ATZĪTĀ AIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJA
SIA „SC GROUP” ©

SIA „SC GROUP” rīkotam semināram, kas paredzēts:
„Ostas iekārtas aizsardzības virsniekam, tā vietniekam (-iem), aizsardzības organizācijas personālam un uzņēmuma
atbildīgām personām, kuru pienākumi cieši saistīti ar aizsardzību”
kas notiks 2013. gada 04.aprīlī, laika posmā no 09:30 līdz 13:30 (4 stundas)
Lūdzam, pēc sadaļu aizpildīšanas, nosūtiet šo anketu uz :
faksu: 67691410 vai e-pastu: info@scgroup.lv;
vai adresi: Atzītā aizsardzības organizācija SIA „SC GROUP” Firsa Sadovņikova iela 21, Rīga, LV-1003,
līdz 2013.gada 03. aprīlim!
Šā kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas personām, kuras ir vai var tikt iesaistītas Ostas iekārtas aizsardzībā,
lai pildītu Ostas iekārtas aizsardzības organizācijas darbinieka pienākumus un/vai veiktu tās objektu aizsardzību, kā tas
definēts „Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa” (ISPS Code) sadaļā B/18, kas nosaka apgūstamās
apmācību tēmas un, kas ar Eiropas Padomes Regulu 725/04 „Par kuģu un ostu aizsardzības stiprināšanu” ir noteiktas
kā obligātas. Izskatāmās tēmas:
1. Nolikuma „Par caurlaižu režīmu Rīgas Brīvostā” prasības (vienreizējās caurlaides, apmeklētāju kartes, IPZ utt.),
personu un transporta līdzekļu identifikācijas dokumenti, tiesības atrasties konkrētās Ostas iekārtas zonās, tai
skaitā ierobežotas piekļuves zonās un šo zonu uzraudzības pasākumi;
2. Aizsardzības organizācijas atbildība un tās pienākumi ārkārtas situācijās un aizsardzības līmeņu paaugstināšanas
gadījumā;
3. Ostas iekārtas aizsardzības plāna noteikto procedūru prasības saistībā ar draudu identifikāciju, atpazīšanu un
reaģēšanu uz tiem (sprādzienu bīstami priekšmeti, ierīces, vielas u.tml.);
4. Praktiskā darbība (nodarbības), speciālo veidlapu aizpildīšana.
Pasākuma norises vieta: Firsa Sadovņikova iela 21., Rīga. SIA „SC GROUP” birojā.
Lūgums, tabulu aizpildīt elektroniskā versijā vai drukātiem burtiem.
Uzņēmuma/iestādes nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas Nr.:

Konta Nr.:

Banka:
Apmācību dalībnieka
vārds:

uzvārds:

Personas kods:

Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Datums:

Fakss:

E-pasts:
Atbildīgās personas:

paraksts/atšifrējums

Pēc šīs pieteikuma veidlapas saņemšanas Jums tiks nosūtīts rēķins uz Jūsu norādīto e-pasta vai faksa adresi.
VIENA DALĪBNIEKA DALĪBAS MAKSU – 40 LATI (PLUS PVN) LŪDZAM IEMAKSĀT VISMAZ VIENU DIENU PIRMS PLĀNOTAI APMĀCĪBU DIENAI
NORĀDĪTAJĀ KONTĀ AR NORĀDI „SEMINĀRS PAR OSTAS IEKĀRTAS AIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJAS DARBINIEKA APMĀCĪBU” (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 PAREDZAMA LĪDZ 20% ATLAIDE.
Papildus informāciju par organizatoriskiem jautājumiem: (sk. mājas lapā Web: http://scgroup.lv), vai var iegūt pie:
Kvalitātes sistēmas vadītāja/grāmatvede - Iveta Kokareviča Tel.: (+371) 6 7281413 vai mob. (+371) 26485772
vai
Apmācību kursa vadītājs - Aldis Krieviņš mob. tel.: (+371) 29227329
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.

