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Vispārīgi 

   Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Mācību ražošanas kombināts 
Zerko”” (turpmāk – MRK ZERKO) nodibināts 1993. gadā, Uzņēmumu reģistra reģistrācijas 
Nr. 40003155302, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360802187. Reģistrāciju apliecinoši 
dokumenti, iekšējas kārtības noteikumi un citi iekšējie un ārējie normatīvie dokumenti, uz 
kuriem ir atsauces šai kvalitātes rokasgrāmatā, ir pieejami pēc juridiskās adreses: Ganību 
dambis 38, Rīga, LV-1005. 
   MRK ZERKO izstrādā un īsteno jūrnieku profesionālās izglītības un jūrnieku mācību 

kursu programmas (turpmāk kopā – programmas) atbilstoši 1978. gada Starptautiskās 
konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk - 
STCW) prasībām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izglītības programmu 
apgūšana izglītojamiem dod iespēju iegūt otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un 
saņemt starptautiski atzītu kompetences sertifikātu darbam uz kuģiem. Pēc kursu apgūšanas 
persona saņem prasmju apliecību vai kursu apliecību, kas nepieciešama, lai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saņemtu vai atjaunotu kompetences sertifikātu. 
    MRK ZERKO Kvalitātes rokasgrāmatā (turpmāk – rokasgrāmata) ir aprakstīta kvalitātes 

vadības sistēma (turpmāk – KVS), kas izstrādāta atbilstoši 2015. gada 15. decembra Ministru 
Kabineta noteikumu Nr. 710 "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu 
sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 710) 
12.punkta prasībām.  

1. Kvalitātes politika un mērķi  

1.1. KVS darbības sfēra aptver:  
− mācību programmu saturu un īstenošanu,  
− mācību procesa organizēšanu un vadīšanu,  
− materiāli tehnisko resursu un informācijas nodrošināšanu. 

1.2. Kvalitātes politika ir vērsta uz atbilstības nodrošināšanu šādu normatīvo aktu prasībām: 
- 2015. gada 15. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 710 "Jūrnieku profesionālās 

sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" 
(turpmāk - MK noteikumi Nr. 710); 

 

- 2005. gada 22. novembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas 
noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 895); 

 

- 2017. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju 
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām” 

 

- 2009. gada 14. jūlija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 775 "Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.775); 

 

- 2011.gada. 24. maija Izglītības Ministrijas noteikumi Nr. 5 "Izglītības iestāžu un 
eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 
vērtēšanas metodika" (turpmāk - IZM noteikumi Nr.5); 

 

- 2012. gada 20. novembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 785 "Mācību prakses 
organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 
785); 

 

- 2005. gada 21. jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami 
valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 
un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļējo apguvi apliecinoši 
dokumenti" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 451); 

 

- 2011. gada 30.augusta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 662 "Profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmā" 
(turpmāk - MK noteikumi Nr. 662) prasībām; 
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- Citi normatīvie dokumenti profesionālās izglītības jomā.  
1.3. MRK ZERKO darbības kvalitātes mērķi ir mācību programmu satura un īstenošanas, 
mācību procesa organizēšanas un vadīšanas, kā arī materiāli tehnisko resursu un informācijas 
nodrošināšanas atbilstība šādu normatīvo aktu prasībām: 

− mācību programmu saturs atbilst Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 264 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem 
un kvalifikācijas pamatprasībām” un obligātiem profesiju standartiem. Ja 
vajadzīgas profesijas standarta nav, mācību programmas saturs ir jāsaskaņo ar 
Jūrnieku reģistru; 

− mācību priekšmeta satura detalizētais apraksts atbilst Starptautiskas Jūrniecības 
organizācijas (turpmāk - IMO) rekomendēta paraugkursa detalizētajam aprakstam. 
Ja tāda IMO paraugkursa nav, mācību priekšmeta satura detalizētais apraksts ir 
jāsaskaņo ar Jūrnieku reģistru; 

− mācību programmu formāts atbilst Valsts izglītības satura centra (VISC) 
noteiktajam formātam vai, ja tāda nav, Jūrnieku reģistra rekomendētajai 
paraugprogrammai; 

− mācību programmas īstenošana atbilst Ministru Kabineta noteikumos Nr. 710 
"Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un 
uzraudzības noteikumi "un Izglītības Ministrijas noteikumos Nr. 5 "Izglītības 
iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes vērtēšanas metodika" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem; 

