Lietuvos miškininkų sąjunga
LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.4
2022 m. birželio mėn. 01 d., virtuali Zoom aplinka
Dalyvauja:
Lietuvos miškininkų sąjungos nariai ir svečiai (abėcėlės tvarka): Saulius Adomavičius
(SA), Marius Aleinikovas (MA), Gražina Banienė (GB), Edmundas Bartkevičius (EB),
Zita Bitvinskaitė (ZB), Julius Danusevičius (JD), Stasys Karazija (SK), Valdas Kaubrė
(VK), Andrius Kuliešis (AK), Antanas Juodvalkis (AJ), Vaidas Laukys (VL), Martas
Lynikas (ML), Kęstutis Markevičius (KM), Vitas Marozas (VM), Mindaugas Petkevičius
(MP), Aidas Pivoriūnas (AP), Edvardas Riepšas (ER), Algis Vaitkevičius (AV), Marius
Valukynas (MV), Rimondas Vasiliauskas (RV) ir Vidmantas Verbyla (VV).
Kvorumas yra.
Darbotvarkė:
1. Trumpa gegužės mėnesio protokolinių nutarimų vykdymo apžvalga (Pristato AP);
2. Girininkijų optimizavimas (pristato VK, MP, ML);
3. Situacija su miškų specialistų darbo vietomis (pristato AV, VL, AP);
4. Pranešimai internetinėje erdvėje (pristato GB);
5. Kiti klausimai.
NUTARTA (pagal darbotvarkės temas):
1. Prašyti VK, MP ir ML pasidalinti girininkijų optimizavimo modelio rengimo ir
specialistų atrankos kriterijais; didinti ir vienodinti atlyginimus VĮ „Valstybinių miškų
urėdija“ vidutinėje ir žemesnėje specialistų grandyse; pasidalinti girininkijų
optimizavimo veiksmų planu; į socialinius partnerius įtraukti Lietuvos miškininkų
sąjungą, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federaciją ir
Lietuvos aplinkos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą;
Pavesti AK, SA, VL, AV parengti siūlymus VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ dėl
girininkų darbo vietos ir funkcijų, taksacinio sklypo dydžio nustatytmo ir numeracijos,
eigulių poreikio, automobilių girininkijose naudojimo, miestų miškų priežiūros,
specilaistų atrankos kriterijų;
Pavesti MA iškelti VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ Valdyboje atlyginimų
valstybinėje įmonėje kėlimo klausimą vidutinėje ir žemesniojoje grandyse, prioritetiniu;
2. Pavesti GB supažindinti Sąjungos narius su gautais atsakymais iš
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos dėl sutarčių miškų
sektoriuje;
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3. Prašyti SK, KM, VL ir VV pasidalinti geriausia atmintinų vietų įprasminimo
praktika, parengti siūlymus dėl paminklo miškininkams ir paminklo vietos Kauno rajone
parinkimo;
4. Prašyti ZB pasiūlyti įveistų miško želdinių (ąžuolo ir k.t.) objektus apžiūrai ir
profesinei diskusijai rugsėjo mėnesio susitikimui;
5. Pavesti AP suformuoti atsakymą Lietuvos pieno gamintojų asociacijai dėl
Žemės ūkio ministro atstatydinimo iki š.m. birželio 3 d.;
6. Pavesti AP pakviesti Valstybės kontrolės specialistus, rengusius ataskaitą
„Lietuvos miškų išteklių apsauga“ bendadarbiavimui ir diskusijai iki š.m. birželio 3 d.;
7. Kitą, gyvą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. liepos mėn. 6 d.,
nuo 16 val. Kaune ar Kauno rajone. 21 val. kartu su pasaulio lietuviais sugiedoti
„Tautišką giesmę“.
Aptarti: Sąjungos vystymo gaires viešoje diskusijoje; kitus klausimus.
Rezervinis klausimas: specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, saugomų teritorijų ir
aplinkos apsaugos įstatymų projektai.
Vadovavęs posėdžiui

Aidas Pivoriūnas

2/2

