TUV UOLEKTIS
TÜV Thüringen e.V.
padalinys Lietuvoje

15 metų sėkmingo darbo

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos įmonės pradėjo aktyviau bendrauti su užsienio partneriais ir jautė didelį poreikį perimti užsienio įmonių veiklos
patirtį. Tuomet tik nedidelė dalis įmonių ir keletas specialistų susidomėjo kokybės vadybos sistemomis bei ISO 9000 serijos standartais, tačiau šiuo
laikotarpiu trūko žinių, nebuvo nei praktinės patirties, nei aiškių metodikų, kaip diegti kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000 serijos standartus.
Vienas iš UAB „Uolektis“ įkūrėjų ir šios srities entuziastas, suprasdamas būtinybę perimti užsienio įmonių patirtį ir
kokybės vadybos svarbą Lietuvos verslo ateičiai, ieškojo patikimų partnerių užsienyje. Tuomet didelę gamybinę ir mokslinę
patirtį turinčių specialistų kolektyvas, vadovaujamas Vytauto Pivoro, jau turėdamas verslo konsultacinio darbo patirtį Lietuvoje,
užmezgė ryšius su Vokietijos sertifikavimo įstaiga TÜV Thüringen e. V. Sėkmingo bendradarbiavimo dėka, 1994 m. buvo
įkurta bendra Lietuvos – Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“, 2009 metais švenčianti 15 metų veiklos jubiliejų.
Įkurtos įmonės tikslas buvo perteikti Lietuvos įmonėms Vokietijos praktinę patirtį, diegiant tarptautinius ISO 9000
serijos standartus. Ši patirtis buvo paskleista, dėstant paskaitas įmonių specialistams, Kauno Technologijos Universitete ir
konsultuojant Lietuvos įmones, kurios ryžosi diegti kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000 serijos standartus. Įmonės
specialistai, sėkmingai perėmę Vokietijos įmonėse naudojamas metodikas, pasitelkę stažuočių užsienyje metu įgytą praktinę
patirtį, sukūrė savą standartų diegimo metodiką, kurią adaptavo Lietuvos sąlygoms. 1994 m. buvo išleistas pirmasis metodinis
rinkinys lietuvių kalba.
UAB „Fermentas“ buvo pirmoji įmonė Lietuvoje, kuri, įtempto kūrybinio darbo ir bendradarbiavimo su įmonės
specialistais dėka, 1996 m. buvo parengta sertifikavimui. Pirmąsias įmones Lietuvoje pagal tarptautinius ISO 9000 serijos
standartus sertifikavo Vokietijos sertifikavimo įstaiga TÜV Thüringen e. V. UAB „Fermentas“ 15 metų rezultatai parodyti
grafike, t.y.: pardavimai išaugo 10 kartų; šalių, su kuriomis prekiaujama, padidėjo 3,5 karto (iki 68); o darbuotojų skaičius
padidėjo tik dvigubai.
UAB „TUV Uolektis“ Lietuvoje aktyviai skleidė žinias ir
V. Pivoras ir D. Födisch
populiarino kokybės vadybos sistemas. Įmonės specialistai buvo
vieni iš Technikos komiteto 24 „KOKYBĖ“ ir Lietuvos kokybės
draugijos steigimo iniciatorių. Jie aktyviai dalyvavo, rengiant Lietuvos nacionalinę kokybės
programą, kurią įgyvendinant Lietuvoje nuo 1998 m. pradėti organizuoti Nacionalinio kokybės
prizo konkursai.
Įmonė nuolat rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Darbuotojai stažavosi
įvairiose šalyse: Lietuvoje, Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, JAV, Prancūzijoje, Norvegijoje,
Japonijoje, Kinijoje ir kt. UAB „TUV Uolektis“, plėtodama savo veiklą, taip pat bendradarbiauja
su mokslinėmis organizacijomis, tokiomis kaip KTU Aplinkos inžinerijos institutas, VGTU
Kokybės vadybos centras, Standartizacijos
departamentas,
Statybos
produkcijos
sertifikavimo centras, KTU Metrologijos
institutas ir kt.
Siekdama sumažinti sertifikavimo
kaštus Lietuvos įmonėms, UAB “TUV
Uolektis” paruošė didelį būrį kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, maisto
saugos ir socialinio atsakingumo vadybos sistemų trečios šalies auditorių bei specialistų pagal įvairias
veiklos sritis. Išorės auditorių komandos parengimas suteikė UAB „TUV Uolektis“ galimybę nuo 2001
metų tapti Vokietijos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e. V. struktūriniu padaliniu Lietuvoje. Šiandien
pagrindinė UAB „TUV Uolektis“ veikla – vadybos sistemų auditavimas ir sertifikavimas pagal ISO 9001
(reikalavimai kokybės vadybos sistemai), ISO 14001 (reikalavimai aplinkos vadybos sistemai), OHSAS
18001 (reikalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai), ISO 22000 (reikalavimai maisto
saugos vadybos sistemai), ISO/IEC 27001 (reikalavimai informacijos saugumo valdymo sistemoms) ir
kitų tarptautinių standartų reikalavimus, bendradarbiaujant su Vokietijos sertifikavimo įstaiga TÜV
Sertifikato įteikimas UAB „Fermentas“
Thüringen e. V.
Nuo įmonės veiklos pradžios Lietuvoje sertifikuotos 373 įmonės pagal ISO 9001, 174 įmonės pagal ISO 14001, 45 įmonės pagal BS OHSAS
18001, 1 įmonė pagal ISO 22000, 1 įmonė pagal ISO/IEC 27001, 1 įmonė pagal SA8000.
UAB „TUV Uolektis“ klientai – įmonės, sėkmingai veikiančios ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rinkose bei pasiekusios puikių veiklos rezultatų, pvz.
UAB „Fermentas“, UAB „SBA“ baldų kompanija, AB „Vilniaus baldai“, UAB „ATEA Baltic“, AB „Alita“, AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Kauno vandenys“, UAB
„Šiaulių vandenys“, UAB „Helisota“, AB „Kretingos grūdai“, UAB „Salda“, UAB „Elgama - Elektronika“, UAB „Energetikos tinklų institutas“, UAB „Kaminta“, AB
„Požeminiai darbai“, UAB „Skirnuva“, UAB „Veikmė“, UAB „Vėtrūna“ ir kt. Tarp sertifikuotų organizacijų paminėtinos ir medicinos įstaigos, kaip pvz.
Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VŠĮ Klaipėdos
Jūrininkų ligoninė, VŠĮ Sapiegos ligoninė, VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, VŠĮ Kauno
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Viena iš UAB “TUV Uolektis” plėtojamų sričių yra ir įmonių darbuotojų mokymas,
rengiant įvairius seminarus kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, maisto
TÜV Thüringen e.V. Lietuvoje išduotų sertifikatų skaičius (2009-07-01)
saugos vadybos sistemų klausimais. Šiai veiklai įmonė turi pritaikytas patalpas, techniką,
kvalifikuotus dėstytojus, o svarbiausia – didžiulę įgytą patirtį, kuria noriai pasidalina su kitais. Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje įgytas žinias UAB “TUV
Uolektis” specialistai perdavė kitų įmonių specialistams bei paruošė 748 kvalifikuotus kokybės ir aplinkos apsaugos vidaus auditorius.
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