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VADYBOS  

SISTEMOS SERTIFIKATAS 

Sertifikato numeris: 
55574-2009-AE-LTU-FINAS 

Pirminio sertifikavimo data: 
2006 Birželio 30 

Galioja: 
2021 Liepos 01 – 2024 Birželio 30 

 
 
Šiuo sertifikatu pažymima, kad vadybos sistema organizacijoje 

UAB Kelprojektas 
Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, Kaunas, Lietuva 

ir kitose veiklos vietose, nurodytose šio sertifikato priede 
 
 
pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą: 

ISO 14001:2015 

 
 
Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktai taikymo sričiai: 
STATINIO PROJEKTAVIMO DARBAI (PROJEKTAVIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS, 
PROJEKTAVIMAS), STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA, GEOLOGINIAI 
TYRINĖJIMAI,  KARJERŲ PROJEKTAVIMAS, ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI, ŽEMĖS IR 
STATINIŲ KADASTRO DARBAI, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS, GALIMYBIŲ 
STUDIJOS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DARBAI. 
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Sertifikato priedas 
 
UAB Kelprojektas 

Sertifikuotos veiklos vietos: 
 

 

Veiklos vietos pavadinimas Veiklos vietos adresas Veiklos vietos taikymo sritis 

UAB Kelvista Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva Kelių, gatvių, geležinkelių, oro uostų 
(aerodromų), vandens uostų statinių ir kitų 
transporto statinių, gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų pastatų, hidrotechnikos ir 
kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų 
tiesimo, rekonstravimo, remonto, griovimo 
ir statybos techninė priežiūra; laboratorinių 
tyrimų ir bandymų bei statinio ekspertizės 
valdymas; konsultavimas; darbų priežiūra 
pagal FIDIC ir Europos Sąjungos 
reglamentuojančių aktų reikalavimus. 

UAB Kelvista Minijos g. 19, LT-91207, Klaipėda, Lietuva Kelių, gatvių, geležinkelių, oro uostų 
(aerodromų), vandens uostų statinių ir kitų 
transporto statinių, gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų pastatų, hidrotechnikos ir 
kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų 
tiesimo, rekonstravimo, remonto, griovimo 
ir statybos techninė priežiūra; laboratorinių 
tyrimų ir bandymų bei statinio ekspertizės 
valdymas; konsultavimas; darbų priežiūra 
pagal FIDIC ir Europos Sąjungos 
reglamentuojančių aktų reikalavimus. 

UAB Kelprojektas Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva Statinio projektavimo darbai (projektavimo 
darbų organizavimas, projektavimas), 
statinio projekto vykdymo priežiūra, 
geologiniai tyrinėjimai,  karjerų 
projektavimas, žemėtvarkos projektai, 
žemės ir statinių kadastro darbai, poveikio 
aplinkai vertinimas, galimybių studijos, 
teritorijų planavimo darbai.  

UAB Kelprojektas Minijos g. 19, LT-91207, Klaipėda, Lietuva Statinio projektavimo darbai (projektavimo 
darbų organizavimas, projektavimas), 
statinio projekto vykdymo priežiūra, 
geologiniai tyrinėjimai,  karjerų 
projektavimas, žemėtvarkos projektai, 
žemės ir statinių kadastro darbai, poveikio 
aplinkai vertinimas, galimybių studijos, 
teritorijų planavimo darbai. 

UAB Kelprojektas I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva Statinio projektavimo darbai (projektavimo 
darbų organizavimas, projektavimas), 
statinio projekto vykdymo priežiūra, 
geologiniai tyrinėjimai,  karjerų 
projektavimas, žemėtvarkos projektai, 
žemės ir statinių kadastro darbai, poveikio 
aplinkai vertinimas, galimybių studijos, 
teritorijų planavimo darbai.  
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Veiklos vietos pavadinimas Veiklos vietos adresas Veiklos vietos taikymo sritis 

UAB Kelprojektas Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, 
Kaunas, Lietuva 

Statinio projektavimo darbai (projektavimo 
darbų organizavimas, projektavimas), 
statinio projekto vykdymo priežiūra, 
geologiniai tyrinėjimai,  karjerų 
projektavimas, žemėtvarkos projektai, 
žemės ir statinių kadastro darbai, poveikio 
aplinkai vertinimas, galimybių studijos, 
teritorijų planavimo darbai. 

 


