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ISO STANDARTAI –

A

tkūrus nepriklausomybę, Lietuvos
įmonės pradėjo aktyviau bendrauti
su užsienio partneriais ir jautė didelį
poreikį perimti užsienio įmonių veik
los patirtį. Tuomet tik nedidelė da
lis įmonių ir specialistų susidomėjo kokybės va
dybos sistemomis ir ISO 9000 serijos standartais.
ISO standartų įdiegimo pradininku tapo
UAB TUV UOLEKTIS vadovas Vytautas Pivo
ras. Dėl sėkmingo bendradarbiavimo su TÜV
Thüringen e. V. sistemų ir personalo sertifika
vimo įstaiga (Vokietija) UAB TUV UOLEKTIS
2016 m. šventė 21 metų veiklos sukaktį.
Nuo pat veiklos pradžios UAB TUV UO
LEKTIS tikslas buvo perteikti Lietuvos įmo
nėms Vok ietijos praktinę patirtį tobulinant va
dybos sistemas. Šia patirtimi pasidalyta dėstant
paskaitas įmonių specialistams Kauno techno
logijos universitete ir konsultuojant Lietuvos
įmones, kurios ryžosi diegti kokybės vadybos
sistemas pagal ISO 9000 serijos standartus.
UAB „Fermentas“ (dabar – UAB „Thermo Fis
her Scientific Baltics“) buvo pirmoji įmonė Lietu
voje, kuri įtemptai kūrybiškai dirbdama ir bend
radarbiaudama su įmonės specialistais 1996 m.
buvo parengta sertifikavimui. Pirmąsias įmones
Lietuvoje pagal tarptautinius ISO 9000 serijos
standartus sertifikavo TÜV Thüringen e. V. sis
temų ir personalo sertifikavimo įstaiga.
UAB TUV UOLEKTIS Lietuvoje akt yv iai
skleidė žinias ir populiarino kok ybės vadybos
sistemas. Įmonės specialistai buvo vieni pir
mųjų Technikos komiteto 24 „Kok ybė“ narių
ir Lietuvos kok ybės draugijos steigimo inicia
torių. Jie akt yv iai dalyvavo rengiant Lietuvos
nacionalinę kok ybės programą, kurią įgyven
dinant Lietuvoje nuo 1998 m. pradėti organi
zuoti Nacionalinio kok ybės prizo konkursai.
Įmonė nuolat rūpinasi savo darbuotojų kvali
fikacijos kėlimu. Darbuotojai stažavosi įvairiose
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RAKTAS Į PASAULINĘ RINKĄ
šalyse: Lietuvoje, Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje,
JAV, Prancūzijoje, Norvegijoje, Japonijoje, Kini
joje ir kt. UAB TUV UOLEKTIS, plėtodama savo
veiklą, bendradarbiauja su mokslinėmis organi
zacijomis, tokiomis kaip KTU Aplinkos inžine
rijos institutas, VGTU Kokybės vadybos centras,
Standartizacijos departamentas, Statybos pro
dukcijos sertifikavimo centras, KTU Metrologi
jos institutas ir kt. Bendrą darbuotojų komandą
sudaro etatiniai darbuotojai ir iš išorės samdomi
auditoriai ir techniniai ekspertai, kurių iš viso yra
54 asmenys, tarp jų devyni mokslo daktarai.
Siekdama sumažinti sertifikavimo išlaidas
Lietuvos įmonėms, UAB TUV UOLEKTIS pa
ruošė reikšmingą skaičių kokybės, aplinkos ap
saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, maisto
saugos, informacijos saugumo valdymo siste
mos ir kitų vadybos sistemų trečios šalies audi
torių bei specialistų pagal įvairias veiklos sritis.
Nuo 2001 m. UAB TUV UOLEKTIS tapo TÜV
Thüringen e. V. sistemų ir personalo sertifika
vimo įstaigos struktūriniu padaliniu Lietuvoje.
Jo pagrindinė veikla yra vadybos sistemų serti
fikavimas pagal ISO 9001 (reikalavimai koky
bės vadybos sistemai), ISO 14001 (reikalavimai
aplinkos vadybos sistemai), OHSAS 18001 (rei
kalavimai darbuotojų saugos ir sveikatos vady
bos sistemai), ISO 22000 (reikalavimai maisto
saugos vadybos sistemai), ISO/IEC 27001 (rei
kalavimai informacijos saugumo valdymo sis
temai) bei kitų tarptautinių standartų reikala
vimus, bendradarbiaujant su TÜV Thüringen
e. V. sistemų ir personalo sertifikavimo įstaiga.
Nuo UAB TUV UOL EKT IS veiklos pra
džios Liet uvoje sert if ik uot a daug iau kaip
570 įmon ių pagal ISO 9001, > 280 įmon ių
pagal ISO 14001, > 180 įmon ių pagal BS OH
SAS 18001, > 20 įmon ių pagal ISO 22000, >
20 įmon ių pagal ISO/IEC 27001 ir kt.
UAB TUV UOLEKTIS klientai – įmonės, sėk

