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N O L I KU M S

par Latvijas Zēģelētāju savienības Kvalifikācijas komisiju

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas  Zēģelētāju  savienības  (LZS)  Kvalifikācijas  komisija  (KK)  izveidota 
pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 6.1 un 6.2  ar mērķi  koordinēt  un uzraudzīt 
atpūtas  kuģu  vadītāju  sertifikācijas  procesu  sadarbībā  ar  VAS  Ceļu  Satiksmes 
drošības direkciju (CSDD). 

1.2. LZS Kvalifikācijas  komisijas  uzdevums,  atbilstoši  Latvijas  Republikas  Ministru 
kabineta  2012.gada  4.septembra  noteikumiem Nr.619  par  atpūtas  kuģu  vadītāju 
apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju (turpmāk – MK Noteikumi Nr.619) ir :

1.3.1 pārstāvēt  LZS  atpūtas  kuģu  vadītāju  eksaminācijas  komisiju  darbā,  pārbaudot 
teorētiskās zināšanas un prasmes, panākot, lai atpūtas kuģu vadītāja zināšanas un 
prasmes  atbilstu  piešķirtajai  kvalifikācijai,  ar  to  nodrošinot  atpūtas  kuģu  drošu 
ekspluatāciju un vadīšanu;

1.3.2 pārstāvēt LZS atpūtas kuģu vadītāju apmācībai atzīto institūciju sertificēšanā un to 
periodisko pārbaužu veikšanā Latvijā.

2. LZS Kvalifikācijas komisijas personālsastāva izveidošana

2.1. LZS Kvalifikācijas  komisijas  personālsastāvu  izveido  no  LZS  dalīborganizāciju 
izvirzītiem pārstāvjiem, pēc skaita ne mazāk, kā  5 (pieciem) un ne vairāk kā  9 
(deviņiem). 

2.2. LZS Kvalifikācijas komisiju sastāvu, tās priekšsēdētaju un vietnieku apstiprina LZS 
Valde. 

3. Kvalifikācijas komisijas uzdevumi

3.1. Veikt  atpūtas  kuģu  vadītāju  eksaminācijas  satura  pārraudzību  un  pārskatīšanu 
atbilstoši MK Noteikumu Nr.619 prasībām.

3.2. Veikt  LZS  pārstāvju  personālsastāva  komplektēšanu  patstāvīgās  atpūtas  kuģu 
vadītāju eksaminācijas komisiju izveidošanai.

3.3. Veikt LZS pārstāvju personālsastāva komplektēšanu atpūtas kuģu vadītāju mācību 
iestāžu sertificēšanai.



3.4. Veikt LZS pārstāvju personālsastāva komplektēšanu komisijai, kas izskata lēmumus 
par atpūtas kuģu vadītāju tiesību piešķiršanas apstrīdēšanu. 

3.5. Piedalīties  normatīvu  par  atpūtas  kuģu  vadītāju  eksāmenu  pieņemšanas  kārtību 
sagatavošanā un šīs kārtības ievērošanas pārraudzībā.

3.6. Uzraudzīt  buru  sportā  iesaistīto  atpūtas  kuģu  vadītāju  sertifikāciju  LZS 
dalīborganizācijās,  organizējot  informācijas  par  buru  sportam  sertificēto  atpūtas 
kuģu vadītāju Atpūtas kuģu vadītāju reģistrā ievietošanu.

3.7. Sniegt  metodisku  palīdzību  LZS  jahtklubiem  un  citām  LZS dalīborganizācijām 
atpūtas kuģu vadītāju apmācībā un  kvalifikācijas komisiju darbā.

3.8. Izveidot  LZS  ekspertu  komisiju,  kam  ir  tiesības  veikt  atpūtas  kuģu  materiālo 
novērtējumu, tehniskā stāvokļa pārbaudes, parakstot aktus un/vai citus dokumentus 
par jahtām un citiem peldlīdzekļiem.

3.9. LZS vārdā piedalīties atpūtas kuģu avāriju izmeklēšanā.
3.10. Sadarboties  un  veikt  informācijas  apmaiņu  ar  ārvalstu  un  starptautiskajām 

burāšanas organizācijām par atpūtas kuģu vadītāju sertifikācijas jautājumiem.

