LĪGUMS PAR APMĀCĪBU
Līgums Nr. 1_10_20
Ogrē, 2020. gada 1. oktobrī

SIA "Aijas skola" reģistrācijas numurs 40103550979 turpmāk tekstā saukta
Autoskola no vienas puses, un Vārds Uzvārds, personas kods 000000-00000
turpmāk tekstā Kursants no otras puses (abi kopā tupmāk tekstā Puses), noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Autoskola apņemas izmantot tehniskās un organizatoriskās iespējas, lai veiktu
Kursanta apmācību „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas
iegūšanai un viņa sagatavošanu attiecīgo eksāmenu kārtošanai Ceļu satiksmes
drošības direkcijā (turpmāk – CSDD).
2. Apmācības izmaksas un norēķinu kārtība
2.1. Līgumā paredzēto pakalpojumu cena par teorētisko apmācību ir 70,00
(septiņdesmit eiro) EUR saskaņā ar apstiprināto Autoskolas cenrādi, samaksa
jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no kursu sākuma;
2.1.1. Teorijas kursa cena ir 70,00 (septiņdesmit eiro) EUR, ja Kursants izvēlas
instruktorus, kuriem ir līgums ar Autoskolu;
2.1.2. Ja Kursants izvēlas instruktoru no citas autoskolas, teorijas kursa cena ir
150,00 (viens simts piecdesmit eiro) EUR.
2.2. Kursants samaksā par reģistrāciju grupā 35,00 (trīsdesmit pieci eiro) EUR
Līguma slēgšanas dienā;
2.3. Maksa par Pirmās palīdzības kursu Autoskolā ir 40,00 (četrdesmit eiro) EUR
2.4. Kursants veic Līguma summas apmaksu skaidrā naudā Autoskolas kasē vai ar
pārskaitījumu tās kontā;
2.5. Līguma 2.1. punktā noteiktā cenā neietilpst samaksa par obligāto medicīnisko
komisiju, pirmās medicīniskās palīdzības kursiem, praktiskās braukšanas
stundām, reģistrāciju grupā, eksāmenu kārtošanu Autoskolā un CSDD.
Braukšanas apmācības maksa un apmaksas kārtība tiek noteikta atsevišķā līgumā
starp instruktoru un Kursantu
2.6. Braukšanas apmācība: maksa par obligātajām 20 a/h jāieskaita Autoskolas
kontā pirms braukšanas apmācības uzsākšanas. 15,00 (piecpadsmit eiro) EUR par
a/h. Šajā maksā neietilpst figūru laukuma izmantošana, 3,00 (trīs eiro) EUR par
a/h
2.7. Ja Kursants nav apmeklējis teorētiskās nodarbības un vēlas turpināt apmācību
citā grupā, vai atkārtoti noklausīties teorētisko kursu, šī pakalpojuma cena ir
70,00 (septiņdesmit eiro) EUR.
2.8. Ja Kursants neapmeklē kādu nodarbību, tad moduli nepieciešams noklausīties
piesakoties citā grupā, šāda pakalpojuma cena ir 10,00 (desmit eiro) EUR par
katru moduli. Ja tas nav iespējams, jāpiesakās uz fakultatīvo nodarbību citā laikā.
Fakultatīvās nodarbības cena par katru moduli ir 50.00 (piecdesmit) EUR;
2.9. Ja Kursants neierodas uz braukšanas nodarbību, tad par nodarbību tiek iekasēta
pilna samaksa (izņemot attaisnojošu iemeslu, piem. saslimšanu, uzrādot ārsta
zīmi );
2.10. Kursantam par neierašanos uz braukšanas nodarbību jāpaziņo vismas 24 h līdz
nodarbībai;

