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Apmācību kurss:
„Ostas iekārtas aizsardzības virsniekam, tā vietniekam (-iem)
un uzņēmuma atbildīgām personām”
Rekomendējams arī kritiskās infrastruktūras par drošību atbildīgām amatpersonām

Apmācību laika tabula,
kas notiks 2013. gada 31.maijā
laika posmā no 13:00 līdz 17:00
Šī apmācību programma balstīta uz Atzītās aizsardzības organizācijas SIA „SC GROUP” izstrādātās un
ar VAS „Latvijas Jūras administrācija” Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas 22.02.2007. ar lēmumu
Nr.18.1.13/22 apstiprinātās apmācību programmas bāzes, kas papildināta ar LR Drošības policijas
pretterorisma centra un LR JS Krasta apsardzes dienesta (MRCC) pārstāvju sagatavotiem (Starptautiska
mēroga mācības Latvijas teritorijas ūdeņos, terorisms Latvijā, jaunā SafeSeaNet sistēmas datu bāzes
izmantošanas ikdienā un mācību organizēšanā) apmācību metodiskiem materiāliem, ar jaunāko vai projekta
izstrādes stadijā esošo likumdošanu un normatīviem aktiem, kas saistīti ar kuģu, ostu un ostu iekārtu
aizsardzību.
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Izskatāmās tēmas un/vai darbības nosaukums

Dalībnieku reģistrācija - „Norīkojums uz apmācībām” un/vai maksājuma
uzdevuma kopija kalpo kā caurlaide iekļūšanai apmācību vietā.
Ievads (1.stunda):
Kursa pārskats.
Pašreizējie aizsardzības draudi un to veidi.
Situācija Latvijā un Latvijas ostās.
Jūrniecības nozares aizsardzības politika (1.stunda):
Saistošie likumdošanas akti un noteikumi.
Aizsardzības personāla likumīga iesaistīšanās vai neiesaistīšanās notikumos un
starpgadījumos.
Ar aizsardzību saistītās informācijas lietošana un komunicēšanas pārvaldīšana.
Safe See Net sistēma, tās darbība un nepieciešamība.
Aizsardzības sistēmas organizēšana un administrēšana (1.stunda):
Dokumentācija, pierakstu veikšana un arhīvi.
Atskaites vai ziņošana par aizsardzības incidentiem.
Pārraudzība un kontrole.
Aizsardzības auditi un inspekcijas.
Ziņošana par nepakļaušanās incidentiem.
Atskaišu atbilstība faktiem.
Aizsardzības apmācības (1.stunda):
Apmācību vajadzība un nepieciešamība.
Treniņi, apmācības un mācības.
Atskaites par mācībām.
Veikto apmācību pārskats, jautājumi-atbildes, „Norīkojums uz apmācībām”
apstiprināšana, apmācību apliecinājuma izsniegšana.

Laiks

12:30 - 13:00
13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

P.S. nodarbību laikā pēc pasniedzēju ieskatiem tiek veikti 5-15 min. pārtraukumi – kafijas pauzes u.tml.
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