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1. ĮŽANGA 

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos medienos reglamento reikalavimus bei įdiegti 

deramo patikrinimo sistemas, miškų urėdijos Lietuvoje nusprendė bendradarbiauti su ES 

Komisijos pripažinta stebėsenos organizacija UAB „NEPCon LT“, kuri nuolatos pagal 

LegalSource standartą rems ir kontroliuos miškų urėdijų vykdomos veiklos atitiktį ES 

medienos reglamentui. LegalSource sertifikatas įrodo, kad Miškų urėdijos įvertina bei 

mažina nelegalių medienos produktų patekimo į reguliuojamą rinką rizikas. Standarto 

reikalavimai apima: tiekimo grandinės valdymą, rizikos vertinimą, rizikos mažinimą, 

produkcijos arba įsigytų miško produktų kokybės sistemas bei kita. 

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Varėnos miškų urėdijos, toliau vadinamos Įmonė, 

veiklos atitiktis LegalSource standarto reikalavimams. Ataskaitoje pateikiami NEPCon 

auditorių, vertinusių Įmonės veiklą pagal aukščiau minėtą standartą, pastebėjimai. Žemiau 

esančiame skyriuje pateikiamos audito išvados bei koregavimo veiksmų reikalavimais 

nurodomi būtini atlikti veiksmai.  

Ginčų sprendimas: Jeigu NEPCon klientai susiduria su organizacijomis arba asmenimis, 

turinčiais nusiskundimų arba pastabų dėl NEPCon teikiamų paslaugų, pastarosios yra 

raginamos kreiptis į NEPCon  biurą tiesiogiai. Oficialūs skundai ar pastabos pateikiami 

raštu. 
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2. AUDITO IŠVADOS 
 
Pagrindiniai pastebėjimai ir rekomendacijos 
 

Pagal miškų urėdijos patvirtintą rizikos vertinimą, mažo rizikos lygio legalumo neatitiktis 

įvertinta kaip reikšminga tik darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje. Tuo tikslu yra 

parengtas rizikos mažinimo priemonių planas, pagal kurį miškų urėdija turi atlikti 

reguliarius darbų saugos praktinius patikrinimus pavojingų darbų vykdymo vietoje. 

 

Audito rekomendacija 
 

Remiantis įmonės atitiktimis LegalSource reikalavimams, auditorius rekomenduoja: 

 
Patvirtinta sertifikavimui: 

Neiškeliant NAP 

 
Sertifikavimui nepatvirtinta: 

Reikalinga atitiktis esminiams NAP 

Papildomi komentarai:       

 
Neatitikčių protokolai (NAP) 
 

 

 

 

 

 NAP neiškelta  

 

Pastebėjimai 
 

 

 

 

 Pastebėjimų neiškelta 

 

Veiksmai, kurių ėmėsi Įmonė iki ataskaitos užbaigimo 

Tokių veiksmų nebuvo. 

Pastaba: NAP apibūdina neatitiktis nustatytas Organizacijoje auditų 
metu. NAP taip pat nurodo laiką, skirtą Organizacijai pademonstruoti 
atitiktis. ESMINIAI NAP iškelti vertinimo/re-sertifikavimo metu turi 
būti įvykdyti prieš išduodant sertifikatą. ESMINIAI NAP iškelti 
kasmetinio audito metu turi būti įvykdyti laiku arba sertifikatas bus 
sustabdytas. 

Pastaba: 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, ateityje jie gali 
tapti neatitiktimis. 
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3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ĮMONĘ  
 
Kontaktinė informacija 

Pagrindiniai kontaktai bendravimui su NEPCon 

Pagrindinis asmuo, 

pareigos: 

Dainius Muzikevičius, vyriausiasis inžinierius 

Adresas: Miškininkų g. 5, Varėna, Lietuva 

Tel./Faks./Svetainė/El. 

paštas: 

Tel.: +370 310 35030 / +370 310 35033 / www.varmu.lt 

/ d.muzikevicius@varmu.lt   

Teisinis įmonės tipas: valstybės įmonė 

Kontaktai sąskaitos išrašymui 

 Tas pats, kaip ir “pagrindinis kontaktas” 

Pagrindinis asmuo, 

pareigos: 

Rimantas Stonys, vyriausiasis buhalteris   

Adresas: Miškininkų g. 5, Varėna, Lietuva 

Tel./Faks./Svetainė/El. 

