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Apmācību kursam:
„Drošs darbs ar Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet”
kas paredzēta:

„Ostas iekārtas aizsardzības virsniekiem, virsnieku vietniekiem un atbildīgajām amatpersonām”
Apmācības notiks saskaņā ar LR NBS JSF Krasta apsardzes dienesta (MRCC) saskaņotu apmācību
programmu.
kas notiks savstarpēji vienojoties par norises laiku un vietu (2 stundas)
Lūdzam, pēc sadaļu aizpildīšanas, nosūtiet šo anketu uz :
faksu: 67691410 vai e-pastu: info@scgroup.lv;
vai adresi: SIA „SC GROUP”
Firsa Sadovņikova iela 21, Rīga, LV-1003,

Pasākuma norises vieta: Firsa Sadovņikova iela 21, Rīga, SIA „SC GROUP” telpās vai Ostas iekārtā uz vietas,
kur tiek nodrošināti piekļuve pie datora ar pieslēgumu internetam.
Lūgums, tabulu aizpildīt elektroniskā versijā uz katru no dalībniekiem.

Uzņēmuma/iestādes nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas Nr.:

Konta Nr.:

Banka:
Apmācību dalībnieka
vārds:

uzvārds:

Personas kods:

Ieņemamais amats:
Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:
Atbildīgas personas:

Datums:
paraksts/atšifrējums
Pēc šīs pieteikuma veidlapas saņemšanas Jums tiks nosūtīts rēķins uz Jūsu norādīto e-pasta vai faksa adresi.
VIENA DALĪBNIEKA DALĪBAS MAKSU - 50 LATI (PLUS PVN 21%) LŪDZAM IEMAKSĀT RĒĶINĀ NORĀDĪTAJĀ KONTĀ (RĒĶINA
ORIĢINĀLS UN APMĀCĪBU APLIECINĀJUMS TIKS IZSNIEGTS UZ VIETAS PASĀKUMĀ), MAKSĀJUMA UZDEVUMA KOPIJA KALPOS PAR
IEKĻŪŠANAS TALONU APMĀCĪBU TELPĀS.
TIEM UZŅĒMUMIEM, KAS NORĪKOS 3 (TRĪS) UN VAIRĀK APMĀCĪBU DALĪBNIEKUS, KĀ ARĪ „LATVIJAS DROŠĪBAS BIZNESA
ASOCIĀCIJAS” BIEDRIEM UN SIA „SC GROUP” SADARBĪBAS PARTNERIEM VAR BŪT PIEMĒROJAMA ATLAIDE LĪDZ 20%.
Papildus informāciju par organizatoriskiem jautājumiem: (sk. mājas lapā Web: http://scgroup.lv), vai var iegūt
pie:
Kvalitātes sistēmas vadītāja/grāmatvede - Iveta Kokareviča mob. (+371) 26485772, e-pasts: info@scgroup.lv,
vai
Apmācību kursa vadītāji – Andrejs Andrejevs mob. tel.: (+371) 29346367, e-pasts: andrejs.andrejevs@scgroup.lv
vai Aldis Krieviņš mob. tel.: (+371) 29227329, e-pasts: aldis.krievins@scgroup.lv
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.
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Apmācību kurss:
„Drošs darbs ar Nacionālo Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet”
kas paredzēta:

Ostas iekārtas aizsardzības virsniekiem, virsnieku vietniekiem un atbildīgajām amatpersonām”
Semināra mērķis:
Zināšanas nepieciešamas, lai darbotos ar SafeSeaNet sistēmu. Saņemtu informāciju par pienākošajiem kuģiem,
veiktu koordināciju ar valsts kompetentajām institūcijām un citas darbības, kuras tiek veiktas darbojoties ar Nacionālo
Vienoto informācijas sistēmu SafeSeaNet. Ostu iekārtu aizsardzības virsniekiem tas uzlabos ikdienas darbu un
komunikāciju ar kompetentajām institūcijām.
Izskatāmās tēmas (2 stundas)::
1. Teorētiskā daļa:
1.1. Interneta un informācijas sistēmu darbības principi;
1.2. Interneta un informācijas sistēmu drošība;
1.3. SafeSeaNet sistēmas uzbūve un funkcijas;
1.4. SafeSeaNet sistēmas drošības noteikumi;
1.5. Jautājumi un atbildes.
2. Praktiskā daļa:
2.1. SafeSeaNet sistēmas darbības demonstrācija;
2.2. Piekļuve SafeSeaNet sistēmai;
2.3. Informācijas saņemšana no SafeSeaNet sistēmas – kuģa ienākšanas paziņojumi, aizsardzības līmeņa
izmaiņas;
2.4. Ievadāmā informācija SafeSeaNet sistēmā un tās nozīme;
2.5. Jautājumi un atbildes.
3. Pievienošanās SafeSeaNet sistēmai (lietotāja praktiskā darbība, nodarbība):
3.1. Individuālās piekļuves parametru saņemšana un nomaiņa;
3.2. Sākotnējo datu pārbaude un atjaunināšana;
3.3. Jautājumi un atbildes.
4. Pēc sistēmas lietotāja praktiskās darbības (nodarbības) pārbaudes, apmācību apliecinājuma izsniegšana.
Lektori: augsti kvalificēti nozares speciālisti ar lielu praktiskā darba pieredzi. Šie lektori nepieciešamības gadījumā
sniegs atbildes uz jautājumiem objektu, informācijas sistēmu drošības un aizsardzības jomā.
P.S. apmācība notiks latviešu un krievu valodā. Nodarbību laikā pēc pasniedzēju ieskatiem tiek veikti 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.

