Elektroskrejriteņu reģistrācija e.csdd
Pakalpojuma lietošanas noteikumi
Veicot elektroskrejriteņa reģistrāciju, persona apliecina, ka elektroskrejritenis ir
ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, tā konstrukcijā paredzētais
maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, tam nav pedāļu, tas
paredzēts vienam cilvēkam un ir aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir
mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu
Elektroskrejriteņus var reģistrēt īpašumā:
• fiziskai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un kura ir Latvijas
pilsonis vai nepilsonis, vai ārzemnieks, ziņas par kuru iekļautas Fizisko
personu reģistrā un kuram ir tiesisks pamats uzturēties Latvijā;
• Latvijā reģistrētai juridiskai personai
Elektroskrejriteņu reģistrāciju e.csdd var veikt:
• pilngadīga fiziska persona, reģistrējot elektroskrejriteni savā īpašumā;
• pilngadīga fiziska persona, reģistrējot elektroskrejriteni aizbildnībā esošas
nepilngadīgas personas īpašumā
• juridiskās personas pārstāvis – pilngadīga fiziska persona, reģistrējot
elektroskrejriteni juridiskās personas īpašumā.
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par reģistrēto elektroskrejriteni un
tā īpašnieku norāda šādu informāciju:
• elektroskrejriteņa marku, modeli. Ja sarakstā nav atrodama nepieciešamā
marka vai modelis, informāciju par iztrūkstošo marku un modeli nosūta,
izmantojot e.csdd pievienoto sasaisti. Elektroskrejiteņa reģistrāciju turpina
tikai pēc atbildes saņemšanas no CSDD;
• izgatavotāja numuru;
• elektroskrejriteņa kopskata fotoattēlu (faila formāts: *.jpg; *.jpeg; *.png;
faila izmērs ne lielāks par 15 MB);
• fotoattēlu ar elektroskrejriteņa izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes ar
izgatavotāja piešķirto sērijas vai produkcijas numuru (faila formāts: *.jpg;
*.jpeg; *.png; faila izmērs ne lielāks par 15 MB);
• īpašuma tiesību ieguves datumu;
• aizbildniecībā esošā elektroskrejriteņa īpašnieka datus (vārds, uzvārds,
personas kods), ja elektroskrejriteni reģistrē nepilngadīgas personas īpašumā.
CSDD nereģistrē:
• elektroskrejriteni, kuram nav izgatavotāja piešķirtā sērijas vai produkcijas
numura (numura uz izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes);

• elektroskrejriteni, par kura tehniskajiem datiem nav publiski pieejamas
izgatavotāja informācijas.
Reģistrējot elektroskrejriteni, tam izsniedz reģistrācijas uzlīmi. Uzlīmi nosūta
divu darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas uz personas norādīto adresi
Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas. Norādītajā adresē jābūt brīvi
pieejamai pastkastei.
Ja elektroskrejritenis reģistrēts CSDD un tas nozagts, tā īpašnieks var e.csdd
eģistrēt atzīmi par elektroskrejriteņa zādzību. Šāda atzīme liegs CSDD reģistrēt
elektroskrejriteni citas personas īpašumā. Izdarītā atzīme e.csdd par
elektroskrejriteņa zādzību neaizstāj iesniegumu Valsts policijai.
Saņemot pakalpojumu, būs jāveic sekojoši maksājumi:
Maksājums

Cena
ar
PVN (eiro)
Elektroskrejriteņa reģistrācija, izmantojot e-CSDD vai mobilo 0,91
aplikāciju (t.sk. reģistrējot elektroskrejriteņa īpašnieka maiņu)
Maksa par reģistrācijas uzlīmēm
0,94
Maksa par pasta izdevumiem, nosūtot uzlīmi pa pastu
1,98

Samaksa par elektroskrejriteņa jāveic e.csdd 2 stundu laikā pēc elektroskrejriteņa
reģistrācijas.
Ja pēc elektroskrejriteņa reģistrācijas tiek konstatēts, ka elektroskrejriteņa
reģistrācija nav veikta noteiktajā kārtībā, CSDD anulē reģistrāciju.

