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Prasības 
traktortehnikai

Mašīnas marķējuma paraugs

2018

CE marķējums

Ražotājs

Apzīmējums

SIA “Laba tehnika’’
Lielā iela 1000, Rīga, LV-1010

Kvadricikls bezceļa
ATV 500

Jauda (kw) 28
Pašmasa (kg) 278
Pilna masa (kg) 480

Prasības 
traktortehnikai

Mašīnu tirgus uzraudzības 
iestāde Latvijā ir Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs:

ATV00000BB2018 01Sērijas numurs

Ražošanas gads

Tehniskie 
parametri



Lai traktortehniku piedāvātu Latvijas vai Eiropas       
Savienības tirgū, tai ir jāatbilst Direktīvas 2006/42/EK 
par mašīnām1 prasībām. Saskaņā ar šīm prasībām par 
mašīnām tiek uzskatīta šāda traktortehnika:

mežsaimniecības, lauksaimniecības, zemes darbu un 
ceļu būves tehnika;
savstarpēji maināma tehnika: pašizgāzējpiekabe, ruļļu 
prese, siena savācējprese u.c.;
uzkarināma tehnika: sējmašīna, miglotājs, minerālmēslu 
izkliedētājs u.c. 

Pirms mašīnas piedāvāšanas tirgū                     
ražotājam ir jānovērtē tās atbilstība                      
Direktīvas 2006/42/EK būtiskajām prasībām:

sastādot tehnisko dokumentāciju un nodrošinot tās                   
pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm;
sagatavojot lietotājiem informāciju, brīdinājumus un             
instrukcijas par nenovērstajiem riskiem; 
veicot noteiktu atbilstības novērtēšanas procedūru;
sastādot EK atbilstības deklarāciju un pievienojot to       
mašīnai;
piestiprinot       marķējumu.

1 2006.gada 16.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva        
2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK. Direktīvas 
2006/42/EK prasības ir pārņemtas 2008.gada 25.marta Ministru kabineta 
noteikumos Nr.195 “Mašīnu drošības noteikumi”.

Visas mašīnas jāmarķē, redzami, 
salasāmi un neizdzēšami norādot vismaz 
šādus datus:

ražotāja un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā pārstāvja 
uzņēmuma nosaukums un pilna adrese; 
mašīnas apzīmējums;
CE marķējums;
sērijas vai tipa apzīmējums; 
sērijas numurs, ja tāds ir;
ražošanas gads.

ražotāja un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā pārstāvja 
uzņēmuma nosaukums un pilna adrese;
Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētās, tehniskās        
dokumentācijas sagatavošanai pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds un juridiskā adrese;
mašīnas apraksts un identifikācijas dati, tai skaitā      
vispārējs nosaukums, funkcija, modelis, tips, sērijas      
numurs;
teikums, kurā skaidri un nepārprotami deklarē, ka mašīna 
atbilst visiem attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem un, 
ja nepieciešams, līdzīgs teikums, kurā deklarē atbilstību 
citām direktīvām;
ja vajadzīgs, tās pilnvarotās iestādes nosaukums, adrese 
un identifikācijas numurs, kura veikusi EK tipa pārbaudi un 
EK tipa pārbaudes sertifikāta numurs;
ja vajadzīgs, tās pilnvarotās iestādes nosaukums, adrese 
un identifikācijas numurs, kura apstiprinājusi pilnīgu      
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; 
ja vajadzīgs, norāde uz piemērojamiem standartiem;
ja vajadzīgs, norāde uz citiem lietotajiem tehniskajiem 
standartiem un specifikācijām;
deklarācijas sastādīšanas vieta un datums;
informācija par personu, kas ir tiesīga sastādīt deklarāciju 
ražotāja vai viņa pilnvaroto pārstāvju vārdā.

EK atbilstības deklarācijā jāiekļauj šāda 
informācija:

!!! Sertifikācijas iestādes izsniegts sertifikāts nav 
EK atbilstības deklarācija, sertifikāts ir daļa no 
tehniskās dokumentācijas.

!!! Mašīnas, kurām nav veikta atbilstības 
novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 2006/42/EK 
prasībām, nedrīkst piedāvāt Eiropas Savienības 
tirgū.
Tās ir atļauts demonstrēt izstādēs pie nosacījuma, 
ka redzamā vietā ir izvietota šāda informācija:

Mašīnas nav paredzēts tirgot vai nodot          
ekspluatācijā, kamēr nav nodrošināta to             
atbilstība Direktīvas 2006/42/EK prasībām

ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 
2006/42/EK prasībām;
ir noteiktais marķējums, tai skaitā CE atbilstības zīme,       
ražotāja un preces identifikācijas elementi;
ir pievienota ražotāja sastādīta EK atbilstības deklarācija 
un to var attiecināt uz noteikto mašīnu;
ir sagatavota noteiktā informācija valsts valodā par drošu 
lietošanu.
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Pirms mašīnu iegādes pārliecinieties, ka 
mašīnai: 
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