
Kursa pamatprincipi 

Mācību priekšmetu tēma                 Stundas  

1 Ievads                           0.5 

1.1. Kursu pārskats 

1.2. Iegūstamā kompetence 

1.3. Vēsturiskās perspektīvas 

1.4. Pašreizējie aizsardzības draudi un to veidi 

1.5. Kuģu un ostas iekārtas darbība un stāvoklis     

 2 Jūrniecības nozares aizsardzības politika                               0.5 

2.1. Svarīgākās starptautiskās konvencijas, kodeksi un ieteikumi 

2.2. Būtiskie valdības likumdošanas akti un noteikumi 

2.3. Definīcijas 

2.4. Likumīga aizsardzības personāla iesaistīšanās vai neiesaistīšanās notikumos un 

starpgadījumos 

2.5. Ar aizsardzību saistītās informācijas un komunikāciju lietošana un pārvaldīšana 

3 Atbildība aizsardzības jomā                                 0.5 

3.1. Līgumslēdzēja valsts (Dalībvalsts) 

3.2. Atzītās aizsardzības organizācijas 

3.3. Kuģošanas kompānija, kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks, kuģis, kuģa 

aizsardzības virsnieks 

3.4. Ostas iekārta, Ostas iekārtas aizsardzības virsnieks 

3.5. Osta, ostas aizsardzības virsnieks 

3.6. Ostas iekārtas apsardzes personāls ar specifiskiem apsardzes pienākumiem 

3.7. Cits personāls 

4 Ostas iekārtas aizsardzības novērtējums           0.5 

4.1. Riska novērtēšanas metodika 

4.2. Novērtēšanas metodes un paņēmieni 

4.3. Aizsardzības sistēmas apskate uz vietas 

4.4. Aizsardzības novērtējuma dokumentēšana 



5 Aizsardzības aprīkojums                       1.0 

 5.1. Aizsardzības aprīkojums un iekārtas 

5.2. Aizsardzības aprīkojuma un iekārtu ierobežojumi 

            5.3. Aizsardzības aprīkojuma un sistēmu testēšana, kalibrēšana un saglabāšana 

6 Ostas iekārtas aizsardzības plāns                                1.0 

6.1. Ostas, ostas iekārtas aizsardzības plāna mērķis  

6.2. Ostas, ostas iekārtas aizsardzības plāna saturs 

6.3. Konfidencialitātes jautājumi 

6.4. Ostas, ostas iekārtas aizsardzības plāna izstrādāšana 

6.5. Ostas, ostas iekārtas aizsardzības plāna pieņemšana un apstiprināšana 

6.6. Ostas, ostas iekārtas aizsardzības plāna ieviešana 

6.7. Ostas, ostas iekārtas aizsardzības plāna uzturēšana un pilnveidošana 

 

7 Draudu identifikācija, atpazīšana un reaģēšana uz tiem                  1.0 

7.1. Ieroču, bīstamo vielu un ierīču atpazīšana un neitralizēšana 

7.2. Fiziskas pārmeklēšanas un neuzmācīgu pārbaužu metodes 

7.3. draudu apzināšanas pasākumu īstenošana un koordinēšana 

7.4. potenciāli aizsardzību apdraudošu personu atpazīšana, nediskriminējot to  

7.5. Tehnisko līdzekļu izmantošana aizsardzības pasākumos 

 

8 Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas/personāla darbība       0.5 

8.1. Noteiktas aizsardzības darbības dažādos aizsardzības līmeņos  

8.2. Aizsardzības pasākumu uzturēšana Kuģa/ostas iekārtas mijiedarbības laikā  

8.3. Aizsardzības deklarācijas izmantošana 

8.4. Noteikto aizsardzības procedūru veikšana 

 

9  Gatavība ārkārtas situācijām, apmācība un vingrinājumi                 1.0  

9.1. Iespējamību plānošana 

9.2. Aizsardzības vingrinājumi un uzdevumi  

9.3. Aizsardzības vingrinājumu un uzdevumu izpildes novērtēšana 

 



10 Aizsardzības sistēmas organizēšana un administrēšana        0.5 

10.1. Dokumentācija, pierakstu veikšana un arhīvi 

10.2.Atskaites vai ziņošana par aizsardzības incidentiem  

10.3. Pārraudzība un kontrole 

10.4. Aizsardzības auditi un inspekcijas 

10.5. Ziņošana par nepakļaušanās incidentiem 

10.5. Atskaišu atbilstība faktiem 

 

11 Aizsardzības apmācības                         1.0 

11.1. Apmācību vajadzība un nepieciešamība 

11.2. Izglītošanās vai apmācību tehnikas un metodikas 

 

               Kopā: 8.0 

 


