CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts
Velosipēda uzlīmes pieteikšana iepriekš reģistrētam velosipēdam e-CSDD
Velosipēda īpašnieks (gan fiziska, gan juridiska persona) var e-CSDD reģistrēt velosipēdu savā īpašumā.
Reģistrējot velosipēdu, tiek izdarīts ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Velosipēda
reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments izsniegts netiek.
Lai palielinātu velosipēdu īpašnieku aizsardzību pret velosipēdu zādzību, kā arī lai nodrošinātu reģistrēto
velosipēdu papildu identifikāciju, reģistrējot velosipēdu vai arī iepriekš CSDD reģistrēta velosipēda
īpašniekam ir radīta iespēja saņemt velosipēda reģistrācijas uzlīmi.
Ja iepriekš izsniegtā uzlīme bojāta vai zudusi, iespējams pieteikt jaunas uzlīmes saņemšanu.
Velosipēda uzlīmi divu darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas nosūta uz personas deklarēto
dzīvesvietu, bet uzņēmumiem - reģistrēto adresi.
Veicamo darbību apraksts
•

Lai e-CSDD pieteiktu velosipēda uzlīmes saņemšanu iepriekš reģistrētam velosipēdam, 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 velosipēds reģistrēts juridiskas personas īpašumā, 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 pieteiktu uzlīmes saņemšanu kādam no tiem,
ar peles kreiso pogu atzīmē vajadzīgo ierakstu.

•

•

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

Programmas atvērtajā logā atzīmē nepieciešamo sadaļu:
 sadaļu “Saņemt uzlīmi”, ja iepriekš uzlīme nav bijusi izsniegta;
 sadaļu “Saņemt jaunu uzlīmi sakarā ar iepriekšējās sabojāšanu”, ja iepriekš izsniegtā uzlīme bojāta;
 sadaļu “Saņemt jaunu uzlīmi sakarā ar iepriekšējās nozaudēšanu”, ja iepriekš izsniegtā uzlīme zudusi.
Pēc vajadzīgās darbības atzīmēšanas atzīmē darbības pogu “Turpināt”.

•

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

•

Pēc datu saglabāšanas tiek sniegts paziņojums “Uzmanību! Lai pabeigtu velosipēda reģistrāciju,
nepieciešams veikt apmaksu 2 stundu laikā!” un reģistrēto velosipēdu saraksts. Izvēloties darbības
pogu “Apmaksāt”.

•

Pēc darbības pogas “Apmaksāt” atzīmēšanas programma atver logu, kur attēlota informācija par
veicamajiem maksājumiem. Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma
noteikumiem. Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana šiem noteikumiem, atzīmējot
sadaļu “piekrītu maksājuma veikšanas noteikumiem”.
Lai veiktu maksājumu, izvēlas darbības pogu “Veikt maksājumi”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atcelt”.

•

Ja turpina veikt maksājumu, atveras logs, kurā norādāmi dati par maksājuma karti, ar kuru tiks
apmaksāts pakalpojums. Pēc prasīto datu norādīšanas izvēlas darbības pogu „Veikt maksājumu”.

•

Pēc maksājuma datu ievadīšanas un saglabāšanas programma uzrāda ierakstu par veikto maksājumu
un velosipēda reģistrāciju.

•

Divu darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas uzlīme tiek sagatavota un ar Latvijas pasta
starpniecību nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu (uzņēmumiem – reģistrēto adresi).

