravas automobiļiem un
piekabēm ar pilnu masu virs 3500 kg. Transportlīdzekļu svēršana tiek veikta Rīgā, Krustpils ielā 157, tikai iepriekš
piesakoties, tālrunis: 67 132107, vai vēršoties Tehniskās apskates stacijā Rīgā, Maskavas ielā 448
109
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RĪGAS KURZEMES RAJONS

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Rīga-Reģistrācija, vadītāju kvalifikācija
Adrese: Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
Transportlīdzekļu reģistrācija un vadītāju kvalifikācija
Pirmdiena:
9.00-19.00
Otrdiena:
9.00-18.00
Trešdiena:
9.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-18.00
Piektdiena:
9.00-18.00

Piezīmes.
Transportlīdzekļu numuru agregātu salīdzināšanu
ir iespējams veikt transportlīdzekļu reģistrācijas
darba laikos: pirmdien 9.00-19.00;
otrdien-piektdien 9.00-18.00.
Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni notiek
pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas
un atteikšanas tālrunis 67025791
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CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Rīga-Tehniskā apskate (TL līdz 3,5t)
Adrese: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004

Nodaļa: Rīga-Tehniskā apskate (TL virs 3,5t)
Adrese: Sēlpils iela 6a, Rīga, LV-1007

Transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.00-20.00
Otrdiena:
8.00-20.00
Trešdiena:
8.00-20.00
Ceturtdiena: 8.00-20.00
Piektdiena:
8.00-20.00
Sestdiena:
8.00-15.00

Transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Piezīmes: Tehniskā apskate tiek veikta tikai
transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg

Piezīmes. Tehniskā apskate tiek veikta tikai
transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg.
Tehnisko apskati veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta,
tālrunis: 67471571. Tehniskās apskates stacijā agregātu
numuru salīdzināšanu veic tikai autobusiem, kravas
automobiļiem un piekabēm ar pilnu masu virs 3500 kg.
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RĪGAS REĢIONS

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Rīga-TL sertifikācija
Adrese: Rudeņi 1, Saurieši, Salaspils novads, LV-2132
Transportlīdzekļu sertifikācija
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Piezīmes.
Pakalpojumus sniedz tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. Tālruņi pierakstam: 67025708 –
visiem transportlīdzekļiem, izņemot piekabes
ar pilnu masu līdz 3500 kg;
29231989 – piekabēm ar pilnu masu līdz 3500 kg.
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JELGAVA
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CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Jelgava
Adrese: Satiksmes iela 2A, Jelgava, LV-3000
Transportlīdzekļu reģistrācija
un vadītāju kvalifikācija
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00
Piezīmes.
Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni notiek
pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšana un
atteikšana, tālrunis: 63021396

Transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.00-20.00
Otrdiena:
8.00-20.00
Trešdiena:
8.00-20.00
Ceturtdiena: 8.00-20.00
Piektdiena:
8.00-20.00
Sestdiena:
8.00-15.00
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KARŠU DAĻA
CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Tukums
Adrese: Zemītes iela 5, Tukums, LV-3101
Transportlīdzekļu reģistrācija un
transportlīdzekļu tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00
Piezīmes. Tehniskā apskate tiek veikta tikai
transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg.
Tehnisko apskati veic arī pēc iepriekšēja pieraksta,
tālrunis: 63122505
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KARŠU DAĻA

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Liepāja
Adrese: Brīvības iela 148, Liepāja, LV-3401

Nodaļa: Valmiera
Adrese: E.Lācera iela 3, Valmiera, LV-4200

Transportlīdzekļu reģistrācija, vadītāju kvalifikācija,
transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Transportlīdzekļu reģistrācija un
vadītāju kvalifikācija
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Piezīmes. Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni
notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas
un atteikšanas tālrunis 634 89184.
Tehniskā apskate tiek veikta tikai transportlīdzekļiem
ar pilnu masu līdz 3500 kg

Piezīmes. Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni
notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas
un atteikšanas tālrunis 64220786.
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KARŠU DAĻA

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Ventspils
Adrese: Ganību iela 154A, Ventspils, LV-36011

Nodaļa: Talsi
Adrese: Fr. Blumbaha iela 9 un 11, Talsi, LV-3201

Transportlīdzekļu reģistrācija un
transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Transportlīdzekļu reģistrācija un
vadītāju kvalifikācija (Fr. Blumbaha iela 11)
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Piezīmes. Tehniskā apskate transportlīdzekļiem ar
pilnu masu virs 3500 kg tiek veikta trešdienās un
ceturtdienās (8.30 - 17.00) Robežu ielā 7

