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Integrētas vadības  
sistēma
Integrētas vadības sistēmas jēdziens 
ienāk mūsu sarunvalodā 20. gs. 90. 
gados, un integrēta vadības sistēma 
tiek definēta kā „uz PDCA principiem 
balstīta sistēma, kurā iekļaujas kvalitātes, 
darba drošības, vides u.c. jautājumi visos 
uzņēmuma procesos, tostarp finanšu 
vadībā, mārketingā, personālvadībā”. 
(R.Hall, 1998)

Uzņēmuma vadības sistēmu sauksim 
par pilnīgi integrētu, ja visos uzņēmuma 
procesos ir noteikti, izvērtēti un iekļauti 
kvalitātes, darba drošības, vides un/vai 
citi aspekti. Teorētiski, veidojot integrētu 
sistēmu, mēs gribētu aplūkot visus 
iespējamos jautājumus, tomēr praktiski 
šādas sistēmas izveidošana būtu ļoti 
darbietilpīga, un, iespējams, nemaz nav 
nepieciešama. 

Integrētas vadības sistēmas veidi

Atkarībā no organizatoriskās un 
metodoloģiskās integrācijas iespējamas 
četras dažādas integrācijas pakāpes 
(Arteche, 2000; 1. attēls):

•	Situācija	A		
Katrai vadības sistēmai – kvalitāte un/
vai vide un/vai arodveselība, darba 
drošība – ir nozīmēts savs atbildīgais 
darbinieks un atsevišķi, savstarpēji 
nesaistīti dokumenti. Uzņēmuma 
vadības sistēma praktiski nav integrēta.

•	Situācija	B		
Viens darbinieks atbildīgs par visām 
sistēmām. Dokumenti katrai sistēmai 
savi, tādēļ zināmā mērā dokumentos 
noteiktās atbildības, prasības un rīcību 
apraksti katrā sistēmā atkārtojas.

•	Situācija	C	
Katrai sistēmai savs atbildīgais, bet 
dokumenti ir kopīgi. Dokumentos 
noteiktie rīcību apraksti ir saskanīgi.

•	D	variants	(vēlamā	situācija)	
Pilnīga integrācija.

Pieņemsim, ka ir lēmums veidot 
integrētu uzņēmuma vadības sistēmu, 
kas aptver visus uzņēmuma procesus. 
Nākošais solis ir izvēlēties, kādi jautājumi 
iekļausies integrētajā sistēmā. To 
nosaka, ievērojot uzņēmuma, klientu, 
sadarbības partneru, normatīvo 
dokumentu u.c. prasības. Kombinācijas 
iespējas ir ļoti dažādas - kvalitātes un/
vai darba drošības un/vai vides un/vai 
informācijas drošības jautājumi, tomēr 
loģiskais minimums būtu kvalitātes un 
arodveselības, darba drošības jautājumi. 

Neņemot vērā uzņēmuma piederību 
noteiktai tautsaimniecības nozarei 
vai uzņēmējdarbības formu, vienmēr 
ir klients un vienmēr ir uzņēmuma 
darbinieki. 

Pārtikas ķēdes uzņēmumiem 
kvalitāte ir nesaraujami saistīta ar 
pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas 
jautājumiem.

Atkarībā no nozares specifikas vai 
uzņēmuma prioritātēm, šiem diviem 
pamatjautājumiem var pievienoties 
pārējie – vide, informācijas drošība, 
pārtikas nekaitīguma nodrošināšana.

Ļoti bieži par integrētu vadības sistēmu 
sarunvalodā dēvē kvalitātes un vides 
pārvaldības sistēmu, kas izveidota 
noteiktu (ne visu) uzņēmuma procesu 
vadībai, un principā tas nav nepareizi, 
tomēr jāpiebilst, ka pareizi būtu teikt - 
integrēta kvalitātes un vides pārvaldības 
sistēma noteiktu procesu vadībai. Ja 
visos uzņēmuma procesos ir noteikti, 
novērtēti un iekļauti kvalitātes un 
vides jautājumi, tad varam teikt, ka 
uzņēmumā ir integrēta kvalitātes un 
vides pārvaldības sistēma, nenosaucot 
konkrētus procesus.

