
Biedrības “Autotransporta profesionālās kompetences centrs” 
Autopārvadātāju uzņēmēju profesionālās kompetences kursi 

 
 
Kursu organizācijas secība: 
 
1. Personas, kas interesējas par kursiem, atsūta e-pastu uz auto@rtu.lv, izsakot interesi 

par apmācību. 
2. Kad saņemti vismaz 15 pieteikumi, biedrība izsūta vispārēju informāciju par kursiem un 

informē par iespējamo kursu norises laiku. 
3. Kad kursu organizatori novērtē, ka iespējama kursu sākšana konkrētā datumā, datums 

tiek publicēts mājaslapā http://auto.rtu.lv/lv/ieraksts/apkc un kursantiem tiek izsūtīts 
informatīvs e-pasts par iespējamo kursu sākšanu un kursu reģistrācijas kartīte rēķinu 
sagatavošanai. 

4. Kursanti atsūta reģistrācijas kartīti un apstiprina plānoto piedalīšanos kursos. 
5. Kad tiek saņemtas vismaz 10 kartītes ar piekrišanu mācīties paredzētajā laikā, biedrība 

izsūta elektroniskus rēķinus par kursu organizēšanu un apmācību. Rēķins ietver 50 EUR 
par kursu organizēšanu noteiktā datumā ar apmaksas laiku pirms kursu sākuma un 
pārējo summu par apmācību. Rēķinu var apmaksāt pa daļām (vispirms 50 EUR, līdz 
apmācības pirmās nedēļas beigām – atlikušo summu). 

6. Kad saņem apmaksu 50 EUR par kursu organizēšanu no 9 dalībniekiem, tiek apstiprināta 
kursu uzsākšana. 

7. Saņemtā apmaksa tiek atmaksāta atpakaļ, ja apmaksu līdz kursu sākuma datumam veic 
mazāk nekā 9 kursanti, un kursi tiek atcelti un kursants nevēlas attiecināt samaksu uz 
nākamo piedāvāto kursu datumu, vai, ja kursi tiek atcelti citu iemeslu dēļ. 

8. Plānotajā datumā tiek uzsākta apmācība. Apmācība notiek darba dienu vakaros no 
16:30 līdz 21:40 (6 x 45 minūtes + starpbrīži). 

9. Kursu noslēgumā ir kursu beigšanas eksāmens. 
10. Biedrība vienojas ar Autotransporta direkciju par profesionālās kompetences eksāmena 

laiku. 
11. Kursantiem ir iespēja kārtot profesionālās kompetences eksāmenu paredzētajā laikā vai, 

saskaņojot ar Autotransporta direkciju, kopā ar citu grupu. 
 
Apmaksa: 
No katra kursanta: 

1. EUR 50 par kursu organizēšanu paredzētajos datumos, kas tiek izmantota 
izdevumiem, kas nodrošina kursu norisi nolīgtajā laikā. Kursantiem, kuri atceļ vai 
pārceļ savu piedalīšanos apmācībā, apmaksu neatgriež. 

2. Atkarībā no apmācības veida 

 kravu vai pasažieru pārvadājumi 249 EUR (kopā 299 EUR); 

 kravu un pasažieru pārvadājumi 299 EUR (kopā 349 EUR) 

 
 

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

Apmācību veic biedrība “Autotransporta profesionālās kompetences centrs” Nr. 

40008279416, Ķīpsalas iela 6b, Rīga, LV-1048.  

Kursu notiek Rīgā, Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 6b-302 vai Paula Valdena 1-212. 
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