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A
t kū rus ne prik lau so my bę, Lie tu vos 
įmo nės pra dė jo ak ty viau bend rau ti 
su už sie nio par tne riais ir jau tė di de lį 
po rei kį pe rim ti už sie nio įmo nių veik
los pa tir tį. Tuo met tik ne di de lė da

lis įmo nių ir spe cia lis tų su si do mė jo ko ky bės va
dy bos sis te mo mis ir ISO 9000 se ri jos stan dar tais.

ISO stan dar tų įdie gi mo pra di nin ku ta po 
UAB TUV UO LEK TIS va do vas Vy tau tas Pi vo
ras. Dėl sėk min go bend ra dar bia vi mo su TÜV 
Thürin gen e. V. sis te mų ir per so na lo ser ti fi ka
vi mo įstai ga (Vo kie ti ja) UAB TUV UO LEK TIS 
2016 m. šven tė 21 me tų veik los su kak tį.

Nuo pat veik los pra džios UAB TUV UO
LEK TIS tiks las bu vo per teik ti Lie tu vos įmo
nėms Vo kie ti jos pra kti nę pa tir tį to bu li nant va
dy bos sis te mas. Šia pa tir ti mi pa si da ly ta dės tant 
pa skai tas įmo nių spe cia lis tams Kau no tech no
lo gi jos uni ver si te te ir kon sul tuo jant Lie tu vos 
įmo nes, ku rios ry žo si dieg ti ko ky bės va dy bos 
sis te mas pa gal ISO 9000 se ri jos stan dar tus.

UAB „Fer men tas“ (da bar – UAB „Ther mo Fis
her Scien ti fic Bal tics“) bu vo pir mo ji įmo nė Lie tu
vo je, ku ri įtemp tai kū ry biš kai dirb da ma ir bend
ra dar biau da ma su įmo nės spe cia lis tais 1996 m. 
bu vo pa reng ta ser ti fi ka vi mui. Pir mą sias įmo nes 
Lie tu vo je pa gal tarp tau ti nius ISO 9000 se ri jos 
stan dar tus ser ti fi ka vo TÜV Thürin gen e. V. sis
te mų ir per so na lo ser ti fi ka vi mo įstai ga.

UAB TUV UO LEK TIS Lie tu vo je ak ty viai 
sklei dė ži nias ir po pu lia ri no ko ky bės va dy bos 
sis te mas. Įmo nės spe cia lis tai bu vo vie ni pir
mų jų Tech ni kos ko mi te to 24 „Ko ky bė“ na rių 
ir Lie tu vos ko ky bės drau gi jos stei gi mo ini cia
to rių. Jie ak ty viai da ly va vo ren giant Lie tu vos 
na cio na li nę ko ky bės pro gra mą, ku rią įgy ven
di nant Lie tu vo je nuo 1998 m. pra dė ti or ga ni
zuo ti Na cio na li nio ko ky bės pri zo kon kur sai.

Įmo nė nuo lat rū pi na si sa vo dar buo to jų kva li
fi ka ci jos kė li mu. Dar buo to jai sta ža vo si įvai rio se 

ša ly se: Lie tu vo je, Vo kie ti jo je, Šve di jo je, Da ni jo je, 
JAV, Pran cū zi jo je, Nor ve gi jo je, Ja po ni jo je, Ki ni
jo je ir kt. UAB TUV UO LEK TIS, plė to da ma sa vo 
veik lą, bend ra dar biau ja su moks li nė mis or ga ni
za ci jo mis, to kio mis kaip KTU Ap lin kos in ži ne
ri jos ins ti tu tas, VGTU Ko ky bės va dy bos cent ras, 
Stan dar ti za ci jos de par ta men tas, Sta ty bos pro
duk ci jos ser ti fi ka vi mo cent ras, KTU Met ro lo gi
jos ins ti tu tas ir kt. Bend rą dar buo to jų ko man dą 
su da ro eta ti niai dar buo to jai ir iš išo rės sam do mi 
au di to riai ir tech ni niai eks per tai, ku rių iš vi so yra 
54 as me nys, tarp jų de vy ni moks lo dak ta rai.

Siek da ma su ma žin ti ser ti fi ka vi mo iš lai das 
Lie tu vos įmo nėms, UAB TUV UO LEK TIS pa
ruo šė reikš min gą skai čių ko ky bės, ap lin kos ap
sau gos, dar buo to jų sau gos ir svei ka tos, mais to 
sau gos, in for ma ci jos sau gu mo val dy mo sis te
mos ir ki tų va dy bos sis te mų tre čios ša lies au di
to rių bei spe cia lis tų pa gal įvai rias veik los sri tis. 
Nuo 2001 m. UAB TUV UO LEK TIS ta po TÜV 
Thürin gen e. V. sis te mų ir per so na lo ser ti fi ka
vi mo įstai gos struk tū ri niu pa da li niu Lie tu vo je. 
Jo pa grin di nė veik la yra va dy bos sis te mų ser ti
fi ka vi mas pa gal ISO 9001 (rei ka la vi mai ko ky
bės va dy bos sis te mai), ISO 14001 (rei ka la vi mai 
ap lin kos va dy bos sis te mai), OH SAS 18001 (rei
ka la vi mai dar buo to jų sau gos ir svei ka tos va dy
bos sis te mai), ISO 22000 (rei ka la vi mai mais to 
sau gos va dy bos sis te mai), ISO/IEC 27001 (rei
ka la vi mai in for ma ci jos sau gu mo val dy mo sis
te mai) bei ki tų tarp tau ti nių stan dar tų rei ka la
vi mus, bend ra dar biau jant su TÜV Thürin gen 
e. V. sis te mų ir per so na lo ser ti fi ka vi mo įstai ga.