paštas: 

Tel.: +370 310 35030 / +370 310 35033 / www.varmu.lt 

/ r.stonys@varmu.lt  

 

Apimtis 

Apimtis Pažymėti viską, kas patenka į sertifikato apimtį Apimties 

keitimas 

(N/A jei 
vertinimas) 

Sertifikato 

tipas 
 Individualus  Grupinis  

Veikla: 
Pirminis:  

Pirminis gamintojas 
Papildoma: -  

Apimties aprašymas:  

Padalinių, įtrauktų į sertifikatą, pagrindinė informacija 

Įmonės 

padalinys(-iai) 

Adresas 

Tel./Faks./El. 

paštas 

Veiklos tipas Produktų 

grupės, kurios 

tiekiamos rinkai  

(įtraukti trumpą 
aprašymą) 

Aplankyta šio 

audito metu 

(trukmė 

valandomis ir 

auditorius, jei 

taikoma) 

Atskirų padalinių 
nėra 

Atskirų padalinių nėra Atskirų 
padalinių nėra 

Atskirų padalinių 
nėra 

Atskirų padalinių 
nėra 

 Vietoje šios lentelės detali informacija pateikta prieduose       

 

http://www.varmu.lt/
mailto:d.muzikevicius@varmu.lt
http://www.varmu.lt/
mailto:r.stonys@varmu.lt
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4. AUDITO PROCESAS 
 
Auditorių komanda 

 

Auditorius (iai) Kvalifikacija 

Evaldas Blaževičius Miškotyros bakalauras ir miško ekologijos mokslų magistras. 

Baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą. 1998 m. dirbo Miškų 

departamente, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir miškų 

ministerijoje. Vėliau dirbo bendroje Lietuvos ir Danijos įmonėje 

“Tarptautinės konsultacijos ir paslaugos”. Turi dvylikos metų 

darbo patirtį NEPCon/Rainforest Alliance vertinant miškų 

tvarkymo įmones Lietuvoje. Yra atlikęs miškų tvarkymo auditus 

Latvijoje, Vietname, Rusijoje ir Baltarusijoje. 2009 m. įgijo FSC 

FM/CoC auditų, o 2010 m. FSC CoC/CW auditų vadovaujančio 

auditoriaus kvalifikaciją. 2010 m. taip pat įgijo aplinkos valdymo 

sistemų vadovaujančio auditoriaus kvalifikaciją (pagal ISO 

14001:2004). LegalSource vadovaujančio auditoriaus kvalifikaciją 

įgijo 2012 metais. 

 
Audito proceso apibūdinimas 

Šio kasmetinio LegalSource audito metu buvo peržiūrėtos urėdijos deramo patikrinimo 

sistemos procedūros, rizikos vertinimas, rizikos mažinimo priemonių planas, mokymus 

patvirtinantys dokumentai, 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 urėdijos darbuotojais. Šio audito metu auditoriai neturėjo galimybės 

stebėti, kaip urėdijos atsakingi darbuotojai tikrina rangovus, nes audito metu medkirčiai 

miške nedirbo. Apie 90% medienos urėdijoje iškertama medkirtėmis. Todėl pagrindinis 

dėmesys audito metu buvo skirtas įvertinti dokumentinę LegalSource sertifikavimo dalį bei 

kitą urėdijos dokumentaciją, susijusią su rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimu. Po 

dokumentų peržiūros ir pokalbių su atsakingais darbuotojais buvo pristatyti preliminarūs 

audito rezultatai ir išvados.
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Priedas I: Esamų Neatitikties Protokolų (NAP) įvertinimas 

 

 

 

 

 

Statuso kategorijos Paaiškinimas 

Įvykdyta Įmonė sėkmingai įvykdė NAP.   

Neįvykdyta Įmonė neįvykdė arba dalinai i įvykdė NAP.  

 

 Pažymėti, jei N/A (NAP nebuvo iškelta) 

Pastaba: šiame skyriuje nurodomi įmonės atlikti veiksmai siekiant 
įgyvendinti praėjusio audito metu iškeltus NAP. Neįvykdžius neesminio NAP, 
šis yra pakeliamas iki esminio NAP lygio; Įmonė turi atlikti nurodytus 
veiksmus arba bus sustabdytas sertifikatas. 
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PRIEDAS NR. 2 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 
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