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Autoceļu lietošanas nodevas iekasēšanas tehniskā specifikācija pakalpojumu
sniedzēju darbam portālā www.lvvignette.eu, atbilstoši 2014.gada 26.maija
Ministru kabineta noteikumu Nr.272 „Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas,
iekasēšanas un administrēšanas kārtība” 8.1.punktam
Satura rādītājs:
Satura rādītājs: …………………………………………………………………………………………….
Drošības un tehniskās prasības: …………………………………………………………………..
Autentificēšanās: …………………………………………………………………………………………
Autentificēšanās ar jaunu paroli: …………………………………………………………………
Paroles maiņa: …………………………………………………………………………………………….
Pieslēgšanās sistēmai: ………………………………………………………………………………….
IP adrese maiņa: ………………………………………………………………………………………….
1.solis – informācijas ievadīšana par transportlīdzekli: …………………………………
2.solis – informācijas ievadīšana par datumu / laiku: …………………………………..
3.solis – informācija par derīguma termiņu: …………………………………………………
4.solis – samaksas apstiprināšana: ……………………………………………………………….
5.solis – apliecinājuma drukāšana: ………………………………………………………………
6.solis – apliecinājums klientam (PDF / HTML): ……………………………………………
7.solis – atskaišu aplūkošana un anulēšana: …………………………………………………
8.solis – rēķinu sagatavošana: ……………………………………………………………………..
9.solis – darbības ar rēķiniem: ……………………………………………………………………..
10.solis – rēķinu saņemšana: ……………………………………………………………………….
Noslēgums – nodevas atmaksa: …………………………………………………………………..
Kontaktinformācija: ……………………………………………………………………………………..
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Drošības un tehniskās prasības:
Lai komersants varētu veikt autoceļu lietošanas nodevas iekasēšanu un ar to saistītās
darbības, nepieciešamas sekojošas tehniskās un drošības prasības:
- telpa, kurā nodrošināta tikai autorizētu personu piekļuve;
- licencēta datorprogrammas, pretvīrusu programmatūra un ugunsmūris;
- pastāvīgs interneta pieslēgums ar ātrumu, ne mazāku par 5 Mbit/s;
- 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 PDF apliecinājuma dokumentus, jāizmanto jaunāko
Adobe
Reader
versiju, kuru
bez
maksas var lejupielādēt:
http://get.adobe.com/reader/.
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Autentificēšanās:
Ieejot portālā https://www.lvvignette.eu/auth/ atveras šāds dialogs logs, kur
prasītajos lauciņos jāievada Jums piešķirtais „Lietotāja vārds” un „Parole”, pēc tam
jānospiež „Turpināt”:

Autentificēšanās ar jaunu paroli:
Lai pēc vecās paroles maiņas sāktu izmantot jauno paroli, lūgums to precīzi nokopēt
no Jums atsūtītā e-pasta, lai neiekopētu, piemēram, paroles beigās atstarpi. Ja parole
pārkopēta nepareizi, tad parādās paziņojums: „Lietotājvārds vai parole nav ievadīta
pareizi”. Parole kopā sastāv no 16 simboliem, tajā skaitā no pirmajiem pieciem
simboliem: CSDD_, piemēram, CSDD_01234567891.
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Paroles maiņa:
Šajā sadaļā Jūs varat veikt paroles maiņu. Lai nomainītu paroli, jāievēro sekojoši
nosacījumi:
(1) jāievada lietotāja vārds;
(2) jāievada vecā parole;
(3) jāievada jaunā parole:
a. jaunajai parolei var izmantot tikai burtus, ciparus un šādus
simbolus: „_”, „#” un „$”;
b. jaunajai parolei jāsākas ar burtu un tajā jābūt vismaz 1 ciparam;
c. jaunās paroles garums nedrīkst būt mazāks par 8 simboliem.
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Pieslēgšanās sistēmai:
Šajā logā – augšā, labajā pusē parādās komersanta konkrētā tirdzniecības vieta, kurā
tiek veikta autoceļu lietošanas nodevas samaksa:

IP adreses maiņa
Augšējā labajā stūrī parādās konkrētās tirdzniecības vietas (stacijas) nosaukums, bet
ja viena IP adrese ir vairākām tirdzniecības vietām, tad blakus tirdzniecības vietas
(stacijas) nosaukumam, labajā pusē, parādās poga „Mainīt”:

