




Ideja par nepieciešamību dibināt mašīnu 
izmēģināšanas staciju radās cariskās Krievijas 
saimnieciskā pacēluma laikposmā, kad Latvija  vēl 
bija iekļauta Krievijas sastāvā. 

Pacēlums lauksaimniecībā izpaudās lopkopī
bas attīstībā, jaunu laukkopības kultūru ieviešanā, 
augsnes apstrādes uzlabošanā, lopbarības augu 
platību palielināšanā, minerālmēslu pielietošanas 
izplatībā un līdzīgos procesos. Līdz ar to palielinājās 
darbu apjoms lauksaimniecībā. Būtisku palīdzību 
tālākai lauksaimniecības attīstībai šai situācijā 
varēja sniegt tikai uzlabotu lauksaimniecības 
mašīnu un rīku pielietošana, kā arī konsekventa 
pāreja no roku darba (kūltūraugu un minerālmēslu 
sējā, pļaujā, ravēšanā) uz zirgu vilces mašīnām un 
rīkiem, bet turpmāk uz mehānisko vilci.

Līdz ar to mašīnu izmēģināšanas stacijas 
dibināšana kļuva par objektīvu nepieciešamību. To 
apzinājās priekšzīmīgākie latviešu lauksaimnieki, 
sevišķi aktīvākie, kuri tai laikā vadīja Rīgas 
Lauksaimniecības Centrālbiedrību. Mašīnu izmē
ģināšanas stacijai pēc viņu ieceres bija jākļūst par 
vienu no līdzekļiem minēto uzdevumu veikšanai.

Lai varētu strauji palielināt mašīnu ražošanu, 
uzlabot to konstrukciju un kvalitāti, tika lemts 
par vienāda tipa mašīnu un rīku pielietošanu visā 
Baltijas areāla. Šīs ieceres realizēšana liela loma bija 
jaundibināmajai mašīnu izmēģināšanas stacijai. 
Tāpēc tai deva atbilstoši plašāku  –“Baltijas” 
nosaukumu. 

Baltijas mašīnu izmēģināšanas staciju no
dibināja 1911. gada 1. maijā.

To dibināja Latvijas lauksaimnieki – Rīgas 
lauksaimniecības Centrālbiedrības personā. 

Viens no galvenajiem MIS dibināšanas 
iniciatoriem, šīs iestādes organizētājs un pirmais 
tās vadītājs no 1911. līdz 1918. gadam bija pirmais 
lauksaimniecības mašīnu speciālists Latvijā –
agronoms Viļums Skubiņš. 

 
Jaundibinātās stacijas galvenie uzdevumi 

bija:

 izmēģināt darbā un uzraudzīt Baltijas ap
stākļiem piemērotākās lauksaimniecības mašīnas un 
rīkus;

 palīdzēt fabrikantiem un darbnīcu vadītājiem 
mašīnu konstruēšanā;

 iepazīstināt zemkopjus ar izraudzītajām 
mašīnām;

 palīdzēt zemniekiem mašīnu izvēlē un veicināt 
mašīnu ieviešanu zemnieku saimniecībās.

Dzimst Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija 



Stacijas iekārtošana
Uz stacijai iedalītās zemes nebija nevienas ēkas, 

nebija vajadzīgo iekārtu, mēraparātu un attiecīgu 
speciālistu. Tādēļ par vienu no saviem pirmajiem 
uzdevumiem stacijas vadība uzskatīja mašīnu 
izmēģināšanas stacijas iekārtošanu. Galvenā 
vērība tika pievērsta ātrākai ēku celtniecībai un 
stacijas nodrošināšanai ar iekārtām. Pirmajos 
četros gados tika uzbūvētas visas stacijas ēkas, 
tai skaitā ēka mašīnu izmēģināšanai, darbinieku 
dzīvokļu māja, saimniecības ēkas un segta mašīnu 
novietne. Tika iegādāti dinamometri, mašīnu 
izmēģināšanai nepieciešamā aparatūra un instru
menti, atrisināta stacijas energoapgāde un izvei
dota daļa no nepieciešamās – infrastruktūras.

