
Par CSN pasniedzēju un instruktoru teorētiskās apmācību pēc programmas 

”Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība”. 
 
 
Kursu organizācijas secība: 
1. CSDD reģistrē personas, kuras vēlas iziet apmācību. 
2. Saskaņā ar līgumu ar CSDD, apmācību veic biedrība “Mobilitātes izglītības un tehnoloģiju 

attīstības centrs”. 
3. Plānotais apmācības sākuma datums tiek saskaņots starp CSDD un biedrību. 
4. Nodarbības iepriekšējās reizes tika plānotas Ķīpsalā piektdienās no 16:30 līdz 21:50 un 

sestdienās no 9:15 līdz 15:05. Ir iespējams cits plānojums, ja tas ir izdevīgs kursantiem. 
5. Biedrība sūta kursantiem informāciju un jautā par piedalīšanos kursos, kā arī lūdz rekvizītus 

līgumu un rēķinu veidošanai. 
6. Kursanti apstiprina vai noraida plānoto piedalīšanos kursos, atsūta biedrībai rekvizītus. 
7. Biedrība izsūta rēķinus, kas ietver arī apmaksu par kursu organizēšanu EUR 240, t.sk pvn 

21%, apmaksājamu vismaz nedēļu pirms plānotā kursu datuma.  
8. Tiek sagatavoti līgumi, kurus var parakstīt fiziski vai elektroniski. 
9. Kad biedrība saņem apmaksu 240 EUR par kursu organizēšanu vismaz no 10 dalībniekiem, 

tiek apstiprināta kursu uzsākšana. 
10. Saņemtā apmaksa tiek atmaksāta atpakaļ, gadījumā, ja kursi tiek atcelti un kursants nevēlas 

attiecināt samaksu uz nākamo piedāvāto kursu datumu. 
11. Pilna samaksa par kursu teorētisko daļu jāveic vēlāk vienā vai divos maksājumos. 
12. Pilna samaksa par praktisko braukšanu instruktoru kandidātiem jāveic līdz braukšanas 

uzsākšanai. Praktisko braukšanu var veikt arī pēc teorētiskās daļas eksāmena. 
13. Ja kursants pārtrauc piedalīties apmācībā, samaksu par kursiem nevar atgūt, bet apmaksu 

par neapgūtajiem moduļiem var pārnest uz nākamo apmācības grupu. 
14. Kursu noslēgumā ir kursu beigšanas eksāmens, kurš var tikt veidots no atsevišķām daļām, 

atbilstoši CSDD eksāmena struktūrai. Kursantiem jāizpilda arī vairāki mājasdarbi. Atkārtots 
kursu beigšanas eksāmens par papildus maksu, daudzkārtēju mēģinājumu vēlmes 
samazināšanai. 

15. CSDD parasti nodrošina teorijas eksāmenu, saskaņojot ar kursantu grupu, pāris nedēļu laikā 
pēc kursu beigšanās. Braukšanas eksāmenu kursanti drīkst kārtot pēc braukšanas apjoma 
pabeigšanas. 

 
Apmaksa: 
Pasniedzēju un instruktoru teorētiskās apmācība. 
No katra kursanta: 
EUR 3.50+pvn par teorētiskās apmācības mācību stundu, maksājami pirmajā apmācību mēnesī. 
EUR 18+pvn par praktiskās braukšanas mācību stundu, maksājami pirms braukšanas uzsākšanas. 
EUR 198.35+pvn=240 par kursu organizēšanu, maksājami nedēļu līdz kursu plānotajam 
sākumam, kas tiek izmantota izdevumiem, kas nodrošina kursu norisi nolīgtajā laikā. Kursantiem, 
kuri atceļ vai pārceļ savu piedalīšanos apmācībā, apmaksu par kursu organizēšanu neatgriež. 
 
Kopējās maksas: 
Ceļu satiksmes noteikumu pasniedzējiem (198.35 + 3.5 x 132) x 1.21 = 799.02 EUR 
Braukšanas apmācības instruktoriem, kā arī ceļu satiksmes noteikumu pasniedzējiem, kas mācās 
arī par instruktoru par teorētisko daļu (198.35 + 3.5 x 150) x 1.21 = 875.25 EUR, par braukšanu 
 26 x 18*1.21 = 566.28 EUR, kopā ar pvn 1441.53 EUR. 
 

Jautājumus adresēt Jurim Kreicbergam auto@rtu.lv tel. 29245628. 
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