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Papildu informācija par semināriem:  

E-pasts: apmacibas@tuv-nord.lv Tālrunis : +371- 22318572  
TUV NORD Baltik internetvietnē: https://www.tuv-nord.com/lv/lv/pakalpojumi/apmacibas/ 

 

 

TE SIA “TUV NORD Baltik” 
online apmācību semināri būvspeciālistiem 

 

TE SIA “TUV NORD Baltik” Mācību centrs piedāvā online apmācību seminārus video formātā, kurus Jūs 
varat noskatīties jebkurā Jums ērtā laikā un vietā, izmantojot interneta pieslēgumu. Online semināri 
būvniekiem tiek nodrošināti ar attiecīgiem Latvijas Būvinženieru Savienībā atzītiem sertifikātiem par 
semināru un dod kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.  
 

TE SIA “TUV NORD Baltik” Mācību centrs piedāvā profesionālas pilnveides seminārus būvniecības 
aktuālajos jautājumos, kuru programmas ir apstiprinātās Latvijas Būvinženieru Savienībā un ir obligāti 
apgūstamas profesionālās pilnveides ietvaros.  
 

ONLINE APMĀCĪBU SEMINĀRU NOTEIKUMI 
 

1. Pieteikumi semināriem ir pieejami: 
- interneta mājas lapā www.tuv-nord.lv; 
- nosūtot pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@tuv-nord.lv. 

2. Pēc pieteikuma nosūtīšanas divu darba dienu laikā Jūs uz e-pastu saņemsiet apstiprinājumu par 
pasūtījuma veikšanu un rēķinu. 
3. Rēķins tiek izrakstīts personai, kura norādīta pieteikumā kā maksātājs (fiziska vai juridiska 
persona).  
4. Samaksa par semināru veicama ar bankas pārskaitījumu pilnā apmērā.  
5. Pēc apmaksas veikšanas Jums uz e-pastu tiks nosūtīti apmācību materiāli un piešķirta pieeja online 
apmācību semināram, kuru Jūs varēsiet noskatīties jebkurā Jums ērtā laikā un vietā.  
6. Online apmācību semināriem tiek nodrošināta: 

- pieejamība vienu mēnesi no piekļuves piešķiršanas brīža; 
- semināra atkārtota skatīšanās neierobežotas reizes; 
- iespēja “patīt” semināru atpakaļ uz Jūsu izvēlēto brīdi; 
- bloķēšana funkcijai “patīt” video uz priekšu, tādejādi nodrošinot, ka seminārs tiek noskatīts; 
- jautājumu uzdošana video skatīšanās laikā. Ja netiek sniegta atbilde uz jautājumu, tad video 

tiek apturēts, sniedzot atbildi, skatīšanās tiek atjaunota; 
- iespēja saņemt atbildes uz Jūsu interesējošajiem jautājumiem par semināru uz Jūsu e-pastu 

(atbilde tiek sniegta 5 darba dienu pēc jautājumu saņemšanas). 
7. Online video- semināra ilgums ir 4,5 astronomiskās stundas.  
8. Pēc apmācību video-semināra noskatīšanas un atbildēm uz kontroljautājumiem, Jums 3 darba 
dienu laikā uz e-pastu tiks nosūtīta apliecība (PDF un eDoc formātos) par semināra noklausīšanas. 
9. Veicot dalības maksājumu, Jūs apstiprināt, ka piekrītat Reģistrācijas un samaksas noteikumiem. 
 

Informācijai: TUV NORD Baltik ir noslēgts līgums ar LBS un visas mācību programmas ir saskaņotas ar LBS. Par 
mūsu semināru noklausīšanos LBS piešķir punktus. Būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu organizatoru 
sarakstā esam ar Nr. 24:   
http://www.buvinzenierusavieniba.lv/buvspecialistu-kvalifikacijas-celsanas-kursu-organizatoru-saraksts 
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