− kvalifikācijas prakses organizēšana atbilst Ministru Kabineta noteikumu Nr. 785 
"Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība" noteiktajai 
kārtībai, bet tās rezultātu novērtēšana atbilst Jūrnieku reģistra rekomendētajā 
prakses grāmatā noteiktajiem kritērijiem; 

− profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises kārtība un vērtēšanas metodika atbilst 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmā" prasībām; 

− STCW konvencijas prasībām pakļauto mācību programmu un profesionālas 
kvalifikācijas eksāmena saturs un vērtēšanas kritēriji tiek izstrādāti un aktualizēti, 
ņemot vērā izmaiņas attiecīgajā profesijas standartā vai citā saistošajā normatīvajā 
aktā; 

− profesionālas kvalifikācijas apliecība tiek izsniegta atbilstoši Ministru Kabineta 
noteikumos Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās 
izglītības programmas daļējo apguvi apliecinoši dokumenti" noteiktajai kārtībai.  

2. Mācību centra organizatoriskā struktūra un funkcijas, kas nodrošina iestādes 
kvalitātes politikas, mērķa un plāna īstenošanu 

2.1. Ar kvalitātes nodrošināšanu saistītais personāls un tā funkcijas, kas nodrošina iestādes  
kvalitātes politikas, mērķa un plāna īstenošanu, ir sekojošs: 

− MRK ZERKO direktore – Mācību centra darbības uzraudzība un kvalitātes 
kontrole; 

− Mācību centra vadītājs – mācību programmu izstrādāšana, mācību procesa 
organizēšana un vadīšana; 

− Profesionālo priekšmetu pasniedzēji (apmācības instruktori) - profesionālo mācību 
priekšmetu detalizētā satura, stundu (nodarbību) plānu un pārbaudījumu jautājumu 
bāzes izstrādāšana, aktualizēšana un īstenošana; 

− Mācību centra lietvedības sekretāre - Kvalitātes vadības sistēma dokumentācijas 
uzturēšana. 
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2.2. Organizatoriskās struktūras shēmu (pielikums 1).  
2.3. Mācību procesu secības un mijiedarbības shēma (pielikums 2). 

3. Personāla kvalifikācijas prasības un programmas īstenošanā iesaistīto 
personu amatu apraksti un atbildības jomas 

3.1. Atbilstoši STCW konvencijas I/6. noteikuma prasībām Mācību centra vadītāja un 
profesionālo priekšmetu instruktoru profesionālas kvalifikācijas līmenis ir vienāds vai 
augstāks par apmācāmajiem piešķiramas profesionālas kvalifikācijas līmeni. 

3.2. Personāla profesionālas kvalifikācijas prasības un atbildības jomas ir aprakstītas amatu 
instrukcijās (izraksti no instrukcijām pielikumā 3). 

4. Administrācijas, mācībspēku un tehniskā personāla pieņemšanas darbā, 
apmācības, kompetences novērtēšanas un kvalifikācijas celšanas kārtība 

4.1. Personāls tiek nodarbināts uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata.  
4.2. Personāla darba drošības instruktāža un iepazīstināšana ar darba pienākumiem notiek 

darba vietā MRK ZERKO direktores uzraudzībā. Instruktāžas iziešanu jaunpieņemtais 
darbinieks apliecina ar parakstu instruktāžas reģistrācijas žurnālā. 
4.3. Mācību centra vadītāja un instruktoru papildu apmācība un sertificēšana notiek atbilstoši  

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 710"Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu 
sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" 10.punkta prasībām. Periodiska 
apmācība instruktora kvalifikācijas celšanai notiek ik pēc pieciem gadiem atbilstoši Ministru 
Kabineta noteikumu Nr. 710 "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu 
sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" 11. punkta prasībām. 
4.4. MRK ZERKO direktore regulāri, vismaz vienu reizi gadā, novērtē Mācību centra 

personāla kompetenci pēc darba rezultātiem, novērtējot to spējas sasniegt un uzturēt 1.3. 
punktā noteiktos kvalitātes mērķus, ņemot vērā apmācāmo pārbaudījumu rezultātus attiecīgajā 
programmā vai priekšmetā. Ja pārbaudes laikā tiek konstatētas neatbilstības, direktore izdod 
oficiālo rīkojumu par neatbilstību novēršanu un nosaka izpildes termiņu. 

