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

kas notiks šā gada 18. janvārī, laika posmā no pl. 09:00 līdz 13:00 (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. Jūrniecības nozares aizsardzības politika.
2. Nolikuma „Par caurlaižu režīmu Rīgas Brīvostā” prasības (vienreizējās caurlaides, apmeklētāju kartes, IPZ
utt.), personu un transporta līdzekļu identifikācijas dokumenti.
3. Ostas iekārtas aizsardzības plāna noteikto procedūru prasības saistībā ar iekļūšanas kontroles un teritorijas
aizsardzības pasākumiem (stacionārie un patrulējošie posteņi, aizsardzības aprīkojuma izmantošana u.tml.).
4. Aizsardzības organizācijas atbildība un tās pienākumi kuģa un ostas iekārtu mijiedarbības laikā (Ostas, Ostas iekārtas
aizsardzības virsnieks, aizsardzības personāls (apsargi), pārējais personāls).
5. Praktiskā darbība (nodarbības), speciālo veidlapu aizpildīšana (sk. pielikumā).
6. Draudu identifikācija, atpazīšana un reaģēšana uz tiem (plānā norādītās ārkārtas situācijas – ugunsnedrošas,
sprādzienbīstamas vielas un priekšmeti)
7. Ugunsdrošības prasības objekta teritorijā.
8. Ugunsbīstamie darbi gāzes metināšana un elektrometināšana (griešana).
9. Akmeņogļu, kūdras un cietu degt spējīgu materiālu un vielu noliktavas un glabāšanas laukumi.
10. Degt spējīgu gāzu un gāzes balonu noliktavas.
11. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas.
12. Praktiskā darbība (nodarbības), speciālo veidlapu aizpildīšana (sk. pielikumā).
Lektori: augsti kvalificēti nozares speciālisti ar lielu praktiskā darba pieredzi Rīgas Brīvostas pārvaldē, VAS „Latvijas
Jūras administrācija”, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā; persona, kas piedalījās misijās un darba komandējumos
Afganistānā, Kuveitā, Indijā, Dienvidslāvijā un Kongo, veicot pienākumus robežkontroles un muitas punktos/vietās. Ar
praktisko pieredzi dalīsies ugunsdrošības, darba drošības un civilās aizsardzības speciālists. Šie lektori
nepieciešamības gadījumā sniegs atbildes uz jautājumiem objektu drošības un aizsardzības jomā.
P.S. apmācība notiks latviešu un krievu valodā. Nodarbību laikā pēc pasniedzēju ieskatiem tiks veikti 5-15 min.
pārtraukumi – kafijas pauzes u.tml.
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.

