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Vides vadības sistēmas sertifi kācija
ISO 14001 

TÜV Rheinland sertifi cēta vides vadības sistēma saskaņā ar ISO 14001 
ir atzīta visā pasaulē un tā arī ir saistīta jomu, kas svarīga lielai daļai 
uzņēmumu – meklēt uzlabojumus savā darbībā, lai sniegtu ieguldīju-
mu vides aizsardzībā un gūtu pierādījumus par to.
Ar TÜV Rheinland sertifi cētu vides vadības sistēmu, jūs ne vien at-
klāsiet trūkumus, bet arī radīsiet pamatu pastāvīgai un pārbaudāmai 
procesa uzlabošanai. Jūs samazināsiet vides riskus, taupīsiet dabas 
resursus un uzlabosiet savu veikumu vides jomā. Aktīva un efektīva 
vides aizsardzība prasa ne tikai tehnoloģijas, bet arī efektīvu vides pār-
valdības sistēmu. Tas ir ļoti būtisks faktors labākai konkurētspējai.
Ieguvumi no ISO 14001 sertifi kācijas

Sertifi cējot Jūsu vides vadības sistēmu 
atbilstoši ISO 14001:

• Samazināsiet emisijas un atkritumus, augsnes un notekūdeņu 
piesārņojumu;

• Ietaupīsiet līdzekļus caur mērķtiecīgāku resursu izmantošanu;
• Samazināsiet jūsu uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi un 

uzlabosiet savu tiesisko drošību;
• Nodrošināsiet atbilstību gan klientiem, gan valsts un pašvaldību 

institūciju prasībām;
• Veicināsiet vidi saudzējošu attieksmi darbinieku vidū;
• Uzlabosiet jūsu uzņēmuma tēlu klientu, partneru un sabiedrības 

acīs;
• Palīdzēsiet sasniegt mērķus un ilgtspējīgi uzlabosiet veikumu 

vides jomā;
• Identifi cēsiet kļūdu avotus agrīnā stadijā un radīsiet iespēju tos 

novērst;
• Varēsiet saņemt starptautisku atzīšanu par savu darbības vides 

aizsardzības jomā.

Kvalitātes vadības sistēmas sertifi kācija 
ISO 9001

Jūsu biznesa piedāvājumi ir starp labākajiem un Jūsu uzņēmums 
sniedz izcilus pakalpojumus? Bet varbūt to pašu apgalvo arī konku-
renti. Un uz kāda pamata klienti veido pozitīvu spriedumu par jūsu 
uzņēmumu? Labs risinājums: pierādiet savas stiprās puses ar apstip-
rinātu kvalitātes vadības sistēmu. ISO 9001 standarts kvalitātes vadī-
bas sistēmai ir pazīstams un atzīts visā pasaulē. Dokumentējiet savu 
izpratni par kvalitāti ar TÜV Rheinland sertifi cētu kvalitātes vadības 
sistēmu atbilstoši ISO 9001.

Labi izstrādāti darba procesi var būtiski veicināt Jūsu produktu vai 
pakalpojumu kvalitāti. Caur savu orientāciju uz procesiem kvalitātes 
vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 ir piemērota visām nozarēm un 
uzņēmumiem, sākot no iesācējiem biznesā līdz globālām korporāci-
jām, ieskaitot Jūsu uzņēmumu. Sertifi cēta kvalitātes vadības sistēma 
atbilstoši ISO 9001 precizē, kam ir atbildība par ar kvalitāti saistītām 
aktivitātēm un kādas procedūras ir jāievēro. Standarts nosaka kon-
troles ķēdi, kas nodrošina pastāvīgu turpmāko attīstību nepārtraukta 
pilnveidošanas procesa ietvaros. Tas nodrošina, ka orientācija uz kva-
litāti nav vienreizējs pasākums, bet attiecas uz katru no jūsu darbinie-
kiem ik dienu. Turklāt pārskatītā ISO 9001:2015 standarta versija vēl 
vairāk akcentēs efektivitāti un nepārtrauktu uzlabošanu. 
Jūsu ieguvumi no ISO 9001 sertifi kācijas

Sertifi cējot jūsu kvalitātes vadības sistēmu 
atbilstoši ISO 9001:

• Uzlabosiet jūsu piekļuves iespējas tirgum un varēsiet gūt 
konkurences priekšrocības;

• Palielināsies efektivitāte jūsu organizācijā;
• Samazināsies kļūdas un sūdzības;
• Jūsu bizness vairāk orientēsies uz klientiem, un tie jums 

uzticēsies aizvien vairāk;
• Radīsies būtiski izmaksu ietaupījumi;
• Tiks veicināta ilgtspējīgu uzlabojumu ieviešana uzņēmuma 

procesos un struktūrās;
• Jūsu darbinieki tiks vairāk motivēti caur labāku saziņu un viegli 

pieejamu informāciju;
• Partneri vairāk jums uzticēsies un tiks nodrošināta starptautiska 

atpazīstamība.

Sertifi kācijas pakalpojumi

• Mūsu eksperti atbildēs uz jebkuru jautājumu un papildus informēs par 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 un ISO 50001 sertifi kāciju.

• Informāciju par ISO 9001 un ISO 14001 var iegūt Starptautiskās 
standartizācijas organizācijas (ISO) interneta vietnē www.iso.org vai Latvijas 
nacionālās standartizācijas institūcijas (LVS) interneta vietnē  www.lvs.lv. 