5. Programmas izstrādāšanas, apstiprināšanas un aktualizēšanas kārtība 

5.1. Lēmumu par programmas izstrādāšanu vai aktualizēšanu pieņem MRK ZERKO 
direktore pēc darba tirgus pētīšanas, kura rezultātā tika konstatēts, ka ir nepieciešamība pēc 
šādiem speciālistiem, vai arī kad saņemts konkrēts pasūtījums no darba devēja konkrēto 
speciālistu sagatavošanai. 
5.2. Mācību centra vadītājs saņem no lietvedības sekretāres ziņojumu par izmaiņām 

normatīvajos aktos jūrnieku sagatavošanas jomā, izskata tos un, pēc MRK ZERKO direktoru 
rīkojuma, aktualizē programmas un mācību priekšmetu detalizēto saturu, iesaistot darbā 
instruktorus. 
5.3. Izstrādāto vai aktualizēto programmu apstiprina MRK ZERKO direktore, ar savu 

parakstu apliecinot to atbilstību 1.3. punktā noteiktajiem kvalitātes mērķiem. 

6. Mācību procesa plānošana, uzraudzība, programmas apguves gaitas un 
kvalitātes kontroles kārtība 

6.1. Katrs instruktors ir informēts un iepazīstināts ar attiecīgu mācību programmu un mācību 
plāniem un ir atbildīgs par to izpildi.  
6.2. Instruktori savas velmēs attiecībā uz programmu un mācību plānu papildināšanu vai 

izmaiņām tajos izsaka Mācību centra direktoram. 
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6.3. Nodarbību sarakstu sastāda sekretāre, iekļaujot tajā dienas, nodarbību laiku un vietu, kā 
arī instruktora uzvārdu. Nodarbību sarakstus izliek auditoriju tuvumā redzamā vietā. 
6.4. Nodarbību saraksta izpildi kontrolē Mācību centra direktors, atzīmējot konstatētas 

neatbilstības mācību grupas žurnālā. 
6.5. Nodarbību plānu izpildi un apmeklējumu pasniedzēji (instruktori) atzīmē mācību grupas 

žurnālā. 
6.6. Instruktori ziņo sekretārei par iespējamiem nodarbību nenoturēšanas gadījumiem vismaz 

3 dienas iepriekš. 
6.7. Mācību centra vadītājs uzrauga mācību gaitu un kontrolē programmu īstenošanu, 

regulāri pārbaudot nodarbību satura atbilstību programmai un kvalitātes mērķiem, 
noteiktajiem 1.3. punktā. Pārbaužu rezultātus ieraksta grupas žurnālā. 

7. Mācību priekšmeta detalizēta apraksta izstrādāšana, aktualizēšana un 
izmantošana 

7.1. Instruktori pēc Mācību centra vadītāja uzdevuma piedalās mācību priekšmeta satura 
detalizēto aprakstu izstrādāšanā un aktualizēšanā atbilstoši kvalitātes mērķiem, noteiktajiem 
1.3. punktā, un to pilnā mērā izmanto nodarbību plānu un eksāmenu jautājumu bāzes 
izveidošanai. 
7.2.Mācību centra vadītājs pārbauda izstrādāta vai aktualizēta priekšmeta detalizēto saturu 

un ar savu parakstu apliecina to atbilstību1.3.punktā noteiktajiem kvalitātes mērķiem un 
iesniedz direktorei apstiprināšanai. 

8. Infrastruktūras, informatīvā un tehniskā nodrošinājuma atbilstība 
programmas īstenošanas specifikai un atbilstības novērtēšanas kārtība. 

8.1. Mācību centra vadītājs, pasūtot un iegādājoties infrastruktūras, informatīva un tehniska 
nodrošinājuma līdzekļus, nodrošina to atbilstību Ministru Kabineta noteikumu Nr.710 
"Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības 
noteikumi" 8.un 9.punktu prasībām. 
8.2. Profesionālo priekšmetu instruktori pēc Mācību centra vadītāja norādījuma novērtē 

pasūtāmo informatīvo un tehnisko līdzekļu atbilstību mācību priekšmetu satura detalizētiem 
aprakstiem un kvalitātes mērķiem, noteiktajiem 1.3. punktā.  
8.3. Nepieciešamības gadījumā Mācību centra vadītājs novērtēšanas procesā iesaista arī 

trešās puses ekspertus. 

9. Programmas īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un 
tehniskā nodrošinājuma uzturēšanas kārtībā, to pareizas izmantošanas un 
pilnveidošanas kārtība 

9.1. Mācību centra vadītājs norīko pasniedzēju (instruktoru), kas atbild par tā kompetencei 
atbilstošas infrastruktūras, informatīva un tehniska nodrošinājuma uzturēšanu darba kārtībā, 
ka arī to pareizo izmantošanu un pilnveidošanu atbilstoši kvalitātes mērķiem, noteiktajiem 
1.3. punktā. 

