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A. Įvadas 

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų 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 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: Vieša santrauka 

  

Informacija apie įmonę 

Pagrindinis asmuo: Andrius Šuminas, medienos ruošos ir prekybos vadovas 

Adresas: J. Basanavičiaus g. 62, Biržai, Lietuva 

Tel./Svetainė/El. p.: +370 693 19818  / www.vivmu.lt / andrius.suminas@vmu.lt  

Teisinis įmonės 
tipas: 

Valstybės įmonė 

Pagrindinė veikla Miško savininkas/ valdytojas 

Organizacijos 
apibūdinimas: 

Valstybinių miškų urėdijos Biržų 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)  

http://www.vivmu.lt/
mailto:andrius.suminas@vmu.lt
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☐  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) 

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: Povilas Misierauskas, LS vadovaujantis auditorius.   Baigęs ekologijos ir 
aplinkotyros magistratūrą Miškų ir ekologijos fakultete, Lietuvos žemės 
ūkio universitete. Miškų ekologijos fakulteto studentams dėstė 
dendrologijos disciplinos laboratorinius darbus, vykdė želdinių ir želdynų 
inventorizavimo darbus, žaliuosius plotus vertino 22-jų rajonų ir miestų 
savivaldybėse. Turi daug patirties vertinant saugotinus medžius, nustatant 
jų būklę ir materialinę vertę bei atliekant dendrologinę (dekoratyviųjų 

medžių ir krūmų) ekspertizę. Nuo 2013 m. dirba UAB „NEPCon LT“ 

sertifikavimo vadybininku. 

Audito proceso 
aprašymas: 

Šio audito metu buvo peržiūrėtos Valstybinių miškų urėdijos Biržų 
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 
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1. Nustatytų rizikų sąrašas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninio padalinio (toliau – Padalinio) rizikos
vertinime dėl teisės aktų pažeidimo medienos ruošos ir prekybos metu nustatyta
reikšminga rizika šiam rodikliui:

1.11. Darbuotojų sauga ir sveikata

Reikšminga rizika nustatyta miškininkystės sektoriuje, vykdant miškų kirtimus
motopjūklu ir su kirtimu susijusius darbus.

Darbas mišką kertant medkirte laikomas saugiu, todėl rizika, susijusi su miško
kirtimu medkirte, yra nereikšminga.

Įprasta Padalinio veikla, kuri nesusijusi su miško kirtimu, nėra laikoma pavojinga,
todėl rizika yra nereikšminga.

1.1 Veiksmai, kurie bus įgyvendinami siekiant sumažinti nustatytą riziką

1.1.1 Rangovų, vykdančių miško kirtimo darbus motopjūklais (įskaitant krūmapjoves)
kontrolė:

A) Pasirašant sutartis su rangovais miškui kirsti ir su kirtimu susijusiems darbams
atlikti, sutartyse turi būti nurodyta, kad rangovinė įmonė privalo ir sutinka darbe taikyti visas
įmanomas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti;

B) Sudarant sutartis su rangovais Padaliniui turi būti pateiktas sąrašas darbuotojų,
kurie dirbs miško kirtimo ir su kirtimu susijusius darbus. Padalinys turi reikalauti darbuotojų
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijų. Jeigu po sutarties sudarymo rangovinėje
įmonėje įdarbinami nauji darbuotojai, kurie atliks miško kirtimo ir su juo susijusius darbus,
rangovinė įmonė turi informuoti Padalinį apie naujus darbuotojus ir pateikti jų kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų kopijas. Jeigu Padalinys apie naujus darbuotojus rangovinėje
įmonėje nebuvo informuotas, tokie darbuotojai negali dirbti miško kirtimo ir su juo susijusių
darbų;

