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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 Veisiejų 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 

metu auditoriai kartu su miškų urėdijos darbuotojais, atsakingais už darbų saugos 

patikrinimą, vyko į miško objektą, kuriame buvo vykdomi miško kirtimo darbai. Išvykos 

metu patikrinta rangovinės įmonės darbininkai, siekiant įvertinti ar yra laikomasi 

reikalavimų susijusių su darbų sauga. Taip pat, buvo vertinama dokumentinė LegalSource 

sertifikavimo dalis. 

 

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 

- 

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: 

Vytautas Sinkevičius, vyriausiasis inžinierius 

Adresas: Kalvelių km., Veisiejų sen. Lazdijų raj., Lietuva 

Tel./Faks./Svetainė/El. 

paštas: 

+370 318 56693 / +370 318 56 693 / www.veimu.lt / 

v.sinkevicius@veimu.lt   

Teisinis įmonės tipas: valstybės įmonė 

Kontaktai sąskaitos išrašymui 

 Tas pats, kaip ir “pagrindinis kontaktas” 

Pagrindinis asmuo, 

pareigos: 

Nijolė Pileckienė, vyriausioji buhalterė   

Adresas: Kalvelių km., Veisiejų sen. Lazdijų raj., Lietuva 

Tel./Faks./Svetainė/El. 

paštas: 

+370 318 56153/ +370 318 56 693 / www.veimu.lt / 

n.pileckiene@veimu.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.veimu.lt/
mailto:v.sinkevicius@veimu.lt
http://www.veimu.lt/
mailto:n.pileckiene@veimu.lt
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4. AUDITO PROCESAS 
 

Auditorių komanda 

 

Auditorius (iai) Kvalifikacija 

Milda Stasytytė-

Logina 

UAB „NEPCon LT“ sertifikavimo vadybininkė/auditorė. 2012 m. 

Aleksandro Stulginskio universitete įgijo miškininkystės bakalauro 

laipsnį. 2011-2012 m. dirbo Švedijos miškų tyrimų institute 

(Skogforsk) mokslinių tyrimų asistente. 2014 m. Aleksandro 

Stulginskio universitete gavo magistro laipsnį miškininkystės 

srityje. Šiuo metu M. Stasytytė vis dar tęsia magistro studijas 

Švedijos žemės ūkio mokslų universitete, siekdama įgyti 

miškininkystės magistro laipsnį. 2014 m. baigė LegalSource 

vadovaujančio auditoriaus kursus. 

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 dešimties metų 

darbo patirtį NEPCon/Rainforest Alliance vertinant miškų 

tvarkymo įmones Lietuvoje. Yra atlikęs miškų tvarkymo auditus 

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 

Druskininkų miškų urėdija jau daugiau nei 10 metų turi FSC FM/CoC sertifikatą. Trečiasis 

FSC sertifikavimo ciklas prasidėjo 2014 metais bei buvo atliktas resertifikavimo auditas, 

kurį vykdė UAB „NEPCon LT“ auditoriai. Ši miškų urėdija per visą ilgą FSC sertifikavimosi 

laiką demonstravo aukštą veiklos lygį. LegalSource sertifikavimo proceso pradžia 2014 m. 

balandžio 15 d., o vertinimo auditas vietoje atliktas 2014 m. rugsėjo 8 d. Vertinimo metu 

atkreiptas dėmesys į deramo patikrinimo sistemos įgyvendinimą Druskininkų miškų 

urėdijoje. 

Šiais metais LegalSource kasmetinis auditas yra atliekamas kartu su FSC kasmetiniu 

auditu. 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, bendrauta su už deramo patikrinimo sistemos procedūrų įgyvendinimu 

bei kitais, pagal procedūrose nustatytas kompetencijos sritis, atsakingais urėdijos 

darbuotojais. Išvykos į miškus metu, kartu su urėdijos atsakingais darbuotojais buvo 

patikrinti rangovinių įmonių darbininkai, siekiant įvertinti ar darbų saugos reikalavimų yra 

laikomasi. 
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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. 



