E-CSDD e-pakalpojumu izmantošanas apraksts
Īpašnieka lieguma uzlikšana un dzēšana
Ceļu satiksmes likums dod tiesības transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam īpašniekam
ierobežot darbības ar viņa transportlīdzekli CSDD citām personām (piemēram, veikt valsts tehnisko
apskati). Šo darbību sauc par īpašnieka liegumu CSDD.
Īpašnieka liegumu CSDD persona var uzlikt, piemēram, šādos gadījumos:
• ja īpašniekam nepieciešams aizliegt darbības CSDD, lai veiktu atsavinātā transportlīdzekļa
pārreģistrāciju vai ierobežotu tā lietošanu;
• kā papildu iespēju īpašnieka izdotas pilnvaras atsaukumam;
• īpašnieka aizdomu gadījumā par iespējamām prettiesiskām darbībām, izmantojot viltotus
dokumentus.
Iespējams reģistrēt šāda veida liegumus:
- atsavināšanas aizliegums. Šajā gadījumā transportlīdzeklim atļauts veikt tehnisko apskati,
un reģistrāciju, izņemot noņemšanu no uzskaites un atsavināšanu citai personai;
- aizliegums visām reģistrācijas darbībām. Šajā gadījumā transportlīdzeklim atļauts veikt
tehnisko apskati, bet aizliegts veikt jebkādu reģistrācijas darbību, t.sk. noņemšanu no
uzskaites un atsavināšanu citai personai;
- aizliegums tehniskai apskatei. Šajā gadījumā transportlīdzeklim aizliegts veikt tehnisko
apskati, bet atļauts veikt jebkādu reģistrācijas darbību, t.sk. noņemšanu no uzskaites un
atsavināšanu citai personai;
- aizliegums visām reģistrācijas darbībām un tehniskajai apskatei. Šajā gadījumā
transportlīdzeklim aizliegts veikt gan tehnisko apskati, gan jebkādu reģistrācijas darbību.
Svarīgi!
Īpašnieka liegums neaizliedz citai personai izmantot transportlīdzekli dalībai ceļu satiksmē, kā arī
neatbrīvo no atbildības par rīcību ar auto. Liegums arī neierobežo transportlīdzekļa pārreģistrāciju
ārvalstīs, ja attiecīgā valsts neveiks atsevišķu pieprasījumu par atļauju reģistrēt konkrēto
transportlīdzekli ārpus Latvijas.
Par īpašnieka aizlieguma atzīmes reģistrāciju veicama apmaksa 4,60 EUR (cena netiek aplikta ar
PVN) apmērā.
Aizlieguma dzēšana tiek veikta bez maksas. Īpašnieks reģistrēto aizliegumu var dzēst, izmantojot
CSDD e-pakalpojumus.
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 liegumu reģistrē 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 „Īpašnieka lieguma
uzlikšana un noņemšana”.

•

Atvērtajā logā atzīmē transportlīdzekli, kuram reģistrējams liegums:

•

Pēc transportlīdzekļa atzīmēšanas atvērtajā logā atzīmē reģistrējamā lieguma veidu:
 “Atsavināšanas aizliegums”, ja aizliedz veikt transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites un
atsavināšanu citai personai, bet atļauj veikt transportlīdzekļa tehnisko apskati un pārējos
reģistrāciju veidus;
 “Aizliegums visām reģistrācijas darbībām”, ja aizliedz veikt jebkādu reģistrācijas darbību, bet
atļauj veikt transportlīdzekļa tehnisko apskati;
 “Aizliegums tehniskai apskatei”, ja aizliedz veikt transportlīdzekļa tehnisko apskati, bet atļauj
veikt jebkādu reģistrācijas darbību, t.sk. noņemšanu no uzskaites un atsavināšanu citai
personai;
 “Aizliegums visām reģistrācijas darbībām un tehniskajai apskatei”, ja aizliedz veikt gan
transportlīdzekļa tehnisko apskati, gan jebkādu reģistrācijas darbību.
Sadaļā “Kontaktinformācija” norāda papildus informāciju, ko CSDD darbinieki var sniegt
personai, kura vēlēsies veikt aizliegto darbību (piemēram, kontakttālruni).
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 veicams maksājums. 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”.

•

Pēc maksājuma veikšanas tiek uzrādīts transportlīdzekļu saraksts, kur pie transportlīdzekļa
redzama atzīme par lieguma reģistrāciju.

•

Lai dzēstu reģistrēto liegumu, iIzvēlas sadaļu “Darbības ar transportlīdzekļiem”, kur izvēlas
apakšsadaļu „Īpašnieka lieguma uzlikšana un noņemšana”. Atvērtajā logā tiek uzrādīts
transportlīdzekļu saraksts. No saraksta izvēlas transportlīdzekli, kuram dzēšams liegums.
Pirms darbības veikšanas iesakām iepazīties ar pakalpojuma noteikumiem (atverami, atzīmējot
sasaisti “noteikumiem”). Lai turpinātu saņemt pakalpojumu, jāatzīmē piekrišana šiem noteikumiem
pie atzīmes “piekrītu pakalpojuma noteikumiem”.
Lai apstiprinātu lieguma dzēšanu, izvēlas darbības pogu “Apstiprināt”.
Ja darbība atceļama, izvēlas darbības pogu „Atcelt”.

•

Pēc apstiprinājuma veikšanas tiek uzrādīts transportlīdzekļu saraksts, kur pie transportlīdzekļa
redzama atzīme, ka liegums dzēsts.

