CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts
Izziņa no reģistra par transportlīdzekli angļu valodā
•

Izziņa par transportlīdzekļa reģistrāciju Latvijā angļu valodā ir izdruka no
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, kura jāizdrukā, un kuru persona, kam
tā tiek iesniegta, var pārbaudīt pēc izziņā norādītās adreses.

•

Noformēt izziņu var transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un turētājs e-CSDD sadaļā
"Izziņas no reģistra".

•

Pakalpojums pieejams tikai par fiziskas personas īpašumā vai turējumā reģistrētiem
transportlīdzekļiem.

•

Izziņā norāda datus par transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, marku, modeli,
veidu, identifikācijas numuru, pirmās reģistrācijas datumu, reģistrācijas īpašumā
datumu, reģistrācijas apliecības numuru, tehniskās apskates beigu datumu, kā arī
transportlīdzekļa īpašnieku un turētāju.

•

Lai noformētu izziņu, veicama apmaksa 6,67 eiro apmērā.

•

Lai pilnvērtīgi apskatītu dokumentus PDF, ir nepieciešams jaunākais Adobe reader
lasītājs http://get.adobe.com/reader.

•

Noformētas izziņas paraugs:

Veicamo darbību apraksts
•

Lai e-CSDD apskatītu transportlīdzekļu datus, sākotnēji autorizējas, izmantojot sasaisti
“Reģistrētiem lietotājiem” vai „Vienotā pieteikšanās”.

•

Ja izvēlas reģistrācijas veidu “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.

•

Izvēlas sadaļu “Informācija par transportlīdzekli”, kur izvēlas apakšsadaļu “Izziņa no
reģistra par transportlīdzekli angļu valodā”.

•

Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma noteikumiem (atverami,
ja izvēlas sasaisti “noteikumiem”). Ja tiem piekrītat, atvērtajā logā atzīmējiet, ka
piekrītat pakalpojuma noteikumiem.

•

Lai uzsāktu izziņas noformēšanu, izvēlas darbības pogu “Noformēt jaunu”.

•

No atvērtā saraksta izvēlas transportlīdzekli, par kuru nepieciešams noformēt izziņu.

•

Pēc transportlīdzekļa atzīmēšanas tiek atvērts logs, kurā attēlota informācija par
veicamo maksājumu. 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 noformē izziņu, kuru iespējams izdrukāt. Izziņa tiek noformēta
un atverama, izvēloties izveidoto *.pdf failu, kurš pieejams ekrāna kreisajā apakšējā
stūrī.

•

Noformēto
izziņu
iespējams
pārbaudīt,
izmantojot
interneta
vietni:
https://e.csdd.lv/check/ un laukā “Number of the Registration certificate” reģistrācijas
apliecības numuru, bet laukā “Reference number” norādot izziņā minēto references
numuru. Pēc šo datu ievadīšanas izvēlas darbības pogu “Verify”.

•

Pēc minēto darbību veikšanas programma ielādē noformēto izziņu, kas pieejama loga
apakšējā stūrī *.pdf formātā.