• TÜV Rheinland  piedāvā apmācības par standartu ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 un jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.
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Arodveselības un darba drošuma 
vadības sistēmas sertifi kācija
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 sertifi kācija ir piemērota ikvienai biznesa jomai, ja 
vēlaties samazināt veselības un darba drošuma apdraudējumus saviem 
darbiniekiem, apmeklētājiem un klientiem ilgtermiņā. Arodveselības 
un darba drošuma vadības sistēma atbilstoši OHSAS 18001:2007 
standartam ir labākā zināmā sistēma. To atzinušas vairāk kā 80 valstis. 
TÜV Rheinland sertifi kācija atbilstoši OHSAS 18001: 2007 pierāda, 
ka jūsu darbiniekiem veselība un darba drošums ir prioritāte jūsu 
uzņēmumā.

OHSAS 18001: 2007 arodveselības un darba drošuma vadības sistēma 
aptver visas prasības. Jūs varat identifi cēt, analizēt potenciālos apdrau-
dējumus, novērtēt saistītos riskus, un pēc tam izmantot, kā pamatu 
mērķu un programmu projektēšanai un plānošanai, lai uzlabotu savu 
darbinieku drošību. Nosakot atbildības un apmācot savu darbaspēku, 
jūs lietojat piesardzības pasākumus un sagatavojaties visām iespēja-
mām ārkārtas situācijām.
Ieguvumi no ISO 18001 sertifi kācijas

Sertifi cējot Jūsu arodveselības un darba drošuma 
vadības sistēmu OHSAS 18001:2007  standartam:

• Samazināsies nelaimes gadījumu skaits darbā;
• Uzlabosies izpratne par drošību un palielināsies motivācija jūsu 

darbiniekiem;
• Radīsies pārliecība par jūsu atbilstību likumos un normatīvajos 

aktos noteiktajās prasībām darba drošības un veselības 
aizsardzības jomā;

• Samazināsies dīkstāves un ražošanas pārtraukumi;
• Samazināsies jūsu apdrošināšanas izmaksas;
• Klientu, piegādātāju, iestāžu un investoru acīs gūsiet droša un 

cienījama uzņēmuma reputāciju.

• Mūsu eksperti atbildēs uz jebkuru 
jautājumu un papildus informēs par 
OHSAS 18001 un ISO 50001 sertifi kāciju.

• Informāciju par OHSAS 18001 un 
ISO 50001 var iegūt Starptautiskās 
standartizācijas organizācijas (ISO) 
interneta vietnē www.iso.org vai Latvijas 
nacionālās standartizācijas institūcijas 
(LVS) interneta vietnē  www.lvs.lv. 

• TÜV Rheinland  piedāvā apmācības par 
standartu OHSAS 18001, ISO 50001 un 
jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Energopārvaldības sistēmas sertifi kācija 
ISO 50001:2011

Zemākas enerģijas izmaksas, palielināta energoefektivitāte un ekono-
miskā efektivitāte – Jūs to sasniegsiet ar energopārvaldības sistēmas 
ieviešanu. Ar stingru sistēmu, jūs varat samazināt savu enerģijas pa-
tēriņu līdz pat 20% vai pat vēl vairāk – neatkarīgi no jūsu nozares vai 
jūsu uzņēmuma lieluma.

Sertifi cējot energopārvaldības sistēma 
atbilstoši ISO 50001:2011 standartam:

• Uzlabosiet jūsu enerģijas bilanci un izveidosiet nepārtrauktu 
enerģijas izmantošanas kontroles sistēmu;

• Palielināsiet peļņu un nodrošināsiet konkurences priekšrocības, 
izmantojot zemākas enerģijas izmaksas;

• Identifi cēsiet pilnveidošanas iespējas un optimizācijas 
potenciālu;

• Padziļināsiet savu darbinieku izpratni par vajadzību pēc 
efektīvākas enerģijas izmantošanas;

• Dokumentēsiet enerģijas ietaupījumus un veicināsiet jūsu 
uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu;

• Paredzēsiet panākumus jaunu energoefektīvu tehnoloģiju 
ieviešanai.

Sertifi kācijas pakalpojumi
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Par mums

Uzņēmumu grupa TÜV Rheinland, kas dibināta Vācijā vairāk kā pirms gadsimta – 1872. gadā, ir globāls līderis neatkarīgas kvalitātes un drošības 
inspekciju jomā. Grupā strādā 19320 cilvēku 69 pasaules valstīs. Uzņēmums, kura apgrozījums 2014. gadā bija 1,7 miljardi dolāru, ir ne vien 
nopietns globāls spēlētājs Vācijas un Eiropas tirgū, bet arī strauji augošajos Āzijas un Brazīlijas tirgos. LRTDEA – TÜV Rheinland ir akreditēts 
LATAK – Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā, atbilstoši ISO 17065 standartam, kas apliecina uzņēmuma kompetenci, neatkarīgumu un 
neietekmējamību. TÜV Rheinland ir akreditēts arī DAkkS – Vācijas Federālās Republikas nacionālās akreditācijas institūcijā. 

“Latvijas rūpnieku tehniskas drošības ekspertu apvienība” (LRTDEA) dibināta 1994. gada 13. oktobri. Mēs piedāvājam saviem klientiem kvalitatīvus 
pakalpojumus, kurus sniedz pieredzējuši eksperti ar pieredzi ražošanā un darbā ar Ministru kabineta noteikumiem un Eiropas standartiem tehniskajā joma. 
Mūsu lielākā vērtība ir augsti kvalifi cēts personāls, tāpēc lielu uzmanību pievēršam ekspertu praktiskajai apmācībai gan Latvija, gan ārpus valsts robežām. 
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