CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts
Reģistrēta velosipēda noņemšana no uzskaites
Pamatojoties uz velosipēda īpašnieka vai viņa pārstāvja iesniegumu, velosipēdu var:
- noņemt no uzskaites sakarā ar īpašumtiesību maiņu, ja plānots velosipēdu atsavināt citai personai. Ja
velosipēds reģistrēts CSDD un atsavināts citai personai, atsavinātājam velosipēds sākotnēji jānoņem no
uzskaites un tikai pēc tam ieguvējs var reģistrēt velosipēdu savā īpašumā;
;- norakstīt, ja velosipēdu turpmāk izmantot nav paredzēts;
- dzēst velosipēda reģistrācijas datus, ja turpmāk nevēlaties velosipēdu uzrādīt kā reģistrētu (velosipēdu
reģistrācija ir brīvprātīga);
- atzīmēt velosipēdu kā nozagtu, ja velosipēds nozagts. Šajā gadījumā velosipēdu nebūs iespējams
reģistrēt citas personas īpašumā. Ja velosipēds nozagts, CSDD iesaka iesniegt iesniegumu Valsts
policijai par velosipēda zādzības faktu, jo atzīmei Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā ir informatīvs
raksturs un Valsts policija šo informāciju nesaņem.
Noņemšanu no uzskaites veic bez maksas.
Veicamo darbību apraksts
•

Lai noņemtu no uzskaites velosipēdu, sākotnēji autorizējas, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās ”.

•

Atvērtajā logā apstiprina piekrišanu autentifikācijas noteikumiem un datu nosūtīšanai csdd.lv, kā arī
izvēlas autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko
parakstu.

•

Ja reģistrāciju uzsāk juridiskai personai īpašumā reģistrētam transportlīdzeklim, sākotnēji atzīmē, ka
darbības tiks veiktas juridiskās personas vārdā, atzīmējot attiecīgā uzņēmuma datus:

•

Izvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas apakšsadaļu “Velosipēda reģistrācija”.

•

Atvērtajā logā tiek uzrādīti jau reģistrētie velosipēdi. Lai noņemtu no uzskaites kādu no tiem, ar peles
kreiso pogu atzīmē vajadzīgo ierakstu.

•

Atvērtajā logā tiek attēloti dati par iepriekš reģistrēto velosipēdu. Atvērtajā logā izvēlas darbības pogu
“Iespējas” (atrodas zem velosipēda datiem).

•

Programmas atvērtajā logā atzīmē nepieciešamo sadaļu:
- sadaļu “Noņemšana no uzskaites sakarā ar īpašumtiesību maiņu”, ja plānots velosipēdu
atsavināt citai personai;
- sadaļu “Noņemšana no uzskaites sakarā ar norakstīšanu”, ja velosipēdu turpmāk izmantot nav
paredzēts;
- sadaļu “Dzēst reģistrācijas datus”, ja turpmāk nevēlaties velosipēdu uzrādīt kā reģistrētu
(velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga);
- sadaļu “Atzīmēt velosipēdu kā nozagtu”, ja velosipēds nozagts. Šajā gadījumā velosipēdu
nebūs iespējams reģistrēt citas personas īpašumā. Ja velosipēds nozagts, CSDD iesaka
iesniegt iesniegumu Valsts policijai par velosipēda zādzības faktu, jo atzīmei Transportlīdzekļu
un to vadītāju reģistrā ir informatīvs raksturs un Valsts policija šo informāciju nesaņem.
Pēc vajadzīgās darbības atzīmēšanas atzīmē darbības pogu “Turpināt”.

•

Pēc vajadzīgās sadaļas atzīmēšanas programma lūdz apstiprināt izdarīto izvēlni, atzīmējot darbības
pogu “Apstiprināt”.

•

Ja izvēle tiek apstiprināta, tiek atvērts logs ar velosipēda datiem. Lai pabeigtu velosipēda noņemšanu
no uzskaites, izvēlas darbības pogu “Iespējas” un no jauna atvērtajā logā izvēlas darbības pogu
“Turpināt.

•

Ja darbība veikta kļūdaini, pēc darbības pogas “Iespējas” atzīmēšanas transportlīdzekli var atjaunot
uzskaitē, izvēloties sadaļu “Atjaunot uzskaitē” un apstiprinot izvēlni ar darbības pogu “Turpināt”.

•

Ja kādā posmā darbību izlemts neturpināt, izvēlas darbības pogu “Atgriezties” vai “Atpakaļ”.

