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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 noteikumus par
95.koda apmācību (turpmāk – Līguma projekts). 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 precizēto Līguma projektu.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:
4.3. Ja Klients nepilda līguma Izslēgts
nosacījumus, pēc reģistrācijas CSDD,
Autoskola var neatgriezt iemaksāto
naudu.
5.1.Visi strīdi un nesaskaņas par šo
Līgumu, ko nevar noregulēt starp
Pusēm pārrunu ceļā, tiks atrisināti
šķīrējtiesā (turpmāk tekstā – Šķīrējtiesa)
atbilstoši LR likumdošanas aktiem un šīs
Šķīrējtiesas reglamentam. Šī dokumenta
noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā
punktā. Izskatāma strīda priekšmets ir
jebkura mantiskā vai nemantiskā
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rakstura nesaskaņas vai prasības, kas
izriet no šī Līguma, skar Līgumu vai
Līgums tiek pārkāpts, vai ir strīds par tā
izbeigšanu vai spēkā neesamību.
Šķīrējtiesnešu skaits būs vismaz viens.
Šķīrējtiesas process noritēs rakstiski.
Šķīrējtiesnesis tiks iecelts Šķīrējtiesas
reglamenta
noteiktajā
kārtībā.
Šķīrējtiesas izskatīšanas vieta būs Rīga.
Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs
latviešu.
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