Liepājas Jūrniecības koledžas
jūrnieku apmācības kursu nosaukumi
Jūrnieku apmācības kursu programmas izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22 decembra
noteikumiem Nr. 1065
„Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību”
un ņemot vērā STCW konvencijas 2010.gada grozījumus un IMO paraugmoduļus.
Īss kursa apraksts

Kursu nosaukums

Iesniedzamie dokumenti

Kursi nepieciešami visiem jūrniekiem pirms došanās jūrā
1.
2.
3.
4.

Drošības pamatkurss
Basic Safety Training

Aizsardzības pamatkurss
Security – awareness training

Aizsardzības kurss
jūrniekiem ar aizsardzības
funkcijām
Security training for seafarers with
designated security duties

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konvencijas kods STCW: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 un A-VI/1-4
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 187 16.03.2012
Uzņemšanas noteikumi: nav noteikts prasības jūrnieka iepriekšējai izglītībai.
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses
 1.13 „Elementary First Aids”,
 1.19 „Personal Survival Techniques”,
 1.20 „Fire Prevention and Fire Fighting”
 1.21 „Personal Safety and Social Responsibilities”
Kursu ilgums: 59 stundas (5 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 10 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 199.20 EURO
Konvencijas kods STCW: A-VI/6-1
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 306 15.01.2014
Uzņemšanas noteikumi:. nav noteikts prasības jūrnieka iepriekšējai izglītībai.
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 3.27 „Security Awarenness
Training for All Seafarers”
Kursu ilgums: 5 stundas (1 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 10-24 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 53 EURO
Konvencijas kods STCW: A-VI/6-2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 307 15.01.2014
Uzņemšanas noteikumi: Programma ir paredzēta jūrniekiem, kuriem būs uzticēti Kuģa
aizsardzības virsnieka pienākumi saskaņā ar STCW Konvencijas sadaļu A-VI/6-2.
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 3.19 „Ship Security Officer”
Kursu ilgums: 11 stundas (1 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – neierobežots

 Pases kopija
 Jūrnieka medicīniskais

sertifikāts (Seafarer’s Medical
certificate)
 1 foto (3x4)




Pases kopija
1 foto (3x4)




Pases kopija
1 foto (3x4)

7. Izglītojamo skaits grupā: 10-24 cilvēki
8. Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
9. Cena: 107 EURO
Kursi nepieciešami stūrmaņiem, mehāniķiem, pirmās klases matrožiem (AB), pēc kompānijas pieprasījuma arī pārējiem jūrniekiem
1. Konvencijas kods STCW: A-VI/3
 jūrnieku grāmatiņas kopija;
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 186 16.03.2012
 prasmju apliecības „Drošības
pamatkurss” kopija;
3. Uzņemšanas noteikumi: pilnā iepriekš apgūta jūrnieku mācību kursu programmas
„Drošības pamatkurss” sadaļa 1.20 „Ugunsdrošība un cīņa ar uguni” un sertifikāts saskaņa
 1 foto (3x4)

Paplašinātā apmācība
ugunsdzēšanā
Advanced Fire Fighting

Kuģu glābšanas līdzekļu
(izņemot ātrgaitas laivu)
vadīšana
Proficiency in Survival Craft and
Rescue Boats other than Fast
Rescue Boats

