CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts

Pilnvarojuma atzīme
Sadaļā “Pilnvarojuma atzīme” jebkura pilngadīga fiziska vai Latvijas juridiska persona Transportlīdzekļu
un to vadītāju reģistrā (turpmāk – Reģistrs) var noformēt pilnvarojuma atzīmi (turpmāk – pilnvarojuma atzīme)
darbībām ar transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai kuģošanas līdzekļa uzkarināmo
motoru (turpmāk – transportlīdzekļi).
Svarīgi! Pilnvarojuma atzīme ir derīga tikai tādām darbībām, kuras tiek veiktas CSDD Klientu
apkalpošanas centros (turpmāk - CSDD KAC). Pilnvarojuma atzīme nav derīga darbībām e-CSDD.
Pilnvarojuma atzīmē norādītā pilnvarotā persona var veikt atzīmē norādītās darbības, personīgi vēršoties
jebkurā no CSDD KAC un iesniedzot reģistrācijas darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus. Ja pilnvarotā
persona ir juridiska persona, pilnvarojuma atzīmē norādītās darbības var veikt šīs juridiskās personas
paraksttiesīgā persona vai arī tāda pilnvarota persona, kurai e-CSDD ir noformēta pilnvarojuma atzīme vai
iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā noteiktas personas apliecinātu pilnvaru.
Pilnvarojuma atzīmi var noformēt darbībai ar vienu konkrētu transportlīdzekli vai visiem pilnvaras devēja
īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem.
Lai juridiska persona noformētu pilnvarojuma atzīmi, e-CSDD konta pārvaldniekam jāizdara pilnvarojums
“Tiesības noformēt pilnvarojuma atzīmi CSDD reģistrā”.
Pilnvarojuma atzīme ir derīga uz pilnvaras devēja norādītu termiņu, bet ne ilgāk kā par 1 gadu. Pilnvaras
devējs var anulēt pilnvarojuma atzīmi pirms norādītā termiņa beigām.
Ja pilnvarojuma atzīme noformēta vienas konkrētas darbības veikšanai, pēc šīs darbības veikšanas
pilnvarojums turpmāk nav izmantojams.
Noformējot pilnvarojuma atzīmi, veicama apmaksa 6,46 EUR (ar PVN) apmērā. Par pilnvarojuma atzīmes
anulēšanu apmaksa nav jāveic. Maksa par nepareizi noformētu pilnvarojuma atzīmi netiek atgriezta.
Informācija par noformētu pilnvarojuma atzīmi tiek nosūtīta gan pilnvaras devējam, gan atzīmē norādītajai
pilnvarotajai personai uz e-CSDD norādīto e-pastu.
Svarīgi! Ja vēlaties transportlīdzekli atsavināt citai personai, lūdzu izmantojiet e-CSDD sadaļu “Īpašuma
tiesību maiņa”. Ja pilnvarosiet citu personu atsavināt transportlīdzekli, noformētā pilnvarojuma atzīme neatbrīvo
atsavinātāju no atbildības par īpašumā reģistrēto transportlīdzekli. Līdz transportlīdzekļa reģistrācijai citas
personas īpašumā transportlīdzeklis ir atsavinātāja īpašums!

Pakalpojuma saņemšanas soļi:
Pilnvarojuma atzīmes izdarīšana
•

Lai e-CSDD uzsāktu īpašnieka maiņas reģistrāciju, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu (distances
reģistrāciju), 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 “Pilnvarojuma atzīme”.

•

Atvērtajā logā var redzēt noformētās pilnvarojuma atzīmes, personai piešķirtos pilnvarojumus, kā arī
noformēt jaunu atzīmi.
Lai noformētu jaunu pilnvarojuma atzīmi, izvēlas darbības pogu “Jauna atzīme”.