2.11. Rēķina apmaksas termiņu neievērošanas gadījumā ilgāk par 3 mēnešiem,
apmācība tiek anulēta un iemaksātas summas zaudētas;
2.12. Braukšanas apmācības obligātās braukšanas stundās jāizbrauc 4 .mēnešu laikā
no teorētiskās apmācības pabeigšanas, pretējā gadījumā iemaksātā summa tiek
anulēta;
2.13. Autoskolas braukšanas eksāmens ar mehānisko ātrumkārbu 35,00 (trīsdesmit
pieci eiro) EUR un ar automātisko ātrumkārbu 40,00 (četrdesmit eiro).
3. Autoskolas pienākumi un tiesības
3.1. Organizēt un veikt teorētisko priekšmetu pasniegšanu Kursantam atbilstoši
2010.gada 13.aprīļa LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.358. apstiprinātajai
Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmai.
3.2. Nodrošināt apmācību telpās ar nepieciešamo aprīkojumu (datori, uzskates līdzekļi
un tml.).
3.3. Nodrošināt Kursantu ar mācību automašīnu un instruktoru praktiskās braukšanas
apmācībai.
3.4. Ja Kursants neapmeklē teorētisko priekšmetu nodarbību, viņam jānoklausās
attiecīgais modulis citā grupā;
3.5. Pēc Līguma termiņa beigām, Autoskola apņemas nesaglabāt Kursanta
dokumentus.
3.6. Apmācību karti Kursantam izsniedz pēc apmaksas veikšanas par obligātajām
braukšanām.4. Kursanta pienākumi un tiesības
4.1. Pēc Autoskolas pieprasījuma iesniegt dokumentus (pasi vai identifikācijas karti)
un patiesu informāciju par sevi, kas nepieciešama Kursanta reģistrācijai.
4.2. Apmeklēt teorētiskās nodarbības saskaņā ar Autoskolas sastādīto grafiku.
4.3. Veikt apmaksu par apmācību saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. CSDD mājas lapā www.csdd.lv ir publicēta visa informācija par Valsts eksāmenu
kārtošanu.
4.5. Ja Kursants nozaudē mācību braukšanas karti, atjaunošanas maksa ir 15,00
(piecpadsmit) EUR
4.6. Pēc teorijas beigšanās nokārtot ieskaites un Autoskolas eksāmenus teorijā.
5. Autoskolas ieskaites un eksāmeni
5.1. Autoskolas ieskaites un eksāmeni jākārto šādā secībā:
• Ieskaite teorijā 30 jautājumi un 1 pieļaujamā kļūda. Skolas ieskaites derīguma
termiņš ir divas nedēļas;
• Skolas eksāmens teorijā 2 reizes bezmaksas, par katru nākamo reizi jāmaksā
5,00 (pieci eiro) EUR;
• Skolas eksāmenu atļauts kārtot tikai vienu reizi dienā. CSDD teorijas eksāmens
ir jākārto divu nedēļu laikā pēc Autoskolas eksāmena nokārtošanas;
• Pēc braukšanas apmācības pabeigšanas pie Instruktora, Kursants kārto skolas
braukšanas eksāmenu;
• Skolas braukšanas eksānemu atļauts kārtot vienu reizi dienā. Lai eksāmens
būtu nokārtots, nedrīkst pieļaut nevienu NEPIETIEKAMU kļūdu!
• Mēneša laikā pēc skolas braukšanas eksāmena nokārtošanas jāpiesakās uz
valsts braukšanas eksāmenu, ja tas netiek izdarīts, skolas eksāmens jākārto
atkārtoti!
5.2. Kursants netiek pielaists pie skolas un Valsts eksāmeniem, ja neievēro Līguma
4.2. un 4.3. punkta noteikumus.
5.3. Ja praktiskā braukšanas apmācība ir pabeigta pie instruktora, kuram nav spēkā
esošā sadarbības līguma ar SIA „Aijas Skola”, tad Kursantu uz eksāmenu norīko
un braukšanas karti aizpilda, atbilstoši CSDD prasībām, attiecīgā autoskola, kurai
ir aktīvs sadarbības līgums ar šo instruktoru.
5.4. Ja mācību laikā Ministru kabineta 131. punktā tiks pieņemti jauni noteikumi, kuri
var ietekmēt apmācību procesu, tad skolas ieskaišu un eksāmenu secība var tikt
mainīta.