PRIEDAS NR. 1 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 

vertinimas 

 

 

 

 

 





























































PRIEDAS NR. 2 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 

mažinimo priemonių 

planas 



Tvirtinu

VĮ Veisiejų miškų urėdijos  

miškų urėdas Zenius Želionis 

2015-01-15

VĮ Veisiejų miškų urėdijos rizikos mažinimo priemonių planas 2015 

metams

 

1. Identifikuotų rizikų sąrašas 

VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE atlikus medienos ruošos paslaugas teikiančių įmonių 

patikrinimų, atliktų per 2014 m antrą pusmetį, analizę, rizikos vertinime dėl teisės aktų pažeidimo 

medienos ruošos metu nustatyta reikšminga rizika šiam rodikliui:

1.11. Darbuotojų sauga ir sveikata 

Reikšminga rizika identifikuota miškininkystės sektoriuje, vykdant miško kirtimą pjūklu ir 

su kirtimu susijusius darbus.

Miško kirtimas medkirte laikomas mažiau rizikingu, todėl rizika susijusi su miško kirtimu medkirte 

laikoma nereikšminga.

Kasdienė miškų urėdijos veikla, nesusijusi su miško kirtimu, nėra laikoma pavojinga, todėl rizika 

yra nereikšminga.

1.1 Veiksmai, kurie bus atliekami siekiant sumažinti nustatytą riziką 

1.1.1 Rangovų, vykdančių miško kirtimo darbus pjūklu kontrolė: 

A) Pasirašant sutartis su rangovais miško kirtimui ir su juo susijusiems darbams, sutartyse

turi būti nurodyta, kad rangovinė įmonė privalo ir sutinka užtikrinti savo darbuotojų 

saugumą darbe visomis įmanomomis priemonėmis. 

B) Dalyvaudami medienos ruošos paslaugų konkurse rangovai miškų urėdijai turi pateikti 

sąrašą miško pjovėjų, kurie dirbs miško kirtimo ir su juo susijusius darbus ir  darbuotojų 

kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas. Po sutarties sudarymo rangovinėje įmonėje 

įdarbinami nauji darbuotojai, kurie atliks miško kirtimo ir su juo susijusius darbus, turi turėti 

miško pjovėjo kvalifikaciją. Sutarties vykdymo metu rangovų darbuotojai darbo vietoje turi 

turėti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.  

C) Rangovai, kurie miško kirtimo ir su juo susijusiems darbams atlikti naudosis

subrangovų paslaugomis, apie tai turi nurodyti miškų urėdijai teikdami pasiūlymus, 



dalyvaudami medienos ruošos paslaugų konkurse. Apie galimybę pasinaudoti subrangovų 

paslaugomis turi būti nurodyta ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyse. Visi reikalavimai, 

kurie yra taikomi rangovams, yra taikomi ir subrangovams, t.y.

reikalavimai laikytis darbų saugos reikalavimų, darbo vietoje turėti kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų kopijas ir kt. Jei miškų urėdija nėra informuota apie subrangovus, 

šie negali dirbti miško kirtimo ir su juo susijusių darbų miškų urėdijos miškuose. 

D) Vieną kartą per ketvirtį kiekviena rangovinė įmonė, dirbanti miškų urėdijose 

tvarkomuose miškuose, turi būti patikrinta atsakingų miškų urėdijos darbuotojų, siekiant 

įsitikinti, kad yra laikomasi su darbų sauga susijusių ir kitų išvardintų reikalavimų: 

a. Ar dėvimos asmens apsaugos priemonės (drabužiai su ryškios oranžinės ar 

geltonos spalvos elementais, apsauginis šalmas, veidą ir akis apsaugantis tinklelis ar 

skydelis, prieštriukšminės ausinės, apsauginės pirštinės, kelnės su apsauga nuo 

įpjovimo, batai su pirštus saugančiu metaliniu ar plastikiniu priekiu ir rantytais 

padais)?

b. Ar yra pirmosios medicininės pagalbos rinkinys darbo vietoje? 

c. Ar dirbant laikomasi nustatytų saugių atstumų jeigu biržėje dirba kiti pjovėjai 

(2,5 medžio aukščio)? 

d. Ar pjūklai yra techniškai tvarkingi, ar yra grandinės gaudytuvas, ir ar gerai 

veikia grandinės stabdis? 

e. Ar teisingai kertami medžiai (turi būti teisingai paliekamos užtūros)? 

f. Ar biržėje nėra įstrigusių medžių, jei tokie yra, ar pavojinga jų galimo kritimo 

zona apjuosta gerai matoma STOP juosta?

g. Ar miško kirtėjai turi galiojančius atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus?

h. Ar yra pastatyti įspėjamieji ženklai prie kelių į kertamas biržes? 

i. Ar yra STOP juosta, skirta aptverti įstrigusiems medžiams, darbo vietoje? 

j. Ar darbus vykdo rangovinė įmonė, tiesiogiai sudariusi sutartį su miškų urėdija, 

ar subrangovinė įmonė, neturinti tiesioginės sutarties su miškų urėdija? 