Tomēr integrēta vadības sistēma 
nenozīmē salikt kopā trīs sistēmas, 
izvietojot vienā mapītē uzņēmuma 
dokumentus, kas nosaka uzņēmuma 
procesu norisi, ievērojot kvalitātes, 
vides un arodveselības, darba drošības 
jautājumus. Integrētas vadības sistēmas 
veidošana nozīmē, ka tiek noteikta 
kārtība, kā uzņēmums darbojas 
kopumā. Ar laiku vārdi „kvalitāte”, 
„vide”, „arodveselība un darba drošība” 
var izpalikt, jo tie iesēžas darbinieku 
zemapziņā kā pašsaprotami. 

Un tas ir grūtākais – kā veidot 
integrētu sistēmu, lai tā nebūtu kā 
salikta no trijām daļām. Viens no 

Cienījamais lasītāj, iespējams, ka Tu strādā uzņēmumā, kurā ir izveidota 
kvalitātes vadības sistēma, balstīta uz standarta ISO 9001:2000 prasībām. 
Tikko uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu, ka tiks veidota integrēta 
vadības sistēma atbilstoši standartiem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007, un Tu saņem piedāvājumu kļūt par šīs integrētās 
sistēmas vadītāju. Piedāvājums šķiet vilinošs, tomēr, būdams lojāls un 
godprātīgs uzņēmuma darbinieks, Tu zini, ka trūkst amatam nepieciešamo 
zināšanu. Tā kā jau vairākus gadus esi kvalitātes sistēmas vadītājs, tad 
apzinies, ka tikai ar zināšanām par standartu prasību interpretāciju ir par 
maz, vajag arī daudzas prasmes – prasmi pielietot savas zināšanas, prasmi 
iesaistīt un aizraut kolēģus, prasmi pārliecināt vadību. 
Un tomēr, saņemot vadības apsolījumu nodrošināt nepieciešamo atbalstu, 
piedāvājums kļūt par integrētas vadības sistēmas vadītāju tiek pieņemts. 



paņēmieniem – paskatīties standartu 
pielikumos pievienotās salīdzinošās 
tabulas, piemēram, standartā OHSAS 
18001:2007 A pielikumā ir tabula, kurā ir 
parādīta standartu OHSAS 18001:2007, 
ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 prasību 
savstarpējā saistība. Tomēr jāuzsver, ka 
šādām tabulām ir vairāk informatīva 
nozīme, tās jālasa kritiski un nevajadzētu 
„vārds vārdā” izpildīt minimālās prasības. 
Ilustrācijai piemērs – standartos OHSAS 
18001:2007 un ISO 14001:2004 ir prasība 
4.3.3. par mērķiem un programmām, 
un jau minētajā A pielikuma tabulā 
kā atbilstošās prasības standartā ISO 
9001:2000 ir norādītas 5.4.1, 5.4.2, 
8.5.1.. Standartā ISO 9001:2000 nav 
prasības, kas nosaka programmu izstrādi 
kvalitātes mērķu sasniegšanai. 
Kā rīkosimies? Gatavosim programmu 
tikai vides un arodveselības, darba 
drošības mērķu sasniegšanai? Kā 
plānosim kvalitātes mērķu sasniegšanu, 
kur noteiksim atbildības, resursus u.c.? 
Stingri vadoties pēc minimālajām 
prasībām uzņēmuma mērķu un to 
sasniegšanai nepieciešamo resursu 
plānošana tiek īstenota un visbiežāk arī 
uztverta nodalīti – uzņēmuma mērķi 
un to sasniegšanas pasākumi vides, 
arodveselības, darba drošības jomā 
ir atsevišķi no kvalitātes mērķu un to 
sasniegšanas pasākumiem, kas savukārt 
nesaskan ar virzību uz maksimālu 
integrāciju. 

Jāpiebilst, ka uzņēmumā ar integrētu 
vadības sistēmu runā par uzņēmuma 
mērķiem, un atsevišķi neizdala kvalitātes 
vai citus mērķus. Bieži uzņēmuma mērķi 
arodveselības un darba drošības jomā ir 
tieši saistīti ar mērķiem vides jomā.

