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A. Įvadas 

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos 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 (toliau Preferred by Nature) 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: Audrius Motiejūnas,  medienos ruošos ir prekybos vadovas 

Adresas: Liepų g. 12, Girionys, Kauno raj. 

Tel./Svetainė/El. p.: +370 37 547266 / www.vmu.lt /  audrius.motiejunas@vmu.lt 

Teisinis įmonės 

tipas: 

Valstybės įmonė 

Pagrindinė veikla Miško savininkas/ valdytojas 

Organizacijos 

apibūdinimas: 

Valstybinių miškų urėdija Dubravos regioninis padalinys 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 

 Preferred by Nature Bendrinis gamybos grandies standartas (NC-STD-

01)  

 Preferred by Nature 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.vmu.lt/
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Sertifikato apimčių 
pasikeitimai nuo 

paskutinio audito: 

Pasikeitimų nėra  

Sertifikato padaliniai ar grupės nariai  

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

 

 

 

Vertinimo procesas 

Audito komanda: Marius Kavaliauskas, LS vadovaujantis auditorius 

Preferred by Nature sertifikavimo vadybininkas Marius Kavaliauskas turi 

daktaro akademinį kvalifikacinį laipsnį miškotyros mokslų šakoje įgytą 
Aleksandro Stulginskio universitete. Dirbo universitete dėstytoju ir užėmė 

mokslo darbuotojo pareigas. Mokslinės veiklos sritis buvo miško teisė, 

valdymas ir politika. Stažavosi Vokietijoje, JAV, Austrijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Prancūzijoje ir kt. šalyse bei vykdė  įvairias valstybės institucijų 

ir privačių atstovų užsakytas projektines veiklas analizuojančias miško ūkio 

sektorių. Marius turi 5 metų administracinio darbo pobūdžio patirtį miško 
ruošos įmonėje. Nuo 2018 m. dirba Prefereed by Nature sertifikavimo 

vadybininku. Auditorius yra įgijęs FSC FM, CoC, CW, LegalSource 

vadovaujančio auditoriaus kvalifikacijas bei turi FSC ir Rainforest Alliance 

prekių ženklo atstovo teises. 

Audito proceso 

aprašymas: 

Šio audito metu buvo peržiūrėtos  Valstybinių miškų urėdijos Dubravos 
regioninio padalinio (toliau – padalinys) 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 padalinio darbuotojais. Išvykos į mišką metu, kartu su 

padalinio atsakingais darbuotojais buvo patikrinti rangovinės įmonės 

darbininkai, siekiant įvertinti ar darbų saugos reikalavimų yra laikomasi 

darbo metu.  Po patikrinimų miške bei  dokumentų peržiūros ir pokalbių su 
atsakingais darbuotojais, buvo pristatyti preliminarūs audito rezultatai ir 

išvados.   

Veiksmai, kurių 

ėmėsi įmonė prieš 
ataskaitos 

parengimą: 

Nėra 

Pastabos kitam 

auditui: 
Nėra 
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C. Audito išvados 
 

Audito išvada: 

Patvirtinta sertifikavimui: Neatitikčių neiškelta  

Sertifikavimui nepatvirtinta : Pasirinkite ☐ 

Papildomi komentarai: [Pridėti jei taikomą] 

 

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: 

 

Neatitikčių neiškelta. 

 

 

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.  

 

Pastebėjimų neiškelta. 
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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. 

 

Uždarytų neatitikčių nėra.



PRIEDAS NR. 1 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 

vertinimas 

 

 

 

 

 































































PRIEDAS NR. 2 

 

 

 

 

 

Urėdijos parengtas  

LegalSource rizikos 

mažinimo priemonių 

planas 