Pirmie mašīnu izmēģinājumi
Jau pirmajos četros darbības gados stacijā tika 

izmēģinātas vairāk kā 60 ejošākās mašīnas un 
rīki, kas pamatā vēl bija  zirgu vilkmes tehnika. 
Stacijas darbnīcās tika remontētas arī komplicētas 
mašīnas – lokomobiles, kuļmašīnas un cita 
sarežģītākā tehnika, ko nevarēja izremontēt 
mazajās darbnīcās. 

Darbinieku dzīvokļu mājas būve. 1912. gads.

Kokmateriālu sagatavošana ēku celtniecībai. 1913. gads.

Saimniecības ēkas celtniecība. 1914. gads.

Laboratoriju ēka, uzcelta 1913. gadā.

Vēja turbīnas “Herkules” montāža. 1914. gads.



Tehniskā palīdzība zemniekiem

Stacija savas pirmajos gados darbības 
ievērojamu daļu sava darba izvērsa ārpus staci
jas, sniedzot palīdzību zemniekiem tehnikas 
ieviešanā.

 Viens no šādiem pasākumiem bija mašīnu 
izmēģināšanas demonstrēšana zemnieku saim
niecībās. Iepazīstinot iedzīvotājus ar lauksaim
niecības mašīnām, tika atvieglota to izvēle pie 
mašīnu iegādes. Zemniekiem izvēloties mašīnu, 
tika radīta iespēja vadīties no konkrētiem vēroju
miem mašīnu izmēģināšanas procesā un to no
derīguma vietējo saimniecību apstākļos. 

 Paralēli tam 1911. gadā tika uzsākts  jauns 
ceļš uz vietējiem apstākļiem piemērotu  lauk
saimniecības mašīnu un rīku ieviešanu – mašīnu 
koplietošanas punktu iekārtošana. Koplietošanas 
punktos ievietoja tās mašīnas, kuras, izmēģinot 
stacijā vai zemnieku saimniecībās, izrādījās 
vispiemērotākās un, kuras varēja izmantot 
vairāku saimniecību apkalpošanā. Jau pirmajā 
gadā stacija iekārtoja 50 nomas punktus, bet 
1915. gada beigās Latvijā jau bija 185 nomas 
punkti. Nodibinātie punkti efektīvi nodrošināja 
mašīnu ieviešanu un izplatīšanu. Baltijas areāla 
zemnieku saimniecībās. 

Pirmā pasaules kara gados stacija savu darbību nepārtrauca, 
bet to pārkārtoja tā, lai varētu palīdzēt kara bēgļiem un grūtībās 
nonākušajiem vietējiem iedzīvotājiem. Stacijā tika iekārtotas 
kurpnieku, galdnieku, kalēju, un atslēdznieku darbnīcas. Vēlāk 
tās tika pārveidotas par lauksaimniecības mašīnu un rīku 
remontdarbnīcām ar atsevišķu metāllietuvi. Darbnīcā remontēja 
kooperatīviem piederošās mašīnas – lokomobiles, kuļmašīnas,  kā 
arī izgatavoja dažādas mašīnu un darba rīku rezerves daļas – arklu 
lemešus,  vērstuves u.c.

Zinātniskais darbs stacijā pierima. Mērķis bija saglabāt staciju 
pēckara lauksaimniecības atjaunošanai.

Meteoroloģiskā stacija, izveidota 1912. gadā.

Sējmašīnas dinamometrēšana. 1913. gads.

Celmu lauzēja izmēģināšana. 1914. gads.

1915 – 1918



Pēc pirmā pasaules kara, nodibinoties neatkarī
gai Latvijas valstij un veidojoties jaunsaimniecībām, 
vietējās darbnīcas un fabrikas strauji palielināja 
vienkāršo mašīnu un darba rīku ražošanu. Tādēļ 
auga stacijas loma to izmēģināšanā. 