4. Atpūtas kuģu vadītāju eksaminācijas komisijas izveidošana un darbība

4.1. LZS pārstāvju  personālsastāva komplektēšanai  patstāvīgās  atpūtas  kuģu vadītāju 
eksaminācijas komisiju izveidošanai saskaņā ar šī Nolikuma punktu 3.2. KK veic 
ievērojot šādus nosacījumus:

4.1.1. Eksaminācijas  komisijas  sastāva  kandidātus  izvirza  LZS  dalīborganizācijas, 
iesniedzot KK savus priekšlikumus, norādot viņu kvalifikāciju un pieredzi;

4.1.2. Eksaminācijas komisijas sastāva kandidātam jābūt ar kvalifikāciju „Jahtu kapteinis” 
vai augstāku un tam jāiesniedz KK divas rekomendācijas no LZS Kvalifikācijas 
komisijas locekļiem.  

4.1.3. KK sastāda eksaminācijas komisijas kopējo vērtētāju sarakstu no LZS un apstiprina 
to ar balsojumu individuāli par katru kandidātu.

4.1.4. Pamatojoties uz KK apstiprināto eksaminācijas komisijas vērtētāju sarakstu, CSDD 
apstiprina  pastāvīgās  eksaminācijas  komisijas  personālsastāvu,  kurā  iekļauj  arī 
CSDD pārstāvjus.

4.2. Eksaminācijas komisijas teorētiskās eksaminācijas ietvaros LZS pārstāvji veic arī 
jūras prakses izziņu pārbaudi.

4.3. Kārtējā  atpūtas kuģu vadītāju eksaminācijas komisijas sastāvā  nevar iekļaut tādu 
personu, kura ir piedalījusies tās personas apmācībā, kura kārto eksāmenu.

4.4. KK veic sava un eksaminācijas komisiju darba uzskaiti, sastādot noteiktas formas 
ikmēneša atskaiti un iesniedz to LZS izpilddirektoram darba apmaksai.

5. Atpūtas kuģu vadītāju mācību iestāžu sertificēšana un uzraudzība

5.1. Mācību iestādes izvērtēšanai tiek nozīmēts vienāds skaits vērtētāju no CSDD un 
LZS.

5.2. KK  veic  LZS  pārstāvju  personālsastāva  komplektēšanu  atpūtas  kuģu  vadītāju 
mācību  iestāžu  sertificēšanas  komisijai  saskaņā  ar  šī  Nolikuma  punktu  3.3. 
ievērojot šādus nosacījumus:

5.2.1. Mācību  iestāžu  sertificēšanas  komisijai  LZS  izvirzītajam  vērtētājam  nepastāv 
interešu konflikts ar pārbaudāmās mācību iestādes dibinātājiem;

5.2.2. LZS šim nolūkam izvirzīto vērtētāju kvalifikācijai jābūt „Tāljūras jahtu kapteinis”.
5.3. KK izvirza LZS pārstāvjus, kuri kopā ar CSDD pārstāvjiem veic kādas konkrētas 

mācību  iestādes  organizēto  teorētisko  un  praktisko  nodarbību  un  noslēguma 
eksāmenu pārbaudi.



6. LZS Kvalifikācijas komisijas uzdevumi par atpūtas kuģu vadītāju 
eksaminācijas saturu

6.1. LZS Kvalifikācijas komisija ne retāk, kā  vienu reizi  gadā  pārskata  atpūtas  kuģu 
vadītāju  teorētiskās  eksaminācijas  jautājumu  komplektu,  ieskaitot  navigācijas 
uzdevumus uz kartes.  

7. LZS Kvalifikācijas komisijas darbības reglaments

7.1. LZS Kvalifikācijas komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse 
no KK locekļiem.

7.2. LZS Kvalifikācijas komisijas  sēdes vada KK priekšsēdētaju vai viņa prombūtnē – 
KK priekšsēdētāja vietnieks.

7.3. LZS Kvalifikācijas komisijas sēdēs lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu; 
ja balsojums ir neizšķirts, noteicošā balss ir sēdes priekšsēdētājam.

7.4. Steidzamos  gadījumos  LZS  Kvalifikācijas  komisija  lēmumus  pieņem  ar 
elektronisko balsojumu, lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.5. LZS Kvalifikācijas komisijas sēdes protokolē. 

*    *    *

Šis Nolikums par Latvijas Zēģelētāju savienības Kvalifikācijas komisiju izskatīts LZS KK 
sēdē 2013.gada 3.maijā un apstiprināts vienbalsīgi.
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