9.2. Konsultācijas nepieciešamības gadījumā tehniskajos jautājumos Mācību centra 
vadītājs šai procesā iesaista arī citus instruktorus vai trešās puses speciālistus. 

10. Apmācāmo uzņemšanas procedūra un kritēriji 

Uzņemšanu kursos veic atbilstoši MRK ZERKO 11.12.2012. noteikumiem “Izglītojamo 
ieskaitīšanas un atskaitīšanas noteikumi” (pielikums 4). 
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11. Atgriezeniskās saites ar apmācāmo, Jūrnieku reģistru un darba devēju 
uzturēšana 

11.1. Mācību centra vadītājs uztur nepārtrauktu atgriezenisko saiti kvalitātes jomā ar 
Jūrnieku reģistru Ministru Kabineta noteikumu Nr. 710 "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas 
programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" prasību izpildes ietvaros. 

11.2. Atgriezenisko saiti ar apmācāmajiem uztur, veicot aptaujas un zināšanu pārbaudi 
programmas apguves gaitā.  
11.3. MRK ZERKO direktore uztur atgriezenisko saiti ar darba devējiem, veicot pārrunas 

par prakses organizēšanu un prakses rezultātu novērtēšanu. 
11.4. Mācību centra vadītājs, veicot korektīvas un preventīvas darbības atbilstoši 18.punkta 

prasībām, ņem vērā Jūrnieku reģistra rekomendācijas, kā arī apmācāmo un darba devēju 
izteiktos viedokļus. 

12. Kvalifikācijas prakses organizēšana krastā un jūrā uz kuģiem un tās 
rezultātu novērtēšana 

12.1. Kvalifikācijas prakse tiek organizēta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 785 "Mācību 
prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība".  

12.2. Pēc mācību programmas apgūšanas izglītojamiem notiek pirmsprakses pārbaudījumi 
(ieskaites). Šo procedūru veic katra priekšmeta pasniedzējs, kas ir atbildīgs par mācību vielas 
apguvi attiecīgajā priekšmetā.  
12.3. Pēc ieskaišu nokārtošanas izglītojamie tiek nosūtīti kvalifikācijas praksē. 
12.4. Pirms nosūtīšanas praksē uz kuģiem jūrā, katram izglītojamajam tiek izdota kursanta 

apliecība un Prakses grāmata. Atrodoties praksē, izglītojamie izpilda prakses uzdevumus un 
veic savus darba pienākumus uz kuģa pieredzējuša jūrnieka uzraudzībā. 
12.5. Pēc atgriešanās krastā katram izglītojamajam Prakses grāmata jāuzrāda atbildīgajam 

instruktoram, kurš pārbauda Prakses grāmatas noformēšanu un pārrunu veidā novērtē prakses 
uzdevumu izpildi.  

13. Kritēriji pielaišanai pie noslēguma pārbaudījumiem, noslēguma 
pārbaudījumu norises kārtība, to satura izstrādāšana, aktualizēšana, vērtēšanas 
kritēriji, noslēguma pārbaudījumu rezultāta apstrīdēšana un atkārtota 
eksaminēšana 

13.1.Pēc kvalifikācijas prakses uzdevumu izpildes novērtēšanas atbilstoši Prakses grāmatā 
noteiktajiem kritērijiem, izglītojamajam atļauj kārtot centralizēto profesionālas kvalifikācijas 
eksāmenu (turpmāk-CPKE). 

13.2.CPKE norises kārtība, to satura izstrādāšana, aktualizēšana, vērtēšanas kritēriji, kā arī 
CPKE rezultātu apstrīdēšanas un atkārtotas eksaminācijas kārtība ir noteikta Ministra 
Kabinetu noteikumos Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība 
akreditētās profesionālās izglītības programmā" un Valsts izglītības satura centra izstrādātajās 
CPKE programmās un tiek veiktas atbilstoši 1.3. punktā noteiktajiem kvalitātes mērķiem.  

13.3. Ja CPKE ir apvienots ar kompetences novērtēšanu prasmju vai kompetences 
sertifikāta saņemšanai Jūrnieku reģistrā, eksāmena saturs, norises kārtība un komisijas sastāvs 
tiek saskaņots ar Jūrnieku reģistru. 