C) Rangovai, kurie miškui kirsti ir su juo susijusiems darbams atlikti naudoja
subrangovų paslaugas, turi raštu apie tai informuoti Padalinį. Rangovas turi nurodyti darbo
pradžios ir pabaigos datas bei vietas, kuriose dirbs subrangovinės įmonės. Reikalavimai,
kurie yra taikomi rangovams, yra taikomi ir subrangovams lygiavertiškai, pavyzdžiui, darbų
saugos reikalavimai, Padalinio informavimas apie miško darbininkus, jų kvalifikaciją ir kt.
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Jei Padalinys nėra informuotas apie subrangovus, pastarieji negali dirbti miško kirtimo ir su
juo susijusių darbų Padalinio miškuose;

D) Rangovinė įmonė, dirbanti Padalinio miškuose, turi būti patikrinta vieną kartą per
ketvirtį. Tikrinimus turi vykdyti atsakingi Padalinio darbuotojai, siekiant įsitikinti, kad yra
laikomasi darbų saugos bei kitų toliau tekste įvardintų reikalavimų:

a. Ar dėvimos asmens apsaugos priemonės (drabužiai su ryškios oranžinės ar
geltonos spalvos elementais, apsauginis šalmas, veidą ir akis apsaugantis tinklelis ir (ar)
skydelis, garsą izoliuojančios 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 atstumas tarp pjovėjų)?

d. Ar pjūklai yra techniškai tvarkingi: ar yra grandinės gaudytuvas ir ar gerai veikia
grandinės stabdis, ar techniškai tvarkinga akseleratoriaus apsauga?

e. Ar pjaunant medį tinkamai paliekama užtūra, padedanti saugiai stiebą nuleisti
pageidaujama kryptimi?

f. Ar biržėje nėra įstrigusių medžių, jei tokių yra, ar pavojinga jų galimo kritimo zona
apjuosta gerai matoma STOP juosta?

g. Ar miško kirtėjai turi galiojančius 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 Padaliniu, ar
subrangovinė įmonė, neturinti tiesioginės sutarties su Padaliniu?

k. Ar Padaliniui yra pranešta apie visus biržėje dirbančius darbininkus (žr. punktą
1.1.1. B)?

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.
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E) Padalinys 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, Padalinys turi išsiaiškinti neatitikčių atsiradimo priežastis bei imtis priemonių,
kad jos nepasikartotų.

F) Padalinys turi registruoti įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su miško
kirtimu. Visais atvejais turi būti išanalizuotos nelaimingo atsitikimo priežastys bei taikomos
atitinkamos priemonės, kad jos nepasikartotų. Tai gali būti papildomas darbuotojų
informavimas, mokymai, didesnis tikrinimų skaičius darbo vietoje bei kitos prevencinės
priemonės.

1.1.2Padalinio darbininkų, vykdančių miško kirtimo darbus motopjūklu (įskaitant
krūmapjoves), kontrolė:

A) Padalinys turi užtikrinti, kad darbuotojams, atliekant miško kirtimo ir su juo
susijusius darbus, būtų suteikta atitinkama kvalifikacija bei tai patvirtinantys galiojantys
dokumentai.

B) Darbuotojai turi būti supažindinti su saugaus darbo instrukcijomis, miško darbų
saugos taisyklėmis ir kitais saugą ir sveikatą darbe reguliuojančiais reikalavimais. Tai
patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi.

C) Vieną kartą per pusmetį kiekviena Padalinio darbuotojų, dirbančių miško kirtimo ir
su juo susijusius darbus, brigada ar pavienis darbininkas (kai tai leidžia miško darbų
saugos taisyklės) turi būti patikrintas atsakingų Padalinio darbuotojų. Tai turi būti atlikta
siekiant įsitikinti, kad yra laikomasi darbų saugos  bei kitų toliau tekste įvardintų
reikalavimų:

a. Ar dėvimos asmens apsaugos priemonės (drabužiai su ryškios oranžinės ar
geltonos spalvos elementais, apsauginis šalmas, veidą ir akis apsaugantis tinklelis ir (ar)
skydelis, garsą izoliuojančios 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 atstumas tarp pjovėjų)?
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d. Ar pjūklai yra techniškai tvarkingi: ar yra grandinės gaudytuvas ir ar gerai veikia
grandinės stabdis, ar techniškai tvarkinga akseleratoriaus apsauga?

e. Ar pjaunant medį tinkamai paliekama užtūra, padedanti saugiai stiebą nuleisti
pageidaujama kryptimi?

f. Ar biržėje nėra įstrigusių medžių, jei tokie yra, ar pavojinga jų galimo kritimo zona
apjuosta gerai matoma STOP juosta?