mingai veikiančios ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio
rinkose bei pasiekusios puikių veiklos rezultatų,
pvz.: UAB „Fermentas“ (dabar – UAB „Thermo
Fisher Scientific Baltics“), UAB „Kauno dujotie
kio statyba“, UAB „Kauno kranai“, UAB SBA bal
dų kompanija, AB „Vilniaus baldai“, AB „Kauno
baldai“, AB „Klaipėdos baldai“, AB „Stumbras“,
UAB „Kauno vandenys“, UAB „Helisota“, UAB
„Energetikos tinklų institutas“, UAB „Kaminta“,
AB „Požeminiai darbai“, UAB „Veikmė“, UAB
NRD, UAB „Enerstena“, UAB ATEA BALTIC,
UAB „Ryterna“, UAB HI-STEEL, UAB „Rube
do sistemos“, UAB „Baltec CNC Technologies“ ir
kt. Tarp sertifikuotų organizacijų paminėtinos ir
medicinos įstaigos, pvz.: VšĮ Klaipėdos jūrinin
kų ligoninė, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė,
VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, VšĮ Kauno Ši
lainių poliklinika, UAB „Bendrosios medicinos
praktika“, AB „Ortopedijos technika“, VšĮ Vil
niaus miesto universitetinė ligoninė, VšĮ Klaipė
dos universitetinė ligoninė ir kt.
Įvertinant UAB TUV UOLEKTIS veiklą, ga
lima išskirti šiuos pranašumus: didžiausia pa
tirtis sertifikuojant organizacijų vadybos sis
temas Lietuvoje beveik visose veiklos srit yse;
parengtų auditorių ir specialistų skaičius lei
džia suformuoti auditorių grupes tik iš vieti
nių specialistų; operat yv umas organizuojant
ir atliekant sertifikav imo auditus; palank iau
sios sertifikav imo ir priežiūros auditų kainos,
išlaikant labai aukštą reikalavimų lygį; lanks
tumas tenk inant klientų poreik ius, maksima
li nauda sertifikuojamai organizacijai; nuolati
nis klientų informav imas apie naujoves, palai
kant nenutrūkstamą bendradarbiavimą.
UAB TUV UOLEKTIS auditorių darbą kas
met tikrina sertifikavimo įstaiga ir pateik
tus dokumentus vertina akreditacijos įstaiga
DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Per
pastaruosius penkerius metus Lietuvoje buvo
atlikti aštuoni „Witness“ auditai, kurių rezulta
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Lietuvos įmonių tapti efekt yvesnėms, konku
ren
cingoms ne tik šalyje, bet ir pasaulyje.
Nuo veiklos pradžios išduoti TÜV
Thüringen
e.
V.
sertifikatai
Lietuvoje.
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