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PASNIEDZĒJA TATJANA IZOTOVA 

SIA „Bureau Veritas Latvia” kvalitātes, 
arodveselības / darba aizsardzības un 
energopārvaldības sistēmu (ISO 9001, ISO 
45001 un ISO 50001) vadošā auditore, vides 
pārvaldības sistēmas (ISO 14001) auditore. 
Profesionālās darbības pamatjomas – 
integrēto pārvaldības sistēmu auditi, darba 
pieredze darba aizsardzībā rūpniecības 
(metālapstrāde, preču betona un 
dzelzsbetona izstrādājumi), enerģētikas un 
būvniecības (hidrotehniskā, infrastruktūrā, 
civilā) jomā, kompetentās institūcijas 
vadīšanā. 
Izglītība – Mehānikas inženieris (RTU), 
maģistrā grāds - Darba aizsardzības jomā 
(RTU) un maģistrā grāds – Visaptverošā 
kvalitātes vadības sistēma (RTU).   

 

KURSA NORISE  

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

DALĪBAS MAKSA 
Klātienes mācībās: 195 EUR+PVN (21%) 
Cenā iekļauts: izdales materiāli, standarta 
eksemplārs (māc. mat.), pusdienas un 
kafijas pauzes. 
Attālinātās mācībās:170 EUR+PVN (21%) 
Cenā iekļauts: izdales materiāli, standarta 
eksemplārs (māc. mat). 
 

VALODA 

Latviešu valoda 

KONTAKTI 
anda.zembaka@bureauveritas.com  

www.bureauveritas.lv 

MT +371 26521 527 vai Tālr. +371 67323246 

 

MĒRĶIS 

Izpratne par ISO 45001 standarta prasībām un to pielietošanu organizācijas darbībā, 
priekšrocībām un ieguvumiem no ISO 45001 pārvaldības sistēmas ieviešanas - 

piemēram: 
➢ Darba apstākļu uzlabošana no drošības viedokļa kā darbiniekiem, tā arī 

darbos iesaistītajiem uzņēmējiem (piegādātājiem, apakšuzņēmējiem); 
➢ Nelaimes gadījumu, aroda saslimšanas un negadījumu skaita novēršanu / 

samazināšanu; 
➢ Procesos iesaistīto personu konsultēšanu darba aizsardzības jautājumos; 
➢ Sadarbības veicināšanu starp darbinieku, sabiedrību un valsts institūcijām;  
➢ U.c. 

Viens no veidiem, kā padarīt darba aizsardzību par neatņemamu biznesa sastāvdaļu, 
ir ieviest un uzturēt funkcionējošu sistēmu atbilstoši ISO 45001:2018 standarta 
prasībām. Šī semināra laikā iegūtās zināšanas un praktiskās prasmes ļaus īstenot uz 
risku un iespēju balstītas pieejas, bet normatīvajiem aktiem atbilstošus risinājumus, 
kuru mērķis ir veseli un droši darbinieki dažādu nozaru uzņēmumos. 

MĒRĶAUDITORIJA 

Apmācību kurss paredzēts dalībniekiem, kas vēlas aktīvi līdzdarboties darba vides un 
darba apstākļu uzlabošanā, darba aizsardzības sistēmas vienkāršošanā un tās 
iedzīvināšanā ikdienas uzņēmuma darbībā. 
 
ISO 45001:2018 pārvaldības sistēma piemērojama gan valsts un publiskajā sektorā, 
gan privātajā sektorā. 

KURSA SATURS 

❖ Standarta attīstība. ISO 45001:2018 salīdzinājums ar OHSAS 18001. 
❖ Izmaiņu kopsavilkums. 
❖ Standarta struktūra. 
❖ Termini un definīcijas. 
❖ Standarta prasības. 
❖ Pārejas process. 
❖ Praktiski uzdevumi un atgriezeniskā saite. 

METODIKA 

Pasniedzēja stāstījums ar prezentāciju, iekļaujot auditorijas jautājumus.  

PĀRBAUDĪJUMS: NAV  

Pēc dalības apmācībās dalībnieks saņems Bureau Veritas Apliecinājumu. 
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