
 

SERTIFIKAVIMAS IR MOKYMAI 

 

SEMINARAS 
 

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 IR ISO 45001:2018  

STANDARTŲ REIKALAVIMUS VIDAUS AUDITORIŲ MOKYMAI 

 

Kiekvienos organizacijos siekis – turėti kuo geresnius veiklos rezultatus. Tai garantuoja visų suinteresuotų šalių 

(organizacijos, darbuotojų, klientų, tiekėjų, savininkų, visuomenės ir kitų) poreikių patenkinimą ir ilgalaikį 

organizacijos gyvavimą. Įmonėms, siekiant konkurencinio pranašumo, ne mažiau svarbūs yra įmonių darbo 

organizavimo faktoriai - procesų optimizavimas ir kontrolė, darbo efektyvumas ir našumas. Organizacijos savo 

klientams privalo įrodyti siūlomų paslaugų bei produktų kokybę, todėl yra sukurta ISO standartų diegimo 

sistema, kuri šiuo metu pasaulyje yra populiariausia. 

ISO 9001 standartas orientuotas į organizacijos klientų poreikius, ISO 14001 standartas atsižvelgia į daugelį 

suinteresuotųjų šalių (klientų, valstybinių institucijų, visuomenės, aplinkos apsaugos organizacijų ir t.t.) poreikius 

bei į vis didėjančius visuomenės aplinkosaugos poreikius, o ISO 45001 yra darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos 

standartas, kuris nustato reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemai. 

Kokybės (ISO 9000), aplinkos apsaugos (ISO 14000), darbuotojų sveikatos ir saugos (ISO 45001) standartų 

reikalavimai yra suderinami tarpusavyje ir ne tik galima, bet patartina šias sistemas integruoti, užtikrinant visų 

standartų naudojimosi patogumą.  

UAB GCERT BALTIC parengė efektyvią integruotą mokymų programą, 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 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų 

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. 



 

 
Registruokitės į mokymus mūsų internetinėje svetainėje www.gcert.eu ir tapkite rinkos lyderiu! 
 
Lektorė audito vadovė Edita Nemira 
Tel. pasiteiravimui +370 682 16 335 
E-mail info@gcert.eu 

Tikslas 

Suprasti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos principus ir 
modelius, mokėti interpretuoti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus bei 
efektyviai taikyti organizacijos veikloje, susipažinti su vadybos sistemų vidaus auditoriaus 
keliamais reikalavimais, suprasti vidaus audito etapus ir taikomus audito metodus, gebėti 
planuoti, parengti klausimynus ir atlikti vidaus auditą, gebėti parengti vidaus audito ataskaitą, 
įforminti radinius ir užtikrinti integruotos vadybos sistemos bei organizacijos rezultatų 
gerinimą. 

Tikslinė 
klausytojų 

grupė 

Organizacijų darbuotojai, vadybos sistemų vidaus auditoriai, darbuotojų saugos ir sveikatos 
specialistai bei kiti darbuotojai, atsakingi už kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų 
sveikatos ir saugos, DSS vadybos sistemos įdiegimą, priežiūrą ir tobulinimą. 

Mokymų 
programa 

9.00-10.30 Kokybės vadybos sistemos modelis, principai ir reikalavimų interpretacija; 
darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos modelis bei ISO 45001:2018 standarto 
reikalavimų interpretacija. 
10.30-10.45 Kavos pertraukėlė. 
10.45-12.15 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos modelis ir ISO 14001:2015 standarto 
reikalavimų interpretacija. 
12.15-12.45 Pietų pertrauka. 
12.45-14.15 Integruotos vadybos sistemos procesų nustatymas. 
14.15-16.00 Integruotos vadybos sistemos vidaus audito atlikimas  pagal ISO 9001, ISO 14001 
ir ISO 45001 standartų reikalavimus; tolimesnė veikla, įvertinant tobulinimo veiksmus ir jų 
rezultatus. 
16.00-17.00 Vidaus audito terminai ir apibrėžimai, principai, tikslai, kriterijai ir rizikos, vidaus 
auditoriams keliami reikalavimai bei vidaus audito etapai ir metodai. 

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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