Pirmā medicīniskā
palīdzība
Medical First Aid

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ar STCW konvencijas VI/1 noteikumiem un A-VI/1 sadaļu.
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 2.03 „Advanced Training in Fire
Fighting”
Kursu ilgums: 30 stundas (3 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 6-7 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 199.20 EURO
Konvencijas kods STCW: A-VI/2-1
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 185 16.03.2012
Uzņemšanas noteikumi:
 nejaunāks par 18 gadiem;
 apstiprināts darba stāžs jūrā vismaz 6 mēneši;
 pilnībā iepriekš apgūta programma „Drošības pamatkurss” atbilstoši STCW
kodeksa A-VI/1 standarta prasībām.
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 1.23 „Proficiency un Survival
Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat”
Kursu ilgums: 30 stundas (3 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 142.29 EURO
Konvencijas kods STCW: A-VI/4-1
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 327 30..04.2014
Uzņemšanas noteikumi: Ir apgūta programma „Drošības pamatkurss” STCW kodeksa AVI/1 standarta prasībām vai atsevišķa apgūta programma atbilstoši STCW kodeksa A-VI/13 standarta prasībām. .
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 1.14 „Medical First Aid”
Kursu ilgums: 31 stundas (3 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 10-24 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 90 EURO






jūrnieku grāmatiņas kopija;
apstiprināts darba stāžs jūrā
vismaz 6 mēneši;
prasmju apliecības „Drošības
pamatkurss” kopija;
1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 prasmju apliecības „Drošības
pamatkurss” kopija;
 1 foto (3x4)

Drošības
pamatkurss
atjaunošana
s
programma
Basic Safety
Training –
refresher
course

Atjaunošanas
programma
Refresher course

Kuģu
glābšanas
līdzekļu
(izņemot
ātrgaitas
laivu)
vadīšana atjaunošana
s
programma
Proficiency in
Survival Craft
and Rescue
Boats other
than Fast
Rescue Boats
– refresher
course
Paplašinātā
apmācība
ugunsdzēša
nā atjaunošana
s
programma
Advanced
Fire Fighting

1. Konvencijas kods STCW: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 un A-VI/1-4
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 249. 13.03.2013
3. Uzņemšanas noteikumi: ir apgūta programma „Drošības pamatkurss”. Vismaz trīs
4.

5.
6.
7.
8.
9.

mēnešu jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā.
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses
 1.13 „Elementary First Aids”,
 1.19 „Personal Survival Techniques”,
 1.20 „Fire Prevention and Fire Fighting”
 1.21 „Personal Safety and Social Responsibilities”
Kursu ilgums: 11 stundas (1 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 10 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 128.06 EURO

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 apstiprināts darba stāžs jūrā



vismaz 3 mēneši;
prasmju apliecības „Drošības
pamatkurss” kopija;
1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 apstiprināts darba stāžs jūrā
vismaz 3 mēneši;

 prasmju apliecības „Drošības
1. Konvencijas kods STCW: A-VI/2-1
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 249. 13.03.2013
3. Uzņemšanas noteikumi: ir apgūta programma „Kuģu glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas



laivu) vadīšana”. Vismaz trīs mēnešu jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā.

4. Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 1.23 „Proficiency un Survival
5.
6.
7.
8.
9.

Craft and Rescue Boat other than Fast Rescue Boat”
Kursu ilgums: 7 stundas (1 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 99.60 EURO

1. Konvencijas kods STCW: A-VI/3
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 249. 13.03.2013
3. Uzņemšanas noteikumi: ir apgūta programma „Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā”.
Vismaz trīs mēnešu jūras cenzs pēdējo piecu gadu laikā.

4. Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 2.03 „Advanced Training in Fire
Fighting”

5. Kursu ilgums: 11 stundas (1 dienas, ieskaitot noslēguma testu)
6. Derīguma termiņš – 5 gadi
7. Izglītojamo skaits grupā: 10 cilvēki



pamatkurss” kopija;
prasmju apliecības „Kuģu
glābšanas līdzekļu (izņemot
ātrgaitas laivu) vadīšana”
kopija;
1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 apstiprināts darba stāžs jūrā

vismaz 3 mēneši;
 prasmju apliecības „Drošības
pamatkurss” kopija;
 prasmju apliecības
„„Paplašinātā apmācība
ugunsdzēšanā”.” kopija;
 1 foto (3x4)

– refresher
course

8. Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
9. Cena: 142.29 EURO

Kuģu kapteiņu un stūrmaņu apmācības kursi
1. Konvencijas kods STCW: A-IV /2
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr .3 86 04 .1 1 .201 6
3. Uzņemšanas noteikumi:


GMDSS universālais
operators

4.

