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Izglītojamo ieskaitīšanas un atskaitīšanas 
NOTEIKUMI 

 
1. No izglītības programmu vispārīgiem un specifiskiem mērķiem izriet  izglītības 
programmu apgūšanas līmenis un tam atbilstoša interesenta iepriekšējā teorētiskā un 
praktiskā sagatavotība un profesionālās pilnveides iespējas. 
 
2. MRK ‘’Zerko” uzņem izglītojamos, kuri uzņemšanas brīdī sasnieguši 18. gadu 
vecumu. 
 
3. Izglītojamajam ir jābūt ne mazāk, kā  pamatizglītībai šādās specialitātēs (2.kv. līmenis) 
3.1.Matroži –mācību ilgums 3 mēneši, neieskaitot no 2-6 mēneši prakse uz kuģiem jūrā ; 
3.2.Motoristi – mācību ilgums 3 mēneši, neieskaitot no 2-6 mēneši prakse uz kuģiem 

jūrā; 
4. Izglītojamajam ir jābūt ne mazāk, kā  vidējai izglītībai šādās specialitātēs (3.kv. 

līmenis): 
4.1.”Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā”. Mācību ilgums  
        6 mēneši ar darba stāžu uz kuģiem ne mazāk kā 24 mēneši. 
4.2. “Mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 750 kW”. Mācību ilgums 6 

mēneši ar iepriekšējo darba stāžu ne mazāku kā 24 mēneši.  
4.3. Uzņemot mācībās praktiķus ar praktisko darba stāžu uz kuģiem attiecīgā specialitātē  
      ar pretendentiem tiek izvestas pārrunas par konkrētiem jautājumiem, kas skar izvēlēto 

specialitāti.   
5. Interesenti tiek vispusīgi informēti par apgūstamo programmu, tās apgūšanas   
      nosacījumiem ar mērķi veikt zināšanu pašnovērtējumu. Informācija tiek  
      nodrošināta ar reklāmas palīdzību, telefoniski vai pārrunu veidā. Informācija  
      ietver ziņas par izglītības programmas apjomu, mācāmiem priekšmetiem,   
      programmas mērķiem un uzdevumiem, paredzamo praksi un rezultātu, mācību  
      noslēguma pārbaudījumu, maksu par programmu, par apgūto zināšanu apliecinošo 
      dokumentu saņemšanu.  
 
6. Izglītojamajam, kas piesakās uz programmas apgūšanu, tiek izskaidrota viņa            
    atbildība par savu spēju un vajadzību novērtēšanu pirms programmas uzsākšanas. 
 
 7. Uz mācībām var pieteikties pa telefonu vai personīgi. Pēc saskaņošanas tiek  
     noslēgta vienošanās, rakstveida – līgums par profesionālās tālākizglītības apguvi  
    un iesniegti šādi dokumenti: 
• Pieteikuma iesniegums; 
• Pases kopija; 
• Izglītības  dokumentu;  
• Jūrnieku medicīnas sertifikāts; 
• 6 fotogrāfijas 3,5x4,5; 
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• ja ir tiesības atbrīvot no mācību programmas prakses daļas, jūras cenza apliecību vai 
jūrnieku grāmatiņu ar darba pieredzi ne mazāk kā 24 mēneši. 
 
 8. Līgumā tiek noteikts: 
• izglītības programma, ko apgūst, tās apjoms, realizēšanas laiks un mācību laika plāns; 
• pakalpojums, ko apņemas sniegt izglītības iestāde; 
• līgumslēdzēju pušu atbildība , tiesības un pienākumi; 
• mācību maksas apjoms un maksāšanas grafiks. 
 
  9. Pēc atbilstošas mācību programmas līgumu noslēgšanas, tiek komplektētas  
      mācību grupas. Grupas tiek veidotas pēc valodas prasmes principa. 
 
 10. Izglītojamo ieskaita mācību grupā ar direktora rīkojumu.  
 
11. Izglītojamais var lauzt līgumu, ja: 
 
11.1. Veselības stāvoklis neļauj turpināt mācības (tiek uzrādīts veselības iestādes ārstu 

slēdziens); 
11.2. Personīgu iemeslu dēļ. 
 
12.Par vēlēšanos lauzt līgumu izglītojamais raksta iesniegumu ne vēlāk, ka 1 nedēļu  
        pirms mācību pārtraukšanas, norādot iemeslu. 
 
13. Izglītības iestāde var lauzt līgumu, ja : 
13.1.Izglītojamais neapmaksā mācību maksu vairāk, kā vienu mēnesi; 
13.2.Atsakās no prakses jūrā; 
13.3.Nepilda prakses programmu un neievēro kuģa iekšējā reglamenta noteikumus. 
 
14. Ja tiek lauzts līgums, ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu  izglītojamais tiek  
      atskaitīts no izglītības iestādes. 
 
15. Ja izglītojamais tiek atskaitīts mācību maksa netiek atmaksāta. 
 
16. Ja izglītojamais ir atskaitīts 11. punkta iemesla dēļ, viņam ir tiesības uz iesnieguma 

pamata atjaunot mācības ar nākošo grupu un turpināt mācības no pārtrauktās 
programmas daļas. Par mācībām jāmaksā par apgūstamās programmas daļu. 

 
17 Pārējos gadījumos izglītības programmas jāapgūst no sākuma. 
 
18 .Par nepieciešamību lauzt līgumu izglītības iestādes vadītājs ziņo pedagoģiskās  
      komisijas priekšsēdētājam. Ja nav iespējams ar izglītojamo vienoties par  
      atskaitīšanas noteikumiem, tiek sasaukta pedagoģiskā padome, kura iesaka  
      risinājuma variantu. 
 
20. Visi grozījumi un papildinājumi līgumā tiek izdarīti pusēm savstarpēji rakstveidā  
      Vienojoties, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
 
21. Strīdus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, kārtot LR  
      likumos noteiktā kārtībā. 
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