
Labdien!

Paldies, ka izvēlējāties mūsu autoskolu! Zemāk Jūs atradīsiet noderīgu informāciju, kas Jums palīdzēs 
apmācības laikā:

1) Pirms grupas sākuma Jūs saņemsiet SMS ar saiti, lai varētu pieslēgties nodarbībam. Ja turpmāk 
nesaņemsiet citus noradījumus, tad lai pieslēgtos katrai nākamai nodarbībai jāizmanto to pašu saiti. 

2) Pieslēdzoties nodarbībai, Jums būs jānorada savi dati (vārds, uzvārds) tāpat kā pasē, lai sistēma Jūs 
varētu identificēt.

3) Visu nodarbību laiku jābūt ieslēgtai kamerai. Jūs varat izslēgt un ieslēgt mikrofonu tikai tad, ja vēlaties 
kaut ko pateikt.

4) Jūs varat izlaist nodarbību, bet labāk to nedarīt, jo nokavētā nodarbība būs jāklausās kopā ar citu grupu, 
kā arī tas ir maksas pakalpojums.

5) Ja neesat noslēdzis līgumu ar autoskolu, tad to varat izdarīt birojā vai sazināties ar mums pa tālruni, ar 
lūgumu nosūtīt līgumu pa e-pastu.

6) Papildus šim apmācības veidam (tiešsaistes lekcijas), nemainās pārējie nosacījumi un noteikumi 
apmācību nokārtošanai. Autoskola veic apmācību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 358

7) Ja vēl neesat pabeidzis pirmās palīdzības kursus, to varat izdarīt attālināti, vairāk informācijas skatīt 
šeit: https://credoautoprieks.lv/lv/musu-pakalpojumi/pirmas-palidzibas-kursi/ Katru trešdienu mēs veidojam 
grupu un pasniedzējs Jums nosūta mācību materiālus un uzdevumus, pēc kuru izpildīšana aicina uz 
individuālu praktisko nodarbību (Rīgā).

8) Diemžēl, medicīnisko komisiju gan pie mums, gan CSDD pašlaik nevar nokārtot. To Jūs varat iziet tikai 
pie sava ģimenes ārsta.

9) Birojs (Rīgā) ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9:00 - 17:00. Mēs vienmēr priecājamies Jūs 
redzēt, tomēr šajā laikā ir vērts ievērot drošību un mūsu biroju bez īpašas vajadzības neapmeklēt. Līgumu 
Jūs varat noslēgt attālināti un maksājumus var veikt caur internetbanku, mūsu rekvizīti: SIA AUTOSKOLA 
CREDO AUTOPRIEKS, LV14HABA0551038525158 (maksājuma uzdevumā norādiet savu personas kodu 
vai līguma nr.)

10) Pēc teorijas kursa nokārtošanas Jums būs jānokārto teorijas eksāmens autoskolā. To varat izdarīt mūsu 
birojā darba dienās- Raiņa bulvārī 25, plkst. 9:00 - 17:00, bez iepriekšēja pieraksta.

11) Lai sāktu braukt, Jums jāapmaksā obligātas braukšanas autoskolā. To varat izdarīt ar pārskaitījumu. 
Darba dienas laikā pēc apmaksas, Jūs savā e-pastā saņemsiet braukšanas kodus (tik, cik braukšanas būsiet 
apmāksājis), tie būs jauzrāda instruktoram. Tādējādi instruktors zinās, ka kodi ir apmaksāti.

12) Ja jūs vēl neesat izvēlējies instruktoru, mūsu ieteikumi (B kategorija):
Andrejs Kuzņecovs, VW Golf, manual. kārba, 29265169
Igors Mihaiļenko, VW Golf, manual. kārba, 27046386
Aigars Gūtmanis, BMW 2, automāts, 26621937
Visu instruktoru saraksts ir šeit: https://credoautoprieks.lv/lv/instruktori-un-pasniedzeji/instruktori/ Vienkārši 
piezvani un piesakies uz nodarbībam!

13) Pēc braukšanas nodarbību apmaksas, neaizmirstiet birojā paņemt savu apmācības kartiņu. Šis ir 
oficiāls dokuments, kas reģistrēts CSDD. Apmācības karte Jums nepieciešama:
- braukšanas nodarbībās (instruktors tajās atzīmē nodarbības)
- pēc teorijas nokārtošanas autoskolā (jānodod reģistrācijai autoskolā)
- pēc braukšanas eksāmena nokārtošanas (jānodod reģistrācijai autoskolā)

14) Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā par apmācības procesu autoskolā, kā arī ieteikumi, sūdzības, 
komentāri, lūdzu, informējiet mūs! Mēs strādājam un attīstamies priekš Jums, jo klients mums ir 
vissvarīgākais!