14. Programmas apguvi apliecinošā dokumenta reģistrēšana un izsniegšana 

14.1. Pēc akreditētas profesionālās izglītības programmas apguves Mācību centra 
absolventiem izsniedz valsts atzītas profesionālas kvalifikācijas apliecības atbilstoši Ministru 
Kabineta noteikumos nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un 
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profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības 
programmas daļējo apguvi apliecinoši dokumenti "noteiktajam formātam un izsniegšanas 
kārtībai. 
14.2. Pēc kvalifikācijas pilnveides kursu apguves absolventiem izsniedz prasmju vai kursu 

apliecības atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas 
noteikumi" noteiktajam formātam un kārtībai. 

15. Sūdzību izskatīšanas kārtība 

15.1. Sūdzības tiek izskatītas ne vēlāk kā 3 dienu laikā no saņemšanas brīža. Izejot no 
iesniegtās sūdzības satura, pie izskatīšanas var būt pieaicināts arī tās iesniedzējs. 
15.2. Dažāda veida iesniegumus, kuriem ir saimnieciski finansiāls raksturs izskata MRK 

ZERKO direktors kopā ar galveno grāmatvedi. 
15.3. Sūdzības, kurām ir sakars ar apmācībām, tiek izskatītas koleģiāli, piedaloties MRK 

ZERKO direktoram, mācību centra vadītājam un instruktoriem. 
15.4. Sūdzību iesniedzējiem atbildes tiek dotas rakstveidā. 
15.5. Apelācijas sūdzības par CPKE rezultātu tiek izskatītas atbilstoši Ministru Kabineta 

noteikumos Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās 
profesionālās izglītības programmā "noteiktajai kārtībai. 

16. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas uzturēšanas kārtība 

16.1. Kvalitātes vadības sistēma dokumentācijas uzturēšanas kārtība pamatojas uz 
“Kvalitātes vadības sistēma” standarta 4.2.3.punkta “Dokumentu vadība” prasībām. 

16.2. Mācību centra izstrādātos KVS dokumentus pirms to izdošanas pārbauda un 
apstiprina MRK ZERKO direktors. 
16.3. Mācību centra vadītājs vai cits par iekšējā normatīva dokumenta izpildi atbildīgais 

darbinieks var ierosināt dokumenta satura aktualizāciju vai iesniegt dokumenta jaunu versiju 
direktorei apstiprināšanai. 
16.4. Lietvedības sekretāre:  
• identificē un reģistrē iekšējos un ārējos dokumentus; 
• identificē izmaiņas iekšējos normatīvajos dokumentos un to revīzijas statusu; 
• saglabā dokumentu oriģinālus salasāmus un viegli identificējamus; 
• nodrošina, ka iekšējo un ārējo normatīvo dokumentu aktuālas versijas ir pieejamas 

attiecīgiem darbiniekiem. 
16.5. MRK ZERKO direktors nodrošina nederīgu dokumentu likvidēšanu vai aizsardzību no 

nesankcionētas lietošanas. Ja šādi dokumenti tiek saglabāti jebkādiem mērķiem, tos identificē 
atšķirīgā veidā. 

17. Iekšējo auditu norises kārtība un kritēriji 

17.1. Ņemot vērā mācību centra darbinieku nelielo skaitu, nozīmēt iekšējo KVS auditoru nav 
nepieciešams. Kvalitātes kontroli sistemātiski veic MRK ZERKO direktore, pildot ikdienas 
pienākumus. 
17.2. MRK ZERKO direktore sistemātiski pārbauda visu šai KVS rokasgrāmatā noteikto 

prasību izpildi, kā arī procesu un to rezultātu atbilstību 1.3. punktā noteiktajiem kvalitātes 
mērķiem.  
17.3. Ja pārbaudes laikā tiek atklātas būtiskas neatbilstības vai trūkumi, kuru novēršana prasa 

veikt izmaiņas mācību procesos vai KVS dokumentos, MRK ZERKO direktore uzdod 
Mācību centra vadītājam veikt attiecīgas nepieciešamas korektīvas un preventīvas darbības un 
kontrolē to izpildi. 
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17.4. Mācību centra vadītājs, pildot savus ikdienas pienākumus, nodrošina nepieciešamo 
korektīvo un preventīvo darbību izstrādāšanu bez nepamatotas kavēšanās un kontrole to 
ieviešanu. 