Lai sniegtu ieteikumus integrētu sistēmu 
veidošanai, Lielbritānijas Standartu 
institūts (British Standards Institute, 
BSI) 2006.gadā publicēja dokumentu 
PAS 99:2006 „Specification of common 
management system requirements as 
a framework for integration”. Jāuzsver, 
ka PAS 99:2006 nav britu standarts. 
Uzņēmumi var izmantot dokumentā 
iekļautos ieteikumus, veidojot integrētas 
sistēmas, tomēr tas nenozīmē, ka 
līdz ar to tiek nodrošināta atbilstība 
konkrētam vadības sistēmu standartam. 
PAS 99:2006 lieto kopā ar izvēlētajiem 
vadības sistēmu standartiem. 

Integrētas vadības 
sistēmas vadītājs
Izveidot, uzturēt un pilnveidot 
integrētu vadības sistēmu tā, lai tās 
darbības rezultātā veidotos ieguvumi, 
par kuriem lasām dažādos literatūras 
avotos, ir sarežģīts process. Neviļus 
rodas jautājums – kādām zināšanām un 
prasmēm jāpiemīt integrētas vadības 
sistēmas vadītājam? Nekad nevar zināt 
visu (un to arī nevajag), bet ir noteiktas 
atziņas, kurās ir vērts ieklausīties. 
Iespējams, tās varētu palīdzēt kļūt par 
zinošu un prasmīgu integrētas vadības 
sistēmas vadītāju.

Integrētu sistēmu var veidot, 
par pamatu izmantojot dažādus 
dokumentus, ne tikai plaši pazīstamos 
standartus ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007. Tomēr 
šī raksta ietvaros izmantosim tieši 
minētos standartus. 

Interese

Jau daudzkārt ir runāts par to, ka 
darbinieku nevajadzētu vienkārši 
nozīmēt amatā, likt pildīt jaunus 
pienākumus ar pavēli, jo īpaši, ja 
runājam par pienākumiem, kurus īsteno 
radoši. Ja darbiniekam ir neinteresanti 
darīt to, ko viņam piedāvā, un vienīgais 
motivējošais faktors ir finansiālais, tad 
rezultāts būs tik ilgi, kamēr finansu 
ambīcijas ir apmierinātas. Parasti tās 
nemotivē darīt kaut ko vairāk vai 
dziļāk, bet tieši tik, cik paredzēts amata 
aprakstā. Pieredze rāda, ka nereti 
sistēmas vadītāja amats ir „nepateicīgs” 
un prasa darbiniekam zināmu 
iekšēju spēku, pārliecību un izturību.  
Sistēmas vadītājs visbiežāk ir izmaiņu 
iniciators, un gaidāmās izmaiņas, ja nav 
viennozīmīgi definējams, izmērāms, 
pozitīvs rezultāts, tiek uztvertas ar 
neuzticību. Ideāls priekšnosacījums 
integrētas sistēmas vadītājam – 
ieinteresēts un uzņēmumam lojāls 
darbinieks. 

Zināšanas

Atgriežoties pie sākuma uzrunas – 
iedomāsimies, ka lasītājs ir saņēmis 
piedāvājumu veidot integrētu sistēmu, 
kurā iekļautos kvalitātes, arodveselības, 
darba drošības un vides jautājumi. 
Kvalitātes vadības sistēma ir zināma, bet 
tagad ir jāsaprot, kādas vēl zināšanas 
būtu nepieciešamas, lai veidotu, 
uzturētu un turpmāk arī pilnveidotu 
integrētu vadības sistēmu.

Ja ir pieņemts viennozīmīgs 
lēmums, ka integrētai sistēmai jābūt 
atbilstošai standartu ISO 9001:2000, 
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ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
prasībām, tad, pirmkārt, integrētas 
sistēmas vadītājam jāpārzin noteikto 
jomu terminoloģija un standartu 
prasību interpretācija. Šīs zināšanas 
visvienkāršāk apgūt plaši piedāvātajās  
mācībās un kursos, ko rīko konsultāciju 
vai sertifikācijas uzņēmumi. Izvēloties 
mācības, ņem vērā mācību ilgumu, 
teorētisko un praktisko nodarbību 
saturu un attiecību, pasniedzēju. 
Ieteicams izvēlēties mācības, kurās ir 
praktiskās nodarbības, jo tās noteikti 
palīdzēs nostiprināt un saglabāt 
atmiņā teorētiskās zināšanas, kā arī 
veicinās izpratnes veidošanos. Kāds 
izvēlēsies pašmācības ceļu, izmantojot 
tālmācības programmas, pieejamo 
literatūru (latviešu valodā tādas praktiski 
nav) – tas ir iespējams, bet ir zināms 
risks, vai izdosies pēc būtības izprast 
aplūkojamos jautājumus. Mācību 
gadījumos klātienē vienmēr ir iespēja 
pajautāt neskaidro pasniedzējam.

