
  
 

MĒRĶIS 

Izpratne par Vides vadības sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, ISO 
14001 prasībām un to pielietošanu organizācijas darbībā, priekšrocībām un 
ieguvumiem, ieviešot vides vadības sistēmu. Realizējot praksē iegūtās zināšanas un 
prasmes, apmācību kursa laikā iespējams savās organizācijās ieviest Standartam 
atbilstošu Vides vadības sistēmu. 

MĒRĶAUDITORIJA 

Apmācību mērķauditorija ir organizāciju vides vadības sistēmu vadītāji, speciālisti, 
kā arī citi interesenti, kuriem nepieciešams iegūt vai padziļināt izpratni par vides vadības 
sistēmu un standarta ISO 14001 prasībām, kā arī praksē realizēt iegūtās zināšanas un 
izveidot, uzturēt vai pilnveidot savās organizācijās Standartam atbilstošu Vides vadības 
sistēmu. 

PASNIEDZĒJS JĀNIS LEILANDS Dalībai kursā priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
Vides vadības sistēma piemērojama gan valsts un publiskajā sektorā, gan privātajā 
sektorā. 

Jānis Leilands, sertificēts vadības konsultants, 
Lean Six Sigma Black Belt un BEA Lean 
eksperts un pasniedzējs, kurš konsultējis 
vairāk kā 250 uzņēmumus kvalitātes un vides 
vadības un procesu efektivitātes jomās, 
tos tarp ap 20 - vides sitēmu ieviešanā, t.sk. 
BBS, Siguldas Būvmeistars, Ferrus, Skonto 
CC, Rīgas Universālais terminālis, Cross 
Timber Systems, EKO Getliņi, ZAAO, Pīlēna 
būvuzņēmums Nams, Enertek, SRC Brasa, 
Diānas Sveces, Kālija Parks, Ventamonjaks, 
Ekodienests, Ventspils Nafta terminālis u.c. 

KURSA SATURS 

1. Ievads: Vides pārvaldība un tās vadības sistēma. 
Vides aspekti, riski un to ietekme. 
2. Vides ietekmi regulējošo prasību apzināšana 
Vides aspektu/risku izvērtēšana. Aspektu būtiskuma/prioritāšu noteikšana 
Vides politikas un mērķu noteikšana. 
Vides dokumentācijas vadība. 
3. Darbību plānošana. Vides programmas noteikšana 
Gatavība ārkārtas situācijām. 
Darbinieku apmācība. 
Atbilstības prasībām monitorings. KURSA NORISE 
4. Iekšējais audits. Ilgums: 
Rīcība ar neatbilstībām un nepārtrauktā vadības sistēmas pilnveide. 
5. Vides sistēmas pārskats. 
Vides un citu vadības sistēmu (kvalitātes, energoefektivitātes, darba drošības, 
produktivitātes) integrācija. 

6 nodarbības pa 4 stundām ik pēc nedēļas 
Laiks: 09:00-13:00 

Vieta 
Klātienē: Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 
Attālināti: Zoom platforma. 

METODIKA DALĪBAS MAKSA 
Pasniedzēja stāstījums ar prezentāciju, piemēri, uzdevumi, diskusijas, darbs grupās. 
Nodarbību starplaikos kursa dalībnieki savos uzņēmumos realizē iegūtās zināšanas un 
prasmes praksē, izveidojot Standartam atbilstošu Vides vadības sistēmu. Savu realizēto 
vides sistēmas ieviešanas piemēru prezentācijas un kolēģu darba novērtējums. 

Pilns kurss klātienē: 426 EUR+PVN (21%) 
Pilns kurss attālināti: 380 EUR+PVN (21%) 
Cenā iekļauts: attālinātām mācībām-izdales 
materiāli, standarta eksemplārs (māc. mat.) 
elektroniski; 
Klātienes mācībām: izdales materiāli, 
standarta eksemplārs (māc.mat.); 
pusdienas un kafijas pauzes. 

PĀRBAUDĪJUMS 
Pēc sekmīgas testa nokārtošanas un savā organizācijā realizētās vides vadības 
sistēmas ieviešanas prezentācijas, dalībnieks saņems Bureau Veritas Sertifikātu. Pēc 
tikai teorētiskā testa nokārtošanas dalībnieks saņems Bureau Veritas Apliecinājumu par 
tēmas apgūšanu. VALODA 

Latviešu valoda 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Vides vadītāju kursus pagaidām piedāvājam attālināti un interaktīvi. KONTAKTI 

anda.zembaka@bureauveritas.com 
www.bureauveritas.lv 
MT +371 26521 527 vai Tālr. +371 67323246 

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