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PASNIEDZĒJS AIVARS VALDMANIS 

BV Latvia ārštata auditors (ISO 9001, ISO 
27001, ISO 20000-1). Absolvējis Latvijas 
Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas 
fakultāti fizikas specialitātē.  A.Valdmanis  
nodarbojies ar projektu vadību starptautiskās 
organizācijas “ECR Baltic” ietvaros. Būdams 
biroja “EAN – Latvija” tehniskais direktors 
vadījis starptautiskus IT ieviešanas projektus 
(EDIFACT lokalizācija, Globālo Standartu 
projekti GEPIR, GEPRO, GPC, GDSN u.c.). 
Strādājis kā pasniedzējs sadarbībā ar “Com 
Centrs Rīga” un „IT Pro Training Latvia”(UNIX 
sistēmas, datu drošība, programmatūras 
izstrāde un programmēšana).  
         Konsultē ar informācijas drošību un 
procesu pārvaldību saistītos jautājumos. 

KURSA NORISE  

Ilgums: 
1 diena; Laiks: 09:00-16:00 
Vieta: 
Duntes iela 17a, Rīga LV-1005 

 

DALĪBAS MAKSA 
195 EUR+PVN (21%) 
Cenā iekļauts: izdales materiāli, standarta 
eksemplārs (māc. mat.), pusdienas un kafijas 
pauzes. 
 

VALODA 

Latviešu valoda 

KONTAKTI 
anda.zembaka@bureauveritas.com  

www.bureauveritas.lv 

MT +371 26521 527 vai Tālr. +371 67323246 

 

MĒŖĶIS 

Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamo teorētisko pamatu IT pakalpojumu vadības 
sistēmas (ITPVS) izveidošanai un ieviešanai atbilstoši ISO 20000-1:2018 standarta 

prasībām, teorētiskās zināšanas papildinot ar mācību praktiskajiem darbiem. 

MĒRĶAUDITORIJA 

Seminārs paredzēts iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dažādu līmeņu vadītājiem, 
atbildīgajiem par informācijas sistēmu un resursu pārvaldību un IT pakalpojumu 
nodrošināšanu, ITPVS izveides un ieviešanas konsultantiem, kvalitātes sistēmu 
vadītājiem, kā arī citiem interesentiem par IT pakalpojumu vadības sistēmu 
izveidošanu un uzturēšanu.  
 
IT pakalpojumu vadības sistēma piemērojama gan valsts un publiskajā sektorā, gan 
privātajā sektorā. 

DALĪBNIEKA IEGUVUMS 

Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības dalībnieks spēs: 
 Orientēties ISO 20000-1 un ITIL terminoloģijā; 
 Izprast IT servisu pārvaldības pamatprincipus un prasības; 
 Izprast prasības IT servisu risku vadībai ISO 31000 standarta kontekstā; 
 Orientēties biznesa nepārtrauktības vadības prasību (tai skaitā arī ISO 22301 

noteikto) pamatprincipu ieviešanā; 
 Izprast IT pakalpojumu vadības sistēmas izveides un ieviešanas procesu; 
 Objektīvāk novērtēt sava uzņēmuma šā brīža atbilstību ISO 20000-1:2018 

prasībām un nepieciešamos resursus (laiks, darbs, finanses, cilvēku resursi) 
pilnībā atbilstošas sistēmas izveidei un darbināšanai; 

 Saskatīt iespējamos ieguvumus no informācijas drošības vadības sistēmas 
atbilstoši ISO 20000-1:2018 ieviešanas un sertifikācijas; 

 Izprast vadības sistēmas sertifikācijas procesu; 
 

METODIKA 

Pasniedzēja stāstījums tiks papildināts ar diskusijām un praktiskiem piemēriem.  

PĀRBAUDĪJUMS:NAV 

Pēc dalības mācības kursants saņems Bureau Veritas Apliecinājumu. 
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