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SIA “SC GROUP” savu darbību darbības veidos "Ar drošību un aizsardzību saistīto koncepciju, plānu un projektu izstrāde, 
konsultatīvo pakalpojumu sniegšana un menedžments, tajā skaitā personāla apmācība, nodarbību un mācību organizēšana un 
veikšana" veic saskaņā ar kvalitātes standarta ISO9001/2008 prasībām, ko apliecina SIA "Bureau Veritas Latvia" izsniegts 
kvalitātes vadības sistēmas atbilstības sertifikāts nr.DNKFRC94354A. 

 

 

                                        semināram, kas paredzēts: 
„Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas (apsardzes) personālam un uzņēmuma atbildīgajām 

personām, kuru pienākumi cieši saistīti ar Ostas iekārtas aizsardzību” 
Ieteicams:  

šajos objektos par drošību un aizsardzību saistītu pakalpojumu sniedzošu uzņēmuma vadītājiem, kā 
arī atbildīgajiem darbiniekiem, kuru pienākumi cieši saistīti ar kravas operāciju nodrošināšanu ar kuģi, 

bīstamām, ugunsnedrošām kravām un kam ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai apmeklēt IPZ, 
kas notiks šā gada 18. janvārī, laika posmā no pl. 09:00 līdz 13:00 (4 stundas). 

 
P.S. apmācību dalībnieku skaits ierobežots - nepārsniedzot 22 dalībniekus 

 
Pēc sadaļu aizpildīšanas lūdzam nosūtīt šo anketu pa 

faksu: 67691410, uz e-pastu: info@scgroup.lv; 
vai adresi: SIA „SC GROUP” 

Firsa Sadovņikova iela 21, Rīga, LV-1003, 
līdz 2013.gada 17. janvārim 

 
Pasākuma norises vieta: Firsa Sadovņikova ielā 21, Rīgā, SIA „SC GROUP” telpās. 
Lūdzam tabulu aizpildīt elektroniskā versijā par katru dalībnieku. 

Uzņēmuma/iestādes nosaukums:  
 
Adrese: 

Reģistrācijas Nr.:  Konta Nr.:  

Banka: 
Apmācību dalībnieka   
vārds: 

 
uzvārds: 

 
Personas kods: 

Ieņemamais amats:  
 
Tālrunis:  

 
Fakss:  

 
E-pasts:  

Datums: 
Atbildīgās personas:                                  
paraksts/atšifrējums 

Pēc šīs pieteikuma veidlapas saņemšanas Jums tiks nosūtīts rēķins uz Jūsu norādīto e-pasta vai faksa adresi. 
 

VIENA DALĪBNIEKA DALĪBAS MAKSU - 40 LATI (PLUS PVN 21% ) LŪDZAM IEMAKSĀT RĒĶINĀ NORĀDĪTAJĀ KONTĀ (RĒĶINA 

ORIĢINĀLS UN APMĀCĪBU APLIECINĀJUMS TIKS IZSNIEGTS UZ VIETAS PASĀKUMĀ); MAKSĀJUMA UZDEVUMA KOPIJA KALPOS PAR 

IEKĻŪŠANAS TALONU APMĀCĪBU TELPĀS. 
TIEM UZŅĒMUMIEM, KAS NORĪKOS 3 (TRĪS) UN VAIRĀK APMĀCĪBU DALĪBNIEKUS, KĀ ARĪ „LATVIJAS DROŠĪBAS BIZNESA 

ASOCIĀCIJAS” BIEDRIEM UN SIA „SC GROUP” SADARBĪBAS PARTNERIEM VAR BŪT PIEMĒROJAMA ATLAIDE LĪDZ 20%. 
 

Papildus informāciju par organizatoriskajiem jautājumiem var saņemt: sk. mājas lapā Web: http://scgroup.lv, pie 
Biroja vadītājas – Antras Barkānes, mob. tel.: (+371) 26427451, darba tel.: (+371) 67281413, vai pie 

Apmācību kursa vadītāja - Alda Krieviņa, mob. tel.: (+371) 29227329 
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