Lauksaimniecībai attīstoties, Baltijas MIS 
kopā ar Priekuļu selekcijas staciju, Lauksaimnie
cības skolu, Meteoroloģisko staciju un Augu 
aizsardzības staciju tika iekļautas valsts Priekuļu 
lauksaimniecības institūtā, kas Priekuļus veidoja 
par Latvijas lauksaimniecības izglītības, zinātnes 
un kultūras centru. Tas deva impulsu stacijas tālākai 
straujai attīstībai.

No 1921. līdz 1923. gadam staciju vadīja 
LLA profesors Dr. Arvīds Lepiks, bet turpmāk 
līdz pat 1945. gadam tās vadībā bija LLA do
cents Jānis Balsars. Šo enerģisko un kompe
tento vadītāju laikā stacija būtiski paplašināja savu 
darbību inženierzinātņu jomā. Rūpīgi izvēloties 
stacijas darbiniekus, auga tās zinātniskais un 
intelektuālais potenciāls. Tika izstrādātas pro
grammas un metodikas mašīnu izmēģināšanai un 
noteikti to kvalitātes vērtēšanas kritēriji.

Uz inženierzinātņu pētījumu rezultātā iegūto 
atziņu bāzes laikā no 1920. gada līdz 1940. gadam 
stacijā ik gadu  izmēģināja vairāk kā 100 vietējā 
ražojuma un ārzemju mašīnas un traktorus, bet 
1940. gadā jau sāka izmēģināt pirmos labības kom
bainus. 

No 1936. gada 29. februāra, saskaņā ar Latvijas 
valdības lēmumu, stacijas pārraudzību un vadību 
pārņēma Latvijas Lauksaimniecības kamera. Sta
cijas uzdevumi ievērojami mainījās, jo 1936. gadā 
ar likumu valstī tika ieviesta lauksaimniecības 
tehnikas obligātā sertifikācija. Saskaņā ar šī liku
ma prasībām visu mašīnu obligātā kārtā vajadzēja 
vērtēt vadoties no  trim galvenajiem rādītājiem:

 izpildāmā darba kvalitātes;

 mašīnas drošuma;

 mašīnas ilgizturības un 

 tehnoloģiskās apkalpošanas ērtības.

1918  1940

Sējmašīnas Unikum izmēģināšana. 
Trešais no labās stacijas vadītājs Arvīds Leppiks. 1920. gadi.

Mašīnu izmēģināšanas 
stacija 1932. gadā. 
Vēja rotors darbināja 
ekselmašīnas, labajā pusē 
galvenā kantora ēka, 
kreisajā – 
izmēģinājumu 
laboratorija.

Elevatora tipa 
kartupeļu racējs. 
1920. gadi.

Linšķiedru apstrādes mašīnu darba kvalitātes pārbaude. 1930. gadi.



Šajā laikā tika pilnveidoti un ievērojami 
paplašināti lauka mēģinājumi. To mērķis bija nos
kaidrot mašīnu tehnoloģiskās darba kvalitātes un 
agrotehnisko paņēmienu ietekmi uz ražu. 

Salīdzinošie izmēģinājumi tika veikti kā starp 
atsevišķām mašīnām, tā arī starp to grupām. 
Šādu izmēģinājumu rezultāti bija nozīmīgi, jo 
tie palīdzēja zemniekiem objektīvāk pieņemt 
lēmumu izvēloties mašīnas.

Viens no pamata darbarīkiem Latvijas laukos 
tai laikā bija arkls. Aruma kvalitāte lielā mērā no
teica laukaugu ražību. 

Ar mērķi uzlabot aruma kvalitāti, stacijas 
speciālisti pūlējās Latvijā izplatītā skrūves tipa 
arkla vietā izstrādāt kultūrtipa arkla konstruk
ciju. 

