
2013 m. lapkričio 13 d. 
 
INFORMACIJA APIE ISO SERTIFIKATO ĮTEIKIMĄ 
 
Universitete vykdomas projektas „Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo 
didinimas“  Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015“, kurio tikslas – tobulinti vidinę kokybės užtikrinimo 
sistemą užtikrinant VDU teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę. 
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos 
efektyvumo didinimas“. 
 
 
Viena iš projekto veiklų: 
Įdiegti KAVS (kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas), atitinkančias tarptautinių standartų ISO 
9001 bei ISO 14001 reikalavimus ir paremtas IWA2 rekomendacijomis atlikta viešųjų pirkimų metu 
įsigijus paslaugas iš Ūkio subjektų grupės: UAB „Kvalitetas“, UAB „Civitta“, UAB „Bureau 
Veritas Lit“ (2012 m. rugsėjo 06 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. JVS 12/09/06-01). 
 
KAVS, atitinkančios tarptautinių standartų ISO 9001 bei ISO 14001 reikalavimus ir paremtas 
IWA2 rekomendacijomis, diegimas baigtas sertifikatų suteikimu. 
 
Sertifikatais nurodo, kad Vytauto Didžiojo universitetas yra sertifikuotas aukštojo mokslo 
humanitarinių, socialinių, biomedicinos, fizinių mokslų, technologijų, meno studijų srityje pagal 
standartus ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2008 / LST EN ISO 14001:2008 
(plačiau žiūrėti skenuotą standarto kopijos dokumentą). 
 
Į KAVS, atitinkančios tarptautinių standartų ISO 9001 bei ISO 14001 reikalavimus ir paremtas 
IWA2 rekomendacijomis, diegimo veiklas buvo įsitraukusi visa VDU bendruomenė. 
 
Sertifikatus VDU rektoriui įteikė Bureau Veritas sertifikavimo skyriaus vadovas Artūras Kuliešas ir 
Kvalitetas verslo plėtros direktorius Dalius Serafinas. 
 

---------------------------------------------------------------- 

ISO 9001 

ISO (International Standard Organization) 9001 serijos standartai – tai kokybės vadybos sistemų standartai, 

kurie akcentuoja kliento pasitenkinimą, procesų valdymą ir matavimą.  

ISO 9001 sertifikatas įrodo organizacijos įsipareigojimą siekti kokybės ir klientų pasitenkinimo. 

 

Kokybės vadybos sistemos, pagal ISO 9001, privalumai: 

• Didina pasitikėjimą paslaugų teikėju, nes rodo, kad organizacijos veikla atitinka standarto 
reikalavimus (užtikrinamos stabilios kokybės paslaugos).  

• Užtikrina, kad organizacijos paslaugos veiksmingai tenkintų klientų ir įstatymų nustatytus 
reikalavimus. 



• Užtikrina, kad organizacija savo kokybės vadybos sistemą nuolat tikrina ir tobulina (periodiškai 
vykdomi auditavimai).  

• Padeda gerinti organizacijos efektyvumą: 

� Organizacijos procesai dokumentuoti ir atliekami pagal standarto reikalavimus.  

� Aiškiai apibrėžtos pareigos ir įgaliojimai: darbuotojai geriau atlieka savo funkcijas, pagerėja 
komunikacija tarp dirbančiųjų, daroma mažiau klaidų dėl informacijos stokos.  

� Sutrumpėja naujų darbuotojų įsitraukimo į darbą laikas.  
  

 

IWA2 REKOMENDACIJOS  

IWA 2:2007 „Kokybės vadybos sistema – ISO 9001 standarto taikymo švietimo organizacijoje 

rekomendacijos“. Rekomendacijos, pateikiamos šiame tarptautiniame susitarime, nepapildo, nepakeičia ir 

niekaip kitaip nepaveikia ISO 9001:2000 reikalavimų. 

Rekomendacijose  išskirti keturi papildomi kokybės vadybos principai švietimo organizacijai: 

• Studijų vertės kūrimas; 

• Socialinės vertės akcentavimas; 

• Judumas; 

• Autonomija. 
 

 

 

ISO 14001  

 

Šis standartas apibrėžia svarbiausius reikalavimus aplinkos apsaugos aspektų identifikavimui, stebėjimui ir 

visos sistemos valdymui bei gerinimui, gali būti taikomas bet kuriai organizacijai. 