Nuo UAB TUV UO LEK TIS veik los pra
džios Lie tu vo je ser ti fi kuo ta dau giau kaip 
570 įmo nių pa gal ISO 9001, > 280 įmo nių 
pa gal ISO 14001, > 180 įmo nių pa gal BS OH
SAS 18001, > 20 įmo nių pa gal ISO 22000, > 
20 įmo nių pa gal ISO/IEC 27001 ir kt.

UAB TUV UO LEK TIS klien tai – įmo nės, sėk
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Nuo veiklos pradžios išduoti TÜV Thüringen e. V.  sertifikatai Lietuvoje.

ISO STAN DAR TAI – 
RAK TAS Į PA SAU LI NĘ RIN KĄ

min gai vei kian čios ne tik Lie tu vos, bet ir pa sau lio 
rin ko se bei pa sie ku sios pui kių veik los re zul ta tų, 
pvz.: UAB „Fer men tas“ (da bar – UAB „Ther mo 
Fis her Scien ti fic Bal tics“), UAB „Kau no du jo tie
kio sta ty ba“, UAB „Kau no kra nai“, UAB SBA bal
dų kom pa ni ja, AB „Vil niaus bal dai“, AB „Kau no 
bal dai“, AB „Klai pė dos bal dai“, AB „Stumb ras“, 
UAB „Kau no van de nys“, UAB „He li so ta“, UAB 
„Ener ge ti kos tink lų ins ti tu tas“, UAB „Ka min ta“, 
AB „Po že mi niai dar bai“, UAB „Veik mė“, UAB 
NRD, UAB „Eners te na“, UAB ATEA BAL TIC, 
UAB „Ry ter na“, UAB HISTEEL, UAB „Ru be
do sis te mos“, UAB „Bal tec CNC Tech no lo gies“ ir 
kt. Tarp ser ti fi kuo tų or ga ni za ci jų pa mi nė ti nos ir 
me di ci nos įstai gos, pvz.: VšĮ Klai pė dos jū ri nin
kų li go ni nė, VšĮ Res pub li ki nė Kau no li go ni nė, 
VšĮ Kau no Dai na vos po lik li ni ka, VšĮ Kau no Ši
lai nių po lik li ni ka, UAB „Bend ro sios me di ci nos 
pra kti ka“, AB „Or to pe di jos tech ni ka“, VšĮ Vil
niaus mies to uni ver si te ti nė li go ni nė, VšĮ Klai pė
dos uni ver si te ti nė li go ni nė ir kt.

Įver ti nant UAB TUV UO LEK TIS veik lą, ga
li ma iš skir ti šiuos pra na šu mus: di džiau sia pa
tir tis ser ti fi kuo jant or ga ni za ci jų va dy bos sis
te mas Lie tu vo je be veik vi so se veik los sri ty se; 
pa reng tų au di to rių ir spe cia lis tų skai čius lei
džia su for muo ti au di to rių gru pes tik iš vie ti
nių spe cia lis tų; ope ra ty vu mas or ga ni zuo jant 
ir at lie kant ser ti fi ka vi mo au di tus; pa lan kiau
sios ser ti fi ka vi mo ir prie žiū ros au di tų kai nos, 
iš lai kant la bai aukš tą rei ka la vi mų ly gį; lanks
tu mas ten ki nant klien tų po rei kius, mak si ma
li nau da ser ti fi kuo ja mai or ga ni za ci jai; nuo la ti
nis klien tų in for ma vi mas apie nau jo ves, pa lai
kant ne nut rūks ta mą bend ra dar bia vi mą.

UAB TUV UO LEK TIS au di to rių dar bą kas
met tik ri na ser ti fi ka vi mo įstai ga ir pa teik
tus do ku men tus ver ti na ak re di ta ci jos įstai ga 
DAkkS (Deuts che Akk re di tie rungss tel le). Per 
pa sta ruo sius pen ke rius me tus Lie tu vo je bu vo 
at lik ti aš tuo ni „Wit ness“ au di tai, ku rių re zul ta
tai bu vo tei gia mi („Wit ness“ au di tas – ak re di ta
ci jos įstai gos įver ti ni mas ste bint au di to rių dar
bą klien to įmo nė je). Tai pa tvir ti na, kad au di to
rių ir spe cia lis tų ko man da dir ba re zul ta ty viai, o 
UAB TUV UO LEK TIS veik la ati tin ka tarp tau
ti nių stan dar tų ir DAkkS rei ka la vi mus.

TÜV Thürin gen e. V. sis te mų ir per so na lo 
ser ti fi ka vi mo įstai go je UAB TUV UO LEK TIS 
ver ti na ma kaip vie nas iš pa ti ki miau sių ir pa
žan giau sių pa da li nių.

UAB TUV UO LEK TIS pa stan go mis au gan
ti au di to rių ir spe cia lis tų ko man da, nuo lat ke
lia ma jų kva li fi ka ci ja ir su kaup ta pa tir tis per 
dau giau kaip 20 veik los me tų pa dė jo šim tams 
Lie tu vos įmo nių tap ti efek ty ves nėms, kon ku
ren cin goms ne tik šalyje, bet ir pa sau ly je.


