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A. Įvadas 

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio, toliau 
vadinamos Įmonė, veiklos atitiktis LegalSource standarto reikalavimams. Ataskaitoje pateikiamos 

LegalSource auditorių išvados, kurie įvertino Įmonės sistemas ir veiklą pagal taikomus reikalavimus. 
Tolimesnėse dalyse pateikiamos audito išvados ir tolesni veiksmai, kurie reikalaujami iš Įmonės. 

Ginčų spendimas: Jei suinteresuotos šalys turi pastabų dėl "LegalSource" standarto ar audituojančios 
įstaigos, jie raginami kreiptis į artimiausią NEPCon regioninį biurą. Oficialūs klausimai ir skundai 
turėtų būti siunčiami raštu. 

B. Apimtis 

“LegalSource” auditas, ataskaita ir sertifikatas apima tokią sritį: 
 

Ataskaitos tipas 

Ataskaitos tipas: Konfidenciali 

  

Informacija apie įmonę 

Pagrindinis asmuo: Valdas Šaučiūnas, gamybos organizavimo vyr. specialistas 

Adresas: Vilniaus g. 101, Anykščiai, Lietuva  

Tel./Svetainė/El. p.: 8-381-58577 / www.vivmu.lt / valdas.sauciunas@vivmu.lt 

Teisinis įmonės 
tipas: 

Valstybės įmonė 

Pagrindinė veikla Miško savininkas/ valdytojas 

Organizacijos 
apibūdinimas: 

Valstybinių miškų urėdija Anykščių regioninis padalinys (toliau RP) yra 
valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti ir naudojanti valstybinius miškus 

ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka. Visas įmonės turtas 
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Kadangi visos Europos 
sąjungos valstybės turi laikytis ES medienos reglamento reikalavimų, todėl 
įmonė nusprendė sertifikuotis pagal LegalSource standartą, kuris yra 
suderintas su ES medienos reglamentu. Dėl nustatytos rizikos Lietuvai 

darbų saugos ir sveikatos srityje, įmonė parengė Deramo patikrinimo 

sistemą bei rizikos mažinimo priemonių planą, kurių dėka mažina nustatytą 
riziką. 

  

Sertifikato apimtis 

Sertifikato tipas  Individualus 

 Grupinis/ Sudėtinis 

Įvertinti standartai:  LegalSource standartas (LS-02) v2 

 NEPCon Bendrinis gamybos grandies standartas (NC-STD-01)  

 NEPCon Bendrinis grupinio ir sudėtinio sertifikavimo standartas (NC-
STD-02) 

Produkto apimtis: Žr. įmonės Deramo patikrinimo procedūrų 4 skyrių „Deramo patikrinimo 
sistemos apimtis“ (Pav.1) 

http://www.vivmu.lt/
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Sertifikato apimčių 

pasikeitimai nuo 
paskutinio audito: 

LR Seimui 2017 m. pakeitus Miškų įstatymą buvo pradėtas 42-jų valstybės 

įmonės miškų urėdijų ir Valstybinio miškotvarkos instituto, naikinant 
Generalinę miškų urėdiją, reorganizavimo procesas.  

2018 m. sausio 8 d. paskelbtas LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-7 dėl 
42 Lietuvos valstybinių miškų urėdijų reorganizavimo. Reorganizavimas 
vykdytas prijungimo būdu - valstybės įmonės miškų urėdijos prijungtos 
prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Valstybinio 

miškotvarkos instituto (VMI). Šias įmones įtraukiant į naujai įsteigtos 
valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija (VIVMU) valdymo struktūrą. 
VIVMU forma – valstybės įmonė. Įmonės savininkė yra valstybė. Įmonės 
savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Aplinkos 
ministerija. Reorganizavimo eigoje VIVMU perėmė visą valstybės 
nuosavybės teise priklausančių valstybės įmonių valdomą turtą, teises ir 

pareigas. Visos 42-i VĮ miškų urėdijos 2018 m. sausio 16 d buvo 

išregistruotos iš Juridinių asmenų registro ir atšaukti jų vadovai. Miškų 
urėdijoms suteiktas regioninių padalinių statusas. Konsoliduojant 
valstybinių miškų valdymą 2019 sausio 1 d. regioninių padalinių skaičius 
sumažintas nuo 42 iki 26. Regioniniai padaliniai veikia pagal VIVMU 
įstatuose ir padalinio nuostatuose nustatytą tvarką. 

