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KVS Auditoru / vadošo auditoru pārejas kurss ISO 9001:2015 
CQI-IRCA (Starptautiskais sertificēto auditoru reģistrs) reģistrēts PT-233, Nr.17896 

(2 dienas, latviešu valodā) 
Mērķauditorija 
ISO 9001:2015 standarts ir izdots 2015.gada 23.septembrī. Standarta jaunizveidotās un 
mainītās prasības ir noteiktas, lai mainītu veidu, kādā organizācijas līdz šim ir 
pārvaldījušas savas sistēmas. Bureau Veritas ir vieni no pirmajiem, kuri identificējuši un 
interpretējuši izmaiņas un apmāca nozares klientus. Šis kurss ir CQI-IRCA sertificēts 
oficiāls apmācību modulis kvalificētiem/ praktizējošiem KVS auditoriem, kuri vēlas 
uzlabot zināšanas vai pāriet uz 2015. gada standarta versiju.  
Priekšnoteikumi 
Kurss ir paredzēts tiem, kuri iepriekš sekmīgi nokārtojuši CQI-IRCA sertificēto KVS 
Auditoru/ Vadošo auditoru apmācību kursu, kas pamatojas uz ISO 9001:2008 standartu 
un kuri plāno  apmeklēt pārejas kursu, lai iegūtu apliecinājumu par zināšanām un 
auditēšanas prasmēm atbilstoši jaunā ISO standarta prasībām. Viņiem būs iespēja 
reģistrēties CQI-IRCA sistēmā kā Vadošajiem auditoriem pēc jaunās standarta versijas. 
Tiem, kuriem nav Vadošā auditora kvalifikācija atbilstoši ISO 9001:2008 standartam, 
rekomendējam apmeklēt 5 dienu ISO 9001:2015 Vadošo auditoru kursu, kas būtu 
piemērotāks. 
Dalībnieku ieguvumi 
Dalībnieki, kuri veiksmīgi pabeigs mācības un nokārtos nepārtraukto vērtējumu un testu, 
saņems sertifikātu kā apliecinājumu mācību sekmīgai pabeigšanai. Šis sertifikāts būs 
derīgs, lai veiktu pāreju IRCA sertifikācijai uz ISO 9001:2015 sertificētajiem auditoriem. 
Kursa saturs 

� Annex SL ietvars, kurā veidots ISO 9001:2015 standarts; 
� ISO 9001:2015 prasības, koncentrējot uzmanību uz izmaiņām; 
� ISO 9001:2015 prasību auditēšana un piemērošana audita situācijās, koncentrējot 

uzmanību uz izmainītajām prasībām. 
 Metodika 
Kursā tiek izmantotas dažādas apmācību metodes, tostarp pasniedzēja vadītas nodarbības, 
interaktīvas grupu diskusijas, lomu spēles un uzdevumi, lai sasniegtu šo apmācību 
mērķus. Praktiskie uzdevumi ir rūpīgi izstrādāti, lai fokusētos uz biežāk sastopamajām 
problēmām, kas rodas kvalitātes pārvaldības sistēmu auditos. 
 
Dalības maksa: EUR 350 + PVN  

(Cenā iekļauts: izdales materiāli, standarta eksemplārs, pusdienas un kafijas pauzes) 
Pasniedzējs: Dzintars Putnis  
 

Bureau Veritas Latvia piedāvā dažādus apmācību kursus (kursi augstākai vadībai, 
darbiniekiem, iekšējo auditoru apmācība u.c.) uz vietas uzņēmumos  

atbilstoši klienta vēlmēm. 
Vienosimies par Jums piemērotāko risinājumu! 