Aplinkosaugos vadybos sistemos, pagal ISO 14001:2004, privalumai:  

• geresnis organizacijos įvaizdis;  

• didesnis valstybinių institucijų, partnerių ir klientų pasitikėjimas: jaučiasi užtikrinti dėl 
organizacijos įsipareigojimo aplinkos apsaugai;  

• išteklių taupymas: pagerėja sąnaudų valdymas, nes yra nuolat stebimos ir analizuojamos 
medžiagų bei energijos sąnaudos;  

• rizikų valdymas: mažėja incidentų tikimybė; 

• privalumas gaunant leidimus ir licencijas. 

 



---------------------------------------------------------------- 

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMAS VDU 
(pagal paslaugos pirkimo dokumentus) 

Diegimo paslaugas sudaro: 

1. VDU veiklos analizė kokybės ir aplinkosaugos vadybos aspektu; 

Analizė turi būti atlikta taikant procesinį požiūrį. Ji turi apimti vykstančių procesų identifikavimą ir jų sąveikos 

nustatymą, gerintinų kokybės vadybos sričių nustatymą. Analizės rezultatas turi būti išreikštas grafiškai pateikiant VDU 

vykstančių procesų žemėlapį. Nustatant gerintinas kokybės vadybos sritis turi būti atlikta ne mažiau kaip 10 

ekspertinių struktūrizuotų interviu su VDU vadovaujančiais darbuotojais. Šių interviu pagrindu turi būti suprojektuota 

ir atlikta VDU studentų nuomonės apklausa apie gerintinas kokybės vadybos sritis. 

2. procesų rodiklių matavimo ir stebėsenos metodikos parengimas; 

Metodika turi būti suderinta su Bendrojo vertinimo modelio principais, standartų ISO 9001 8 dalies ir ISO 14001 4.5 

dalies reikalavimais, IWA 2 rekomendacijomis bei standarte ISO 10012 pateiktomis gairėmis. Metodika turi apimti: 

stebimų procesų įvardinimą, stebimų rodiklių nustatymą, rodiklių stebėjimo dažnį ir atsakomybę.  

3. vidinės studijų kokybės vadybos modelio parengimas; 

Modelis turi atitikti ISO 9001 reikalavimus bei IWA 2 rekomendacijas, būti pagrįstas Europos aukštojo mokslo kokybės 

užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, Bendrojo vertinimo modelio, Global Compact principais. Turi būti atlikta atotrūkio 

(angl. „gap“) analizė, kuri parodytų, kokie ISO 9001 ir IWA 2 elementai VDU yra įdiegti ir taikomi kaip gera valdymo 

praktika, kokie yra įdiegti iš dalies, kokių trūksta. Modelis turi apimti visus reikiamus KAVS elementus, tiek jau VDU 

įdiegtus (pilnai ar iš dalies), tiek trūkstamus, siekiant atitikties ISO 9001 reikalavimams bei IWA 2 rekomendacijoms. 

Modelis turi remtis VDU veiklos analizės kokybės ir aplinkosaugos aspektu rezultatais. Modelyje turi būti numatytos 

studijų programų kokybės ir VDU padalinių veiklos kokybės užtikrinimo priemonės, informacinių srautų valdymas, 

sisteminės modelio tobulinimo priemonės. Numatomi kokybės kontrolės metodai turi sudaryti prielaidas plėtoti VDU 

darbuotojų kompetenciją ir VDU organizacijos kultūrą. Modelis turi būti pristatytas akademinei bendruomenei ir 

aptartas viešai.  

4. VDU kokybės ir aplinkosaugos politikos parengimas; 

Politika turi atspindėti VDU specifiką, strategiją, siekius ir kryptis, susijusius su Universiteto vidinės studijų kokybės 

vadybos sistemos veiksmingumu, įskaitant atitiktį visiems taikomiems su kokybe ir aplinkosauga susijusiems teisiniams 

reikalavimams ir įsipareigojimą nuolat tobulinti vidinės studijų kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos vadybos sistemą. 

Kokybės ir aplinkosaugos politika turi atitikti standartų ISO 9001 p. 5.3 ir ISO 14001 p. 4.2 bei IWA 2 reikalavimus. 

5. kokybės ir aplinkosaugos vadybos programos parengimas; 

Kokybės ir aplinkosaugos vadybos programa turi apimti kokybės ir aplinkosaugos tikslus, uždavinius, išteklius, 

atsakomybę ir įgaliojimus. Kokybės ir aplinkosaugos tikslai turi atitikti standartų ISO 9001 p. 5.4.1 ir ISO 14001 p. 4.3.3 

reikalavimus bei IWA 2 rekomendacijas kokybės ir aplinkosaugos tikslams. Kokybės ir aplinkosaugos tikslai turi būti 

išmatuojami kiekybiškai, suderinti su kokybės politika ir VDU veiklos strategija, teisiniais reikalavimais, keliamais VDU 

veiklai, atitikti VDU finansines bei technologines galimybes bei VDU socialinių partnerių lūkesčius, suderinti su 

parengta procesų rodiklių matavimo ir stebėsenos metodika. Suformuluoti uždaviniai turi sudaryti prielaidas tikslų 