•

Pirmajā solī atvērtajā logā jānorāda pilnvarotās personas dati:

Ierakstus norāda, ievērojot sekojošus nosacījumus:
o Ierakstu “Reģistrēta fiziskā persona” norāda, ja pilnvarotā persona ir fiziska persona, kurai Latvijā ir
piešķirts personas kods. Jāievēro, ka pilnvarot var tikai pilngadīgu fizisku personu.
o Ierakstu “Reģistrēta juridiskā persona” norāda, ja pilnvarotā persona ir Latvijas juridiska persona. Jāievēro,
ka šāda pilnvarojuma gadījumā reģistrācijas darbību varēs veikt juridiskās personas paraksttiesīgā
persona vai pilnvarotā persona, noformējot pilnvaru CSDD e-pakalpojumos vai iesniedzot notariāli
apstiprinātu pilnvaru.
o Ierakstu “Fiziska persona, kurai nav piešķirts Latvijas personas kods (ārvalstnieks)” norāda, ja pilnvarotā
persona ir fiziskai personai, kurai Latvijā nav piešķirts personas kods (ārvalstniekam), - vārds, uzvārds,
dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta numurs, personu apliecinošā dokumenta
izdevējvalsts kods. Jāievēro, ka pilnvarojuma atzīme būs derīga tikai tad, ja pilnvarotā persona būs
pilngadīga persona, kas reģistrācijā uzrādīs atzīmē norādīto personu apliecinošo dokumentu, kurā
norādītie dati atbildīs atzīmē norādītajiem personas datiem.
•

Izvēli apstiprina ar darbības pogu “Turpināt”.

•

Atkarībā no norādītā pilnvarotās personas veida pēc darbības pogas “Turpināt” atzīmēšanas tiek atvērti
aizpildāmie lauki:
o ja norādīts ieraksts “Reģistrēta fiziskā persona”, atvērtajos laukos norāda personas kodu, vārdu un
uzvārdu. Norādot personas kodu, starp cipariem atstarpi vai simbolu “-“ nenorāda. Jāievēro, ka pilnvarot
var tikai pilngadīgu fizisku personu.

o

ja norādīts ieraksts “Reģistrēta juridiskā persona”, atvērtajos laukos norāda juridiskās personas
reģistrācijas numuru un nosaukumu. Jāievēro, ka pilnvarojuma atzīmē norādīto reģistrācijas darbību varēs
veikt juridiskās personas paraksttiesīgā persona vai juridiskās personas pilnvarotā persona, kurai juridiskā
persona noformējusi pilnvarojuma atzīmi CSDD e-pakalpojumos vai kura iesniedz notariāli apstiprinātu
pilnvaru.

o

ja norādīts ieraksts “Fiziska persona, kurai nav piešķirts Latvijas personas kods (ārvalstnieks)”, atvērtajos
laukos norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personu apliecinošā dokumenta
numuru, personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu. Jāievēro, ka pilnvarojuma atzīme būs derīga
tikai tad, ja pilnvarotā persona būs pilngadīga persona, kas reģistrācijā uzrādīs atzīmē norādīto personu
apliecinošo dokumentu, kurā norādītie dati atbildīs atzīmē norādītajiem personas datiem.

•

Izvēli apstiprina ar darbības pogu “Turpināt”.

•

Ja dati par personu nav norādīti atbilstoši publiskajos reģistros fiksētajiem, programma uzrāda paziņojumu
„Personu ar uzdotajiem datiem nevar atrast CSDD datu bāzē. Sīkākai informācijai lūdzam nosūtīt
informāciju par kļūdas paziņojumu un norādītos personas datus uz palidziba@csdd.gov.lv”. Šajā
gadījumā nepieciešams pārliecināties, vai norādītie dati atbilst reģistrētajiem personas datiem, vai nav pieļauta
kāda drukas kļūda. Ja personas datus neatrod un norādītajos datos nav kļūdas, pilnvarotās personas datus
(personas vārdu, uzvārdu un personas kodu) nosūta uz e-pastu palidziba@csdd.gov.lv. Pēc e-pasta
saņemšanas CSDD pārbaudīs personas datus. Pēc personas datu pārbaudes CSDD Jūs informēs e-pastā
par personas datu pievienošanu reģistram un iespēju noformēt pilnvarojuma atzīmi.

•

Pēc pilnvarotās personas datu norādīšanas un apstiprināšanas atvērtajā logā norāda pilnvarojuma veidu. Ar
vienu pilnvarojuma atzīmi var atzīmēt tikai vienu pilnvarojuma veidu. Noformējot pilnvarojuma atzīmi, pilnvaras
devējs varēs veikt pilnvaras atzīmē norādītās darbības CSDD nodaļā. Uz darbībām e-CSDD šī pilnvarojuma
atzīme nav spēkā.

