E-CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts
Mazizmēra kuģošanas līdzekļu uzkarināmo motoru izslēgšana no reģistra
•
•
•

Latvijā reģistrētu kuģošanas līdzekļa uzkarināmo motoru izslēdz no reģistra šādos gadījumos:
ja uzkarināmais motors ir gājis bojā, iznīcināts vai kļuvis lietošanai nederīgs;
ja uzkarināmais motors ir izvests no Latvijas;
ja uzkarināmais motors ir atsavināts citai personai, kura to nav reģistrējusi noteiktajā kārtībā.
No reģistra var izslēgt tikai tos uzkarināmos motorus, kuriem ir izsniegta izziņa par mazizmēra
kuģošanas līdzekļa motora piederību.
Motoru, kurš izslēgts no reģistra, nevar izmantot ūdens satiksmē.
Uzkarināmais motors, kurš ir izslēgts no reģistra, netiek uzskatīts par pēdējā reģistrētā
īpašnieka īpašumu.
No reģistra izslēgtu uzkarināmo motoru atjauno uzskaitē, uzrādot motoru agregātu numuru
salīdzināšanai. Agregātu numuru salīdzināšana nav nepieciešama, ja tiek atjaunots uzskaitē
uzkarināmais motors, kurš izslēgts no reģistra, jo ir atsavināts citai personai, un reģistrācijai tiek
iesniegts Latvijā sastādīts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īpašnieku maiņas
reģistrācija tiek veikta, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu.
Veicamo darbību apraksts
•

Lai e-CSDD izslēgtu no reģistra kuģošanas līdzekļa uzkarināmo motoru (turpmāk – MKL
motors), 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 no reģistra izslēdz juridiskai personai īpašumā reģistrētu MKL motoru, sākotnēji atzīmē, ka
darbības tiks veiktas juridiskās personas vārdā, atzīmējot attiecīgā uzņēmuma datus:

•

Izvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas apakšsadaļu „MKL motoru
izslēgšana no reģistra”.

•

Atvērtajā logā atzīmē no reģistra izslēdzamo MKL motoru:

•

Pēc datu atzīmēšanas reģistrā tiek attēloti atbilstošā MKL motora dati.

Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma noteikumiem (atverami,
atzīmējot sasaisti “noteikumiem”). Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana
šiem noteikumiem, atzīmējot sadaļu “piekrītu pakalpojuma noteikumiem”.
Lai apstiprinātu MKL motora izslēgšanu no reģistra, izvēlas darbības pogu “Izslēgt”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atcelt”.

•

Pēc darbības apstiprināšanas programma atver logu ar paziņojumu par to, ka motors ir
izslēgts no reģistra.

•

Lai turpinātu izmantot e-CSDD, izvēlas darbības pogu “Turpināt”.

