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Apmācību programma (18 stundas) 
Ostas, Ostas iekārtas aizsardzības virsniekiem 

 
Šī kursa mērėis nodrošināt zināšanas tiem, kas ir un var būt iesaistīti Ostas, Ostas iekārtas aizsardzībā, lai 

pildītu Ostas iekārtas aizsardzības virsnieka, tā vietnieka (-u) pienākumus, (rekomendējams uzĦēmumu vadības 
darbiniekiem un Aizsardzības organizācijas vadītājiem), kā tas ir definēts „Starptautiskais kuău un ostu 
aizsardzības kodekss” (ISPS Code) A/17 daĜā, ietver 12 izskatāmās tēmas un norādījumus, kā arī šī kodeksa 
B/18.1 noteiktās apgūstamās apmācību 20 tēmas, kas ar Eiropas Padomes Regulu 725/04 „Par kuău un ostu 
aizsardzības stiprināšanu” noteiktas arī kā obligātas, tiek izskatītas šādā kārtībā: 

1.diena: 
Nr.p.k. Izskatāmās tēmas nosaukums Apmācību laiks 

1. Ievads* 1 stunda 30 min. 
2. Jūrniecības nozares aizsardzības politika* 1 stunda 
3. Atbildība aizsardzības jomā* 1 stunda 30 min. 
4. Ostas iekārtas aizsardzības novērtējums* 2 stundas 

 

2.diena: 
Nr.p.k. Izskatāmās tēmas nosaukums Apmācību laiks 

1. Ostas iekārtas aizsardzības plāns* 2 stundas 30 min. 
2. Aizsardzības aprīkojums 1 stunda 
3. Draudu identifikācija, atpazīšana un reaăēšana uz tiem* 2 stundas 30 min. 
4. Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas/personāla darbība 1 stunda 

 

3.diena: 
Nr.p.k. Izskatāmās tēmas nosaukums Apmācību laiks 

1. Aizsardzības sistēmas organizēšana un administrēšana 1 stunda 
2. Gatavība ārkārtas situācijām, apmācība un vingrinājumi* 2 stundas 
3. Aizsardzības apmācības 2 stundas 
4. Veikto apmācību pārskats, jautājumi-atbildes ne ilgāk par 1 stundu 

 

* - dažu šo tēmu sadalu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no Drošības policijas, VAS „Latvijas jūras 
administrācija”, Krasta apsardzes dienesta un VUGD. 

Lai apmācību (ar piemēriem) akcentētu uz konkrētu Objektu un/vai darbības vietu, apmācību vadītājam uz 
apmācību norises laiku tiek izsniegts šī uzĦēmuma (Ostas un/vai Ostas iekārtas) aizsardzības plāns. 

Tiem, kuri veiksmīgi ir pabeiguši šo kursu un apmeklējuši visas apmācību tēmas, tiek izsniegts apmācību 
apliecinājums (sertifikāts), kas pierāda, ka kursants ir pabeidzis apmācību kursu. Apmācību apliecinājums 
(sertifikāts) saskaĦots ar Dalībvalsts pilnvaroto organizāciju. 

 
Viena kursanta apmācība sastāda 650 EUR + PVN. Apmācība tiek uzsākta pēc grupas 

nokomplektēšanas, sākot no 2 un vienlaicīgi nepārsniedzot 12 dalībniekus, pēc līguma noslēgšanas 
ar juridisko personu. Ir paredzamas atlaides uzĦēmumiem, kas norīko uz apmācībām pārstāvjus no 
viena un tā paša uzĦēmuma (-iem), uz kuru izstrādāts kopējs Ostas iekārtas aizsardzības plāns. 
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