18. Nepieciešamo korektīvo un preventīvo pasākumu noteikšanas un īstenošanas 
kārtība 

18.1. Mācību centra vadītājs veic šādas darbības korektīvo pasākumu noteikšanai un 
īstenošanai: 
• Sistemātiski pārskata neatbilstības, konstatētas ar MRK ZERKO direktoru un Jūrnieku 

reģistra inspektoriem, kā arī apmācāmo un citu klientu priekšlikumus un sūdzības. 
• Noteic neatbilstību cēloņus. 
• Novērtē iespējamas darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu neatbilstību 

atkārtošanos. 
• Nosaka nepieciešamas korektīvas darbības un nodrošina to ieviešanu. 
• Ja tas ir nepieciešams, pieraksta veikto korektīvo darbību rezultātus KVS dokumentos. 

• Pārskata ieviesto korektīvo darbību efektivitāti un, ja nepieciešamas, veic to 
labojumus. 
18.2. Mācību centra vadītājs veic šādas preventīvas darbības: 
• Pārdomā un analizē mācību procesu, nosaka potenciālas neatbilstības un to cēloņus. 
• Novērtē iespējamas darbības, kas nepieciešami, lai novērstu potenciālo neatbilstību 

rašanos. 
• Nosaka nepieciešamas preventīvas darbības un nodrošina to ieviešanu. 
• Ja nepieciešams, pieraksta veikto preventīvo darbību rezultātus KVS dokumentos. 
• Pārskata ieviesto preventīvo darbību efektivitāti un, ja nepieciešamas, veic labojumus. 

19. Kārtība, kādā izglītības iestāde veic izmaiņas programmas īstenošanā un 
iekšējā dokumentācijā un par to ziņo Jūrnieku reģistram 

19.1. Mācību centra vadītājs par visām veiktām un MRK ZERKO direktores apstiprinātām 
izmaiņām mācību programmas īstenošanā vai iekšējā dokumentācijā, kas ietekmē mācību 
procesa norisi vai saturu, nekavējoties pēc to apstiprināšanas rakstiski informē Jūrnieku 
reģistru. 
19.2. Ja izmaiņas programmas īstenošanā vai iekšējā dokumentācijā tiek veiktas pēc 

Jūrnieku reģistra novērtējumā konstatēto nepilnību vai neatbilstību novēršanas, tad saskaņā ar 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 710 "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu 
sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" 39.punkta prasībām Mācību centra 
vadītājs par veiktajām izmaiņām rakstiski informē Jūrnieku reģistru ne vēlāk par novērtējumā 
norādīto izpildes termiņu. 

20. Iestādes atbilstība programmas īstenošanas nosacījumiem 

Mācību centra vadība un personāls apzinājās savus pienākumus šī rokasgrāmatā noteikto 
prasību jomā un 1.3.punktā noteikto kvalitātes mērķu sasniegšanas svarīgumu un nodrošina 
atbilstošos apstākļus un resursus jūrnieku profesionālas izglītības programmu īstenošanai. 

21. Iestādes kvalitātes vadības sistēmas aktualizēšana 

21.1. Mācību centra īstenojamo mācību programmu saturs, īstenošana un kvalitātes 
nodrošināšana tiek stingri reglamentētas ar STCW konvenciju un tai pakļauto normatīvo aktu 
prasībām.  
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21.2. Mācību centra KVS ir aktualizējama pēc kārtējo grozījumu kvalitātes jomā stāšanās 
spēkā STCW konvencijā un attiecīgajos normatīvajos aktos. 
21.2. Lietvedības sekretāre seko izmaiņām normatīvajos aktos un informē MRK  
ZERKO direktori un Mācību centra vadītāju. 
21.3. ZERKO direktors lemj par nepieciešamību aktualizēt KVS dokumentāciju (sk.  
5.2.punktu). 

22. Rokasgrāmatas grozījumu reģistrs 

 
Datums Versija Izmaiņu apkopojums Izmaiņu pamatojums 

 

2 

Pilnīgi pārskatīts un papildināts 
rokasgrāmatas teksts 

Sakarā ar jaunu Ministru 
Kabineta noteikumu 
Nr.710"Jūrnieku 
profesionālās 
sagatavošanas programmu 
sertificēšanas, īstenošanas 
un uzraudzības noteikumi 
"stāšanās spēkā 

 3   
 
 
Ar KVS rokasgrāmatu iepazinos: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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1. Pielikums. MRK ZERKO Mācību centra organizatoriska shēma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Direktors Kvalitātes sistēmas 
koordinēšana un vadība 

   
 

Mācību 
centra vadītājs 

1. Mācību programmu izstrāde; 
2. Mācību procesa organizēšana un 

kontrole 

Sekretāre 

1. Iekšējo un ārējo dokumentu 
reģistrācija; 

2. Sekot līdzi izmaiņām iekšējos un 
ārējos normatīvos dokumentos un 
derīguma termiņiem, un savlaicīgi 
veikt nepieciešamās korekcijas KVS 
dokumentos; 