•

Pilnvarojuma veidu norāda, ievērojot sekojošus nosacījumus:
o

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Veikt visas reģistrācijas darbības, ieskaitot jebkura veida
noņemšanu no uzskaites un īpašuma tiesību nodošanu citai personai”, pilnvarotā persona varēs veikt

jebkādas darbības ar pilnvaras devēja īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekli. Tajā skaitā
transportlīdzekli varēs noņemt no uzskaites un atsavināt citai personai, kā arī reģistrēt transportlīdzekli
pilnvaras devēja īpašumā vai turējumā. Faktiski attiecībā uz reģistrāciju šāda pilnvarojuma atzīme dod
tiesības veikt darbības ar transportlīdzekli bez ierobežojuma;
o

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Veikt visas reģistrācijas darbības, izņemot noņemšanu no
uzskaites un īpašuma tiesību nodošanu citai personai”; pilnvarotā persona varēs veikt jebkādas
darbības ar pilnvaras devēja īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekli, izņemot pilnvaras devēja
īpašumā esoša transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites un atsavināšanu citai personai;

o

Ja nepieciešams atzīmēt citu, konkrētāku pilnvarojuma veidu, atzīmē “Citi pilnvarojumi”. Šajā gadījumā
pēc darbības pogas “Turpināt” atzīmēšanas tiek atvērts saraksts ar citiem pilnvarojuma veidiem:

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Atsavināt TL (MKL) citai personai”, pilnvarotā persona varēs
pilnvaras devēja īpašumā esošu transportlīdzekli CSDD nodaļā atsavināt citai personai (noformējot
ar nodošanu pieņemta transportlīdzekļa maiņu vai reģistrējot īpašnieka maiņu, pamatojoties uz
abpusēju iesniegumu). Ja transportlīdzeklis pirms īpašnieka maiņas nav noņemts no uzskaites
atsavināšanai Latvijā, pilnvarotā persona to varēs noņemt no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Citas
darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā persona veikt nevarēs (t.sk.
nevarēs veikt citus noņemšanas no uzskaites veidus). Šis pilnvarojuma veids jāizvēlas arī gadījumā,
ja transportlīdzekli vai MKL atsavina Līzinga kompānijai. Šajā gadījumā pēc darbības pogas
“Turpināt” atzīmēšanas tiek atvērts papildus datu logs, kurā pilnvaras devējs var norādīt ieguvēja
datus. Ja personas dati netiks noradīti, pilnvarotā persona varēs atsavināt transportlīdzekli jebkurai
personai, tai skaitā sev.

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Reģistrēt pilnvaras devēja īpašumā” pilnvarotā persona
varēs pilnvaras devēja īpašumā iegūtu transportlīdzekli reģistrēt pilnvaras devēja īpašumā (t.sk.
pilnvaras devējs varēs pieteikties uz īpašnieka maiņas noformēšanu jebkurā CSDD nodaļā vai
pārstāvēt pilnvaras devēju, lai reģistrētu transportlīdzekli pilnvaras devēja īpašumā, pamatojoties uz
abpusēju iesniegumu. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā
persona veikt nevarēs;

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Reģistrēt pilnvaras devēja turējumā” pilnvarotā persona
varēs transportlīdzekli reģistrēt pilnvaras devēja turējumā. Citas darbības, kurām nepieciešams
rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā persona veikt nevarēs. Jāievēro, ka šo darbību var veikt tikai
klātesot transportlīdzekļa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai (nepieciešams rakstveida
pilnvarojums – atzīme e-CSDD vai notariāli apliecināts);

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Reģistrēt pilnvaras devēja TL (MKL) citu turētāju”, pilnvarotā
persona varēs CSDD nodaļā reģistrēt pilnvaras devēja īpašumā esošam transportlīdzeklim turētāju.
Šajā gadījumā pēc darbības pogas “Turpināt” atzīmēšanas tiek atvērts papildus datu logs, kurā
pilnvaras devējs var norādīt reģistrējamā turētāja datus. Citas darbības, kurām nepieciešams
rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā persona veikt nevarēs. Jāievēro! Ja personas dati netiks noradīti,
pilnvarotā persona varēs reģistrēt jebkuru personu kā turētāju, tai skaitā sevi. Šo darbību var veikt
tikai klātesot reģistrējamam turētājam vai viņa pilnvarotai personai (nepieciešams rakstveida
pilnvarojums – atzīme e-CSDD vai notariāli apliecināts);