Piezīmes. Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni
notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas
un atteikšanas tālrunis: 67025870

Vadītāju kvalifikācija
Pirmdiena:
–
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
–
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
–

Tehniskā apskate (Fr. Blumbaha iela 9)
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-19.00
Piektdiena:
8.30-17.00
Sestdiena:
8.30-14.00

Piezīmes. Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni
notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas
un atteikšanas tālrunis 67025870

Piezīmes. Tehnisko apskati veic arī pēc iepriekšēja
pieraksta, tālrunis: 67025870
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KARŠU DAĻA

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Rēzekne
Adrese: Jupatovkas iela 1a, Rēzekne, LV-4600

Nodaļa: Jēkabpils
Adrese: Ārijas Elksnes iela 2, Jēkabpils, LV-5200

Transportlīdzekļu reģistrācija, vadītāju kvalifikācija,
transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-19.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Transportlīdzekļu reģistrācija un
vadītāju kvalifikācija
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Piezīmes.
Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni notiek
pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas un
atteikšanas tālrunis 64623780

Piezīmes.
Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni notiek
pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas un
atteikšanas tālrunis 65231730
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KARŠU DAĻA

CSDD INFORMĀCIJA
Nodaļa: Cēsis
Adrese: J.Poruka iela 22, Cēsis, LV-4100

Nodaļa: Gulbene
Adrese: Parka iela 2, Gulbene, LV-4401

Transportlīdzekļu reģistrācija, transportlīdzekļa
tehniskā apskate (pilna masa līdz 3500 kg)
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Transportlīdzekļu reģistrācija, vadītāju kvalifikācija
un transportlīdzekļa tehniskā apskate
Pirmdiena:
8.30-17.00
Otrdiena:
8.30-17.00
Trešdiena:
8.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-17.00
Piektdiena:
8.30-17.00

Piezīmes. Tehnisko apskati veic arī pēc iepriekšēja
pieraksta, tālrunis: 64122992. Tehniskā apskate
transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg tiek
veikta otrdienās un ceturtdienās (8.30-17.00) tikai pēc
iepriekšēja pieraksta, tālrunis: 64122992.

Piezīmes. Vadītāju kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni
notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Eksāmenu pieteikšanas
un atteikšanas tālrunis 64473857.
Tehnisko apskati veic arī pēc iepriekšēja pieraksta,
tālrunis: 64472072.
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AUTO APKOPE
Noskrējiens
(km)
15 000-30 000

Vieglās automašīnas apkope
Motoreļļa; filtri, eļļas filtrs un blīve

40 000

Eļļas filtrs un blīve

45 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Priekšējie
bremžu kluči

60 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Gaisa
filtrs; Sveces; Dzesēšanas šķidrums;
Aizmugurējie bremžu kluči – pārbaudīt,
iztīrīt, mainīt pēc nepieciešamības

75 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

80 000

Eļļas filtrs un blīve

90 000

Motoreļļa; eļļas filtrs un blīve;
Transmisijas eļļas maiņa; Degvielas
filtrs; Gaisa filtrs; Priekšējie bremžu
kluči un aizmugurējie bremžu
kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt pēc
nepieciešamības; Putekšņu filtrs

105 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

120 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Gaisa
filtrs; Sveces; Priekšējie bremžu kluči un
aizmugurējie bremžu kluči – pārbaudīt,
iztīrīt, mainīt pēc nepieciešamības;
Putekšņu filtrs

135 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

150 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve;
Dzesēšanas šķidrums; priekšējie
bremžu kluči un aizmugurējie bremžu
kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt pēc
nepieciešamības

165 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

180 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Gaisa
filtrs; Sveces; Transmisijas eļļa; Bremžu
šķidrums; Priekšējie bremžu kluči un
aizmugurējie bremžu kluči – pārbaudīt,
iztīrīt, mainīt pēc nepieciešamības

195 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve

210 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Putekšņu
filtrs; Dzesēšanas šķidrums; Priekšējie
bremžu kluči un aizmugurējie bremžu
kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt pēc
nepieciešamības

240 000

Motoreļļa; Eļļas filtrs un blīve; Putekšņu
filtrs; Gaisa filtrs; Bremžu šķidrums;
Priekšējie bremžu kluči un aizmugurējie
bremžu kluči – pārbaudīt, iztīrīt, mainīt
pēc nepieciešamības

Tabulā sniegtā informācija ir iegūta no publiski pieejamiem
avotiem un paredzēta tikai informatīviem nolūkiem
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