
1/3

Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:

Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:

2

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data: 2020-05-29

Šis sertifikatas apima daugiau nei vieną veiklos padalinį; kitas(-i) padalinys(-iai) nurodytas(-i) kitame(-uose) puslapyje(-iuose).

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino
nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos

sistemos standarto reikalavimus

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto
standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Sertifikavimo sritis

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų,
hidrotechnikos statinių, kitų inžinerinių statinių projektavimas, statyba (įskaitant ir

minėtus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir
kultūros paveldo vietovėje) ir pardavimas. Asfalto gamyba ir pardavimas. Statinių

techninė priežiūra ir turto valdymas.

UAB „YIT LIETUVA“

2021-06-17LT005003

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data: 2020-06-14

-

2023-06-13

2006-11-15

Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas
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https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN


Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005003

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2021-06-172

Sertifikavimo sritis

ISO 14001:2015

UAB „YIT LIETUVA“

Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005003

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2021-06-172

Sertifikavimo sritis

ISO 14001:2015

UAB „YIT LIETUVA“

Padalinio pavadinimas
ir(arba) adresas

Padalinio adresas Padalinio sertifikavimo sritis

UAB „YIT LIETUVA“ Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų,
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų,

hidrotechnikos statinių,
kitų inžinerinių statinių projektavimas,
statyba (įskaitant ir minėtus statinius,

esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo

vietovėje) ir pardavimas. Asfalto gamyba ir
pardavimas. Statinių techninė priežiūra ir turto

valdymas.

Administracija, biuro
patalpos

Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų,
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų,

hidrotechnikos statinių,
kitų inžinerinių statinių projektavimas,
statyba (įskaitant ir minėtus statinius,

esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo

vietovėje) ir pardavimas.Statinių techninė
priežiūra ir turto valdymas.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
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https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
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https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN


Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005003

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2021-06-172

Sertifikavimo sritis

ISO 14001:2015

UAB „YIT LIETUVA“

Padalinio pavadinimas
ir(arba) adresas

Padalinio adresas Padalinio sertifikavimo sritis

Administracija,
transporto ir

statybinės technikos
remonto dirbtuvės

Tilžės g. 53, LT-91260 Klaipėda

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų,
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų,

hidrotechnikos statinių,
kitų inžinerinių statinių projektavimas,
statyba (įskaitant ir minėtus statinius,

esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo

vietovėje) . Statinių techninė priežiūra ir turto
valdymas.

Asfalto gamyba,
kokybės laboratorija

Gamyklos g. 14 A, LT-96155 Gargždai Asfalto gamyba ir pardavimas

Infrastruktūros verslo
projektų būstinė

Vilniuje
Granito g. 4 , LT-02241 Vilnius

Asfalto gamyba ir pardavimas,
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų,

hidrotechnikos statinių,
kitų inžinerinių statinių projektavimas,
statyba (įskaitant ir minėtus statinius,

esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo

vietovėje)
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https://e-cer.bureauveritas.com/QEPHPLQ40DZCGIDXQQ6BS0Q3TDVCMWQ0H8RQCDZHNHBWEYHWYED8XEOFZIBQL4ZAIVH796GIBH21ZC5BDIW8RGOCKDKU4T5EJGHZM9EUCKQM9IMABZTIV31EHNNH0KGRZN
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