
 

SERTIFIKAVIMAS IR MOKYMAI 

 

SEMINARAS 
 

APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS ISO 14001:2015 REIKALAVIMŲ  

TINKAMO TAIKYMO IR TOBULINIMO PRAKTIKA 

 

ISO 14001 standarto reikalavimai nurodo, kokius valdymo sistemos elementus organizacija turi įgyvendinti, 

siekdama savo užsibrėžtų tikslų aplinkos apsaugos srityje. Praktiškai tai reiškia organizacijos gamybos procesų, 

produktų ir paslaugų poveikio aplinkai mažinimą ir verslo galimybių plėtimą. 

UAB GCERT BALTIC kviečia susipažinti su aplinkosaugos standarto ISO 14001:2015 reikalavimais ir jo praktiniu 

įgyvendinimu organizacijoje bei sužinoti, kaip turimą aplinkosaugos vadybos sistemą sklandžiai parengti 

perėjimui į aukštesnį valdymo lygmenį. 

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir 

vadybos sistemų dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijoje. Lektorė, 

mokymų metu, teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos 

organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių. 

Pastaba: Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 14001:2015 reikalavimais. 

 

 

                                     UAB GCERT BALTIC  

Lektorė 

Edita Nemira sertifikuota IRCA ISO 9001:2015; IRCA ISO 14001:2015 Vyr. auditorės 
sertifikatais. Virš 12 metų veda mokymus ir seminarus organizacijų, įmonių vadybos sistemų 
bendruosius, kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymus, o pastaruosius 5 metus – aktyviai 
dirba sertifikuojant vadybos sistemas įmonėse ir organizacijose. Lektorė turi 12 metų 
konsultavimo patirtį. Sertifikuota Lean Six Sigma sertifikatu, diegusi ir taikanti pažangius, 
aktualius įmonėms ir organizacijoms veiklos valdymo metodus. Vyr. auditorė naujųjų standartų 
pakeitimų mokymus įgijo Anglijoje IQMS Tarptautinėje organizacijoje, todėl gali kvalifikuotai 
teikti mokymo paslaugą. 

Tikslas 

Užtikrintai kontroliuoti savo įmonės procesus, susijusius su poveikiu aplinkai. Padidinti įmonės 
konkurencingumą ir įgyti klientų ir partnerių pasitikėjimą. Suformuoti atsakingos įmonės 
įvaizdį. Pagerinti bendradarbiavimą su tiekėjais ir rangovais. Išvengti klaidų ir nereikalingų 
veiklų taupant ne tik įmonės, bet ir gamtos resursus. Gauti papildomą rinkodaros priemonę – 
sertifikatą, tarptautiniu mastu pripažintą kokybės patvirtinimą. 



 

 
Registruokitės į mokymus mūsų internetinėje svetainėje: www.gcert.eu ir tapkite rinkos lyderiu! 

 
Lektorė Edita Nemira 
Tel. pasiteiravimui +370 682 16 335 
Email info@gcert.eu  www.gcert.eu 

Tikslinė 
klausytojų 

grupė 

Organizacijų atstovai, siekiantys mokėti interpretuoti ISO 14001:2015 standarto reikalavimus 
ir efektyviai taikyti organizacijos veikloje, susipažinti su ISO 14001:2015 standarto reikalavimų 
praktiniu pritaikymu, gebėti analizuoti organizacijos aplinkos (išorės ir vidaus) veiksnius, 
nustatyti rizikas bei galimybes, nustatyti suinteresuotąsias šalis, jų reikalavimus ir įtaką,     
susipažinti su produkto būvio ciklo grandinės analize ir valdymu bei vykdyti aplinkosauginės 
veiklos planavimą. 

Mokymų 
programa 

9.00-10.30 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos modelis, standarto ISO 14001:2015 
reikalavimų interpretacija. 
10.30-10.45 Kavos pertraukėlė. 
10.45-12.15 Su aplinkos apsaugos sritimi susijusios veiklos planavimas ir valdymas, įvertinant 
organizacijos kontekstą, rizikas ir galimybes, suinteresuotąsias šalis. 
12.15-12.45 Pietų pertrauka. 
12.45-14.15 Veiklos ir produktų valdymas, įvertinant būvio ciklą. 
14.15-14.30 Kavos pertraukėlė. 
14.30-16.30 Esamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos tobulinimas ir parengimas 
sertifikavimui pagal ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. 
16.30-17.00 Seminaro ir praktinių užduočių aptarimas. Klausimai-atsakymai. 

Mokymų 
trukmė 

1 diena/8 val. 

Mokymų 
kaina 

110 Eur/dalyviui. Apmokėjimas prieš seminarą. 
Mokymų metu bus pateikta metodinė medžiaga. Baigusiems kursą išduodami mokymų 
pažymėjimai. 
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