
  
 

MĒRĶIS 

Izpratne par vides pārvaldības sistēmu standarta ISO 14001:2015 prasībām. 
Zināšanas par vides aspektu identifikācijas un novērtēšanas metodēm un iemaņas 
vides aspektu identifikācijā. Vides mērķu un vides programmu izstrāde. Izpratne par 
organizācijas vides pārvaldības sistēmas efektivitātes un organizāciju darbību 
izpildījuma ietekme uz vidi. 

MĒRĶAUDITORIJA 

Apmācību mērķauditorija ir organizāciju Vides pārvaldības sistēmu, integrēto 
pārvaldības sistēmu vadītāji, vides aizsardzības speciālisti, organizācijas 
struktūrvienību un (vai) procesu vadītāji un speciālisti, kuri ir iesaistīti vides pārvaldības 
sistēmu pilnveidē. 

Vides pārvaldības sistēma piemērojama gan valsts un publiskajā sektorā, gan privātajā 
sektorā. 

PASNIEDZĒJA 
SANDRA JAUNZEMA KURSA SATURS 
SIA „Bureau Veritas Latvia” vadības sistēmu 
sertifikācijas institūcijas sertifikācijas izpildes 
vadītāja. 
Verificēšanas institūcijas vadītāja, GHG un 
CHP vadošā verificētāja. 
Kvalitātes, vides un energo pārvaldības 
sistēmu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001) 
vadošā auditore. 

ISO 14001:2015 standarta prasību analīze: 
 

 

 

 

 

Organizācijas konteksts (izpratne par organizāciju, tās iekšējo un 
ārējo vidi, kas ietekmē vides pārvaldības sistēmu (VPS); 
Ieinteresētās puses un to prasības, vajadzības, vēlmes; VPS darbības joma; 
vispārīgās prasības VPS); 
Vadība (vadība, līderība, vadītāju apņemšanās VPS; vides politika; lomas, 
atbildības, pilnvaras); 
Plānošana (darbības, identificējot riskus un iespējas; vides aspekti; atbilstības 
saistības; mērķi vides jomā un mērķu sasniegšanas plānošana); 
Atbalsts (resursi; kompetence; informētība; komunikācija; dokumentēta 
informācija); 

KURSA NORISE 
Ilgums: 1 diena 
Laiks: 09:00-16:00 
Vieta: Duntes iela 17a, Rīga LV-1005 
Attālināti: Microsoft Teams platforma. 

 

 

 

Procesi (procesu plānošana un kontrole; gatavība ārkārtas situācijām 
un reaģēšana uz tām); 
Izpildījuma novērtējums (monitorings, mērījumi, analīze un novērtēšana; 
iekšējais audits; vadības pārskats); DALĪBAS MAKSA 

195 EUR+PVN (21%) kātiene; 
160 EUR+PVN (21%) attālināti. 
Cenā iekļauts: izdales materiāli, standarta 
eks.(māc mat.) elektroniski -attālinātām 
mācībām. Klātienē - izdales materāiāli 
drukātā veidā, pusdienas un kafijas pauzes. 

 Pilnveide (neatbilstības un korektīvās darbības; nepārtraukta pilnveide). 
Biežāk novērojamās problēmas vides pārvaldības sistēmas ieviešanā un uzturēšanā. 

METODIKA 
 
VALODA 

Pasniedzēja stāstījums ar prezentāciju, iekļaujot auditorijas jautājumus. 

 
Latviešu valoda PĀRBAUDĪJUMS: NAV 
 
KONTAKTI 

Pēc dalības apmācībās dalībnieks saņems Bureau Veritas Apliecinājumu. 
 
anda.zembaka@bureauveritas.com 
www.bureauveritas.lv 
MT +371 26521 527 vai Tālr. +371 
67323246 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Piesakoties vienlaicīgi standarta prasību skaidrojuma kursam un divu dienu ISO 
14001:2015 iekšējo auditoru kursiem, dalības maksa par trim apmācību dienām 415 
EUR+PVN (21%) klātienē, vai 340 EUR+PVN (21%) attālināti.  
 

SIA “Bureau Veritas Latvia” Duntes iela 17a , Rīga, LV-1005 