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Noņemt no uzskaites atsavināšanai Latvijā” pilnvarotā
persona varēs pilnvaras devēja īpašumā esošu transportlīdzekli CSDD nodaļā noņemt no uzskaites
atsavināšanai Latvijā. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā
persona veikt nevarēs (t.sk. nevarēs veikt citus noņemšanas no uzskaites veidus). Informācijai:
šādu darbību transportlīdzekļa īpašnieks var veikt patstāvīgi e-CSDD, ja vien darbības veikšanai
elektroniski nav kādu ierobežojumu;

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Atjaunot uzskaitē no uzskaites noņemtu TL/MKL”, pilnvarotā
persona varēs pilnvaras devēja īpašumā esošu, bet noņemtu no uzskaites transportlīdzekli CSDD
nodaļā atjaunot uzskaitē. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā
persona veikt nevarēs (t.sk. nevarēs reģistrēt turētāju pat, ja tas iepriekš bijis reģistrēts).
Informācijai: šādu darbību, ja transportlīdzeklim reģistrētais īpašnieks un turētājs ir viena persona,
transportlīdzekļa īpašnieks var veikt patstāvīgi e-CSDD, ja vien darbības veikšanai elektroniski nav
kādu ierobežojumu;

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Noņemt no uzskaites norakstīšanai”, pilnvarotā persona
varēs pilnvaras devēja īpašumā esošu transportlīdzekli CSDD nodaļā norakstīt. Citas darbības,
kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā persona veikt nevarēs (t.sk. nevarēs veikt
citus noņemšanas no uzskaites veidus). Informācijai: šādu darbību transportlīdzekļa īpašnieks var
veikt patstāvīgi e-CSDD, ja vien darbības veikšanai elektroniski nav kādu ierobežojumu. Norakstīt
CSDD nodaļā vai e-CSDD var kravas automobili ar pilnu masu virs 3500 kg, autobusu, piekabi,
puspiekabi, motociklu, mopēdu, kā arī vieglo automobili, kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500
kg, triciklu un kvadriciklu, kurš atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu, vai kurš ir iznīcināts vai gājis
bojā līdz 31.12.2009. (t.i. pēc 31.12.2009. ar transportlīdzekli reģistrā nav veiktas darbības);

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Atjaunot reģistrācijas dokumentu zudušā vietā”, pilnvarotā
persona varēs CSDD nodaļā atjaunot pilnvaras devēja īpašumā reģistrēta transportlīdzekļa
reģistrācijas dokumentu zudušā vietā. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums,
pilnvarotā persona veikt nevarēs;

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Norādīt reģistrācijas dokumenta derīguma termiņu”
pilnvarotā persona varēs CSDD nodaļā nomainīt pilnvaras devēja īpašumā reģistrēta
transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu, norādot reģistrācijas dokumenta derīguma termiņu. Ja
pilnvarojuma atzīmē netiks norādīts konkrēts reģistrācijas dokumenta derīguma termiņš, termiņš bīs
jānorāda pilnvarotajai personai. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums,
pilnvarotā persona veikt nevarēs;

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Noņemt no uzskaites izvešanai no Latvijas” pilnvarotā
persona varēs CSDD nodaļā noņemt no uzskaites izvešanai no Latvijas pilnvaras devēja īpašumā
reģistrētu transportlīdzekli. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā
persona veikt nevarēs;

-

Ja tiek atzīmēts pilnvarojuma veids “Rezervēt nomainītu reģistrācijas numuru citai personai”
pilnvarotā persona varēs CSDD nodaļā numura maiņas brīdī rezervēt nomainīto transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numuru, ja pilnvaras devējs numura maiņas brīdī ir transportlīdzekļa īpašnieks
vai turētājs. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā persona veikt
nevarēs;

-

“Izslēgt no reģistra kuģošanas līdzekļa uzkarināmo motoru” pilnvarotā persona varēs CSDD
nodaļā izslēgt no reģistra pilnvaras devēja īpašumā reģistrētu kuģošanas līdzekļa uzkarināmo
motoru. Citas darbības, kurām nepieciešams rakstveida pilnvarojums, pilnvarotā persona veikt
nevarēs.

•

Izvēli apstiprina ar darbības pogu “Turpināt”.