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

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

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.

D) Padalinys 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, Padalinys turi išsiaiškinti neatitikčių atsiradimo priežastis bei imtis priemonių,
kad jos nepasikartotų.

E) Padalinys turi registruoti įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su miško
kirtimu. Visais atvejais turi būti išanalizuotos nelaimingo atsitikimo priežastys bei taikomos
atitinkamos priemonės kad jos nepasikartotų. Tai gali būti papildomas darbuotojų
informavimas, mokymai, didesnis tikrinimų skaičius darbo vietoje bei kitos prevencinės
priemonės.

2. Rizikos mažinimo veiksmų įvykdymo terminai ir atsakingo
(-ų) darbuotojo (-ų) paskyrimas nustatytos (-ų) rizikos (-ų)
mažinimo veiksmams atlikti

Veiksmai rizikai
mažinti (žr. 1.1

poskyrį)

Rizikos mažinimo veiksmų
įvykdymo terminai Atsakingas darbuotojas

1.1.1 A)
Kiekvieną kartą pasirašant
naujas medienos ruošos
paslaugų teikimo sutartis

Medienos ruošos ir prekybos vadovas
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1.1.1 B)

Kiekvieną kartą pasirašant
naujas medienos ruošos
paslaugų teikimo sutartis, taip
pat kas pusmetį atnaujinant
įmonių kvalifikuotų darbuotojų
sąrašus

Medienos ruošos ir prekybos vadovas

1.1.1 C)
Prieš kiekvienos biržės
kirtimo pradžią

Medienos ruošos ir prekybos vadovas

1.1.1 D)
Ne rečiau kaip vieną kartą
per ketvirtį

Darbo saugos specialistas

1.1.1 E)

Analizuojami praėję
kalendoriniai metai ir analizės
išvados pateikiamos  iki
sekančių metų vasario 1 d.

Medienos ruošos ir prekybos vadovas

1.1.1 F)
Nuolat gavus pranešimą apie
nelaimingą atsitikimą per 10
d.d.

Darbo saugos specialistas

1.1.2 A)

Prieš priimant darbuotoją į
darbą arba keičiant
darbuotojo darbo pobūdį,
kuris reikalauja specialios
kvalifikacijos

Darbo saugos specialistas

1.1.2 B)
Periodiškai pagal galiojančių
teisės aktų reikalavimus

Darbo saugos specialistas

1.1.2 C)

Ne rečiau kaip vieną  kartą
per pusmetį, kai padalinio
darbininkai atlieka miško
kirtimo darbus naudodami
motopjūklus, krūmapjoves

Darbo saugos specialistas, girininkijų
specialistai

1.1.2 D)

Analizuojami praėję
kalendoriniai metai ir analizės
išvados pateikiamos  iki
sekančių metų vasario 1 d.

Darbo saugos specialistas

1.1.2 E)
Nuolat pagal galiojančių
teisės aktų reikalavimus

Darbo saugos specialistas
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3. Papildoma informacija ar tolesni veiksmai, jeigu reikia

Nustačius naujas rizikas, susijusias su galimu teisės aktų pažeidimu miško kirtimo,
medienos ruošos ir prekybos metu, šis rizikos mažinimo priemonių planas turi būti
peržiūrėtas ir atnaujintas. Tai turi būti atlikta siekiant užtikrinti, kad parengtos priemonės
efektyviai mažintų esančias rizikas. Būtina pažymėti, kad kilus poreikiui (veiklos pokyčiai,
neaktualūs reikalavimai ir pan.), rizikos mažinimo priemonės gali būti atnaujintos, jų turinį
papildant ar išbraukiant dalį neaktualios informacijos.