Šo pūliņu rezultāti vainagojās ar panāku
miem  – Latvijā tika uzsākta  pašu  konstrukcijas 
kultūrtipa arklu ražošana. Līdz ar to bija sasniegts 
mērķis pēc kā lauksaimniecības inženierzinātne 
bija tiekusies desmitiem gadu. Šeit liela loma bija 
stacijas zinātnieku un izmēģinātāju daudzu gadu 
neatlaidīgam darbam. 

Blakus tā saucamajām stacijas zinātniski
praktiskajām aktivitātēm – mašīnu izmēģināšanai 
un pētījumiem – šai laikā tika veikti arī zinātniski  
teorētiski pētījumi, tai skaitā pētījumi mašīnu 
patērējamās enerģijas noteikšanai, kas bija  viens 
no galvenajiem faktoriem mašīnu priekšrocību 
vērtēšanā.

Stacijas veiksmīgi uzsāktos darbus 1940. gadā.
pārtrauca Latvijas okupācija. 

1918  1940

Pašnometēja labības plaujmašīna. 1930. gadi.

Grābekļu un siena ārdītāju apskate. 1930. gadi.

Firmas Siemens dārza frēze. 1930. gadi.

Kartupeļu rokamo 
mašīnu demonstrēšana. 

1930. gadi.

Dr. Kārlis Ulmanis stacijas apmeklējuma laikā sarunā 
ar prof. Dr. Arvīdu Leppiku. 1920. gadi.



Traktors KD-35 – pirmais PSRS traktors ar dīzeļmotoru. 1950. gads.

Pēc Latvijas okupēšanas 1940. gada jūnijā Baltijas 
MIS nonāca Zemkopības komisariāta rīcībā. Staci
jas uzdevumi un tās ikdienas darbs, salīdzinot ar 
iepriekšējo periodu, tika kardināli pārkārtots. 

Par stacijas galveno uzdevumu kļuva dot ieteiku
mus un sniegt palīdzību mašīnu  izmantošanā un me
hanizatoru sagatavošanā mašīnu  traktoru stacijām 
(MTS). 

Šajā laikā stacija uzsāka arī labības kombainu 
un citu Padomju Savienībā ražoto un Latvijā ievesto 
mašīnu un traktoru salīdzinošo izmēģināšanu.

Vācu okupācijas laikā stacija formāli pastāvēja, 
bet tās darbība mašīnu izmēģināšanas jomā bija 
ļoti ierobežota, agrākos gados iesākto darbu ap
joms sistemātiski sašaurinājās un stacijas darbība 
pakāpeniski aprima.

Otrajā padomju okupācijas laikā stacijas darbs 
tika paplašināts un stacija darbu turpināja pie MTS 
attīstības problēmām, kā arī atsāka PSRS ražoto  
mašīnu izmēģināšanu. 

1945. gada augustā par stacijas direktoru tika 
nozīmēts profesors, Latvijā pazīstams inženierzinātņu 
speciālists Indriķis Biernis, kurš vienlaicīgi strādāja 
arī LLA par Mašīnu ekspluatācijas katedras vadītāju. 
Stacijas darbs iezīmējās ar plašāku lauksaimniecības 
zinātnes un mašīnu izmēģinātāju sadarbību. 

1948. gadā staciju savā pakļautībā pārņēma PSRS 
Lauksaimniecības ministrija un pārdēvēja to par 
Baltijas valsts zonālo mašīnu izmēģināšanas staciju.

Stacijas darbības sfēra ievērojami paplašinājās, 
pieauga darbinieku skaits, sākās plaša laboratoriju 
ēku un dzīvojamo māju celtniecība. No 1955. gada 
līdz 1959. gadam uzbūvēja administrācijas ēku un 
ēdnīcu, paviljonu pastāvīgai mašīnu izstādei un divas 
dzīvojamās mājas.  