Po kiekvieno patikrinimo surašomas aktas, kuriame nurodoma, kokie darbų saugos reikalavimai 

buvo vertinti bei nurodomi pastebėjimai. Nustačius neatitiktis darbų 

saugos ir kitiems reikalavimams, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, darbai turi būti 

stabdomi iki tol, kol bus pašalintos neatitiktys.

E) Miškų urėdija 1 kartą per metus turi išanalizuoti darbų saugos patikrinimo aktus, 

surašytus per paskutinius 12 mėnesių bei turi parengti santrauką nustatytų neatitikčių, 



susijusių su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu. Išanalizavus dažniausiai pasitaikančius 

pažeidimus, miškų urėdija turi identifikuoti neatitikčių atsiradimo priežastis bei imtis 

priemonių, kad jos nepasikartotų.  

F) Miškų urėdija turi registruoti rangovų įmonėse įvykusius nelaimingus atsitikimus, 

susijusius su medienos ruoša urėdijos miškuose.  

G) Miškų urėdija turi suorganizuoti seminarą tema ,,Saugus medžių pjovimas miške“ ir 

pakviesti seminare dalyvauti urėdijoje medienos ruošos paslaugas teikiančių įmonių 

pjūklininkus ir kitus suinteresuotus darbuotojus. Seminaro viena dalis turėtų apimti praktinį 

medžių pjovimą miške. 

2. Rizikos mažinimo veiksmų įvykdymo terminai ir atsakingo(-ų) 

darbuotojo(-ų) paskyrimas identifikuotos(-ų) rizikos(-ų) 

sumažinimo veiksmams atlikti

 

Veiksmai rizikai

sumažinti (žr. 1.1

poskyrį)

Rizikos mažinimo veiksmų 

įvykdymo terminai 

Atsakingas darbuotojas

1.1.1 A) Sudarant sutartis su medienos

ruošos įmonėmis 

Vyr. inžinierius Vytautas

Sinkevičius 

1.1.1 B) Sudarant sutartis su medienos

ruošos įmonėmis ir esant 

pokyčiams 

Vyr. inžinierius Vytautas

Sinkevičius 

1.1.1 C) Pasiūlymų pateikimo, 

dalyvaujant medienos ruošos

paslaugų pirkimo konkurse, 

metu

Vyr. inžinierius Vytautas

Sinkevičius arba 

medienos ruošos ir darbų 

saugos inžinierė Virgina 

Sinkevičienė 

1.1.1 D) Kontrolė kartą per ketvirtį Vyr. inžinierius Vytautas

Sinkevičius arba 

medienos ruošos ir darbų 

saugos inžinierė Virgina 

Sinkevičienė arba 

girininkas girininkijos,

kurioje dirba medienos

ruošos įmonė 



1.1.1 E) Už praėjusius metus iki 

einamųjų metų vasario 1 d. 

Medienos ruošos ir darbų 

saugos inžinierė Virgina 

Sinkevičienė 

1.1.1 F) Per savaitę po nelaimingo 

atsitikimo ištyrimo

Medienos ruošos ir darbų 

saugos inžinierė Virgina 

Sinkevičienė 

1.1.1 G) Per pirmą ketvirtį Vyr. inžinierius Vytautas

Sinkevičius 

3. Papildoma informacija ar tolesni veiksmai, jeigu reikia

Identifikavus naujas rizikas, susijusias su galimu teisės aktų pažeidimu medienos ruošos ir prekybos 

metu, šis rizikos mažinimo priemonių planas turi būti peržiūrimas ir atnaujinamas siekiant 

užtikrinti, kad priimtos priemonės efektyviai sumažintų galimas rizikas. Be to, atsiradus poreikiui, 

ar įvykus pasikeitimams, rizikos mažinimo priemonės gali būti papildytos ar išbrauktos, jei jos 

tampa neaktualios.

 


