CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts

Pieraksts reģistrācijas pakalpojumu saņemšanai
•

Vietne paredzēta, lai varētu pierakstīties uz konkrētu laiku transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa
(turpmāk – transportlīdzeklis) reģistrācijas darbības veikšanai vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.
Reģistrācijai var pieteikt:
- Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, norādot tā valsts reģistrācijas numuru;
- Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli, norādot tā marku, modeli.

•

Pieteikties iespējams CSDD Klientu apkalpošanas centra darba laikā, ja konkrētajā datumā un laikā ir pieejamas
brīvas vietas.

•

Katra pieraksta laiks paredzēts viena transportlīdzekļa reģistrācijai. Ja reģistrāciju veiks vairākiem transportlīdzekļiem,
katram transportlīdzeklim piesakāms atsevišķs pieraksts. Ja veic savstarpēju numuru maiņu diviem
transportlīdzekļiem, veic vienu pierakstu, norādot viena transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.

•

Lai e-CSDD pieteiktu reģistrācijas apliecības saņemšanu, sākotnēji autorizējas, izmantojot
“Reģistrētajiem lietotājiem” vai „Vienotā pieteikšanās ”.

•

Ja izvēlas 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 transportlīdzekli iegūt īpašumā vēlas juridiskai persona sākotnēji atzīmē, ka darbības tiks veiktas juridiskās
personas vārdā, atzīmējot attiecīgā uzņēmuma datus:

autorizāciju

•

Izvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas apakšsadaļu „Pieraksts reģistrācijai KAC”.

•

Pēc darbības atzīmēšanas atveras ekrāns, kurā atzīmējams CSDD Klientu apkalpošanas centrs, kurā vajadzīgs
pieraksts:

•

Pēc Klientu apkalpošanas centra atzīmēšanas tiek atvērts pieejamo pieraksta laiku kalendārs, kurā atzīmē vēlamo
pieraksta laiku. Pierakstu laikus var skatīt par kalendāro mēnesi, vienu nedēļu vai vienu dienu. Lai pārietu uz nākošo
vai iepriekšējo mēnesi, nedēļu vai dienu, izmanto darbības pogas “<” un “>”. Pieejamie laiki iekrāsoti zaļā krāsā.
Pieraksta laiki, kas sarakstā iekrāsoti ar sarkanu, jau ir rezervēti. Pelēkā krāsā ir laiks, kad CSDD reģistrācija nav
pieejama.
Piezīme. Šobrīd pieraksts tiek piedāvāts 7 darba dienas uz priekšu.

•

Kad atzīmēts vēlamais pieraksta laiks, sākotnēji atvērtajā ekrānā atzīmē laukā “Transportlīdzekļa veids” norāda, vai
transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā vai arī tas Latvijā nav reģistrēts.

•

Ja atzīmēts, ka transportlīdzeklis ir Latvijā reģistrēts, laukā “Valsts reģistrācijas numurs” norāda transportlīdzekļa
valsts reģistrācijas numuru un laukā “Kontakttālrunis” norāda tālruni saziņai (nepieciešamības gadījumiem).

•

Ja atzīmēts, ka transportlīdzeklis nav Latvijā reģistrēts, tiek atvērts lauks “Transportlīdzekļa marka un modelis”, kurā
norāda transportlīdzekļa marku un modeli, kā arī laukā “Kontakttālrunis” norāda tālruni saziņai (nepieciešamības
gadījumiem).

•

Lai pieteiktu pierakstu reģistrācijai, jāatzīmē piekrišana pieraksta noteikumiem (pirms tam ar tiem iepazīstoties) sadaļā
“piekrītu transportlīdzekļa reģistrācijas pieraksta noteikumiem”.

•

Lai apstiprinātu izvēlēto pieraksta vietu, laiku un citus norādītos datus, izvēlas darbības pogu “Pieteikties”.

•

Pēc pieteikuma apstiprināšanas programma uzrāda apstiprinājumu par pierakstu, ko iespējams izdrukāt, atzīmējot
darbības pogu “Drukāt pieteikumu”. Ja izdrukāt apstiprinājumu nav nepieciešams, atzīmē darbības pogu “Turpināt”.

•

Ja atzīmē “Turpināt”, atver reģistrācijas pierakstu sadaļu, kur sadaļas augšpusē pieejams veikto pierakstu saraksts
“Mani pieteikumi”:

•

Ja nav iespējas ierasties norādītajā pieraksta laikā, pierakstu var dzēst, atzīmējot pie konkrētā pieraksta darbības
pogu “Atteikties nepieciešams labot pierakstam norādītos datus, pie konkrētā ieraksta atzīmē darbības pogu
“Atteikties” un atvērtajā logā apstiprina šo darbību.

