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Par rakstveida apņemšanos
SIA „Saldus Autoskola” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) 2013.gada
11.oktobra vēstulē Nr.3.1.-1/7224-L-71 un 2013.gada 13.decembra skaidrojuma
pieprasījumā Nr.3.1.-1/8866-L-71 konstatētos netaisnīgos līguma noteikumus ar
patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „Saldus Autoskola” apņemas nepiemērot PTAC
norādītos līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā līguma projekta par „B” kategoriju
(turpmāk – Līguma projekts) noteikumus. SIA „Saldus Autoskola” apņemas no
2013.gada 18.decembra, ka attiecībā uz spēkā esošajiem Līgumiem ar klientiem
(patērētājiem) tiks piemēroti precizētie Līguma punkti, savukārt jaunajiem klientiem
(patērētājiem) tiks piedāvātas saskaņotās (precizētās) līgumu redakcijas.
Ievērojot SIA “Saldus Autoskola” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA
„Saldus Autoskola” patērētājiem piedāvāto Līguma projektu, ar šo vēlamies norādīt,
ka SIA „Saldus Autoskola”, 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 (precizēto) Līguma
projektu.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:
2.10.Saskaņā ar „Kursanta” 3.7. Izslēgts
saistības
punkta
neizpildi,
anulēt
„Kursanta” valsts teorētisko eksāmenu
CSDD.
3.4.„Kursants”
apņemas
iepriekš
rakstiski
saskaņot
ar
Instruktoru
braukšanas grafiku un ievērot to. Vismaz
vienu dienu iepriekš informēt Instruktoru,
ka „Kursants” nevarēs ierasties uz
plānoto praktiskās braukšanas nodarbību.
.

3.4.„Kursants” apņemas iepriekš rakstiski
saskaņot ar Instruktoru braukšanas grafiku
un ievērot to, braukšanas grafiks ir Līguma
pielikums Nr.1 un neatņemama tā
sastāvdaļa. Vismaz vienu dienu iepriekš
telefoniski vai izmantojot elektronisko
pastu informēt Instruktoru, ka „Kursants”
nevarēs ierasties uz plānoto praktiskās
braukšanas nodarbību.

4.1.„Kursants” maksā „Autoskolai” par 4.1.„Kursants” maksā „Autoskolai” par

sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar
„Autoskolas” apstiprinātu cenrādi, ar „Autoskolas” apstiprinātu cenrādi, ar kuru
kuru viņš ir iepazinies un piekrīt. viņš ir iepazinies un piekrīt.” Kursants”
”Kursants” par mācību kursu teorētisko par mācību kursu teorētisko daļu
daļu (CSN,SD,TI) mācību iestādes (CSN,SD,TI) mācību iestādes beigšanas
beigšanas apliecību un dokumentu apliecību un dokumentu noformēšanu
noformēšanu jāmaksā 50Ls.Apmācības maksā 50Ls (EUR 71.14), par prakstiskās
maksu „Kursants” var maksāt pa daļām. daļas vienu braukšanas mācību stundu
Pirmo iemaksu „Kursants” veic 2 nedēļu maksā 8 Ls (EUR 11.38). Apmācības
laikā,
no
reģistrēšanās
brīža maksu „Kursants” var maksāt pa daļām.
„Autoskolā”.
Pirmo iemaksu „Kursants” veic 2 nedēļu
Atlikušo naudas summu par teorētisko laikā, no reģistrēšanās brīža „Autoskolā”.
apmācību „Kursants” samaksā līdz
teorētiskās apmācības beigām. Ja
„Kursants” līdz šim datumam nav
nerēķinājies
par
„Autoskolas”
pakalpojumiem, tad viņš netiek pielaists
pie „Autoskolas” teorētiskā eksāmena.
4.2.Visas akcijas un atlaides ir spēkā tikai
tad, ja „Kursants” apgūst praktiskās
braukšanas nodarbības pie instruktora,
kuram ir noslēgts līgums ar „Autoskolu”.

4.2.Atlikušo naudas summu par teorētisko
apmācību „Kursants” samaksā līdz
teorētiskās
apmācības
beigām.
Ja
„Kursants” līdz šim datumam nav veicis
maksājumu
par
„Autoskolas”
pakalpojumiem, tad viņš netiek pielaists
pie „Autoskolas” teorētiskā eksāmena.
Maksu par prakstiskās daļas braukšanas
mācībām „Kursants” maksā „Autoskolas”
braukšanas instruktoram skaidrā naudā.
Visas akcijas un atlaides ir spēkā tikai tad,
ja
„Kursants”
apgūst
praktiskās
braukšanas nodarbības pie instruktora,
kuram ir noslēgts līgums ar „Autoskolu”.

5.2.„Kursants”
bez
iepriekšējas 5.2.„Kursants”
bez
iepriekšējas
brīdināšanas
tiek
atskaitīts
no brīdināšanas
tiek
atskaitīts
no
„Autoskolas” ja:
„Autoskolas” ja:

neattaisnoti kavē autoskolas

neapmeklē vairāk kā 10 % no
nodarbības;
attiecīgajai mācību programmai
noteiktā
minimālā
nodarbību
skaita;

_____________________ (paraksts)
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