
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2

2022 m. balandžio mėn. 06 d., virtuali Zoom aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos miškininkų sąjungos nariai  ir  svečiai (abėcėlės tvarka):  Marius Aleinikovas
(MA),  Gražina Banienė (GB),  Edmundas Bartkevičius (EB),  Marijonas Bernotavičius
(MB),  Albertas  Kasperavičius (AK),  Vaidas  Laukys (VL),  Saulius  Lazauskas (SL),
Martas  Lynikas (ML),  Kęstutis  Markevičius (KM),  Vitas  Marozas (VM),  Aidas
Pivoriūnas (AP),  Sandra  Rimkienė (SR),  Rimondas  Vasilauskas (RV)  ir  Algis
Vaitkevičius (AV).
Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

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

2. Paramos Ukrainai apžvalga (pristato KM);

3. “Mūsų girios” situacija ir vystymas (pristato RV);

4. “Jaunųjų miško bičiulių” situacija ir vystymas (EB, SR);

5. Dėl šalies miškų indėlio į krašto gynybą ir į kitus infrastruktūros objektus.  (Pristato
AP, AK, ML);

6. Sąjungos proginės aprangos kūrimo eiga (Pristato AP);

7. Siūlymai amortizuoti miškų ūkyje naudojamo kuro kaštų brangimą (Pristato SL, ML,
AP);

8. Kiti klausimai.

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1. Tęsti paramos Ukrainai veiklos koordinavimą, talpinti informaciją Sąjungos
tinkalpyje ir socialiuosniuose tinkluose, padėkoti įmonei „Dzūkijos mediena“ už ženklų
įnašą paramai per Lietuvos miškininkų sąjungą, kuri nukeliavo tiesiai į karo fronto prie
Kijevo, liniją;

2. Pavesti AP kreiptis į valstybinį patentų biurą dėl pavadinimo „Mūsų girios“
apsaugos iki š.m. balandžio 9 d.;
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Pavesti  RV  atnaujinti  žurnalo  „Mūsų  girios“  tinkalpį  ir  Facebook  profilį  iki
gegužės 1 d.;

Pavesti  RV kartu  su  GB parengti  Sąjungos narystės  mokėjimo,  pridedant  5
eurus už elektroninę žurnalo „Mūsų girios“ versiją, kaip galimybę, iki gegužės 1 d.;

Pavesti MA kartu su AP parengti ir pateikti paraišką Aplinkos ministerijai dėl
miškų mokslinės tematikos sklaidos per profesinį žurnalą „Mūsų girios“ iki gegužės 1
d.;

Prašyti  Sąjungos  narių,  ypač  (Valdybos  (prezidiumo)),  savo  profesinėmis
žiniomis ir nuomonėmis dalintis per profesinį žurnalą „Mūsų girios“;

3. Pavesti AP kreiptis į valstybinį patentų biurą dėl pavadinimo „Jaunųjų miško
bičiulių sambūris“ ir ženklo apsaugos iki š.m. balandžio 9 d.;

Pavesti  EB  kartu  su  GB  plėtoti  „Jaunųjų  miško  bičiulių  sambūris“  veiklos
viešinimą per Sąjungos tinklapį ir socialinių tinklų profilius, aktyviai bendradarbiauti su
SR dėl  veiklos  koordinavimo,  plėtoti  leidinį  „Girinukas“  kaip  žurnalo  „Mūsų  girios“
priedą, taip plečiant  abiejų leidinių skaitytojų ratą, ypatingą dėmesį skiriant miško ir
miškininkų(-ių) pažinimui jaunimo tarpe;

Pavesti  VM kartu  su  Kauno  miškų ir  aplinkos  inžinerijos  kolegijos  atstovais
parengti  kreipimąsi  į  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministeriją  dėl  miško  pažinimo
kompetencijos ugdymo centro, pažintinės miško klasės kūrimo, kitų iniciatyvų, galinčių
paskatinti jaunimo domėjimąsi miškais ir buvimą juose. Siekti atkurti Jaunųjų miško
bičiulių  sambūrio  rėmimo  (koordinacinę  )  tarybą,  pakviečiant  jos  darbe  dalyvauti
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir  kitų suinteresuotų organizacijų atstovus iki
š.m. gegužės 1 d.; 

4. Pavesti AP kreiptis į  Aplinkos ministeriją dėl studijos, įvertinančios  miškų
indėlį į krašto gynybą ir kitus pagrindinius šalies infrastruktūros objektus, tokius kaip
europinių sausumos transporto kelių „Via Baltica“, europinės geležinkelio vėžės „Rail
Baltica“, europinių elektros tinklų „LitPol Link“ ir „Harmony Link“ ir k.t. užsakymo iki
š.m. gegužės 1 d.;

5. Pavesti AP parengti Sąjungos proginės aprangos eskizų, sukurtų klasikinio
rūbo  specialistų  Vidos  Simanavičiūtės  ir  Aleksandro  Pogrebnojaus,  pristatymą  el.
erdvėje su nuomonės išreiškimo už labiausiai patinkančią, galimybe, iki š.m. balandžio
23 d.;

6.  Pavesti  SL  parengti  kreipimąsi  į  Vyriausybę  dėl  būtinų  Viešųjų  pirkimo
įstatymo pakeitimų, įteisinančių rangos paslaugų kainų koregavimo mechanizmus dėl
nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, miško ruošos, miškininkystės paslaugų
sutartyse  su  VMU ženkliai  brangstant  kurui,  didėjant  darbo užmokesčiui  ir  augant
infliacijos  rodikliui.  Kreipimąsi  pasiūlyti  kartu  pasirašyti  ir  Miško  darbų  rangovų
asociacijai iki š.m. balandžio 23 d.;
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7.  Pavesti  AP pasidalinti  kvietimu teikti  miškininko (-ės)  nominaciją  Česlovo
Kudabos vardo apdovanojimui. Esant pagrįstoms kandidatūroms – pateikti duomenis
apie nominantą(-ę) vertinimo komisijai iki š.m. balandžio 9 d.;

8. Pavesti EB kartu su KM sukviesti Sąjungos valdybos (prezidiumo) narių ir
svečių miškasodį balandžio – gegužės mėnesiais Kauno apskrityje.

9.  Deleguoti  Sąjungos  narį  Nerijų  Kupstaitį  į  Vokietijos  miškininkų sąjungos
suvažiavimą;  padengiant  kelionės,  apgyvendinimo bei  dalyvavimo išlaidas,  prašant
pasidalinti įspūdžiais su nariais, tame tarpe ir „Mūsų giriose“;

10. Pavesti AP kreiptis į Seimo Aplinkos apsaugos, Ekonomikos, Kaimo reikalų
ir  Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus bei Aplinkos, Energetikos ir  Žemės
ūkio  ministerijas  dėl  Sąjungos  įtraukimo  į  socialinius  partnerius  teisėkūroje  iki
balandžio 16 d. Pavesti SL ir ML vykdyti teisės aktų, susijusių su miškais, stebėseną.

11. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. gegužės mėn. 4 d., nuo
16 val. Zoom aplinkoje.
Aptarti:  Miškų  įveisimo  ir  atkūrimo  situaciją  ir  poreikį;  jaunųjų  miškų  specialistų
priėmimą  į  aukštąsias  mokyklas;  valstybės  ir  kitų  institucijų  iniciatyvos  biokuro  ir
apvaliosios  medienos  kainodaroje;  dalyvavimą  miškų  teisėkūroje;  kitus  klausimus.
Rezervinis  klausimas:  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų,  saugomų  teritorijų  ir
aplinkos apsaugos įstatymų projektai.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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