Mašīnu izmēģināšanai tika izveidota izmē
ģinājumu saimniecība 2630 ha kopplatībā. Mašīnu 
izmēģināšanā bija iesaistīti 229 darbinieki, no tiem 
73 inženieri, 4 agronomi, 4 ekonomisti, 2 veteri
nārārsti, 2 zootehniķi un 39 tehniķi laboranti. Diviem 
darbiniekiem bija zinātņu doktora grāds, pieciem 
zinātņu kandidāta grāds.

1940  1990

Traktors Zetor 25. 1949. gads.

Traktors GB-58 ar kūdras brikešu gāzģeneratoru. 1951. gads.

Labības kombains Massei Harris ar graudu iepildīšanu maisos. 1956. gads.

Baltijas MIS ap 1970. gadu.



1940  1990

Cukurbiešu retināšanas platforma. 1962. gads.

Cukurbiešu sakņu novākšanas mašīnas KS-6B demonstrēšana. 1980. gads.

Motobloka Honda F-600 ar buldozeri izmēģināšana. 1982. gads. Helikopters ar lauka smidzinātāju. 1984. gads.

Cukurbiešu lapu novākšanas mašīnas demonstrēšana. 1980. gads.
Priekšplānā no kreisās: A. Sovers, J. Agafonovs, G. Melgalvs  un 
lauksaimniecības ministrs K. Špoģis.

No 1954. gada līdz 1961. gadam staciju vadīja 
inženieris Zinovijs Oļhovko. 

Šajā periodā stacijas galvenais uzdevums bija 
PSRS Ziemeļrietumu zonai pielietojamo mašīnu 
eksperimentālo paraugu izmēģināšana,  kuras bija 
konstruējuši specializētie konstruktoru biroji  un 
zinātniskie institūti. Mašīnas tika izmēģinātas un 
vērtētas saskaņā ar GOST standartu sistēmu. 

1961. gadā mašīnu izmēģināšanas staciju savā 
vadībā pārņēma PSRS Lauksaimniecības tehnikas 
apvienība “Lauktehnika”. Stacijas darba profils kļuva 
plašāks, izmēģināti tika dažādi mašīnu kompleksi. 

1965. gadā staciju sāka vadīt inženieris Imants 
Ieviņš, kas staciju  vadīja 16 gadus. 

Paplašinoties darbu apjomam turpinājās stacijas 
celtniecība. Tika uzbūvēta  jauna mehāniskā darbnīca, 
automobiļu un traktoru garāžas, mašīnu glabāšanas 
ēka, centrālā katlu māja,   ūdenstornis, bērnudārzs 
200 vietām un sešas dzīvojamās mājas. Bez tam tika  
noasfaltētas ielas, izbūvēts ceļš uz izmēģinājumu 
saimniecību un uzcelts  izmēģināšanas laboratorijas  
korpuss ar tam laikam modernu aprīkojumu.

Mašīnas tika izmēģinātas 8 specializētās izmēģi
nāšanas nodaļās un laboratorijās. Ik gadu uz tehno
loģisko kvalitāti, ilgizturību un drošību tika izmēģi
nātas pāri par 150 dažāda veida mašīnas un traktori.

Stacijā turpinājās zinātniski pētnieciskais darbs, 
ko veica ciešā sadarbība ar LLA, specializētajiem kon
struktoru birojiem, kā arī  un citām PSRS zonālajām 
mašīnu izmēģināšanas stacijām.

Pateicoties plašajam darba apjomam, darba kvali
tātei un jaunrades iniciatīvām  mašīnu izmēģināšanas 
jomā stacija tai laikā bija atzīta par vienu no vadošām 
mašīnu izmēģināšanas institūcijām  visā PSRS. 