įgyvendinimui, turi būti pateikti uždavinių įgyvendinimo terminai (kur įmanoma), nustatyti jų įgyvendinimui reikalingi 

ištekliai ir atsakomybė. Kokybės tikslai turi būti suformuluoti visiems VDU fakultetams ir šiems padaliniams: Kauno 

botanikos sodui, Inovatyvių studijų institutui, Energetinio saugumo tyrimų centrui, Menų centrui, Sporto centrui, 

Užsienio kalbų centrui, Kokybės ir inovacijų centrui, Karjeros ir kompetencijų centrui, Tęstinių studijų centrui, 

Akademinių reikalų tarnybai, Archyvui, Bibliotekai, Finansų tarnybai, Infrastruktūros tarnybai, Leidyklai, Lietuvių 

kalbos konsultaciniam punktui, Mokslo tarnybai, Personalo tarnybai, Projektinės veiklos tarnybai, Raštinė, Rektorato 

sekretoriatui, Studentų reikalų tarnybai, Studijų marketingo tarnybai, Tarptautinių ryšių tarnybai, Vidaus audito 



tarnybai, Viešosios komunikacijos tarnybai, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų tarnybai.   

Aplinkosaugos tikslai turi būti suformuluoti kiekvienam VDU priklausančiam infrastruktūriniam objektui, įregistruotam 

Registrų centre ir susieti (vadovaujantis standarto ISO 14001 p. 4.3.1 – 4.3.2) su šių infrastruktūrinių objektų 

aplinkosaugos aspektais bei šiems objektams taikomais aplinkosaugos teisės reikalavimais. Vertinant VDU poveikį 

aplinkai paslaugos teikėjas turi vadovautis standarte ISO 14015 pateiktomis rekomendacijomis vertinimo procesui. 

6. techninės užduoties kompiuterizuotos KAVS įrankio kūrimui suformulavimas; 

Techninėje užduotyje turi būti numatytos darbuotojų prisijungimo prie kompiuterizuoto modelio teisės (prisijungimo 

prie specializuotos informacijos apribojimai), numatyti rekomenduojami kompiuterizuotos sistemos moduliai bei 

pateikti sukurtos dokumentacijos šablonai (formos), kurios turėtų būti perkeltos į kompiuterizuotą sistemą.  

7. konsultavimas ir rekomendacijų pateikimas kompiuterizuotos KAVS įrankio kūrimui; 

Programavimo darbus atliks VDU programuotojų komanda. 

8. parengto vidinės studijų kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemos modelio 
dokumentavimas; 

Parengtas kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos modelis turi būti dokumentuotas parengiant 

reglamentuojančius dokumentus: procedūras, vadovą ir kitus rezultatyvų procesų planavimą ir valdymą užtikrinančius 

dokumentus vadovaujantis standartų ISO 9001 p. 4.2 ir ISO 14001 p. 4.4.4 reikalavimais bei IWA 2 rekomendacijomis. 

Kiekvienam VDU fakultetui ir padaliniui turi būti parengtas atskiras reglamentuojančių dokumentų komplektas. Su 

kiekvieno fakulteto ir padalinio atstovu turi būti aptarta dokumentacijos struktūra ir apimtis, pasirenkama fakultetui 

ar padaliniui priimtina dokumentacijos forma. Paslaugos teikėjas turi parengti pirminę dokumentų versiją, ją pristatyti 

fakultetų ir padalinių atstovui ir parengti galutinę dokumentų versiją atsižvelgdamas į pateiktas pastabas ir 

pasiūlymus. Reglamentuojantys dokumentai turi būti parengti laikantis ISO / TR 10013 pateiktų rekomendacijų 

kokybės vadybos sistemos dokumentacijai ir apimti procesų vyksmą, atsakomybes, įrašus, sąsajas su kitais procesais, 

kitus aktualius aspektus. Fakultetų ar padalinių atstovams iki pirminio sertifikavimo audito pateikus prašymus 

pakoreguoti reglamentuojančios dokumentacijos struktūrą ar turinį, paslaugos teikėjas turi atsižvelgti į šiuos 

prašymus. 

9. parengtų KAVS reglamentuojančių dokumentų diegimas VDU veikloje; 

Parengus KAVS reglamentuojančius dokumentus paslaugos teikėjas turi dalyvauti jų diegimo veikloje: aptarti 

pasikeitimų įgyvendinimą su VDU darbuotojais, kurie turės dalyvauti šiuose pasikeitimuose, identifikuoti papildomų 

išteklių poreikį (jei toks poreikis būtų). 

