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Par rakstveida apņemšanos
VP SIA “Vanags” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot 2013.gada 25.septembra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk –
PTAC) skaidrojuma pieprasījumā Nr.3.1.-1/6741-L-69 konstatētos netaisnīgos līguma
noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, VP SIA „Vanags” apņemas nepiemērot PTAC
norādītos līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā Līguma projekta noteikumus. VPSIA
„Vanags” apņemas nepiemērot ar patērētājiem parakstītajos līgumos un no 2013.gada
18.oktobra neiekļaut jaunajos līgumos ar patērētājiem līguma 3.3.punktu, kas paredz:
„Noslēgt Autoskolas sagatavoto līgumu ar instruktoru par braukšanas apmācību.”,
punktu 3.4.: “Instruktors _____________, tel. _____________ .Mainot instruktoru,
iepriekš rakstiski informēt Autoskolu.”.
VP SIA „Vanags” apņemas piemērot ar patērētājiem parakstītajos līgumos un no
2013.gada 18.oktobra patērētājiem piedāvātajos projektos sekojošā redakcijā līguma
2.4.punktu : „Autoskolai ir tiesības atskaitīt Klientu no mācību grupas, ja viņš
neapmeklē 10% no teorētisko nodarbību kursa vai nav veicis apmaksu atbilstoši
Līguma nosacījumiem.”, punktu 3.2.:”Iepazīties ar Autoskolas iekšējās kārtības
noteikumiem, MK noteikumiem Nr.358, saudzīgi izturēties pret Autoskolas
inventāru.Ar
autoskolas
iekšējās
kārtības
noteikumiem
iepazinos_____________________”, punktu 4.3.:”Pirms braukšanas uzsākšanas
Klients maksā 21,00LVL/30,00Euro par Apmācības karti + dokumentu noformēšanu
un 20,00LVL/28,00Euro par pēdējām 3 akadēmiskajām braukšanas stundām. Minētā
maksa var mainīties proporcionāli reālajam degvielas cenu kāpumam tirgū.:”, punktu
4.6.:”Ja Klients lauž Līgumu, par saņemtajiem pakalpojumiem iemaksātā nauda
netiek atgriezta.”, punktu 5.2.:”Pēc teorētiskā kursa noklausīšanās pasniedzējs veic
ierakstu apmācību kartē. Pēc tam Klients kārto skolas teorijas eksāmenu. Pirmais
teorijas eksāmens ir bezmaksas. Ja eksāmenu nenokārto ar pirmo reizi, tad par katru
nākamo eksāmenu jāmaksā 5,00LVL. “, punktu 5.3.:”Pēc braukšanas apmācības
pabeigšanas Klients kārto skolas braukšanas eksāmenu. Par eksāmenu jāmaksā punktā
4.4. noteiktā summa.”.
Ievērojot VP SIA “Vanags” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par VP SIA
„Vanags” patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projektu), ar šo

vēlamies norādīt, ka VP SIA „Vanags”, ņemot vērā PTAC norādījumus un
iebildumus, ir veicis grozījumus un papildinājumus Līguma projektā, lai tas pilnībā
atbilstu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem un iesniedz PTAC laboto Līguma
projektu.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:
2.4.Autoskolai ir tiesības atskaitīt
Klientu no mācību grupas, ja viņš
neapmeklē teorētiskās nodarbības vai
nav veicis apmaksu atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
3.2. Iepazīties ar Autoskolas iekšējās
kārtības noteikumiem, MK noteikumiem
Nr.358, apmācības programmu, saudzīgi
izturēties pret Autoskolas inventāru.

2.4.Autoskolai ir tiesības atskaitīt Klientu
no mācību grupas, ja viņš neapmeklē
10% no teorētisko nodarbību kursa vai
nav veicis apmaksu atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
3.2.Iepazīties ar Autoskolas iekšējās
kārtības noteikumiem, MK noteikumiem
Nr.358, saudzīgi izturēties pret
Autoskolas inventāru. Ar autoskolas
iekšējās kārtības noteikumiem
iepazinos_____________________

3.3.Noslēgt Autoskolas sagatavoto
līgumu ar instruktoru par braukšanas
apmācību.

Izslēgts

3.4.Instruktors _____________, tel.
_____________ .Mainot instruktoru,
iepriekš rakstiski informēt Autoskolu.

Izslēgts

4.3.Pirms braukšanas uzsākšanas Klients
maksā 21,00 LVL par Apmācības karti
+ dokumentu noformēšanu un 20,00
LVL pēdējām 3 akadēmiskajām
braukšanas stundām. Sakarā ar degvielas
cenu kāpumu šī maksa var mainīties, ko
ar rīkojumu nosaka Autoskola.
4.6.Ja Klients lauž Līgumu, iemaksātā
nauda netiek atgriezta.

4.3.Pirms braukšanas uzsākšanas Klients
maksā 21,00LVL par Apmācības karti +
dokumentu noformēšanu un
20,00LVLpar pēdējām 3 akadēmiskajām
braukšanas stundām. Minētā maksa var
mainīties proporcionāli reālajam
degvielas cenu kāpumam tirgū
4.6.Ja Klients lauž Līgumu, par
saņemtajiem pakalpojumiem iemaksātā
nauda netiek atgriezta.
5.2.Pēc teorētiskā kursa noklausīšanās
pasniedzējs veic ierakstu apmācību kartē.
Pēc tam Klients kārto skolas teorijas
eksāmenu. Pirmais teorijas eksāmens ir
bezmaksas. Ja eksāmenu nenokārto ar
pirmo reizi, tad par katru nākamo
eksāmenu jāmaksā 5,00LVL.

5.2.Pēc teorētiskā kursa apgūšanas
pasniedzējs veic ierakstu apmācību
kartē. Pēc tam Klients kārto skolas
teorijas eksāmenu. Pirmais teorijas
eksāmens ir bezmaksas. Ja eksāmenu
nenokārto ar pirmo reizi, tad par katru
nākamo eksāmenu jāmaksā 5,00LVL.
Eksāmena derīguma termiņš ir 1 nedēļa,
kad eksāmens jākārto atkārtoti.

5.3.Pēc braukšanas apmācības
pabeigšanas Klients kārto skolas
braukšanas eksāmenu. Par eksāmenu
jāmaksā punktā 4.4 noteiktā summa.
Eksāmena derīguma termiņš ir 2
nedēļas, kad eksāmens jākārto atkārtoti.

5.3.Pēc braukšanas apmācības
pabeigšanas Klients kārto skolas
braukšanas eksāmenu. Par eksāmenu
jāmaksā punktā 4.4. noteiktā summa.
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