Nospiežot pogu „Mainīt”, atveras sadaļa, kurā no saraksta ar IP adresei piesaistītajām
tirdzniecības vietām var izvēlēties vēlamo.
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1.solis – informācijas ievadīšana par transportlīdzekli:
Šajā sadaļā, ievadot visu nepieciešamo informāciju, iespējams apmaksāt autoceļu
lietošanas nodevu, braukšanai ar konkrēto transportlīdzekli vai tā sastāvu Latvijas
teritorijā:

Reģistrācijas numurs: jāievada transportlīdzekļa vai sastāva vilcēja reģistrācijas
numurs.
PIEZĪMES:
(1) reģistrācijas numurs jāievada ar lielajiem latīņu burtiem un arābu
cipariem; bez atstarpēm, domu zīmēm („–”) un / vai bez jebkādiem citiem
simboliem;
(2) ja autoceļu lietošanas nodeva tiek maksāta par sastāvu (tajā ietilpst gan
vilcējs, gan piekabe vai puspiekabe), jānorāda tikai vilcēja reģistrācijas
numurs;
(3) Krievijā reģistrētu transportlīdzekļu reģistrācijas numuru (kirilicas burti)
ievadīšana. Transportlīdzekļu reģistrācijas numuros Krievijā tiek lietoti
tikai tie kirilicas burti, kas pēc rakstības līdzinās latīņu alfabēta burtiem –
А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Līdz ar to, šos kirilicas burtus, kas pēc
rakstības līdzinās latīņu burtiem, jāievada atbilstošiem lielajiem latīņu
alfabēta burtiem:
Kirilicas burti
Latīņu burti

А
A

В
B

Е
E

К
K

М
M

Н
H

О
O

Р
P

С
C

Т
T

У
Y

Х
X

Reģistrācijas valsts: no piedāvātā saraksta jāizvēlas valsts, kurā transportlīdzeklis ir
reģistrēts.
Emisijas klase:
(1) pēc valsts reģistrācijas numura un valsts ievadīšanas jānospiež poga „Meklēt”
vai
(2) no piedāvātā saraksta jāizvēlas emisijas klase.
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PIEZĪMES:
(1) emisijas klase „EURO 0” jāizvēlas, ja nav zināms transportlīdzekļa motora
izmešu līmenis;
(2) ja emisijas klase ir „EURO 5”, „EURO 5a”, „EURO 5b”, „EURO 6” vai „EEV”, tad
sadaļā „Emisijas klase” jāizvēlas „EURO IV and more”.
Emisijas klases noteikšanas iespējas ir vairākas un tās var atšķirties:
(1) emisijas klasi apliecina transportlīdzekļa oficiālā izgatavotāja pārstāvja
izsniegts apliecinājums vai;
(2) emisijas klase var būt norādīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā vai;
(3) daļai transportlīdzekļu, kam pirmā reģistrācija veikta Latvijā,
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir norādīts tehniskā normatīva
numurs, pēc kura var noteikt emisijas klasi.
Pilnā masa sastāvam: norāda transportlīdzekļa pilno masu vai sastāva kopējo pilno
masu.
PIEZĪMES:
(1) vilcējam ar piekabi pilna masa ir abu transportlīdzekļu pilno masu summa;
(2) vilcējam ar puspiekabi pilna masa ir vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas
masas summa.
Asu skaits: norāda transportlīdzekļa vai tā sastāva kopēju asu skaitu.
Pēc attiecīgo darbību veikšanas, jānospiež poga „Apstiprināt”.
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2.solis – informācijas ievadīšana par datumu / laiku:
Šajā sadaļā, ievadot nepieciešamo informāciju, iespējams atzīmēt datumu, no kura
un līdz kuram transportlīdzeklim tiks noformēta autoceļu lietošanas atļauja (vinjete):