GMDSS General operator
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

GMDSS universālais
operators – atjaunošanas
programma
GMDSS General Operator –
refresher course

Tāljūras radio operators
(A1, A2 un A3 rajonā)
Long Range Radio Operator

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, saskaņā ar STCW konvencijas II/1 un II/3
prasībām, vai

apgūta vai tiek apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta kuģa vadītāja
vai radio operatora profesionālās izglītības programma.
Programma sagatavota: sagatavota saskaņā ar IMO Model Course 1.25 „General
Operator’s Certificare for the GMDSS”
Kursu ilgums: 112 stundas (10 dienas)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 924.87 EURO
Konvencijas kods STCW: A-IV /2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr .1 70 08 .1 2 .201 0
Uzņemšanas noteikumi: jābūt GMDSS sertifikātam „GM DSS universālais operators”.
Zināšanu līmeņa noteikšanai apmācāmajam iestājpārbaudījumā jāizpilda tests. Jā
iestājpārbaudījums nav nokārtots, tad tiek piedāvāts „GMD SS universālais operators” 112
stundas kurss. Iestājpārbaudījuma kārtošanai tiek dots tikai viens mēģinājums.
Programma sagatavota: sagatavota saskaņā ar IMO Model Course 1.25 „General
Operator’s Certificare for the GMDSS”
Kursu ilgums: 42 stundas (5 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 426.86 EURO
Konvencijas kods STCW:
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 257 18.03.2013
Uzņemšanas noteikumi: programma ir paredzēta jūrniekiem, kuriem būs tieša atbildība par
radiosakaru nodrošināšanu uz kuģiem, mazākiem par 300 GRT, kuri kuģo tikai GMDSS
rajona A1 un A2, un izmanto MF/HF/VHF frekvences un INMARSAT satelītu.
Programma sagatavota: atbilstoši Radiosakaru reglamenta prasībām un ECC
RECOMMENDATION (10)03 rekomendācijām
Kursu ilgums: 42 stundas (5 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 355.72 EURO

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 profesionālās izglītības
programmas (kuģu vadītāju)
diploma kopija vai sekmju
grāmatiņas kopija;
 1 foto (3x4)







jūrnieku grāmatiņas kopija;
apstiprināts darba stāžs jūrā
vismaz 12 mēneši;
kompetences sertifikāta
(profesionālā kvalifikācija)
kopija;
kursu apliecības „GMD SS
universālais operators” kopija;
1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas vai pases
kopija;
 kompetences sertifikāta
(profesionālā kvalifikācija)
kopija;
 1 foto (3x4)

1. Konvencijas kods STCW:
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 256 18.03.2013
3. Uzņemšanas noteikumi:
 programma ir paredzēta jūrniekiem, kuriem būs tieša atbildība par radiosakaru

Piekrastes radio operators
(A1 rajonā)
Short Range Radio Operator
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Automātisko identifikācijas
sistēmu ekspluatācija
The Iperational Use of Automatic
Identification Systeme (AIS)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elektronisko jūras karšu
displeja un informācijas
sistēmu ekspluatācija
Operational