•

Pēc pilnvarojuma veida norādīšanas atvērtajā logā norāda transportlīdzekļu / kuģošanas līdzekļu apjomu, uz
kuru attiecas pilnvarojuma atzīme:

-

Ja izvēlas atzīmi “Pilnvara attiecas uz visiem pilnvaras devēja īpašumā vai turējumā
reģistrētiem vai iegūtiem TL un MKL”, izdarītā pilnvarojuma atzīme attieksies uz visiem pilnvaras
devēja īpašumā vai turējumā reģistrētiem vai iegūtiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to pilnvarojuma
atzīme būs spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām;

-

Ja izvēlas atzīmi “Pilnvara attiecas uz vienu jebkuru pilnvaras devēja īpašumā vai turējumā
reģistrētu vai iegūtu TL vai MKL”, izdarītā pilnvarojuma atzīme attieksies uz vienu, jebkuru
pilnvaras devēja īpašumā vai turējumā reģistrētu vai iegūtu transportlīdzekli pēc pilnvarotās
personas izvēles;

-

Ja izvēlas atzīmi “Pilnvara attiecas uz vienu konkrētu TL vai MKL (zemāk norādiet TL/MKL
datus)”, izdarītā pilnvarojuma atzīme attieksies uz vienu konkrētu transportlīdzekli. Pēc atzīmes
atzīmēšanas jānorāda, vai pilnvarojuma atzīme attiecas uz Latvijā reģistrētu vai nereģistrētu
transportlīdzekli:

o

ja pilnvarojuma atzīme attiecas uz Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, atzīmē “Latvijā
reģistrēts TL un MKL” un pēc tam atvērtajā laukā “Valsts reģistrācijas numurs” norāda
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, bet laukā “Reģistrācijas dokumenta numurs”
norāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru;

o

ja pilnvarojuma atzīme attiecas uz Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli, atzīmē “TL un MKL
nav reģistrēts Latvijā” un pēc tam atvērtajā laukā “VIN” norāda transportlīdzekļa
identifikācijas numuru. Jāievēro: TL/MKL identifikācijas numurs jānorāda precīzi. Ja numurs
būs norādīts kļūdaini, noformētā pilnvarojuma atzīme nebūs derīga reģistrācijai!

•

Izvēli apstiprina ar darbības pogu “Turpināt”.

•

Pēc pilnvarojuma atzīmes apjoma norādīšanas norāda pilnvaras derīguma termiņu. Pilnvarojuma atzīmes
derīguma termiņš nevar pārsniegt vienu gadu. Viena gada termiņš tiek norādīts automātiski. Pilnvaras devējs
var norādīt arī īsāku pilnvarojuma atzīmes derīguma termiņu.

•

Izvēli apstiprina ar darbības pogu “Turpināt”.

•

Šajā brīdī ekrānā tiek attēlots viss saformētais pilnvarojuma atzīmes apjoms.
Svarīgi! Pilnvaras devējam iesakām pārskatīt, vai visi norādītie dati atbilst vēlamajai pilnvarojuma atzīmei.
Šajā ekrānā datus saglabājot un veicot maksājumu, tiks noformēta pilnvarojuma atzīme atbilstoši norādītajiem
datiem.

•

Lai pabeigtu pilnvaras noformēšanu, ir jāiepazīstas ar pakalpojuma noteikumiem, atzīmējot “ar noteikumiem
iepazinos un piekrītu veikt atzīmi”.

•

Pilnvaras noformēšanu pabeidz ar darbības pogu “Apstiprināt”.

•

Pēc pilnvarojuma atzīmes noformēšanas jāveic maksājums “Distances reģistrācijas uzsākšana” 6.46 eiro.

•

Kad ir veikts maksājums, CSDD reģistrā noformējas pilnvarojuma atzīme.

Svarīgi!
Ja maksājums netiek veikts 15 minūšu laikā pēc pilnvarojuma atzīmes noformēšanas, noformētā atzīme tiek
dzēsta.
•

Ja maksājumu neveic uzreiz, to var veikt sadaļas “Darbības ar transportlīdzekļiem” apakšsadaļā “Pilnvarojuma
atzīme” atrodot neapmaksāto atzīmi un atzīmējot simbolu
:

JĀNIS OZOLS (01019111211)
JĀNIS OZOLS (01019111211)

Pilnvarojuma atzīmes pārtraukšana
•

Lai pārtrauktu pilnvarojuma atzīmi, sadaļas “Darbības ar transportlīdzekļiem” apakšsadaļā “Pilnvarojuma
atzīme” atrodot vajadzīgo atzīmi un atzīmējot simbolu
:: :

JĀNIS OZOLS (01019111211)
JĀNIS OZOLS (01019111211)