Grūti vērtēt mācību piedāvājumu 
integrētu vadības sistēmu veidošanā, 
iespējams, kāds uzņēmums tādas 
piedāvā, bet tas notiek ievērojami retāk 
kā mācības par minētajiem standartiem 
atsevišķi. Tādēļ zināšanas, kā veidot 
integrētu vadības sistēmu, jāmēģina 
apgūt no piedāvājumā esošiem 
kursiem un pašmācības ceļā. Noderīgs 

dokuments ir iepriekš minētais PAS 
99:2006.

Specifiska zināšanu joma ir 
uzņēmumam saistošo normatīvo 
dokumentu (likumu, MK noteikumu 
u.c.) prasību pārzināšana. Var izrādīties, 
ka uzņēmumam ir saistoši vairāki 
dokumenti vides un arodveselības 
darba drošības jomā, kaut arī kvalitātes 
jomā tādu nav. Atkarībā no atbildību 
sadalījuma, pienākums sekot izmaiņām 
normatīvajos dokumentos varētu būt 
citu uzņēmuma darbinieku pārziņā, 
tomēr integrētas sistēmas vadītājam, 
veidojot sistēmu,  ir jāstrādā ciešā 
kopsadarbībā.

Prasmes

Prasmes veidojas praktiski darbojoties 
un izmantojot iegūtās zināšanas. Plašs 
prasmju izklāsts ir sniegts kvalitātes 
vadības sistēmu vadītāja profesijas 
standartā (PS 0148, apstiprināts 
Izglītības un zinātnes ministrijā 
2003.gada 7. janvārī, rīkojums nr. 6, 
elektroniski lasāms www.izmpic.gov.
lv). Izvērtējot konkrētā uzņēmuma 
specifiku un vajadzības, profesiju 
standartā detalizēti uzskaitītās prasmes 
var attiecināt arī uz integrētas sistēmas 
vadītāju. Vides jomā kā specifiskās 
prasmes varētu būt prasme noteikt 

un izvērtēt tiešos un netiešos vides 
aspektus, prasme pielietot dažādas 
metodoloģijas (piemēram, produkta 
dzīvescikla analīzi) u.c.

Kā nozīmīgāko no visām prasmēm 
gribētos uzsvērt prasmi pielietot 
mācībās iegūtās zināšanas. Ja ir izvēlēta 
uzņēmuma vajadzībām piemērota 
mācību organizāciju, mācības 
apmeklētas godprātīgi, tad visticamāk 
zināšanu daudzums būs pietiekams.
Tomēr tam nebūs praktiskas nozīmes, 
ja nebūs prasmes iegūtās zināšanas 
pielietot. Tādēļ svarīgi ir izvēlēties tādas 
mācības, kurās ir paredzēti praktiskie 
darbi.

Prasmju attīstību sekmē arī turpmāka 
zināšanu papildināšana, dalība 
semināros, konferencēs (arī par jau 
zināmiem jautājumiem). Līdz ar 
integrētas sistēmas vadības pieredzes 
uzkrāšanos rodas jauni jautājumi, kuriem 
jārod atbildes, un tas viss kopā sekmē 
zināšanu papildināšanos un prasmju 
pilnveidošanos.

Ja integrētas sistēmas vadītājs ir arī 
iekšējais auditors, tad auditora zināšanu 
un prasmju uzskatījumu lasīsim 
standartā ISO 19011:2004, 7. nodaļā.

Un nobeigumā gribētos teikt, ka 
zināšanas iegūstam mācoties, prasmes – 
darbojoties.


