Pieņemšanas un nodošanas akta (PNA) noformēšana
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā
Programma paredzēta mazizmēru kuģošanas līdzekļu un to motoru izgatavotājiem
vai to oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā (turpmāk-uzņēmums), lai reģistrā sagatavotu
kuģošanas līdzekļa vai motora uzskaites tehnisko datus un īpašuma tiesības apliecinošu
dokumentu (turpmāk- pieņemšanas un nodošanas akts) un izdarītu reģistrā atzīmi par
kuģošanas līdzekļa vai motora nodošanu īpašumā ieguvējam.
Drošības un tehniskās prasības
Lai uzņēmums Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā varētu noformēt
pieņemšanas un nodošanas aktu, nepieciešamas sekojošas tehniskās un drošības prasības:
- jānodrošina, ka Reģistra izmantošanas darba vietai, kā arī aparatūrai un kabeļiem,
kas nepieciešami šīs darbavietas pilnvērtīgai izmantošanai, nav atļauta
nesankcionēta piekļuve;
- licencētas datorprogrammas, pretvīrusu programmatūra un ugunsmūris;
- jebkura
interneta
pārlūkprogramma,
kurai
ieslēgts
JavaScript
(http://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=23852) un sīkdatnes
(cookies) http://www.google.com/cookies.html;
- fiksēta datora IP adrese.
Lai apskatītu sagatavotos pieņemšanas un nodošanas aktus, kas tiek noformēti
PDF formātā, jāizmanto programma AcrobatReader, kuru bez maksas var lejupielādēt:
http://get.adobe.com/reader/.
Reģistra izmantošana
Pēc VPN savienojuma izveidošanas, jāieiet CSDD informatīvās sistēmas vietnē
http://www.csdd.gov.lv/ un jānospiež uz sasaisti “Transportlīdzekļu reģistrs”.

Atvērsies logs, kur prasītajos laukos, jāievada Jums piešķirtais „Lietotāja vārds” un
„Parole”, pēc tam jānospiež „Turpināt”.
Sadaļa „Paroles maiņa”
Sadaļā „Paroles maiņa” jānomaina sākotnēji piešķirtā parole. Lai nomainītu paroli,
jāievēro sekojoši nosacījumi:
(1) jāievada lietotāja vārds;
(2) jāievada vecā parole;
(3) jāievada jaunā parole:
a) datu bāzes paroli veido no vismaz 9 simboliem (maksimālais garums
15 simboli).;
b) Parolē jāiekļauj vismaz viens lielais burtus un vismaz viens mazais
burts, cipari (pirmais simbols nedrīkst būt cipars).;

c) parolē nav ieteicams izmantot savu, tuvinieku vai draugu vārdu,
uzvārdu, dzimšanas datus, kā arī citus datus, kuri ir pieejami citām
personām (piem., automašīnas numurs, adrese un tml.).
Pēc paroles nomainīšanas var sākt darbu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistrā, izvēloties sasaisti “PNA noformēšana”. Turpmāk paroļu nomaiņa jāveic ne retāk
kā reizi 90 dienās.
Programma „PNA noformēšana”
Programma “PNA noformēšana” sastāv no trijiem atsevišķiem logiem (Kuģa
PNA, Kuģa motora PNA un Izdotie PNA), kas paredzēti:
- Kuģa PNA logs paredzēts, lai reģistrā noformētu pieņemšanas un nodošanas
aktu kuģošanas līdzeklim un motoriem, ja tie tiek pārdoti kopā ar kuģošanas līdzekli;
- Kuģa motora PNA logs paredzēts, lai reģistrā noformētu pieņemšanas un
nodošanas aktu kuģošanas līdzekļa motoram;
- Izdotie PNA logs paredzēts, lai varētu sameklēt un apskatīt uzņēmuma
izsniegtos pieņemšanas un nodošanas aktus.

Darbības poga “Uz sākumu” paredzēta, lai lietotājs varētu atgriezties uz
programmas sākumlapu un iziet no programmas, nospiežot uz sasaiti “Iziet”.

