
 

SERTIFIKAVIMAS IR MOKYMAI 

 

SEMINARAS 
 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VADYBOS SISTEMOS PAGAL ISO 45001:2018 STANDARTO  

REIKALAVIMUS TINKAMO TAIKYMO IR TOBULINIMO PRAKTIKA 

 

ISO 45001 standartas yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos (žinoma 

kaip DSS) vadybos sistemai. Įmonėje diegiama vadybos sistema sudarys galimybę organizacijai užtikrinti saugias 

ir sveikas darbo vietas, užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams ir nuolat gerinti jos 

veiksmingumą. DSS vadybos sistemos įgyvendinimas yra organizacijos strateginis ir veiklos sprendimas. 

UAB GCERT BALTIC kviečia susipažinti su standarto ISO 45001:2018 reikalavimais ir jo praktiniu įgyvendinimu 

organizacijoje bei sužinoti, kaip užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų 

darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą bei identifikuoti ir valdyti visas su kasdienine veikla ir neįprastomis 

situacijomis susijusias rizikas bei gerinti šio valdymo efektyvumą: 

✓ gerinti veiklos efektyvumą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių bei dėl to prarandamą 

gamybos laiką; 

✓ didinti kontrolę ir sumažinti riziką, nustatant uždavinius, tikslus ir su tuo susijusią atsakomybę; 

✓ demonstruoti savo įsipareigojimą užtikrinti organizacijos darbuotojų, nuosavybės ir įrengimų saugumą; 

✓ demonstruoti įstatymų laikymąsi; 

✓ gerinti savo reputaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje; 

✓ gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją; 

✓ gerinti saugos kultūrą organizacijoje. 

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 45001:2018 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 



 

 

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  

pakeitimų mokymus įgijo Anglijoje IQMS Tarptautinėje organizacijoje, todėl gali kvalifikuotai 
teikti mokymo paslaugą. 

Tikslas 

Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą, užkirsti kelią 
su darbu susijusioms darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo 
vietas, eliminuoti pavojus ir sumažinti DSS rizikas savo veikloje imantis rezultatyvių prevencijos 
ir apsaugos priemonių. Suprasti pagrindinius ISO 45001:2018 reikalavimus ir išaiškinimus, 
suprasti standarto struktūrą, dokumentacijos pildymą ir veiksmus reikalingus standarto 
įgyvendinimui ir palaikymui bei žinias įtvirtinti praktiškai. 

Tikslinė 
klausytojų 

grupė 

Visų lygių organizacijų bei įmonių darbuotojams, atsakingiems už darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų įgyvendinimą įmonėje. 

Mokymų 
programa 

9.00-10.30 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos modelis, standarto ISO 45001:2018 
reikalavimai ir uždaviniai. 
10.30-10.45 Kavos pertraukėlė. 
10.45-12.15 DSS vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas, veiklos planavimas ir valdymas, 
įvertinant organizacijos kontekstą, rizikas ir galimybes. 
12.15-12.45 Pietų pertrauka. 
12.45-14.15 DSS vadybos sistemos vidaus auditavimas. 
14.15-14.30 Kavos pertraukėlė. 
14.30-16.30  DSS vadybos sistemos priežiūra ir tobulinimas. 
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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