10. vidaus audito atlikimas ir ataskaitos parengimas;  

Paslaugos teikėjas, bendradarbiaudamas su paskirta vidaus auditorių grupe, turi parengti vidaus audito planą ir vidaus 

audito kontrolės lapus, suplanuoti ir atlikti vidinės studijų kokybės vadybos sistemos ir aplinkosaugos vadybos 

sistemos vidaus auditą. Audito radiniai turi būti užfiksuoti neatitikties aktuose ir suklasifikuoti į I kategorijos 

(sistemines) neatitiktis, II kategorijos neatitiktis ir pastabas (kai trūksta įrodymų audito radinį įvertinti kaip neatitiktį, 

tačiau kyla abejonių dėl atitikties statuso), gerinimo galimybes. Po audito turi būti parengta vidaus audito ataskaita, 

kuri turi būti aptarta su vidaus auditorių grupe ir pristatyta paskirtu VDU paskirtam vadovybės atstovui kokybei ir 

aplinkosaugai bei Kokybės ir inovacijų centrui. Vidaus audito ataskaita turi apimti taikytus audito metodus, audito 

imties sudarymo principus, audito plano įgyvendinimą, audito radinius ir jų vertinimą, apibendrinimą.  

11. įdiegtos KAVS koregavimas. 

Kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemai funkcionuojant bei atsižvelgiant į vidaus audito ar pirminio 

sertifikacinio audito rezultatus gali atsirasti poreikis koreguoti atskirus sistemos elementus, sąsajas tarp jų, 

reglamentuojančią sistemos dokumentaciją. Paslaugos teikėjas turi dalyvauti šiuose koregavimo veiksmuose. 

Koregavimo veiksmų planai turi būti suderinti su fakultetų ar padalinių, kuriuose vykdomi koregavimo veiksmai, 

atstovais. Koregavimo veiksmai turi būti atliekami maksimaliai operatyviai. 



 

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKAVIMAS VDU 
(pagal paslaugos pirkimo dokumentus) 

Sertifikavimo paslaugas sudaro: 

1. įdiegtos KAVS dokumentacijos analizė atitikties audito kriterijams aspektu ir ataskaitos 
parengimas; 

Paslaugos teikėjas turi atlikti įdiegtos KAVS dokumentacijos analizę atitikties audito kriterijams aspektu ir pateikti 

pirmines išvadas apie kiekvieno nagrinėto dokumento atitiktį ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimams. Analizė turi apimti 

kokybės ir aplinkosaugos politiką, tikslus, vadovą ir procedūras. Turi būti parengta Analizės ataskaita. 

2. pirminis auditorių vizitas, ataskaitos parengimas ir pristatymas; 

Pirminio auditorių vizito metu turi būti atliktas sistemos auditas siekiant nustatyti, ar yra visi reikiami sistemos 

elementai ir ryšiai tarp jų. Turi būti parengta ir pristatyta pirminio auditorių vizito ataskaita, kurioje būtų nurodyti ir 

apibūdinti audito radiniai, pateiktos išvados apie kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos būklę. 

3. sertifikavimo auditas, ataskaitos parengimas ir pristatymas;  

Sertifikavimo auditas turi būti atliktas pagal akreditacijos reikalavimus, įgyvendintas imties principu, atliekant visų 

procesų auditą ir patikrinant konkrečius procesų valdymo atvejus. Sertifikavimo audito ataskaitoje turi būti nurodyti ir 

apibūdinti audito radiniai, pateiktos išvados apie kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos būklę. 

4. sertifikato išdavimas. 

Konstatavus kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimams, turi būti išduoti 

akredituoti atitikties ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimams sertifikatai kiekvienam audituotam objektui. Sertifikatų 

skaičius turi būti suderintas su VDU vadovybės atstovu kokybei ir aplinkosaugai bei Kokybės ir inovacijų centru 

atskirai. 

 

VDU KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS INTEGRALUMAS 

Diegiamą KAVS turi sudaryti atskirų tarpusavyje vidiniais ryšiais susijusių posistemių kompleksas, 

orientuotas į vieningos strategijos siekimą, todėl atskiros posistemės turi pasižymėti ne tik integralumu į 

bendrą kokybės vadybos sistemą, bet ir savarankiškumu. 

Diegiama KAVS turi būti adekvati VDU fakultetų ir padalinių valdymo sudėtingumui. KAVS turi ne 

atmesti, bet apimti ir papildyti VDU nusistovėjusią gerąją vadybos praktiką, jei ji neprieštarauja diegiamų 

standartų reikalavimams. 

 