use

of

Electronic

nodrošināšanu uz kuģiem, mazākiem par 300 GRT, kuri kuģo tikai GMDSS rajona
A1, un izmanto VHF frekvenci;
 apstiprinošs dokuments, kas apliecina, ka jūrnieks apguvis vai mācās kuģa
vadītāja profesionālās izglītības programmu, kas apstiprināta Satiksmes ministrijā,
vai
 apstiprinošs dokuments, kas apliecina, ka pretendents apguvis mācību iestādē
kuģa vadītāja vai atpūtas kuģa vadītāja programmu, kas nav apstiprināta
Satiksmes ministrija.
Programma sagatavota: atbilstoši Radiosakaru reglamenta prasībām un
CAPT/ERC/RECOMMENDATION 31-04 (Nicosia 1994 and revised in Kyiv 2009)
rekomendācijām
Kursu ilgums: 22 stundas (3 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 156.52 EURO
Konvencijas kods STCW: A-II/1 un A-II /2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 317 10.03.2014
Uzņemšanas noteikumi:
 programma ir piemērota gan kandidātiem uz sertificēšanu kā oficieriem, kas atbild
par navigācijas sardzi, kā arī pieredzējušiem jūras oficieriem un citām personām,
kuru pienākumi ir saistīti ar navigācijas darbību.
 apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās programma,
kura atbilst STCW konvencijas II/1, II/2 vai II/3 noteikuma prasībām.
 apgūta jūrnieku programma „Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un
automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana ekspluatācijas
līmenī” atbilstoši STCW kodeksa A-II/1 standarta prasībām.
Programma sagatavota: saskaņā ar IMO Model Course 1.34 „The Operational Use of
Automatic Identification Systems (AIS)”
Kursu ilgums: 10 stundas (1 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 4 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 110 EURO

1. Konvencijas kods STCW: A-II/1, A-II/2 un A-II/3
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 316 10.03.2014
3. Uzņemšanas noteikumi:
 kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, saskaņā ar STCW konvencijas II/1,II/2 vai II/3
prasībām; vai

 jūrnieku grāmatiņas vai pases
kopija;
 kompetences sertifikāta
(profesionālā kvalifikācija)
kopija;
 1 foto (3x4)










jūrnieku grāmatiņas kopija;
kompetences sertifikāta
(profesionālā kvalifikācija)
kopija;
kursu apliecības
„Radiolokatora informācijas
grafiskā apstrāde un
automātisko radiolokācijas
kursa noteikšanas līdzekļu
izmantošana ekspluatācijas
līmenī” kopija;
1 foto (3x4)

Jūrnieku grāmatiņas kopija;
Kompetences
sertifikāta
(profesionālā kvalifikācija) vai
jūrniecības
izglītības
dokumenta
(diploma)
kopija;



Chart Display and Information
Systems (ECDIS)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
Radiolokatora informācijas 3.

grafiskā
apstrāde
un
automātisko radiolokācijas
kursa noteikšanas līdzekļu
4.
izmantošana
ekspluatācijas līmenī
Radar Navigation, Radar Plotting
and Use of ARPA at Operational
Level

Radiolokatora un
automātisko radiolokācijas
kursa noteikšanas līdzekļu
izmantošana, tiltiņa
komandas darbs,
meklēšana un glābšana
vadības līmenī
Radar, ARPA Bridge Teamwork
and Search and Rescue at
Management Level

Kuģa tiltiņa resursu

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

apgūtā vai tiek apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijā sertificēta profesionālās
izglītības programma, kura atbilst STCW konvencijas II/1, II/2 vai II/3 noteikuma
prasībām;
 apgūta mācību programma „Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un
automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana ekspluatācijas
līmenī”, atbilstoši STCW kodeksa A-II/1 standarta prasībām.
Programma sagatavota: saskaņā ar IMO Model Course 1.27 „The Operational Use of
Electronic Chart Display and information Systems (ECDIS)”
Kursu ilgums: 40 stundas (4 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 4 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 350 EURO
Konvencijas kods STCW: A-II/1
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 315 10.03.2014
Uzņemšanas noteikumi: kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, saskaņā ar STCW
konvencijas II/1 vai II/3 noteikumiem; vai
Apgūtā vai tiek apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijā sertificēta profesionālās izglītības
programma, kura atbilst STCW konvencijas II/1, II/2 vai II/3 noteikuma prasībām.
Apstiprināts darba stāžs jūrā vismaz 4 mēneši.
Programma sagatavota: saskaņā ar IMO Model Course 1.07 „Radar Navigation, Radar
Plotting and use of ARPA”
Kursu ilgums: 69 stundas (7 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 4 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 500 EURO
Konvencijas kods STCW: A-II/2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 319 10.03.2014
Uzņemšanas noteikumi: apgūta programma „Radiolokatora informācijas grafiskā
apstrāde un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana
ekspluatācijas līmenī” atbilstoši STCW kodeksa A-II/1 standarta prasībām.
Personai jābūt sertificētai kā sardzes stūrmanis un ar pietiekamu jūras cenzu kapteiņa vai
kapteiņa vecākā palīga kvalifikācijas diploma saņemšanai – 12 mēneši jūras cenzs sardzes
virsnieka amatā.
Programma sagatavota: saskaņā ar IMO Model Course 1.08 „Radar , ARPA, Bridge
Teamwork and Search Rescue”
Kursu ilgums: 40 stundas (4 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 4 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 400 EURO
Konvencijas kods STCW: A-II/1, A-II/2. A-VIII/2 un B-VIII/2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 318 10.03.2014