Diemžēl tai laikā rūpnīcas savas tehnoloģiskās 
atpalicības dēļ nespēja izpildīt izmēģinātāju ieteiku
mus, novērst izmēģināšanas procesā mašīnās atklātās 
nepilnības un nodrošināt pienācīgu mašīnu kvalitāti. 
Tādēļ, salīdzinot ar ārzemēs ražotām mašīnām, 
PSRS ražotās nevarēja konkurēt pasaules tirgū, kā 
arī nespēja nodrošināt iekšzemes pieprasījumu pēc 
kvalitatīvas  lauksaimniecības  tehnikas. Mašīnu un 
iekārtu tehniskie rādītāji joprojām ievērojami atpalika 
no ārzemēs ražotām līdzīgām mašīnām gan tehno
loģiskās kvalitātes, gan ilgizturības, gan drošības 
ziņā.



1990  2000
Pēc Latvijas Republikas valstiskās neatkarības 

atgūšanas ar 1991. gada 18. septembra LR Lauk
saimniecības ministra pavēli Nr. 202. Baltijas MIS, 
kā valsts uzņēmums, no PSRS struktūras pārgāja LR 
Lauksaimniecības ministrijas vēlāk Zemkopības min
istrijas pārraudzībā,  saglabājot vēsturisko Baltijas 
mašīnu izmēģināšanas stacijas vārdu.

Par stacijas galveno uzdevumu kļuva mašīnu 
izmēģināšanas programmu un metodiku izstrāde 
pārejai no GOST standartu  sistēmas uz Starptau
tisko standartu sistēmu (ISO) un Eiropas Savienības 
standartiem. Saskaņā ar minētiem standartiem tika 
uzsākta arī mašīnu izmēģināšana, tagad jau Latvijas 
vajadzībām.

1994. gada 27. decembrī spēkā stājās LR Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 224. “Par lauksaimniecībā 
izmantojamās tehnikas obligāto sertifikāciju”, kas aiz
liedza Latvijā izplatīt lauksaimniecības tehniku bez 
Baltijas MIS izsniegtā atbilstības sertifikāta.

 Visa Latvijā ražotā un no ārvalstīm importētā 
tehnika tika vērtēta saskaņā ar Latvijā noteiktiem 
mašīnu darba kvalitātes un drošības kritērijiem. Šim 
nolūkam stacijā bija nodibināta speciāla Sertifikācijas 
komisija. Ar tās piešķirto sertifikātu mašīnas varēja 
izvietot Latvijas mašīnu tirgū.

1995. gadā Baltijas MIS oficiāli tika akreditēta 
Nacionālajā akreditācijas birojā lauksaimniecības un 
kokapstrādes mašīnu izmēģināšanā un novērtēšanā 
saskaņā ar Eiropas standartu EN45011 un EN45001 
prasībām.

1999. gadā Zemkopības ministrija Baltijas mašīnu 
izmēģināšanas staciju reorganizēja par bezpeļņas 
organizāciju valsts SIA “Lauksaimniecības tehnikas 
sertifikācijas un testēšanas centrs” un stacija kļuva 
par valsts kapitālsabiedrību ar 100% valsts kapitālu 
(turpmāk Centrs).

Zaudējot Baltiju, kā apkalpošanas areālu, zaudēts 
tika arī vēsturiskais Baltijas mašīnu izmēģināšanas 
stacijas nosaukums, kas bija piešķirts to nodibinot.

   

Galvenais inženieris E. Veikšāns iepazīstina Minstru prezidentu 
Māri Gaili ar govju slaukšanas iekārtām. 1995. gads.

Sējmašīnu demonstrēšana darbā izstādē “Priekuļi - 98”.

Traktora MTZ-82 stabilitātes pārbaude. 1994. gads.

Lauka smidzinātāju pārbaude laboratorijā. 1997. gads.

Augstspiediena sūkņu pārbaude indikatīvajā laboratorijā.



2001. gadā stājās spēkā jauna Ministru kabineta 
izdotā normatīvo aktu pakete mašīnu novērtēšanai, 
kas pilnība balstīta uz Eiropas Savienības direktīvu 
prasībām. 

