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SIA “SC GROUP” savu darbību darbības veidos "Ar drošību un aizsardzību saistīto koncepciju, plānu un projektu izstrāde, 
konsultatīvo pakalpojumu sniegšana un menedžments, tajā skaitā personāla apmācība, nodarbību un mācību organizēšana un 
veikšana" veic saskaņā ar kvalitātes standarta ISO9001/2008 prasībām, ko apliecina SIA "Bureau Veritas Latvia" izsniegts 
kvalitātes vadības sistēmas atbilstības sertifikāts nr.DNKFRC94354A. 

 

 
 

 
 

„Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas (apsardzes) personālam un uzņēmuma atbildīgajām 
personām, kuru pienākumi cieši saistīti ar Ostas iekārtas aizsardzību” 

kas notiks šā gada 31. janvārī, laika posmā no pl. 10:00 līdz 14:00 (4 stundas). 
Firsa Sadovņikova ielā 21, Rīgā, SIA „SC GROUP” telpās 

 
Semināra mērķis:  
Zināšanas nepieciešamas, lai sagatavotu, ieviestu, uzturētu un modernizētu Objektu aizsardzības plānu (-us), 
aizsardzības pasākumus un nodrošinātu sakarus starp uzņēmumu (-iem), kas sniedz drošības un aizsardzības 
(tehniskās un fiziskās apsardzes, tai skaitā iekšējā drošības dienesta u.tml.) pakalpojumus un veicinātu sadarbību ar 
valsts kompetentu dienestu/institūciju pārstāvjiem, kas reaģē uz aizsardzības incidentiem vai tā draudiem, tai skaitā 
paredz un novērš darbības, kas saistītas ar ārkārtas situācijām Ostas iekārtās vai Objektos. 
 

Izskatāmās tēmas (4 stundas): 
 
1. Ostas iekārtas aizsardzības plāns: 

 Ostas iekārtas aizsardzības plāna mērķis. 
 Aizsardzības līmeņi un ar tiem saistītie pasākumi. 

2. Aizsardzības līmeņi:                                                                                                                                           
 Aizsardzības organizācijas personāla darbība aizsardzības līmeņos. 
 Prasības pārējam Ostas iekārtā esošajam personālam. 

3. Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas personāla darbība: 
 Noteiktās aizsardzības darbības dažādos aizsardzības līmeņos. 
 Aizsardzības pasākumi Kuģa un Ostas iekārtas mijiedarbības laikā. 
 Noteikto aizsardzības procedūru veikšana. 

4. Aizsardzības sistēmas organizēšana:  
 Dokumentācija, pierakstu veikšana un arhīvi. 
 Atskaites, ziņošana par aizsardzības incidentiem. 
 Atskaišu atbilstība faktiem. 

5. Atbildība aizsardzības jomā: 
 Ostas iekārta. 
 Ostas iekārtas aizsardzības virsnieks. 
 Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas personāls ar specifiskiem apsardzes pienākumiem. 
 Cits personāls. 

6. Praktiskā darbība (nodarbības), speciālo veidlapu aizpildīšana (sk. pielikumā) 
 
 
P.S. apmācība notiks latviešu un krievu valodā. Nodarbību laikā pēc pasniedzēju ieskatiem tiks veikti 5-15 min. 
pārtraukumi – kafijas pauzes u.tml. 

 


