Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.1
2022 m. kovo mėn. 10 d., virtuali Zoom aplinka
Dalyvauja:
Lietuvos miškininkų sąjungos nariai (abėcėlės tvarka): Marius Aleinikovas (MA), Remigijus
Bakys (RB), Gražina Banienė (GB), Edmundas Bartkevičius (EB), Marijonas Bernotavičius
(MB), Zita Bitvinskaitė (ZB), Vaidas Laukys (VL), Martas Lynikas (ML), Kęstutis Markevičius
(KM), Aidas Pivoriūnas (AP), Loreta Semaškienė (LS), Marius Valukynas (MV), Rimondas
Vasilauskas (RV) ir Vidmantas Verbyla (VV).
Kvorumas yra.
Darbotvarkė:
1. Posėdžių darbo reglamentas, siūloma posėdžių rengimo tvarka: periodiškumas, sprendimų
priėmimas, ekspertų pritraukimas, klausimų rengimas (pristato AP);
2. XVII suvažiavimo rezoliucijos: dėl nepritarimo Valstybinių miškų urėdijos reorganizavimui į
akcinę bendrovę, dėl paramos Ukrainos miškininkų šeimoms, dėl pavojaus miškininkų
šeimoms Baltarusijoje ir Rusijoje (pristato AP);
3. Sprendimas dėl Sąjungos veikimo kuriamuose Lietuvos miškų ūkio rūmuose (pristato VV);
4. Sprendimas dėl kreipimosi į Aplinkos ministeriją dėl lėšų iš Specialiosios bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos už einamuosius ir paskutinius penkis metus (pristato AP);
5. Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir
atsparius klimato kaitai medynus - paraiškų rengimas (pristato ZB);
6. Sąjungos narystės situacija, siūlymai (pristato GB, LS);
7. Paramos Ukrainai eiga (pristato KM);
8. Kiti klausimai.
NUTARTA (pagal darbotvarkės temas):
1. Lietuvos miškininkų sąjungos valdybos (prezidiumo) posėdžius šaukti kartą per
mėnesį, kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, nuo 16 val.;
Posėdžiams temas siūlyti iš anksto, kad galima būtų tinkamai pasirengti jas pristatyti ir aptarti,
sprendimus priimti pagarbiai diskutuojant, paprasta balsų dauguma, taikyti atviro tipo
dalyvavimą, siekiant pritraukti Sąjungos narių kompetencijas;
Sąjungos narius, dalyvaujančius įvairiuose forumuose, pasitarimuose, darbo grupėse ir pan.,
kuomet nėra galimybės atstovauti savo darbovietes, skleidžiant lietuviško miškininkavimo,
paremto mokslu, tradicijomis ir praktika, idėjas, prisistatyti, kaip Lietuvos miškininkų sąjungos
atstovai (-ės);
Posėdžius protokoluoti, protokolus talpinti Sąjungos tinklapyje;
Pavesti „Mūsų girios“ atstovą (-us) dalyvauti posėdžiuose;
1/2

Stengtis įvykdyti darbus pagal temas iki kito posėdžio.
2. Pavesti AP patvirtintą XVII suvažiavimo rezoliuciją dėl nepritarimo Valstybinių miškų
urėdijos reorganizavimui į akcinę bendrovę iki š.m. kovo 15 d. išsiųsti svarbiausioms valdžios
institucijoms, miškų sektoriaus organizacijoms, žiniasklaidai;
Pavesti KM išversti į ukrainiečių kalbą XVII suvažiavimo rezoliuciją dėl paramos Ukrainos
miškininkų šeimoms, pateikti rezoliucijos adresatų sąrašą iki š.m. kovo 19 d.;
Pavesti MA išversti į baltarusių ir rusų kalbas XVII suvažiavimo rezoliuciją dėl pavojaus
miškininkų šeimoms Baltarusijoje ir Rusijoje, pateikti rezoliucijos adresatų sąrašą iki š.m. kovo
19 d.
3. Pavesti AP kreiptis į asociaciją „Lietuvos mediena“ su prašymu supažindinti su
kuriamų Lietuvos miškų (ūkio) rūmų vizija ir steigimo dokumentais iki š.m. kovo 14 d.
4. Pavesti ZB parengti Specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programos nuo 2017 m. iki dabar detalią išlaidų suvestinę iki š.m. kovo 25 d.
5. Pavesti ZB, MV, ML ir VL parengti išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų
ar krūmynų pertvarkymo siūlymą, siekiu per metus pagerinti bent 350 ha visų nuosavybės
formų medynų kokybę, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms iki š.m. kovo 15 d.;
Pavesti AP kreiptis į ministerijas su Sąjungos siūlymu iki š.m. kovo 16 d.
6. Pasidalinti VL gerąja narystės praktika;
Pavesti GB, VL ir LS parengti narystės atmintinę iki š.m. kovo 31 d., dėmesį skiriant nario
mokesčių mokėjimo ir nario statuso aiškumui, narystės kokybei nei kiekybei, išsiųsti nario
mokėjimo priminimus per š.m. balandžio mėnesį.
7. Vykdyti koordinuotą paramą Ukrainai pagal poreikį, šią informaciją atnaujinti ir
skleisti Sąjungos narių tarpe;
Pavesti KM kartu su RB paramos koordinavimą.
8. Aktyviai dalyvauti artėjančiame miškasodyje, teikti metodinę paramą, ypač
savivaldybėms, įgyvendinančioms miškasodžio akcijas, siekiant geresnės miškų sodinimo
kokybės;
Pavesti EB koordinuoti Sąjungos narių miško sodinimą.
9. Registrų centrui pakeitus Sąjungos valdybos (prezidiumo) narių duomenis, apie tai
jiems nedelsiant pranešt, siekiu valstybės ir savivaldybių įstaigų ar įmonių darbuotojai galėtų
laiku patikslinti interesų deklaracijas.
10. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. balandžio mėn. 6 d., nuo 16
val. Zoom aplinkoje.
Aptarti: “Mūsų girios” ir “Jaunųjų miško bičiulių” vystymą, Lietuvos miškininkų sąjungos
skiriamųjų ženklų ir rūbų tvirtinimo kelią; miškų indėlį į krašto gynybą; miškų ūkyje naudojamo
kuro brangimo kaštų amortizavimą; kitus klausimus.
Vadovavęs posėdžiui

Aidas Pivoriūnas
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