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Līgums Nr.Paraugs  

par personu apmācību transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

SIA „AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS”, NMR 40103803892, juridiskā adrese Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050, tās valdes

locekles Henrietas Basas personā, kura darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Autoskola, no vienas puses un Vārds Uzvārds,

personas kods 11111100000, dekl.dzīv. Iela 1, Pilsēta, LV-0000, turpmāk tekstā - Klients, no otras puses, abi kopā un atsevišķi

sauktas Puses, no brīvas gribas, bez spaidiem, maldiem un viltus noslēdz līgumu par sekojošo: 

Līguma priekšmets. 

1.1. Puses vienojas, ka ar šo līgumu Klients ir  izteicis savu piekrišanu, bet Autoskola veic B kategorijas autoapmācību

veikšanu, turpmāk tekstā - Apmācības.

1.2. Autoskola veic Apmācības un Klients piedalās Apmācības procesā stingri ievērojot 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta

noteikumu Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”

(turpmāk - MK noteikumi Nr.358) nosacījumus.

1.3. Autoskola kā datu pārzinis apstrādā personu datus ar mērķi nodrošināt apmācību līguma izpildi un Autoskolas leģitīmo

interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat Autoskolas tīmekļa vietnē http://www.credoautoprieks.lv

sadaļā par datu apstrādi, Autoskolas birojā, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@credoautoprieks.lv. 

Līguma summa un norēķinu kārtība.  

2.1. Autoskolā veicamie maksājumi:

2.2. Papildus maksājumi, kas nepieciešami B kategorijas iegūšanai:

2.2.1. Medicīniskā komisija - 27,00 EUR

2.2.2. Pirmās medicīniskās palīdzības kursi - 40,00 EUR

2.2.3. Praktiskā braukšana (1 akadēmiskā stunda jeb 45 minūtes) - no 12,50 EUR līdz 17,50 EUR (cena atkarīga no izvēlētā

instruktora)

2.2.4. Atkārtots skolas eksāmens teorijā - 10,00 EUR

2.2.5. Atkārtota teorētisko priekšmetu maksa - 30,00 EUR

2.2.6 Atkārtotais skolas braukšanas eksāmens - 32,00 EUR

2.2.7 1 kavēta teorijas nodarbība citā mācību grupā/individuāli - 10,00/70,00 EUR

2.2.8 Braukšanas mācību laukuma izmantošana - atbilstoši mācību laukuma cenrādim.

2.3. Visas Autoskolas pakalpojumu cenas atrodamas Autoskolas tīmekļa vietnē: www.credoautoprieks.lv/noderigi/autoskolas-

pakalpojumu-cenas

2.4. Līguma 2.1. punktā noteiktos maksājumus Klients samaksā Autoskolas birojā vai pārskaitot naudu uz Autoskolas norādīto

norēķinu kontu bankā.

2.5. Pie Autoskolas teorētiskā eksāmena netiek pielaists Klients, kuram ir nenokārtotas finansiālas saistības ar Autoskolu.

2.6. Apmaksas termiņš ir atkarīgs no teorētisko nodarbību sākuma datuma.

2.7. Pēc līguma noslēgšanas Autoskola Klienta iemaksāto naudu par apmācībām atpakaļ neatgriež, izņemot gadījumus, ja

Klientam ir tiesisks attaisnojums tam, kāpēc netika uzsāktas apmācības Autoskolā. 

Pušu pienākumi un atbildība. 

3.1. Autoskola apņemas:

3.1.1. pēc Apmācību samaksas saņemšanas, kvalitatīvi veikt Apmācības atbilstoši līguma 1.2. punktā noteiktajam;

3.1.2. neizpaust viņa rīcībā nonākušo Klienta informāciju, kas nav publiski pieejama trešajām personām;

3.1.3. izsniegt Kursantam Apmācības karti pēc Līguma 2.1.3. punktā veiktajiem maksājumiem;

3.1.4. reģistrēt Klientu CSDD saskaņā ar MK noteikumu Nr.358 prasībām;

3.1.5. pēc Apmācību beigām un nokārtotiem obligātiem pārbaudes darbiem Autoskolā, 10 (desmit) darba dienu laikā noformēt,

atbilstoši MK noteikumu Nr.358 prasībām, Klienta apmācību karti, iesniegšanai CSDD;

3.1.6. informēt Klientu par nodarbību pārcelšanu, paskaidrojot iemeslu.

