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1. ZIŅOJUMA PUBLISKOJAMA DAĻA 
 
 
1.1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
Pašlaik SIA “Mācīšanas un ražošanas kombināts Zerko” (turpmāk – ZERKO) piedāvā 
tālākizglītības programmas personām, kuras vēlas iegūt jūrnieka profesionālo kvalifikāciju 
3. vai 4. LKI līmenī. Programmu absolventi var strādāt par virsniekiem uz mazizmēru 
kuģiem, vai par ierindas jūrniekiem uz kuģiem bez ierobežojumiem. Turklāt, mūsu 
absolventi saņem Latvijas Jūras administrācija (LJA) sertifikātu darbam uz ārzemju 
karogu jūras kuģiem atbilstoši Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanas, 
sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija). 
  
Jūrnieku izglītības programmu satura izveidošana un īstenošana notiek LJA Jūrnieku 
reģistra uzraudzībā atbilstoši LR Profesiju standatu un STCW Konvencijas prasībām.  
Profesionālo mācību priekšmetus pasniedz kuģu inženieri un kuģu vadītāji.  

 
1.2. Iestādes darbības pamatmērķi (misija, vīzija, vērtības cilvēkcentrētā veidā,  iepriekšējo 
mācību gadu prioritātes un rezultāti) 

 
ZERKO darbības pamatmērķis un prioritāte ir nodrošināt absolventu kvalifikācijas 
atbilstību starptautisko un LR normatīvo aktu prasībām, kas ir jūrnieka darbā iekārtošanas 
galvenais kritērijs. 
 
Kopš ZERKO nodibināšanas profesionālo izglītību ieguvuši vairāki tūkstoši kuģu 
speciālistu un strādnieku ar šādām iegūtām kvalifikācijām:    

 Kuģa vadītājs uz kuģiem mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā 
 Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW 
 Kuģu vadītājs uz kuģiem mazākiem par 50BT 
 Kuģa motorists 
 Kuģa matrozis 
 Kuģa sūkņu mašīnists  
 Rokas lokmetinātājs, gāzmetinātājs  
 Virpotājs  
 Atslēdznieks  
 Bocmanis 

 
1.3. Kritēriju izvērtējums, īpaši stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzība 

 
Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 Jūrnieku sagatavošanas programmu satura izstrādāšana un programmu īstenošana 
notiek atbilstoši kompetences standartiem, kuri ir noteikti STCW Konvencijā. LJA 
Jūrnieku reģistrs regulāri pārbauda programmu satura aktualizāciju atbilstoši 
grozījumiem STCW Konvencijā, kā arī programmu īstenošanas kvalitāti, 
izmantojot STCW Konvencijā noteikto kvalitātes vadības sistēmu un kvalitātes 
vērtēšanas metodiku.  

 Profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji tiek papildus apmācīti jūrnieku 
apmācīšanas un kompetences vērtēšanas tehnikai un metodikai atbilstoši STCW 
Konvencijas prasībām pēc Starptautiskas Jūrniecības organizācijas (IMO) 
rekomendētas programmas. 

 Kvalifikacijas prakse uz kuģiem jūrā tiek organizēta atbilstoši IMO rekomendētās 



prakses programmas, kura ir noteikta Jūras prakses žurnālā (On-board Training 
Record Book). Prakses uzdevumu izpilde tiek novērtēta pēc vērtēšanas kritērijiem, 
noteiktajiem STCW Konvencijas standartos. 

 
Turpmākās attīstības vajadzības 
Pašlaik absolventu sagatavošanas līmenis atbilst STCW Konvencijas kompetences 
standartu prasībām. Sakarā ar to, ka jūrnieku darba tirgus pieprasījumi periodiski mainās, 
STCW konvencijas standarti tiek periodiski aktualizēti. Lai mūsu absolventu sagatavotība 
atbilstu regulāri aktualizējamo kompetences standartu prasībām, nepieciešams regulāri 
aktualizēt izglītības programmu saturu un mācību procesa organizāciju.  
 

1.4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem (par iepriekšējo gadu), to īsa 
anotācija un rezultāti 

 
Iepriekšējā gadā nekādi lieli projekti netika īstenoti, jo mācību nodarbības ZERKO telpās 
tika pārtrauktas no 17.03.2020 - 31.05.2020 un 10.11.2020. – 31.04.2021. sakarā ar 
COVID-19 pandēmiju. 
 