3. Saglabāt dokumentu oriģinālus; 
4. Nodrošināt visu dokumentu 

(iekšējo, ārējo) pieejamību visiem 
MRK „ZERKO” darbiniekiem 

Pasniedzēji 

1. Mācību priekšmeta satura detalizēto 
aprakstu sastrādāšana; 

2. Noslēguma pārbaudījumu jautājumu 
bāzes izstrādāšana; 

3. Mācību stundu plānu izstrādāšana; 
4. Kabinetu darbs; 
5. Metodiskais darbs 
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2. Pielikums. KVS procesu secība un mijiedarbība 
 

Atbildīgais Process Avoti un reglamentējošie 
dokumenti 

 
Direktore 

Mācību programmu reģistrācijas un 
akreditācijas organizēšana 

 

IZM 
 

 
 

Mācību centra 
vadītājs 

 
Mācību programmu, mācību 

priekšmetu aprakstu, stundu plānu un 
eksāmenu jautājumu bāzes izstrāde  

 

 
MK Noteikumi Nr.461 
MK Noteikumi Nr.710 
MK Noteikumi Nr.775 
 
 

 
Mācību centra 

vadītājs  

 
Apmācības procesa organizēšana un 

kontrole 
 

 
MK Noteikumi Nr.710 
IZM Noteikumi  Nr.5 

 
Mācību centra 

vadītājs 

 
Mācību prakses organizēšana un tās 

rezultātu novērtēšana 
 

 
MK Noteikumi Nr.785 
 

 
Direktore 

 
Kvalifikācijas eksāmenu 

organizēšana  
 

 
MK Noteikumi Nr.662 
 

 
Direktore 

 

 
Kvalifikācijas piešķiršana, 
kvalifikācijas  apliecības 

izsniegšana  

 
MK Noteikumi Nr.451 
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3. Pielikums. Izraksti no amata instrukcijām  
 

Mācību centra vadītājs 
1. Amata nosaukums: 
 Mācību centra vadītājs 
2. Kvalifikācijas prasības 
 Profesionālā jūrniecības izglītība un kuģa virsnieka kompetences sertifikāts, kas ir 

vienāds vai augstāks par programmas absolventiem piešķiramo sertifikātu. 
3. Pienākumi: 
 − Organizēt profesionālas izglītības un kursu programmu, mācību priekšmetu detalizēta 

satura aprakstu un mācību (nodarbību) plānu izstrādāšanu atbilstoši Kvalitātes 
rokasgrāmatas 1.3.punktā noteiktajiem kvalitātes mērķiem, iesaistot darbā kursu 
pasniedzējus. 

− Kontrolēt izglītības, kursu un mācību priekšmetu programmu un plānu īstenošanu.  
− Kontrolēt mācību procesu norisi atbilstoši Kvalitātes rokasgrāmatas 1.3.punktā 

noteiktajiem kvalitātes mērķiem. 
− Kontrolēt normatīvajos aktos noteiktas obligātās dokumentācijas uzturēšanu: statūti, 

nolikumi, pavēļu un rīkojumu grāmatas, kursu dokumentu veidlapu reģistrācijas 
žurnāls, atskaites par dokumentu veidlapu izmantošanu, sabojāto un izmantoto 
veidlapu norakstīšanu. 

− Nodrošināt pasniedzējus ar mācību līdzekļiem un materiāliem. 
− Organizēt pasniedzēju apmācību un kompetences novērtēšanu atbilstoši Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.710 "Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu 
sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi" 10.un 11.punktu prasībām. 

 
Mācību centra lietvedības sekretāre 

1. Amata nosaukums: 
 Mācību centra lietvedības sekretāre 
2. Kvalifikācijas prasības 
  
3. Pienākumi: 
 − Sagatavot KVS dokumentus apstiprināšanai.  

− Identificēt izmaiņas iekšējos normatīvajos dokumentos un to revīzijas statusu. 
− Izsekot izmaiņas ārējos normatīvajos aktos izglītības un jūrnieku sagatavošanas jomā 

un ziņot par tām Mācību centra vadītajam. Uzturēt KVS dokumentāciju aktuālajā 
veidā.  

− Nodrošināt dokumentu aktuālo versiju pieejamību attiecīgiem MRK ZERKO 
darbiniekiem. 