Sertifikato padaliniai ar grupės nariai  

 Vietoj lentelės žemiau, informacija yra pateikiama priede [ĮVESKITE PRIEDO NUMERĮ] 

 Nėra kitų padalinių ar grupės narių 

 

 

 

Vertinimo procesas 

Audito komanda: Kęstutis Danauskas, LS vadovaujantis auditorius 

Audito proceso 
aprašymas: 

Šio kasmetinio LegalSource audito metu buvo peržiūrėtos įmonės deramo 
patikrinimo sistemos procedūros, rizikos vertinimas, rizikos mažinimo 

priemonių planas, darbų saugos patikrinimo aktų analizė bei kiti, su šio 
standarto įgyvendinimu susiję dokumentai. Taip pat buvo bendrauta su už 
deramo patikrinimo sistemos procedūrų įgyvendinimą bei kitais, pagal 
procedūrose nustatytas kompetencijos sritis, atsakingais įmonės 
darbuotojais. Taip pat buvo vertinama dokumentinė LegalSource 
sertifikavimo dalis bei kita įmonės dokumentacija, susijusi su rizikos 

mažinimo priemonių įgyvendinimu. Po dokumentų peržiūros ir pokalbių su 
atsakingais darbuotojais buvo pristatyti preliminarūs audito rezultatai ir 

išvados. 

Veiksmai, kurių 
ėmėsi įmonė prieš 
ataskaitos 

parengimą: 

- 

Pastabos kitam 
auditui: 

- 
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C. Audito išvados 
 

Audito išvada: 

Patvirtinta sertifikavimui: Iškelta neesminė neatitiktis   

Sertifikavimui nepatvirtinta : Pasirinkite  

Papildomi komentarai: [Pridėti jei taikoma] 

 

Neatitiktys 

 

Neatitikties protokoluose (NAP) apibūdinamos audito metu nustatytos neatitiktys. NAP nurodo 
įmonėms nustatytus terminus atitikčiai įrodyti. ESMINĖS neatitiktys, iškeltos vertinimų/re-
sertifikavimo metu, turi būti įvykdytos prieš išduodant sertifikatą. ESMINĖS neatitiktys, iškeltos 

kasmetinio audito metu, turi būti uždarytos per NAP nustatytą terminą, kitaip sertifikatas bus 
sustabdytas. Jei taikoma, visos neatitiktys standarto reikalavimams yra nurodomos žemiau: 

 

 

Pastebėjimai 

Pastebėjimai iškeliami ankstyvose probleminių situacijų stadijose, kol dar nesudarytos sąlygos 
neatitiktims, tačiau auditoriaus nuomone, nesiimant priemonių, ateityje gali tapti neatitiktimis, jei į 
pastebėjimus nebus atsižvelgta.  

 

NAP: 01/19 NAP klasifikavimas: neesminis 

Standartas ir reikalavimas: LegalSource standartas (LS-02) v2 
Standarto reikalavimas:   
2.4 Visi tiesiogiai susiję darbuotojai turi žinoti ir tinkamai 
vykdyti Įmonės procedūras, kurios susijusios su šio standarto 
įgyvendinimu. 

Ataskaitos skyrius: 2.4 

Neatitikties apibūdinimas ir susiję įrodymai: 

Įmonės ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūrose 
numatyta, kad visiems atsakingiems darbuotojams yra atliekami mokymai, tam, kad darbuotojai 
gautų reikalingas žinias bei kvalifikaciją priskirtoms pareigybėms atlikti tuo pačiu užtikrinant 
taikomų ESMR reikalavimų įgyvendinimą. Audituojamu laikotarpiu buvo atnaujintos įmonės ES 

medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūros, tačiau mokymai 
atsakingiems darbuotojams nebuvo atlikti. Dėl šios priežasties yra keliama neesminė neatitiktis. 