6. Pušu atbildība un strīdu risināšana
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par šajā Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un
pienācīgu izpildi.
6.2. Kursants piekrīt un Autoskola ir tiesīga veikt Kursanta personisko datu
apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu CSDD).
Datu apstrādes mērķis ir Kursantu uzskaite, pakalpojumu sniegšana.
6.3. Visus no Līguma izrietošos strīdus un domstarpības Puses centīsies atrisināt
pārrunu ceļā savā starpā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos pārrunu ceļā, strīds
var tikt nodots atrisināšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
7.1. Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos.
7.2. Līgums izbeidzas pirms termiņa līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties
vai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7.3. Autoskola ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu gadījumā, ja Kursants neievēro
Līguma 2.2. vai 4.3. punkta noteikumus. Šajā gadījumā Autoskola brīdina
Kursantu par gaidāmo Līguma laušanu vienu nedēļu iepriekš. Ja Kursants pēc
brīdinājuma saņemšanas novērš pārkāpumus, Līgums netiek lauzts.
7.4. Līgums ir spēkā trīs gadus no tā parakstīšanas dienas, ja ir izpildīts līguma 4.3.
punkts.
8. Pārējie noteikumi
8.1. Puses ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem
8.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 lapām latviešu valodā. Visiem
eksemplāriem un pielikumiem ir vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem
vienu Līguma eksemplāru.
8.3.Puses ir noslēgušas šo distances Līgumu no brīža kad Kursants ir veicis iemaksu
par reģistrācijas maksu Autoskolas kontā
9.Atteikuma tiesības
9.1.Kursantam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma
noslēgšanas dienas, neminot iemeslu, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav
izmantots.
9.2.Lai izmantotu atteikuma tiesības, Kursantam ar nepārprotamu paziņojumu
(piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, e-pastu) mūs – Autoskolu ir jāinformē par
lēmumu atteikties no šā Līguma. Kursants var izmantot atteikuma veidlapas
paraugu, bet tas nav obligāti. Mūsu tīmekļa vietnē [norādiet interneta adresi]
Kursants var arī elektroniski aizpildīt un iesniegt atteikumu. Ja Kursants
izmanto šo iespēju, Autoskola nekavējoties pa e-pastu Kursantam apstiprina
šāda atteikuma saņemšanu.
9.3.Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par
atteikuma tiesību izmantošanu Kursants nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa
beigām.
9.4.Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot šādos gadījumos:
9.4.1.pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas, t.i. 14 dienas;
9.4.2.ja ir uzsākta pakalpojuma sniegšana.
9.5.Atteikuma radītās sekas
9.5.1.Ja Kursants atteiksieties no šā Līguma, Autoskola Kursantam atmaksā
visus no Kursanta saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Autoskola tiek
informēta par Kursanta lēmumu atteikties no šā Līguma. Atmaksāšana tiks
veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Kursants izmantoja
sākotnējam darījumam, ja vien Kursants nav skaidri paudis piekrišanu to
darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Kursanta saistībā ar šādu atmaksāšanu
netiks iekasēta nekāda maksa.
10.Pušu rekvizīti

Autoskola
SIA "Aijas skola"
Reģ. Nr.: 40103550979
Juridiskā adrese:
Gladiolu iela 8, Ogre, Ogres nov., LV-5041
Konts: LV42HABA0551033516544
E-pasts: ogre@autoskolatigeris.lv
Tālr.: 29418146

Kursants
Vārds Uzvārds: Vārds Uzvārds
Personas Kods: 000000-00000
Deklarētā dzīvesvieta:
Parauga Iela 1-23, Ogre
Dokumenta Numurs: LV1234567
E-pasts: epasts@gmail.com
Tālr.: 21234567