Šie normatīvie akti atmaina līdz tam pastāvošo 
mašīnu un iekārtu obligāto sertifikāciju un paredz 
tehnikas atbilstību vērtēt tikai īpaši bīstamai mašīnu 
grupai, kas pamatā aptver kokapstrādes mašīnas.

Atbildība par pārējo mašīnu atbilstības novēr
tēšanu tika uzlikta ražotājam, saucot to par paš
sertifikācijui. Tas nozīmē, ka mašīnas ražotājs pats tās 
konstruē, izgatavo, veic izmēģinājumus un novērtē  
atbilstību. 

Turklāt spēkā nākušie normatīvie akti attiecībā uz 
mašīnu atbilstības novērtēšanu, paredz vērtēt tikai 
mašīnu drošību, par ko saskaņā ar Eiropas nostādnēm 
atbild valsts. Tai pašā laikā no vērtēšanas kritērijiem 
tiek izslēgta mašīnu darba tehnoloģiskā kvalitāte, 
ilgizturība un apkalpošanas ērtība ekspluatācijas 
laikā. Pēdējie mašīnu kvalitātes rādītāji tiek atstāti 
mašīnu ražotāja ziņā. Tas nozīmē, ka mašīnu darba 
tehnoloģisko kvalitāti, ilgizturību un ekspluatācijas 
ērtību nosaka tirgus konjunktūra, tas ir, tirgū 
izvietotās mašīnas cena un iegādātāja izšķiršanās par 
labākas vai pēc kvalitātes sliktākas mašīnas iegādi.

Pēc akreditācijas, saskaņā ar minēto normatīvo 
aktu prasībām Nacionālajā akreditācijas birojā Cen
trs Eiropas Komisijā tika paziņots kā notificēta 
institūcija mašīnbūves produkcijas novērtēšanai. 
Tas deva tiesības sniegt savus pakalpojumus Eiro
pas kopējā pakalpojumu tirgū, kā arī izskaidrot trešo 
valstu mašīnu ražotājiem ES prasības par mašīnu 
drošību. 

Bez darbā bīstamo mašīnu atbilstības novērtē
šanas, ko paredz  normatīvie akti, Centrs veic arī daļu 
no Latvijas tirgū ienākošās tehnikas uzraudzības 
funkcijas, kas izpaužas ražotāja izsniegto atbilstības 
sertifikātu dokumentārā pārbaudē attiecībā uz pašu 
ražoto vai importēto mašīnu atbilstību ES direktīvu 
prasībām. 

2001  2011

Lauka smidzinātāju demonstrēšana izstādē “Priekuļi - 97”.

Laboratorijā.

Ar jaunumiem tiek iepazīstināti lauksaminiecības mācību iestāžu pedagogi.

Centrā viesojas zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs iepazīstas ar centra darbu.



Lielākās daļas izmēģinājumu un atbilstības 
novērtējuma uzticēšana ražotājam ievērojami 
sašaurināja stacijas funkcijas. Funkciju saru
kumu veicināja arī tas, ka importēto bīstamo 
kokapstrādes mašīnu sertificēšanu pamatā veic 
mašīnas ražotājvalstī, bet Latvijā ir ļoti mazs 
kokapstrādes mašīnu ražošanas apjoms. 

Tādēļ, ar mērķi palielināt ieņēmumus, Centrs 
meklē ceļus savu funkciju paplašināšanai. 

Ar 2003. gadu ir uzsākts  darbs jaunās pakal
pojuma sfērās: 

 bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu 
sertificēšanā;

 darba vides risku novērtēšanā; 

 riteņtraktoru sertificēšanā un 

 autoceļiem neparedzēto transportlīdzekļu 
dīzeļmotoru atbilstības novērtēšanā.

Šajās jomās Centrs ir akreditēts Latvi
jas Nacionālajā akreditācijas birojā, ir ieviesta 
Kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar standartu 
LVS ISO 9001.