Zemāk – iekavās kreisajā pusē – ir nodevas likmes apjoms (EUR) iepriekšējā sadaļā
atzīmētajam transportlīdzeklim uz gadu, uz mēnesi, uz nedēļu vai uz vienu dienu (24
stundas).
Ar peles palīdzību, uz viena no četriem nogriežņiem jāizvēlas laika periods, uz kādu
nepieciešams saņemt autoceļu lietošanas atļauju – uz gadu, mēnešiem, nedēļām vai
dienām (līdz sešām dienām ieskaitot).
PIEZĪMES:
(1) ja atļauja nepieciešama uz vienu dienu (apakšējais nogrieznis), tad uz
nogriežņa „Dienas”, atzīmējot izvēles iespēju „1”, zemāk atvērsies sadaļa
„Laiks”. Tajā jāizvēlas konkrēts laiks – no cikiem (stunda un minūtes), lai
saņemtu atļauju uz 24 stundām:
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(2) Otra iespēja vinjetes termiņa noteikšanai, ir izvēlēties to sadaļā „Beigu
datums” un augstāk redzamie nogriežņi paši aizpildīsies ar attiecīgo
periodu gados, mēnešos, nedēļās vai dienās:

(1)
(2)
(3)
(4)

PIEZĪMES:
nodevas dienas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus
24 stundas no maksātāja norādītā sākuma laika;
nodevas nedēļas likmes samaksa dod tiesības lietot autoceļus nepārtrauktas
7 diennaktis, sākot ar maksātāja norādīto datumu;
nodevas mēneša likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus
nepārtrauktas 30 diennaktis, sākot ar maksātāja norādīto datumu;
nodevas gada likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos autoceļus
vienu nepārtrauktu gadu no maksātāja norādītā sākuma datuma. Tas ir
maksimālais nodevas maksāšanas periods.

Kad izvēlēts nepieciešamais laika periods, jāspiež zemāk esošā poga „Turpināt”.
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3.solis – informācija par derīguma termiņu:
Šajā sadaļā redzama informācija par datumu un laiku, uz kādu autoceļu lietošanas
nodeva būs derīga un par maksājamo summu konkrētajam transportlīdzeklim.
PIEZĪME:
(1) ja klients ir izvēlējies maksāt par periodu, kas redzams iepriekšējā solī, tad
viņam tiek piedāvāts „Optimizēts variants”, kurā par tādu pašu vai
mazāku summu tiek piedāvāts ilgāks laika periods. Ja klients piekrīt
„Optimizētajam variantam”, tad tirgotājam apakšā ir jāizvēlas starp
iepriekšējā solī sastādīto variantu „Klienta variants” un programmas
aprēķināto piedāvājumu „Optimizētais variants”:
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(2) savukārt, ja klientu apmierina viņa izvēlētais variants, tad šajā solī
jāizvēlas klienta izvēlētais termiņa variants. Tad jāspiež poga „Apstiprināt
apmaksu”. Ja klients nepiekrīt vai ja nepieciešamas kādas korekcijas,
jāspiež poga „Atpakaļ” un jāveic korekcijas:
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4.solis – samaksas apstiprināšana:
Šajā sadaļā redzama visa informācija par autoceļu lietošanas nodevu (sākuma
datums, derīguma beigu datums, summa):

Ja maksājums ir veiksmīgi noticis, jāspiež poga „Apstiprināt”. Ar to tiek apliecināta
naudas saņemšana un ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Ja
maksājums nav noticis, tad ekrānā jāspiež poga „Atcelt” vai uz datora klaviatūras
poga „Esc”. Tādējādi notiek atgriešanās uz iepriekšējo logu.
5.solis – apliecinājuma drukāšana:
Pēc nodevas apmaksas apstiprināšanas ir iespējams saņemt apliecinājumu PDF vai
HTML formātā, lai to varētu izdrukāt un izsniegt klientam:
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6.solis – apliecinājums klientam (PDF):
Izdrukātais apliecinājums ir nododams klientam (PDF vai HTML):

7.solis – atskaišu aplūkošana un anulēšana:
Šajā sadaļā var aplūkot apmaksātās autoceļu lietošanas nodevas, kā arī anulēt
tekošās dienas atļaujas, kas vēl nav stājušās spēkā:

Anulēt var tikai tekošajā dienā ievadītās nodevas. To var izdarīt lietotājs, kurš šo
nodevu ir pieņēmis vai lietotājs, kuram ir stacijas vadītāja pieeja.
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8.solis – rēķinu sagatavošana:
Šajā sadaļā Jūs varat veikt darbības, kas nepieciešamas, lai pārbaudītu un sagatavotu
rēķinus par autoceļu lietošanas nodevu (vinjeti).