3.2. Klients apņemas:

3.2.1.  pirms  Līguma  noslēgšanas  iepazīties  ar  Autoskolas  iekšējās  kārtības  noteikumu  prasībām  tīmekļa  vietnē

http://www.credoautoprieks.lv/noderigi/jaunumi/noteikumi/ un pēc līguma noslēgšanas tās ievērot;

3.2.2. uzsākt un profesionāli apgūt Apmācības izvelētajā grupā. Ja Klients neuzsāk teoretisko vai braukšanas Apmācību, kā arī

Pirmās palīdzības kursus vai Medicīnisko komisiju un nav laicigi atteicies, nauda par šiem pakalpojumiem netiek atmaksāta;

3.2.3. atteikties (pa tālr. vai epastu):

no Pirmās palīdzības kursiem vai Medicīniskās komisijas vismaz 1 darba dienu iepriekš

no rezervētās atkārtotās teorētiskās nodarbības vismaz 1 darba dienu iepriekš

no teorētiskās apmācības 2 darba dienas pirms teorētiskā kursa sākuma

no braukšanas nodarbības vai eksāmena vismaz 1 darba dienu iepriekš.

Gadījumā, ja Klients laicīgi neatteicās no augstāk minētiem pakalpojumiem, Autoskola ir tiesīga iekasēt naudu no Klienta par

šiem pakalpojumiem pilnā apmērā;

Rīgā, 2020.gada 27.Decembris

2.1.1 Reģistrācija autoskolā 35,00 EUR Apmaksāt līguma slēgšanas brīdī

2.1.2 Teorētiskā apmācība 40,00 EUR Apmaksāt 1.nodarbībā

2.1.3 10 akadēmiskās stundas braukšanā

(pirmās 5 braukš., cena atkarīga no izvēlētā

instruktora)

125,00 EUR Apmaksāt 14 dienu laikā

2.1.4 10 akadēmiskās stundas braukšanā

(pirmās 2 braukš. un pēdējās 3 braukš., cena

atkarīga no izvēlētā instruktora)

125,00 EUR Apmaksāt 28 dienu laikā

2.1.5 Skolas braukšanas eksāmens

(mehānika)
32,00 EUR

http://www.credoautoprieks.lv/noderigi/autoskolas-pakalpojumu-cenas/
http://www.credoautoprieks.lv/noderigi/autoskolas-pakalpojumu-cenas/


4.

5.

3.2.4. apgūt Apmācību viena gada laikā, un Autoskola par to veic atzīmes reģistrā. Ja teorētiskā apmācība pilnībā netiek

pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties jaunā mācību grupā. Teorētiska apmācība skaitās pabeigta, kad

kursants nokārto skolas teoretisko eksāmenu un iesniedz apmācības kartiņu birojā uz reģistrāciju;

3.2.5. samaksāt par Apmācībam Autoskolai šajā līgumā noteiktos maksājumus. Ja Klients laicīgi nav veicis samaksu par

Apmācībām, Autoskola ir tiesīga atcelt visas iepriekš piemērotas atlaides un piemērot naudas sodu 100 EUR apmērā, kā arī

atskaitīt Klientu no mācību grupas, neatmaksājot iemaksāto naudu;

3.2.6. iesniegt pases vai identifikācijas kartes (ID) numuru reģistrācijai CSDD, pirms Apmācību uzsākšanas. Gadījumā, ja Jūs

laicīgi nepaziņojāt Autoskolas administrācijai pases vai ID kartes numuru (vismaz 1 darba dienu pirms nodarbību sākuma),

Autoskola nevar garantēt vietu Jūsu izvēlētajā grupā;

3.2.7. pirms praktiskās braukšanas nodarbību uzsākšanas, Klients apņemas 3 (trīs) nedēļu laikā pēc braukšanas nodarbību

apmaksas izņemt Apmācību karti. Bez Apmācību kartes Klients nav tiesīgs uzsākt praktiskās braukšanas nodarbības ar

instruktoru;

