
 
 

ISO 9001:2015  
   KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS  
AUDITORS/VADOŠAIS AUDITORS 

(CQI-IRCA Certified-PR328: QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor) 
IRCA (Starptautiskais sertificēto auditoru reģistrs) reģistrēts Nr.17929 

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

 

PASNIEDZĒJS DZINTARS PUTNIS 
IRCA reģistrēts vadošais auditors kopš 
1999.gada, veicis vairāk kā 1200 auditus 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Krievijā, 
Zviedrijā, ASV, Lielbritānijā.  
20 gadus  pasniedz Bureau Veritas vadošo 
auditoru mācības. Kursus vadījis visās 
Baltijas valstīs latviešu, krievu un angļu 
valodā.  

KURSA NORISE  
Ilgums: 5 dienas 
Laiks: 09:00-18:00 
Vieta: Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 
 
DALĪBAS MAKSA 
Pilns kurss: 1095 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 

 
MĒRĶIS 
Kursa dalībnieki iegūs padziļinātu sapratni par ISO 9000 standartu prasībām un tā 
interpretāciju. Kursu pabeidzot, tā dalībnieki spēs vadīt un veikt efektīvus auditus, 
noteikt kvalitātes pārvaldības sistēmas vājās vietas un sagatavot ziņojumus par 
auditu rezultātiem organizācijās, kurās ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma. Pēc 
kursa sekmīgas pabeigšanas, nokārtojot eksāmenu, dalībnieki iegūs starptautiski 
(IRCA) atzītu sertifikātu.   

MĒRĶAUDITORIJA 
Kvalitātes vadības sistēmas iekšējie auditori un vadītāji, kā arī neatkarīgie 
konsultanti, kas plāno veikt kvalitātes vadības sistēmu auditus neatkarīgu auditoru 
statusā. Speciālisti, kas ir atbildīgi par uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu 
ieviešanu un uzturēšanu atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, kā arī esošās 
kvalitātes sistēmas pilnveidošanu. 
Kvalitātes vadības sistēma piemērojama gan valsts un publiskajā sektorā, gan 
privātajā sektorā. 

KURSA SATURS 
 Kvalitātes vadības sistēmas, starptautiskais standarts ISO 9001:2015,  

tā prasības un priekšrocības; 
 Ievads auditā, tā mērķu nospraušana un plānošana; 
 Audita vadība; 
 Auditors – loma, atbildības, kvalifikācija, personiskās īpašības; 
 Audita veikšanas metodes; 
 Ziņošana;  
 Akreditācija un sertifikācija. 

METODIKA 
Apmācību procesā paredzētas gan teorētiskās apmācības lekciju veidā, gan 
praktiskās nodarbības - grupu diskusijas, vingrinājumi un praktiski  uzdevumi, kā arī 
lietišķās spēles. 

PĀRBAUDĪJUMS 
Rakstisks eksāmens. 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Sakarā ar valstī izsludināto Ārkārtas stāvokli, šo kursu piedāvājam apgūt arī 
attālināti, esot drošā un ērtā vietā! Eksāmens būs jākārto klātienē pēc iepriekš 
saskaņota laika grafika. 

 

  

 


