
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 9

2022 m. lapkričio mėn. 09 d., virtuali Zoom aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos  miškininkų  sąjungos  nariai  (abėcėlės  tvarka):  Marius  Aleinikovas (MA),
Gražina  Banienė (GB),  Tomas  Banys (TB),  Edmundas  Bartkevičius (EB),  Zita
Bitvinskaitė (ZB),  Vaidas Laukys (VL),  Vitas Marozas (VM),  Aidas Pivoriūnas (AP) ir
Vidmantas Verbyla (VV).
Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1.  Valdybos (prezidiumo) posėdžių protokolinių pavedimų vykdymas (pristato
AP);

2. Sąjungos apdovanojimų nuostatų, Sąjungos proginės aprangos (uniformos)
dėvėjimo tvarkos projektai (pristato AP);

3.  Bendradarbiavimas  su  Aplinkos  apsaugos  departamento  miškų  kontrolės
departamentu  dėl  kokybiškai  efektyvesnio  kontrolės  funkcijų  užtikrinimo  visų
nuosavybės formų miškuose (pristato AP);

4.  VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ girininkų optimizavimo situacija (pristato MA,
VL);

5. Kiti klausimai.

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1. Vertinti iki tol neatliktų valdybos (prezidiumo) posėdžių protokolinių pavedimų
vykdymą teigiamai;

Pavesti GB patalpinti jauniesiems miško bičiuliams skirtą el. leidinį „Girinukas“
Sąjungos tinklapyje ir FB profilyje iki š.m. lapkričio 18 d.;

Pavesti  ZB pateikti  siūlymus dėl  miško įveisimo ir atkūrimo kokybės gerinimo,
įskaitant priemones medžiojamųjų žvėrių daromos žalos jaunuolynams mažinimui, iki
š.m. lapkričio 21 d.;

Pavesti VV kartu VL parengti apibendrintus siūlymus dėl miškininkams atmintini
skirto paminklo iki 2023 m. sausio 15 d.;

2.  Pavesti ZB kartu su Sąjungos nariu Zbignev Glazko papildyti apdovanojimų
nuostatus vertinimo kriterijais pagal nominacijas, iki 2023 m. sausio 15 d.
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3.  Pavesti  GB  patalpinti  Aplinkos  apsaugos  departamento  miškų  kontrolės
departamento  kvietimą  bendradarbiauti  Sąjungos  tinklapyje  ir  FB  profilyje  iki  š.m.
lapkričio 11 d.;

Prašyti ZB pasidalinti miškų kontrolės audito išvadomis;

4.  Pavesti  MA  kartu  VL  vykdyti  VĮ  „Valstybinių  miškų  urėdija“  girininkijų
optimizavimo situacijos stebėseną;

Pavesti AP raštu kreiptis į LR aplinkos ministrą ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“
Valdybos  pirmininką  dėl  VĮ  „Valstybinių  miškų  urėdija“  vadovybės  atlyginimo
(kasmėnesinio  ir  priedų)  moratoriumo ir  mažinimo,  taip  pademonstruojant  socialinį
teisingumą žemesnės grandies darbuotojų atžvilgiu, iki š.m. lapkričio 21 d.; 

5. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. gruodžio mėn. 7 d., nuo
16 val. Zoom aplinkoje.
Aptarti:  eilinio  Sąjungos  suvažiavimo  kitų  metų  vasario  mėnesio  pabaigoje
organizavimą,  Garbės  narių  (nusipelniusiųjų  miškininkų)  nominavimą,  specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų, saugomų teritorijų ir aplinkos apsaugos įstatymų projektus;
kitus klausimus.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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