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Par rakstveida apņemšanos
SIA „VILLAS D” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot 2014.gada 10.februāra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk –
PTAC) skaidrojuma pieprasījumā Nr.3.1.-1-L-63/1127 konstatētos netaisnīgos
projekta līguma noteikumus.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „VILLAS D” apņemas nepiemērot PTAC
norādītos līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā Līguma projekta noteikumus.
Ievērojot SIA “VILLAS D” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA
„VILLAS D” patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projektu), ar
šo vēlamies norādīt, ka SIA „VILLAS D”, 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:
3.3.Savlaicīgi kārtot AUTOSKOLAS teorētiskos
testus un AUTOSKOLAS gala eksāmenus teorijā. Ja
intervāls starp AUTOSKOLAS gala eksāmenu teorijā
ir lielāks par 5 dienām, APMĀCĀMAJAI
PERSONAI jākārto atkārtots gala eksāmens teorijā,
lai atļautu kārtot eksāmenu CSDD.

3.3.Pēc gala eksāmena teorijā sekmīgas nokārtošanas
AUTOSKOLA izdara atzīmi apmācības kartē, ievada
attiecīgu informāciju CSDD reģistrā un izsniedz
personai apmācības karti, tādējādi piešķirot viņai
atļauju kārtot teorijas eksāmenu CSDD.

3.4.Veikt samaksu par apmācībām saskaņā ar šī
līguma 4.1. un 4.2. punktu noteikumiem.
3.5.Tikai pēc pilnīgas līguma summas apmaksas
APMĀCĀMAJAI PERSONAI ir tiesības izvēlēties
AUTOSKOLAS piedāvātos instruktorus, pie kuriem
notiks praktiskās braukšanas apmācība.
3.6.Obligātās praktiskās braukšanas iemaņu
apmācība Autoskolā IMPĒRIJA ir 26 mācību
stundas (1 mācību stunda – 45 akadēmiskās
minūtes).

3.4.Veikt samaksu par apmācību saskaņā ar šī līguma
4.1. punktu noteikumiem.
3.5.Tikai pēc pilnīgas līguma summas apmaksas
APMĀCĀMAJAI PERSONAI ir tiesības izvēlēties
praktisko braukšanu pie jebkura instruktora, kas ir
reģistrēts CSDD datu bāzē.
3.6.Obligātā
praktiskās
braukšanas
iemaņu
apmācība ir 14 mācību stundas (1 mācību stunda –
45 akadēmiskās minūtes) saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 358,
„Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas".

3.7. Autoskolas norīkotais instruktors Autoskolai
apmaksātās 6 mācību stundas praktiskajā
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braukšanas apmācībā veic pēc 20 praktiskās
braukšanas iemaņu apmācības mācību stundām.
3.8. Apmācāmajai personai obligātās braukšanaa
apmācību laikā mainīt instruktoru nedrīkst
3.9. Lai saņemtu pielaidi eksāmena kārtošanai CSDD,
iekšējo teorētisko eksāmenu kurš sastāv no 60
jautājumiem un ir pieļaujamas 2 kļūdas apmācāmā
persona kārto pēdējā apmācības dienā.
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3.10. Iekšējo eksāmenu praktiskajā braukšanā obligāti
kārto autoskolā „Impērija”, turpmākajai atļaujas
saņemšanai eksāmena kārtošanai CSDD.
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4.2. Maksa par praktiskās braukšanas apmācībām
sešas reizes pa 45. minūtēm maksājas uz autoskolas
rēķinu :
praktiskās braukšanas apmācības - 3,72
PVN 21% - 0,78
KOPĀ:
Ls 4,50 x 6 = Ls 27
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4.4. AUTOSKOLA nepieņem pretenzijas un
neatgriež samaksāto naudas summu, ja CSDD
APMĀCĀMO PERSONU neiereģistrē grupā viņa
vainas dēļ ( nesamaksāta soda nauda , atņemtas
autovadītāja tiesības utt.)
4.6. Maksa par praktiskās braukšanas apmācības
veikšanu notiek saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu
starp APMĀCĀMO PERSONU, instruktoru un
autoskolu
6.1. Ja mācību grupā reģistrētā APMĀCĀMĀ
PERSONA neapmeklē teorētisko prieksmetu
nodarbības saskanā ar AUTOSKOLAS sastādīto
nodarbību grafiku, AUTOSKOLA APMĀCĀMO
PERSONU atskaita no māčību grupas un vienpusēji
lauž šo līgumu
6.2. Ja mācību grupā reģistrētā APMĀCĀMĀ
PERSONA uz teorētisko priekšmetu nodarbībām
ierodas
alkohola
reibumā,
AUTOSKOLA
APMĀCĀMO PERSONU atskaita no mācību grupas
un vienpusēji lauž šo līgumu.
6.3. AUTOSKOLA ir tiesīga vienpusēji lauzt šo
līgumu gadījumā, ja APMĀCĀMĀ PERSONA
neievēro šī līguma 4.1. un 4.2.punkta noteikumus.
6.4. Ja APMĀCĀMĀ PERSONA atsakās no
AUTOSKOLAS IMPĒRIJA piedāvātā instruktora un
izvēlas citas autoskolas instruktoru, AUTOSKOLAS
IMPĒRIJA noņem no sevis visas saistības kuras
atspoguļotas dotajā līgumā.
8.4. Abas puses iz izlasījušas šo līgumu, tas Pusēm ir
saprotams un pilnībā apliecina Pušu vienošanos, ko Puses
apliecina, parakstot šo Līgumu
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6.1. AUTOSKOLA ir tiesīga vienpusēji lauzt šo
līgumu gadījumā, ja APMĀCĀMĀ PERSONA
neievēro šī līguma 4.1. punkta noteikumus.
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