Pieņemšanas un nodošanas akta noformēšana Kuģošanas līdzeklim
1. Pēc sasaistes “PNA noformēšana” nospiešanas, atvērtajā programmā automātiski
atveras programmas logs “Kuģa PNA”. Aktīvās programmas loga nosaukums parādās
sarkanā krāsā.
2. Logā “Kuģa PNA” datu aizpildīšanas kārtība un laukos norādāmie dati:
2.1. Sastādīšanas vieta- lauku aizpilda manuāli, piem., Rīga;
2.2. Ieguvējs- šo sadaļu aizpilda, nospiežot uz pogu “Ieguvējs” (sk.attēlā)

Atvērsies jauns logs, kurā jānorāda ieguvēja dati.

Aktīvais loga parādās sarkanā krāsā.

2.2.1. Logs Fiziska persona, jāizpilda, ja ieguvējs ir perona, kurai Latvijā ir
piešķirts personas kods. Minētajā logā ir jāaizpilda tikai lauki „Personas kods” (Visus
ciparus norāda kopā bez atstarpes un svītriņas) un Dokumenta numurs (pase (ID
karte), vadītāja apliecība).

Dokumenta sērijas numurs jāraksta ar lieliem burtiem, piem., VA0000001.
Pēc attiecīgo lauku aizpildīšanas, jānospiež darbības poga “Meklēt”.
Ja dati par kuģošanas līdzekļa ieguvēju ir norādīti pareizi un CSDD datu bāzē ir
informācija par šo personu, tad minētajā logā parādīsies personas dati. Lai apstiprinātu
ieguvēju datus- jānospiež uz tiem un logā “Kuģa PNA” aizpildīsies ieguvēja dati.

Ja laukos “Personas kods” vai “Dokumenta numurs” dati ir norādīti kļūdaini, parādīsies
sekojošs paziņojums:
“Uzdotā persona nav atrasta CSDD datu bāzē. Lūdzu pārbaudiet ieguvēja datus.
Ja personas dati norādīti pareizi, lai pievienotu šo personu CSDD reģistram, lūdzam
ieguvēja datus (personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai, attiecīgi uzņēmuma
reģistrācijas numuru un nosaukumu) nosūtīt uz e-pastu palidziba@csdd.gov.lv, vai
sazināties ar CSDD pa tel.67025723.
2.2.2. Logs “Juridiska persona”, jāizpilda, ja ieguvējs juridiska perona.
Lai norādītu datus par juridisko personu, logā “Ieguvējs” jāizvēlas sadaļa “Juridiska
persona”, nospiežot uz šīs sadaļas. Lauka nosaukums tiks norādīts sarkanā krāsā.

Laukā “Organizācijas kods”, jānorāda juridiskās personas pilnais reģistrācijas numurs (11
cipari). Valsts vai pašvaldību iestādēm jānorāda PVN maksātāja numurs.
Pēc attiecīgo lauku aizpildīšanas, jānospiež darbības poga “Meklēt” un minētajā logā
parādīsies juridiskās personas dati.

Lai apstiprinātu ieguvēju datus- jānospiež uz tiem un logā “Kuģa PNA” aizpildīsies
ieguvēja dati.
2.2.3. Logs “Ārvalsts persona” jāizvēlas, ja kuģošanas līdzekli, iegādājas
ārvalsts fiziska persona vai ārvalsts juridiska persona.

Šo lauku aizpilda manuāli, norādot uzņēmuma nosaukumu vai personas vārdu, uzvārdu
un adresi. Vārdus atdala ar tukšumu. Ja dati ievadīti pareizi, jānospiež “Saglabāt”.
2.3. Ieguvēja pārstāvis. Lauks obligāti jāizpilda, ja kā kuģošanas līdzekļa ieguvējs
tiek norādīta Latvijas juridiskā persona vai ārvalsts juridiskā persona. Ja ieguvējs ir
fiziska persona, šo lauku neaizpilda. Datus aizpilda atbilstoši 2.2.1. vai 2.2.3.punktā
norādītajam aprakstam.
2.4. Kuģošanas līdzekļa laukus “Marka”, “Modelis”, “Krāsa1”, “Krāsa2”,
“Korpusa materiāls”, “Tips” un “Uzbūves kategorija” aizpilda atbilstoši izvēlnes
sarakstam.
Laukā “Marka” izvēlnē uzņēmumam ir pieejamas tikai tās markas, kuras viņš ražo vai
pārstāv. Ja laukā “Modelis” nav atrodams attiecīgais modelis, lai to pievienotu reģistram,
jāsazinās ar CSDD pa tel.67025723.
2.5. Kuģošanas līdzekļa laukus “Izlaiduma gads”, “Identifikācijas numurs (ID)”,
“Garums (m)”, “Platums (m)”, “Kravnesība (kg)” un “Vietu skaits” aizpilda manuāli,
atbilstoši kuģošanas līdzekļa faktiskajiem datiem.
“Identifikācijas numurs (ID)”- laukā visus ciparus un burtus norāda kopā, nelietojot
atstarpi vai simbolu “-“.
2.6. Laukus “Motors1” un “Motors2” aizpilda, ja kuģošanas līdzeklis tiek pārdots
kopā vai nu ar vienu vai dieviem motoriem. Ja motors pārdots ar vienu motoru, tad
aizpilda lauku “Motors1”, bet lauku “Motors2” neaizpilda. “Motors1” un “Motors2”
Marku, Modeli un Tipu aizpilda atbilstoši izvēlnes sarakstam. “Motors1” un “Motors2”
laukus “Numurs” un “Jauda (kW)” aizpilda manuāli, atbilstoši motora faktiskajiem
datiem.
2.7. Lauku “ES preces statuss” aizpilda atbilstoši izvēlnes sarakstam.
2.8. Lauku “CE marķējums” aizpilda atbilstoši izvēlnes sarakstam.
3. Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas, jānospiež darbības poga “Saglabāt”.

