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Visām efektīvākām pārvaldības sistēmām ir viena kopīga 
iezīme – kompetents personāls, kas nepārtraukti 
pilnveidojas. 

Mūsu apmācības: 

▪ Ir piemērotas jebkuram sagatavošanas līmenim 
–  apmācībām bez priekšzināšanām, kā arī 
apmācības uzņēmumu iekšējiem nolūkiem 

▪ Aptver lielu apmācību izvēli kas ietver 
Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasībām 
(9001), Vides pārvaldības sistēmas prasībām 
(14001),  Darba drošības (45001), Pārtikas 
nekaitīguma prasībām (ISO 22000, 
sertifikācijas shēmas FSSC 22000, IFS, BRC), 
šo standartu ieviešanu darbā un to 
pilnveidošanu; 

▪ Var tikt pielāgotas Jūsu uzņēmuma specifikai 
un vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstrādājot apmācību programmas mēs vadāmies pēc 
mūsu pieredzes auditēšanā un ekspertīzē, kas uzkrāta 
gadiem strādājot ar plašu klientu loku dažādās jomās 

▪ Zināšanas un prasmes tiek attīstās izmantojot 
interaktīvu un praktisku pieeju uzdevumu 
risināšanā izmantojot paātrinātas mācību 
metodes;  

▪ Apmācību beigās veiksmīgi nokārtojot testu tiek 
piešķirts elektroniskais SGS sertifikāts par 
kursa apguvi;   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā līderis apmācību jomā mēs izmantojam mūsu 
ilggadējo darba pieredzi visā pasaulē, lai piedāvātu 
efektīvākas apmācības un iespēju attīstībai. Mēs 
palīdzam individuāliem klausītājiem, speciālistu grupām 
un uzņēmumiem augt savā attīstībā, attīstot talantus un 
nepārtraukti augt profesionāli. Mēs uzturam 
partnerattiecības ar mūsu apmācību klausītājiem, 
palīdzam viņiem tikt skaidrībā ar viņu mērķiem un 
veicinām viņu profesionālo attīstību. 

 

 

SIA “SGS Latvija Ltd” 
Knowledge Solutions - Zināšanu vadības risinājumi 
e-pasts: jevgenijs.mitins@sgs.com; lv.ssc@sgs.com  
Tālr.: +371 67326163 
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  ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠUMA PĀRVALDĪBAS SISTĒMA 

ISO 45001 Darba drošības aspektu un drošības risku apzināšana -
ievads. 

1LV/RU RĪGA 
Kurss notiek pēc individuāla uzņēmuma pieprasījuma 

KVALITĀTES UN VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA 

ISO 9001 standarta skaidrojums. Iekšējais auditors. 3 LV RĪGA      X    1-3   

ISO 14001:2015 standarta skaidrojums. Iekšējais auditors. 2 RU RĪGA     15-16        

Pārbaudēs konstatēto nepilnību pirmcēloņu analīze “Root Cause 
analysis”. 

1 LV 
RĪGA 

 
   29        

ISO 9001 standarta skaidrojums. Iekšējais auditors. 3 RU RĪGA        X     

PĀRTIKAS PRODUKTU NEKAITĪGUMA PĀRVADĪBAS SISTĒMA 

GMP+FSA standarta prasības (ar priekšzināšanām 

). 

1 LV RĪGA    X         

IFS Food standarta prasības (ar priekšzināšanām). 2 LV RĪGA     X        

Apzinātas kaitniecības, pārtikas viltošanas un krāpšanas risku 
analīzes metodoloģijas, TACCP un VACCP plāns. 

2LV       X       

HACCP principu ieviešana un uzturēšana atbilstoši LR un ES tiesību 
aktu prasībām 

2 LV/RU 
RĪGA        X     

Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas sistēmas 
(HACCP) principi.  

 
3 RU 

RĪGA         X    

Kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēmas uzturēšana 
atbilstoši IFS Food v7 prasībām. 

3 LV 
RĪGA          X   

BRC Food prasību realizācija (ar priekšzināšanām). 1 LV RĪGA           X  

BRC Food prasību realizācija (jauna standarta prasības) 2 LV Riga     X        

GMP 

ISO 22716:2007 Kosmētika. Laba ražošanas prakse. Labas 
ražošanas prakses vadlīnijas (ar priekšzināšanām). 

 1 RU 
RĪGA Kurss notiek pēc individuāla uzņēmuma pieprasījuma 

ISO 22716:2007 Kosmētika. Laba ražošanas prakse. Labas 
ražošanas prakses vadlīnijas. 

2 LV 
Rīga         X   

    

LŪDZU PIEVĒRSIET UZMANĪBU, ka visas augstāk minētās apmācības mēs varam organizēt speciāli Jums Jūsu uzņēmumā.  

Lūdzu sazinieties ar mums un mēs Jums palīdzēsim ar vispiemērotāko risinājumu tieši Jums. 