Īpaši plašs darba apjoms tiek veikts bioloģiskās 
lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācijā. Vidēji 
ik gadu tiek sertificēti vairāk kā 1500 uzņēmumi. 
Šai sektorā izveidota laba materiālā un metodiskā 
bāze, strādā augsti kvalificēti speciālisti – pieci 
štata un 15 pieaicinātie eksperti. Ieņēmumi no šai 
nozarē sniegtajiem pakalpojumiem sastāda ievē
rojamu daļu no Centra  kopējiem  ieņēmumiem.

Centrs aktīvi sadarbojas ar valsts aģentūru 
“Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”. Kopā 
tiek izstrādāti priekšlikumi Ministru kabine
ta noteikumu projektiem traktortehnikas un 
lauksaimniecības mašīnu atbilstības novērtēšanā, 
tirgus uzraudzībā un traktortehnikas reģistrācijā. 
Abas institūcijas savu darbu saskaņo, uzraugot 
traktortehnikas tirgu. Tādējādi tiek novērsta 
nekvalitatīvu mašīnu un iekārtu izvietošana Lat
vijas tirgū. 

2001  2011

Piena mērtrauku kalibrēšana.

Augstspiediena sūkņu pārbaude indikatīvajā laboratorijā.

Indikatīvie mērījumi TEC-2.

Kokapstrādes darbagalda tipa pārbaude.



2001  2011
Kopīgi tiek realizēts Norvēģijas finansu instru

menta projekts LV0071 “Uzraudzības pasākumi 
traktortehnikas izplūdes gāzu radītā gaisa 
piesārņojuma samazināšanai Latvijā”, kas vērst 
uz priekšlikumu izstrādi likumdošanai attiecībā 
uz traktortehnikas radītā gaisa piesārņojuma 
samazināšanu un traktoru parka tehniski ekono
misko rādītāju uzlabošanu. 

Pēdējos gados Centrs uzsācis sniegt kon
sultatīvus pakalpojumus trešo valstu mašīnbūves 
firmām – Baltkrievijā un Ukrainā, palīdzot tām 
novērtēt mašīnas atbilstoši ES prasībām, lai 
piešķirtu tām CE zīmi un izvietotu tās Eiropas 
tirgū.

Centrs sadarbojas ar Baltkrievijas Republikas 
Minskas traktoru rūpnīcu riteņtraktoru serti
ficēšanas jomā un ar Varšavas Transporta insti
tūtu autoceļiem neparedzēto transportlīdzekļu 
motoru sertificēšanā.

Tiek  uzturēti sakari  ar radniecīgām institū
cijām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā Čehijā, Somijā, kā 
arī Baltkrievijā un Ukrainā. Centrs dalās pieredzē 
ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehni
sko katedru inženierzinātnes jautājumos.

Ar mērķi papildināt savu budžetu, radot iespē
ju investēt līdzekļus attīstībai, Centrs, kā valsts 
kapitālsabiedrība, veic saimniecisko darbību. 
Šai nolūkā izveidotas ar modernām iekārtām ap
gādātas darbnīcas auto diagnostikai, traktoru 
degvielas aparatūras regulēšanai un remontam,  
iekārtota laboratorija slaukšanas agregātu  pār
baudei. Uzņēmuma ietvaros veiksmīgi darbojas 
hostelis “Priekuļi”. 

2005. gada 1. oktobrī Centru reorganizēja par 
valsts SIA, piešķirot nosaukumu “Sertifikācijas un 
testēšanas centrs”. Šai statusā, tagad jau saskaņā 
ar Eiropas direktīvu prasībām, Centrs turpina 
to darbu, kuram Latvijas lauksaimniecības inže
nierzinātnes celmlauži lika pamatus, pirms 
100 gadiem, Baltijas mašīnu izmēģinājumu sta
ciju dibinot.

Traktora jaudas mērīšana. 2011. gads.

Traktora svēršana. 2010. gads.

Ražošanas līnijas testēšana.
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Inž. Viktors Savkins
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