
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.3

2022 m. gegužės mėn. 04 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),
Marijonas Bernotavičius (MB),  Zita Bitvinskaitė (ZB),  Andrius Kuliešis  (AK),  Vaidas
Laukys (VL),  Vaidas  Lygis (VLy),  Saulius  Lazauskas (SL),  Martas  Lynikas (ML),
Kęstutis Markevičius (KM),  Vitas Marozas (VM),  Mindaugas Petkevičius (MP),  Aidas
Pivoriūnas (AP), Algis Vaitkevičius (AV), Marius Valukynas (MV) ir Vidmantas Verbyla
(VV).
Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. Balandžio mėnesio protokolinių nutarimų vykdymo apžvalga (Pristato AP);

2. Jaunųjų miškų specialistų priėmimas į aukštąsias mokyklas (pristato Vly, VM);

3. Valstybės ir kitų institucijų iniciatyvos biokuro ir apvaliosios medienos kainodaroje ir
dalyvavimas miškų teisėkūroje (apjungti klausimai, pristato SL, MV, AP);

4. Miškų įveisimo ir atkūrimo situacija ir poreikis (pristato MP, MV, ZB);

5. Kiti klausimai.

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1. Pavesti Vly ir VM pasidalinti pristatymo medžiaga su Sąjungos nariais, kad
paskatinti  miškų  sektoriaus  dalyvius  per  ateinantį  mėnesį  jaunus  žmones,
besidominčius miškais, po viduriniojo mokslo stoti mokytis miškininkystės specialybės
į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją arba Vytauto Didžiojo universiteto Žemės
ūkio Akademijos Miškų ir ekologijos fakultetą;

Pavesti  AP susitikti  su VĮ  Valstybinių miškų urėdija vadovu Valdu Kaubre ir
pristatyti  jam mintį,  jog VĮ  Valstybinių  miškų urėdija,  kaip  didžiausais  šalies miškų
sektoriaus darbdavys iki vasaros vidurio galėtų pravesti reklaminę akciją dėl 100 jaunų
miškininkystės specialistų poreikio ir  profesijos prestižo,  taip pat  vardinių stipendijų
skyrimo;

Pavesti  GB  skleisti  pozityvią  žinutę  iki  vasaros  vidurio  Sąjungos  viešinimo
kanalais apie patrauklias galimybes studijuoti miškininkystę;
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2. Sajunga siekia užkirsti kelią interesų gupėms gauti išskirtinę naudą iš miškų
valdymo, ypač skiriant dėmesį valstybinių miškų išnaudojimo prevencijai;

Pavesti SL, MV, ML vykdyti teisės aktų, susijusių su miškais, prekyba apvaliąja
mediena  ir  biomase,  stebėseną  ir  teikti  siūlymus,  kaip  užtikrinti  aukščiau  esančio
punkto įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Pavesti ZB parengti siūlymus miško įveisimo ir atkūrimo kokybės gerinimui,
įskaitant  priemones  medžiojamųjų  žvėrių  daromos  žalos  jaunuolynams,  mažinimu,
remiantis atliktu miško atkūrimo auditu šalies valstybiniuose ir privačiuose miškuose
auditu, iki š.m. birželio 1 d.; 

4. Pavesti GB tęsti Sąjungos narių pritraukimo kampaniją, siunčiant priminimus
dėl narystės mokesčio;

5.  Pavesti  AP  pateikti  paraišką  Lietuvos  miškininkų  sąjungos  vardu  tapti
Lietuvos standartizacijos departamento standarto LST TK 17 „Mediena“ darbo grupės
nariais iki š.m. gegužės 7 d.;

6. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. birželio mėn. 1 d., nuo
16 val. Zoom aplinkoje.
Aptarti:  Girininkijų optimizavimo eigą ir situaciją su  miškų specialistų darbo vietomis;
Sąjungos pranešimų internetinėje erdvėje situaciją; kitus klausimus. 
Rezervinis  klausimas:  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų,  saugomų  teritorijų  ir
aplinkos apsaugos įstatymų projektai.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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