3.2.8. glabāt Apmācību karti atbilstošā kārtībā. Tās sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā Klientam jāmaksā 15,00 EUR par

kartes atjaunošanu;

3.2.9. izvēlēties praktiskās braukšanas instruktoru no Autoskolā piedāvātā saraksta (www.credoautoprieks.lv). Ja Klients veic

braukšanas apmācību ar cilvēku, kuram nav instruktora apliecības, vai  ar  instruktoru,  kurš nesadarbojas ar Autoskolu,

Autoskola nenes atbildību par Klienta apmācību un līgumā 2. punktā norādītā teorijas cena un visas atlaides netiek piemērotas,

Klientam jāapmaksā Apmācības maksa 150,00 EUR apmērā, kas sevī iekļauj: teoriju, reģistrāciju, dokumentu noformēšanu,

skolas teorētisko eksāmenu;

3.2.10. 3 nedēļu laikā no Autoskolas teorētiskā vai  braukšanas eksāmena nokārtošanas brīža,  kārtot  CSDD atbilstošo

eksāmenu. Ja eksāmens netiek nokārtots, Autoskola ir tiesīga atlikt valsts eksāmena kārtošanu CSDD līdz brīdim, kamēr

Klients pārkārtos Autoskolas eksāmenu, iegūto zināšanu apliecināšanai, veicot par to atbilstošo samaksu Autoskolā. 

Atteikuma tiesības. 

4.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14

dienu laikā nav izmantots.

4.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums, kas pieejams elektroniski mājas lapā un

jāiesniedz elektroniski vai jānosūta uz Autoskolas juridisko adresi. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja

Klientam savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

4.3. Samaksāto naudas summu par pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, Klients pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk

kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad Autoskola tiks informēta par Klienta lēmumu atteikties no šī līguma, saskaņā ar šī Līguma

4.1.punkta nosacījumiem. Atmaksāšana tiks veikta ar pārskaitījumu uz Klienta konta nr. 

Nobeiguma noteikumi. 

5.1. Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas vai no brīža, kad Klients ir veicis pirmo maksājumu, lai arī

neparakstot līgumu uz vietas.

5.2. Šis līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu no līguma noslēgšanas brīža, vai arī 1 (vienu) gadu no tā brīža, kad Klients ir sasniedzis

vecumu, kurš atļauj viņam kārtot CSDD eksāmenus. Klients ir tiesīgs pagarināt līguma darbību uz 1 (vienu) gadu, pusēm

abpusēji vienojoties, apmaksājot atkārtotu reģistrāciju autoskolā saskaņā ar Autoskolas aktuālo cenrādi, kuram Klients piekrīt.

Lēmums par līguma pagarināšanu tiek izskatīts individuāli katram Klientam un atkarīgs no tā, kurā apmācību posmā katrs

Klients atrodas.

5.3. Ja beidzies līguma darbības termiņš un līguma darbības termiņš nav pagarināts, tad Klients nevar turpināt apmācību, bet

Autoskola nevar veikt nekādas darbības ar Klienta līgumu (piemēram, pieņemt līgumā paredzētos maksājumus, lauzt līgumu,

veikt reģistrāciju, u.c.).

5.4.  Puses vienojas,ka tām ir  tiesības lauzt  šo līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, par to savstarpēji  rakstveidā

vienojoties, vai vienpusēji, par to 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot otru Pusi.

5.5. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un

kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību.

5.6. Ja pakalpojums nav apmaksāts, tad Autoskola ir tiesīga mainīt tās cenu.

5.7. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās

savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.8. Šis līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Autoskolai, otrs – Klientam.
 

Apmaksāts:

Datums Summa Komentārs

Autoskola Klients

SIA „ AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS” Vārds Uzvārds

Reģ.Nr.40103803892 11111100000

Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050 Iela 1, Pilsēta, LV-0000

A/S „SWEDBANK” Telefons: 20000000

LV14HABA0551038525158 E-pasts: epasts@epasts.lv

HABALV22

Tel.67220800, 22335533

Paraksts Paraksts