Sadaļas „Rēķini”, apakšsadaļā „Neapmaksātās vinjetes” (tabulā) Jūs varat redzēt, cik
daudz vinjetes un kādā periodā Jūsu pakalpojumu sniegšanas vietā nav apmaksātas,
kā arī aptuveno rēķina sagatavošanai nepieciešamo laiku (Excel un / vai PDF
ģenerēšanas laiku).
Jums nepieciešamo rēķinu iespējams sagatavot un apmaksāt par noteiktu periodu,
bet tekošās dienas vinjetes nav iespējams iekļaut rēķinā, jo tās vēl ir iespējams
anulēt.
Rēķinu iespējams sagatavot:
(1) par jebkuru periodu līdz iepriekšējā kalendārajā dienā neapmaksātajām
vinjetēm, kas ietver tekošo datumu, izvēloties iespēju „Tekošais datums”.
Piemēram, ja rēķinu Jūs sagatavojat 5.februārī (orientējoši: par laika
periodu 15.-31.janvāris), tad rēķina sagatavošanas datums būs
5.februāris:

(2) par jebkuru periodu, kas ietver pēdējo rēķinā iekļauto datumu, izvēloties
iespēju „Pēdējais rēķinā iekļautais datums”. Piemēram, ja rēķinu
sagatavojat 5.februārī, tad izvēloties iespēju „Pēdējais rēķinā iekļautais
datums”, rēķina sagatavošanas datums būs 31.janvāris:

Lapa 15 (18)

PIEZĪME:
Rēķina periods vienmēr būs no nākamās dienas pēc pēdējā sagatavotā rēķina
līdz izvēlētajam datumam vai no pēdējā apmaksātā rēķina līdz izvēlētajam
datumam.
Pēc tam, kad rēķins sagatavots, jāizvēlas kāds no diviem periodiem, jāspiež poga
„Sagatavot rēķinu” un tad tiek izveidoti divi faili:
- „RĒĶINS – ATSAITE”, kurš ir PDF formātā;
- „RĒĶINA ATŠIFRĒJUMS”, kurš ir Excel formātā .xlsx un kurā ir attēlota
informācija par visām vinjetēm, kas ir iekļautas rēķinā (atbilstoši Jūsu
izvēlētajam laika periodam).
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9.solis – darbības ar rēķiniem:
Šajā solī Jūs varat veikt tālākas darbības ar rēķiniem:

Kad rēķins ir sagatavots, tad apakšā, rēķinu arhīvā parādās jauns ieraksts ar statusu
„Sagatavots”.
Šim ierakstam ir iespējams četras darbības:
(1) „PDF” – lejupielādēt rēķinu – atskaiti PDF formātā;
(2) „XLSX” – lejupielādēt Excel sarakstu ar vinjetēm, kuras ir iekļautas konkrētajā
rēķinā par Jūsu pieprasīto periodu;
(3) „Atzīmēt kā apmaksātu” – atzīmēt, ka nauda ir pārskaitīta uz Valsts kasi un šis
rēķins ir apmaksāts;
(4) „Anulēt” – anulēt rēķinu.
Ja, piemēram, 10.07.2014. tiek izveidots rēķins par periodu līdz 09.07.2014, bet tas
netiek apmaksāts un 15.07.2014 ir vēlme sagatavot rēķinu un to apmaksāt, tad
pastāv divas iespējas:
(1) anulēt pirmo rēķinu un uztaisīt jaunu par visu periodu līdz 14.07.2014;
(2) izveidot otru rēķinu par periodu no 10.07.2014 līdz 14.07.2014 un apmaksāt
abus.
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10.solis – rēķinu saņemšana:
Kad rēķins tiek anulēts un / vai atzīmēts kā apmaksāts, tad rēķinu arhīvā attiecīgi
nomainās rēķina statuss un ir pieejami (saņemami) divi no rēķina veidiem – „PDF” vai
„XLSX”:
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Noslēgums – nodevas atmaksas gadījumi (informācijai klientam):
Nodevu atmaksā šādos gadījumos:
- ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas;
- ja transportlīdzeklis norakstīts;
- ja nodevas likme ir pārmaksāta vai samaksāta dubultā.
Lēmumu par nodevas
(www.vid.gov.lv).

atmaksāšanu

Kontaktinformācija:
- e-pasts: info@lvvignette.eu
- tālrunis: 67025999

pieņem

Valsts

ieņēmumu

dienests