1.5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 
 

Sadarbības līgumi ir noslēgti ar vairākām iestādēm un uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar 
jūrnieku profesionālo sagatavošanu, jūras prakses organizēšanu, kuģu remontu un jūrnieku 
darbā iekārtošanu. Sadarbība ar šādām institūcijām ir ļoti svarīga mācību procesa 
organizēšanai un kompetento kuģu speciālistu sagatavošanai. 

 
1.6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 
ZERKO programmās apmācāmo jūrnieku audzināšanas pamatā ir starptautisko konvenciju 
jūrniecības jomā prasības. Mūsu skolotāju un praktisko nodarbību instruktoru uzdevums 
ir iemācīt topošajiem jūrniekiem ne tikai tehnisko līdzekļu pareizu izmantošanu, bet arī 
būt gataviem strādāt kā vienai komandai un savlaicīgi sniegt biedram nepieciešamo morālo 
un fizisko palīdzību, bet avārijas gadījumos sniegt arī pirmo palīdzību cietušajiem.   

 

1.7. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) 
  

Nav 
 

1.8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem: 
 

1.8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 
 

Programmu pasniedz un to apguvi novērtē atbilstoši STCW konvencijas prasībām 
apmācīts, pasniedzamajā jomā kvalificēts un LJA Jūrnieku reģistra sertificēts instruktors–
vērtētājs (turpāk – instruktors). Instruktori, kuri nodrošina apmācības ar trenažieri, ir 
apmācīti darbam ar attiecīgā tipa trenažieri. 
 

Katrs instruktors reizi piecos gados apgūst mācību programmu pasniegšanas un 
kompetences vērtēšanas tehnikā un metodikā atbilstoši STCW Konvencijas un citu 
starptautisko normatīvo aktu prasībām. Šī prasība neattiecas uz instruktoriem, kuri pēdējo 
piecu gadu laikā ir apmeklējuši apmācības kursu vai semināru par STCW konvencijas 
standartiem un to pēdējām aktualizācijām. Instruktoru apmācību organizē LJA pēc IMO 
rekomendētās parauga programmas.  



 
1.8.2. Izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās 
 
Pašlaik profesionālās izglītības programmās apmācās 121 izglītojamais. 
 
1.8.3. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 
 
Kopš “MRK Zerko” nodibināšanas profesionālo izglītību ieguvuši vairāk nekā 2.5 tūkstoši 
kuģu speciālistu un strādnieku.    
 
1.8.4. Izglītību ieguvušo nodarbinātība 
 
Visu programmu absolventi ir nodarbināti. 
 
1.8.5. Apgūto prasmju izmantošana darba vietā 
 
Visu apgūto prasmju izmantošana ir garantēta ar STCW konvencijas standartiem un to 
ievērošanas uzraudzību ar Latvijas un citu kuģu karogu valstu inspektoriem.  
 
1.8.6. Riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā 
 
Jūrnieku izglītības programmās tiek uzņemtas tikai personas, kuras atbilst STCW 
konvencijas prasībām attiecībā uz jūrnieka veselību un kompetenci. MK 03.06 2014. 
Noteikumi Nr. 273 “Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa” nosaka 
jūrnieka un personas, kuru plāno ieskaitīt jūrnieku izglītības programmā, pēc kuras 
apgūšanas var saņemt jūrnieka kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, vēselības pārbaudes 
kārtību. Veselības pārbaudes veic LJA atzīts jūrnieku ārsts atbilstoši STCW konvencijas 
un 2006.gada konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC) prasībām. 
 
1.8.7. Profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū 
 
Starptautiskā Jūtniecības organizācija (IMO) apzina jūrnieku profesionālās izglītības 
programmu pieprasījumu darba tirgū, izmantojot globālo jūrnieku nodarbināšanas sistēmu, 
un periodiski veic STCW konvencijas standartu aktualizāciju. LR Satiksmes ministrija un 
Jūras administrācija veic attiecīgo normatīvo aktu aktualizāciju. Savukārt, jūrnieku 
profesionālās izglītības iestādes aktualizē esošās vai izstrādā jaunas izglītības programmas. 

 
1.8.8. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 
 
ZERKO veicina savu profesionālās izglītības programmu piejamību divos virzienos:  

 Programmu īsi apraksti tiek publicēti internetvietnē www.zerkokursi.com. Mūsu 
internetvietni katru dienu apmeklē gan jūrnieki no kuģiem, gan potenciālie studenti 
no Latvijas un citām valstīm. 

 Mēs esam nodibinājuši pastāvīgus kontaktus ar vairākiem uzņēmumiem, kuri 
nodarbojas ar kuģu remontu, jūrnieku apmācību un nodarbināšanu. 
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