− Identificēt un reģistrēt iekšējos un ārējos dokumentus. 
− Saglabāt dokumentu oriģinālus salasāmus un viegli identificējamus. 
− Noformēt darba līgumus, personāla lietas un darba laika uzskaites dokumentus. 
− Sadarboties ar Izglītības un Zinātnes ministriju, Jūrnieku reģistru un citām iestādēm 

izglītības un jūrniecības sfērā. 
− Organizēt centralizēto profesionālas kvalifikācijas eksāmenu (CPKE) norisi, noformēt 

eksaminācijas dokumentus un absolventiem izsniedzamas apliecības. 
− Sekot stundu sarakstu noformēšanai un izpildei, savlaicīgi veikt izmaiņas un informēt 

par tām pasniedzējus un apmācāmos. 
 

Pasniedzējs (instruktors) 
1. Amata nosaukums: 
 Pasniedzējs (instruktors) 
2. Kvalifikācijas prasības 
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 Attiecīgās specialitātes profesionāla izglītība un kuģa virsnieka kompetences 
sertifikāts, kas ir vienāds vai augstāks par programmas absolventiem piešķiramo 
sertifikātu. 

3. Pienākumi: 
 − Profesionālo mācību priekšmetu detalizētā satura, nodarbību plānu un pārbaudījumu 

jautājumu bāzes izstrādāšana, aktualizēšana un īstenošana 
− Īstenot mācību kursu programmu un sagatavot ražošanas praksei. 
− Iepazīstināt audzēkņus ar MRK „ZERKO” iekšējās kārtības noteikumiem. 
− Veikt instruktāžas grupās par darba drošību mācību kabinetos un mācību darba vietās 

krastā vai uz kuģiem jūrā. 
− Sadarboties ar pārējo mācību priekšmetu pasniedzējiem. 
− Uzturēt darba kārtībā mācību līdzekļus, kartes, plakātus, zīmējumus, dažāda veida 

kuģu un mehānismu modeļus, kā arī mācībām pielietojamo tehnisko nodrošinājumu. 
− Noformēt sekmju kopsavilkumu un iesniegt to MRK  „ZERKO” vadībai. 
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4.Pielikums. Izglītojamo ieskaitīšanas un atskaitīšanas NOTEIKUMI (Izraksts) 

 
1. MRK ‘’Zerko” uzņem personas, kuras uzņemšanas brīdī ir sasniegušas 18. gadu vecumu. 
2. Personai jābūt pamatizglītībai stājoties apmācībai šādās specialitātēs (2.kv. līmenis) 
 2.1.Kuģa matrozis – mācību ilgums 3 mēneši, neieskaitot 3-6 mēnešu praksi uz 

kuģiem jūrā. 
 2.2.Kuģa motorists – mācību ilgums 3 mēneši, neieskaitot no 3-6 mēneši prakse uz 

 kuģiem jūrā. 
 2.3. Kuģu vadītājs uz kuģiem mazākiem par 50 BT- mācību ilgums 3 mēneši 

3. Personai jābūt vidējai vai vidējai profesionālajai izglītībai stājoties apmācībai  šādās 
specialitātēs (3.kv. līmenis): 
 3.1.”Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā.” Mācību ilgums 6 

 mēneši ar darba stāžu uz kuģiem ne mazāk kā 12 mēneši. 
 3.2. “Mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 750 kW”. Mācību ilgums 6 

 mēneši ar iepriekšējo darba stāžu ne mazāku kā 12 mēneši.  
 

4. 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 veikta viņa spēju un vajadzību 
novērtēšana pirms programmas uzsākšanas. 
 
7. Apmācībām var pieteikties telefoniski vai personīgi ierodoties. Pēc saskaņošanas tiek 
noslēgta rakstveida vienošanās – līgums par profesionālās tālākizglītības apguvi un iesniegti 
šādi dokumenti: 
• Pieteikuma iesniegums; 
• Pases kopija; 
• Izglītības dokumenti; 
• Veselības izziņa; 
• 4 fotogrāfijas 3,5x4,5; 
• jūras cenza apliecību vai jūrnieku grāmatiņu ar darba pieredzi ne mazāk kā 12 mēneši, 

ja ir tiesības atbrīvot no mācību programmas prakses daļas. 
 

8. Līgumā tiek noteikts: 
• izglītības programmas apjoms, realizēšanas laiks un mācību grafiks; 
• pakalpojums/-mi, ko apņemas sniegt izglītības iestāde; 
• līgumslēdzēju pušu atbildības, 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. 
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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 11.1 un 11.2 punkta iemesla dēļ, viņam ir tiesības uz 
iesnieguma pamata atjaunot mācības ar nākamo 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. 
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