Kursu
apliecības
„Radiolokatora informācijas
grafiskā
apstrāde
un
automātisko
radiolokācijas
kursa noteikšanas līdzekļu
izmantošana ekspluatācijas
līmenī” kopija;
1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 profesionālās izglītības
programmas (kuģu vadītāju)
diploma kopija vai sekmju
grāmatiņas kopija;
 1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 12 mēneši jūras cenzs sardzes
virsnieka amatā;
 kompetences sertifikāta (kuģu
vadītāju) kopija;
 kursu apliecības
„Radiolokatora informācijas
grafiskā apstrāde un
automātisko radiolokācijas
kursa noteikšanas līdzekļu
izmantošana ekspluatācijas
līmenī” kopija;
 1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 kompetences sertifikāta (kuģu

vadība (iekļaujot: Līderisms un

3. Uzņemšanas noteikumi: Kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, saskaņā ar STCW

vadības prasmes) (atbilstoši
STCW kodeksa A-II/1; A-II/2; AVIII/2 un B-YIII/2 standartiem)
Bridge resource management
(including: Leadership un
managerial skill)

4.

Kuģu vadītāju vadības
līmeņa programma (ar
grozījumiem)
Ship managers managementlevel program (as amended)

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

konvencijas II/1, II/2 vai II/3 prasībām; vai
Apgūta vai tiek apgūta akreditēta un Satiksmes ministrijas sertificēta profesionālās
programma, kura atbilst STCW konvencijas II/1, II/2 vai II/3 noteikuma prasībām. Apgūta
jūrnieku programma „Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko
radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana ekspluatācijas līmenī” atbilstoši
STCW kodeksa A-II/1 standarta prasībām.
Programma sagatavota: saskaņā ar IMO Model Course 1.22 „Ship Simulator and Bridge
Teamwork”
Kursu ilgums: 48 stundas (5 dienas, ieskaitot noslēguma pārbaudījumu)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 4 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 650 EURO
Konvencijas kods STCW: A-III/2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 320 11.03.2014
Uzņemšanas noteikumi: apgūta profesionālā vidējās vai 1.līmeņa augstākās izglītības
programma un saņemts „Sardzes stūrmanis uz kuģiem 500 BT un lielākiem” kompetences
sertifikāts, kā arī 18 mēnešu darba pieredzi sardzes stūrmaņa uz kuģiem 500 BT un
lielākiem
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 7.02 „Master and Chief Mate”
Kursu ilgums: 832 stundas (apgūt 3 gadu laikā)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 5-10 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 2988 EURO

vadītāju) kopija;
kursu apliecības „Elektronisko
jūras karšu displeja un
informācijas sistēmu
ekspluatācija” kopija;
 kursu apliecības
„Radiolokatora informācijas
grafiskā apstrāde un
automātisko radiolokācijas
kursa noteikšanas līdzekļu
izmantošana ekspluatācijas
līmenī” kopija;
 1 foto (3x4)



