
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

2022 m. spalio mėn. 28 d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos miškininkų sąjungos (toliau – Sąjungos) apdovanojimų nuostatai (toliau
–  nuostatai)  reglamentuoja  miškininkystės  specialistų  apdovanojimų (toliau  –
apdovanojimų)  paskirtį,  kandidatų  apdovanojimams  atrankos  kriterijus,  darbo
organizavimą, apdovanojimų skyrimo tvarką.

2.  Apdovanojimais  siekiama  įvertinti  profesionalaus  miškininkavimo:  miškų
mokslo,  miškininkystės,  miškotvarkos,  miškų  atkūrimo  ir  įveisimo,  visuomeninės
veiklos, garbės ir kitų miškininko profesijos darbuotojų reikšmingiausius metų darbus ir
išskirtinius profesinius laimėjimus, bei juos paskatinti.

3.  Apdovanojimais gali  būti  apdovanojami  profesionaliojo  miškininkavimo
atstovai  už  tvaraus  miškininkavimo  puoselėjimą,  moterų  miškininkių  veiklą,  darbą
ugdant jaunąją kartą, sektiną veiklą, išskirtinį pagerbimą, asmenys, darbo grupės ar
organizacijos, nebūtinai Sąjungos nariai ar miškų mokslus baigusieji.

APDOVANOJIMŲ  SKYRIMAS

4.  Kasmet  skiriama ne daugiau kaip  4  apdovanojimai,  iš  jų  -  Marta  Schmidt
ženklas  (miškų  specialistėms),  Miškai  -  ateities  kartoms  ženklas  (už  darbą  su
jaunimu),  Tvarios  miškininkystės  kelrodės  žvaigždės  ženklas  (už  tvaraus
miškininkavimo puoselėjimą) ir Profesijos riterio ženklas (už sektiną miškininko veiklą).

Gali  būti  teikiamas ir  Sąjungos Garbės nario (nusipelniusio miškininko) vardo
suteikimas  už  išskirtinius  nuopelnus  Lietuvos  miškininkų  sąjungai,  šalies
miškininkystei.  Teikiamas  ir  ne  Sąjungos  nariams.  Asmenų  skaičius,  kuriems
suteikiamas Sąjungos Garbės nario (nusipelniusio miškininko) vardas, nelimituojamas.

5. Apdovanojimai skiriami iš Sąjungos lėšų. Apdovanojimas – ženklas, segamas
į rūbą ir diplomas. Ženklo suteikimas patvirtinamas dokumentu, kuriame nurodomas
asmens  vardas,  pavardė,  organizacijos  atveju  –  pavadinimas,  įmonės  kodas;
nuopelnai, data. Dokumentą pasirašo Sąjungos Prezidentas.

6.  Apdovanojimai  įteikiami  Miškininko  dienos  (trečiasis  rugsėjo  šeštadienis)
proga.

7.  Sąjungos valdybos (prezidiumo)  nariai  nusišalina  nuo sprendimo priėmimo
esant galimam interesų konfliktui.

8. Apdovanotieji atleidžiami nuo nario mokesčių, kviečiami į Sąjungos valdybos
(prezidiumo) posėdžius, suvažiavimus, kuriuose turi balso teisę. Organizacijų atveju,
skiriamas organizacijų atstovas.

9.  Sąjungos  Garbės  nario  (nusipelniusiojo  miškininko)  vardas  suteikiamas
Sąjungos  suvažiavime   paprasta  balsų  dauguma.  Garbės  nario  (nusipelniusiojo
miškininko) vardo suteikimas patvirtinamas dokumentu, kuriame nurodomas asmens
vardas, pavardė, nuopelnai, data. Dokumentą pasirašo Sąjungos Prezidentas.
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10.  Nerašyta  taisyklė  skelbia,  jog  Garbės  nario  (nusipelniusiojo  miškininko)
vardas suteikiamas Sąjungos vadovo pareigas ėjusiems Sąjungos nariams.

TEIKIMAS APDOVANOJIMAMS

11. Kandidatus Marta Schmidt, Miškai - ateities kartoms, Tvarios miškininkystės
kelrodės  žvaigždės  ir  Profesijos  riterio  ženklams  gauti  siūlo  Lietuvos  miškininkų
sąjungos  valdyba  (prezidiumas).  Raštu  teikiamas  asmens,  arbo  grupės  ar
organizacijos nuopelnų aprašymas, ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki  Miškininko
dienos.

12.  Kandidatus Garbės nario (nusipelniusio miškininko) vardo suteikimui  siūlo
Lietuvos miškininkų sąjungos nariai Sąjungos valdybai (prezidiumui). Raštu teikiamas
asmens nuopelnų aprašymas, ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki eilinio Sąjungos
suvažiavimo.

13.  Lietuvos  miškininkų  sąjungos  valdyba  (prezidiumas),  apsvarsčiusi  gautus
siūlymus,  paprasta  balsų  dauguma  priima  sprendimą  apie  Sąjungos  suvažiavimui
teiktiną kandidatūrą.
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