Koregavimo veiksmų 
reikalavimas: 

Organizacija turi atlikti koregavimo veiksmus, siekdama įrodyti 
atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams. 

Pastaba: Įmonė koregavimo veiksmais didžiausią dėmesį turi 
skirti neatitikties, pateiktos aukščiau, panaikinimui bei jos 
atsiradimo priežasties pašalinimui, siekiant užtikrinti, kad ji 
nepasikartotų.   

Įvykdymo terminas: Iki kito kasmetinio audito, bet ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo 
galutinės ataskaitos patvirtinimo datos.  

Organizacijos pateikti įrodymai: LAUKIAMA 

Surinkti įrodymai: LAUKIAMA 

NAP statusas: NEĮVYKDYTA 

Komentarai (jeigu yra):  
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D. Uždaryti Neatitikčių Protokolai 
 

Uždarytos neatitiktys 

 

Šiame skyriuje nurodoma, kaip Įmonė tinkamai atsižvelgė į iškeltas neatitiktis, per paskutinį auditą 
arba nuo jo pabaigos. 

Bet kokios neatitiktys, kurios negali būti uždarytos, lieka atviros ir pateikiamos C skyriuje (aukščiau). 
Neįvykdžius neesminio NAP, šis yra perkvalifikuojamas iki esminio NAP; įmonė turi atlikti nurodytus 
veiksmus, kitaip bus sustabdytas sertifikatas. 

 

Neatitikčių 2017 m. kasmetinio audito metu nebuvo iškelta.



PRIEDAS NR. 1 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 
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PRIEDAS NR. 2 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 

mažinimo priemonių 

planas 



















vt ANYKsetU MTSKU UREDIJos lsrpARErGoJrMAs DEL MEDTENos RUo5os rErsEruMo

Anyk5diai

2074 07 07

Vl Anyk5diq mi5kq ur6dija jsipareigoja vengti prekybos mediena, kuri buvo nukirsta, parduota ar
perdirbta paieidiiant galiojandias nacionalines teises normas ar ratifikuotas tarptautines sutartis, ir ten,
kur imanoma, suteikti pirmenybq tvariai ir subalansuotai produkc'rjai,

MiSkq ur6dijos ruo5iamos medienos teis6tumq vertiname plaEiEja prasme ir jis apima teis6s aktq
nuostatas sus'rjusias su :

1.1 Zemes nuosavybes, valdymo ir naudojimo teise;

L.2 Koncesijq licencijomis;

1.3 Mi5kotvarka ir kirtimq planavimu;

1.4 Leidimais kirsti mi5kq;

1.5 Atskaitymais Zemds savininkui ir mokesdiq, susijusiq su kirtimu, mok6jimu;
1.6 Priddtinds vert6s mokesdiais ir kitais pardavimo mokesdiais;

1.7 Pajamq ir pelno mokesdiais;

1.8 Medienos kirtimo nuostatais;

L.9 Saugomomis teritor'rjomis ir r[5imis;
1.10 Aplinkosa ugos reika lavimais;

1.11 Darbuotojq sauga ir sveikata;

1.12 Teisetu jdarbinimu;

1.13 Paprotindmis teisemis;

1.14 Laisvu ir iSankstiniu sutikimu;

1.15 Vietin iq gyventojq-dia buvi q teisdmis;
1.15 R05iq, kiekio, kokyb6s klasifikac'rja;

1.17 Prekyba ir transportu;
1.L8 Tiksline prekyba ir sandoriq kainodara;
1.19 Muitin6s reglamentais;

1.20 CITES.

Mi5kq ureda, .,,$-.urr"ZZ- A-" Sigitas Kinderis