 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 18 mēneši sardzes stūrmaņa
amatā uz kuģiem 500 BT un
lielākiem;
 kompetences sertifikāta (kuģu
vadītāju) kopija;
 profesionālās izglītības
programmas (kuģu vadītāja)
diploma kopija;
 1 foto (3x4)

Kuģu mehāniķu apmācības kursi
1. Konvencijas kods STCW: A-III/2
2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 189. 23.03.2012
3. Uzņemšanas noteikumi: programma paredzēta kuģu mehāniķiem, kuri ir STCW konvencijai

Kvalifikācijas uzturēšanas
kursi (Kuģu mehāniķiem)

4.

atbilstošs kompetences sertifikāts. Programmas mērķis ir sniegt vadības līmeņa kuģu
mehāniķu pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju attiecībā uz pēdējām izmaiņām
starptautiskajā un nacionālajā likumdošanā.
Programma sagatavota: pēc Latvijas Jūras administrācijas izstrādātas programmas,
Model Courses 7.02 „Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer”
Kursu ilgums: 69 stundas (5 dienas)
Derīguma termiņš – 5 gadi
Izglītojamo skaits grupā: 5- cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 626.06 EURO

Competence updating course
(Engineer officers)

5.
6.
7.
8.
9.

Mašīntelpas resursu

1. Konvencijas kods STCW: STCW kodeksa un A-III/1, A-III/2 standartiem, ņemot vērā STCW
konvencijas 2010.gada grozījumus

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 kompetences sertifikāta (kuģu
mehāniķa) kopija;
 profesionālās izglītības
programmas (kuģu mehāniķa)
diploma kopija kopija;
 1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 profesionālās izglītības

vadība
Engine resource management

2. LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 318 10.03.2014
3. Uzņemšanas noteikumi: programma paredzēta kuģu mehāniķiem, kuri ir STCW konvencijai

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Kuģu mehāniķu vadības
līmeņa programma (ar
grozījumiem)
Engineers at the management
level program (as amended)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

atbilstošs kompetences sertifikāts. Programmas mērķis ir sniegt vadības līmeņa kuģu
mehāniķu pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju attiecībā uz pēdējām izmaiņām
starptautiskajā un nacionālajā likumdošanā.
Programma sagatavota: pēc Latvijas Jūras administrācijas izstrādātas programmas,
Model Courses „Leadership and Teamwork”
Kursu ilgums: 45 stundas (5 dienas)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 5- cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 650 EURO
Konvencijas kods STCW: A-III/2
LR Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts: Nr. 350 10.10.2014
Uzņemšanas noteikumi: apgūta profesionālā vidējās vai 1.līmeņa augstākās izglītības
programma un saņemts „Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 750 kW
un lielāku” kompetences sertifikāts, kā arī 18 mēnešu darba pieredzi sardzes mehāniķa
amatā uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 750 kW un lielāku
Programma sagatavota saskaņa ar IMO: Model Courses 7.02 „Chief Engineer Officer
and Second Engineer Officer”
Kursu ilgums: 832 stundas (apgūt 3 gadu laikā)
Derīguma termiņš – neierobežots
Izglītojamo skaits grupā: 5-10 cilvēki
Valoda: latviešu, krievu (pēc pieprasījuma)
Cena: 2988 EURO

programmas (kuģu mehāniķa)
diploma kopija;
 1 foto (3x4)

 jūrnieku grāmatiņas kopija;
 18 mēneši darba pieredze
sardzes mehāniķa amatā uz
kuģiem ar galvenā dzinēja
jaudu 750 kW un lielāku;
 profesionālās izglītības
programmas (kuģu mehāniķa)
diploma kopija;
 profesionālās izglītības
programmas (kuģu mehāniķa)
diploma kopija;
 1 foto (3x4)