Ja kāds no nepieciešamajiem laukiem nebūs aizpildīts, programma parādīs
paziņojumu, par nepieciešamību aizpildīt tukšo lauku. Programmā ir iestrādāta kontrole
attiecībā uz kuģošanas līdzekļa garuma un platuma norādīšanu. Maksimāli pieļaujamais
garums-11.99m, bet platums 5m. Programmā iestrādāta kontrole, kas neļauj saglabāt
datus, ja kuģošanas līdzeklim norādītais identifikācijas numurs ID) jau ir fiksēts citā aktā.
Pēc datu saglabāšanas, programmā parādās paziņojums “Noformēts akts Nr.”…..
Dokumenta numuru un datumu programma ģenerē automātiski.

Lai apskatītu aktu, jānospiež uz akta numuru. Akts tiek noformēts PDF formātā.
Lai izdrukātu aktu, nospiež ikonu ”Print” vai taustiņu kombināciju Ctrl+P.

Gadījumā, ja akts ir noformēts kļūdaini un kuģošanas līdzeklis CSDD vēl nav
reģistrēts, noformēto aktu iespējams dzēst 7 dienu laikā pēc tā noformēšanas (sk.sadaļu
“Izdotie PNA”).

Pieņemšanas un nodošanas akta noformēšana
Kuģošanas līdzekļa motoram
1. Lai noformētu pieņemšanas un nodošanas aktu tikai kuģošanas līdzekļa
motoram, programmas logā nepieciešams izvēlēties sadaļu “Kuģa motora PNA”,
uzklikšķinot uz minētās sasaistes.

Izvēloties šo sadaļu sasaiste Kuģa motora PNA, kā aktīvā programma, tiks attēlota
sarkanā krāsā. Atvērsies programmas logs, kurā nepieciešams savadīt nepieciešamos
datus.
2.

Logā “Kuģa motora PNA” datu aizpildīšanas kārtība un laukos norādāmie

dati:
2.1. Sastādīšanas vieta- lauku aizpilda manuāli, piem., Rīga;
2.2. Ieguvējs- šo sadaļu aizpilda, nospiežot uz pogu “Ieguvējs” (sk.attēlā)

Atvērsies jauns logs, kurā jānorāda ieguvēja dati.

Aktīvais loga parādās sarkanā krāsā.
Informāciju par motora ieguvēja datu ievadīšanu, skatīt apraksta sadaļā par Kuģa
PNA noformēšanu 2.2.punktā.
2.3. Ieguvēja pārstāvis. Lauks obligāti jāizpilda, ja kā kuģošanas līdzekļa motora
ieguvējs tiek norādīta Latvijas juridiskā persona vai ārvalsts juridiskā persona. Ja ieguvējs
ir fiziska persona, šo lauku neaizpilda. Datus aizpilda atbilstoši Kuģa PNA noformēšanas
2.2.1. vai 2.2.3. punktos norādītajam aprakstam.
2.4. Lauku “Motora marka modelis”, aizpilda atbilstoši izvēlnes sarakstam.
Laukā “Motora marka modelis” izvēlnē uzņēmumam ir pieejamas tikai tās motora
markas, kuras viņš ražo vai pārstāv. Ja izvēlnē nav atrodams attiecīgās markas modelis,
lai to pievienotu reģistram, jāsazinās ar CSDD pa tel.67025723.
2.5. Lauku “Tips”, aizpilda atbilstoši izvēlnes sarakstam.
2.6. Motora laukus “Izlaiduma gads”, “Numurs” un “Jauda” aizpilda manuāli,
atbilstoši motra faktiskajiem datiem.
2.7. Lauku “CE marķējums” aizpilda atbilstoši izvēlnes sarakstam.

3. Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas, jānospiež darbības poga
“Saglabāt”.

Ja kāds no nepieciešamajiem laukiem nebūs aizpildīts, programma parādīs
paziņojumu, par nepieciešamību aizpildīt tukšo lauku. Programmā iestrādāta kontrole,
kas neļauj saglabāt datus, ja norādītais motora numurs jau ir fiksēts citā aktā.
Pēc datu saglabāšanas, programmā parādās paziņojums “Noformēts akts Nr.”…..
Dokumenta numuru un datumu programma ģenerē automātiski.

Lai apskatītu aktu, jānospiež uz akta numuru. Akts tiek noformēts PDF formātā.
Lai izdrukātu aktu, nospiež ikonu ”Print” vai taustiņu kombināciju Ctrl+P.
Gadījumā, ja akts ir noformēts kļūdaini un kuģošanas līdzekļa motors CSDD vēl
nav reģistrēts, noformēto aktu iespējams dzēst 7 dienu laikā pēc tā noformēšanas
(sk.sadaļu “Izdotie PNA”).

Izdotie PNA
Logs paredzēts, lai varētu sameklēt un apskatīt uzņēmuma izsniegtos pieņemšanas
un nodošanas aktus.

Meklēšanas iespējas.
1. Sadaļā “Numurs”, iespējams meklēt izdotos pieņemšanas un nodošanas aktus pēc
to numuriem. Ja ir zināms konkrētā akta numurs un nepieciešams sameklēt šo
dokumentu, sadaļā “Numurs”, jāievada pilns akta numurs un jānospiež darbības poga
“Meklēt”. Ja akts bija sagatavots citā dienā, tad papildus ir jādzēš norādītais datuma
intervāls sadaļā “Datums”.
Piem. Pieņemšanas nodošanas akts Nr.LWA05518 noformēts 23.04.2017. Lai
sameklētu šo aktu pēc tā numura, sadaļā “Numurs” jānorāda LWA05518, bet sadaļā
“Datums” norādītais laika intervāls ir jādzēš.

Sadaļā “Numurs”, iespējams norādīt arī daļēju akta numuru, aiz tā pievienojot “%” zīmi
vai arī norādīt tikai “%” zīmi.

2. Sadaļā “Identifikācijas numurs (ID)”- iespējams meklēt izdotos pieņemšanas un
nodošanas aktus pēc kuģošanas līdzekļa ID numura vai motora numura. Minētajā sadaļā
var norādīt gan pilnu kuģošanas līdzekļa ID numuru vai motora numura, vai norādot
daļēju numuru, aiz tā pievienojot “%” zīmi. Tāpat iespējams meklēt, ja daļa no ID
numura ir norādīta starp “%” zīmēm.

vai

3. Sadaļā “Datums”- iespējams meklēt izdotos pieņemšanas un nodošanas aktus, kas
izdoti norādītajā laika posmā.

Ja ir ievadīti nepieciešamie dati pēc darbības pogas “Meklēt” nospiešanas, tiks atlasīti
izdotie pieņemšanas un nodošanas akti, kas tiks parādīti jaunā logā.

Lai apskatītu izdoto pieņemšanas un nodošanas aktu, jānospiež uz akta numuru.

Ja, akts ir izdots kļūdaini, to iespējams dzēst, nospiežot uz sasaisti “Dzēst”.
Noformētos aktus ir iespējams dzēst 7 dienu laikā pēc tā noformēšanas, ja attiecīgais
kuģošanas līdzeklis vai motors vēl nav reģistrēts CSDD.

Lai beigtu darbu ar programmu, jānospiež darbības poga “Uz sākumu”. Pēc
atgriešanās sākumlapā, jānospiež uz sasaiti “Iziet”.

