
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 10

2022 m. gruodžio mėn. 7 d., virtuali Zoom aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos miškininkų sąjungos nariai (abėcėlės tvarka): Gražina Banienė (GB), Andrius
Kuliešis (AK),  Vaidas Laukys (VL),  Martas Lynikas (ML),  Vitas Marozas (VM),  Aidas
Pivoriūnas (AP), Rimondas Vasiliauskas (RV) ir Vidmantas Verbyla (VV).
Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. Eilinio Sąjungos suvažiavimo organizavimas (pristato AP);

2.  Garbės narių (nusipelniusiųjų miškininkų) nominavimas:  AP pristato Saulių
Adomavičių, Edmundą Bartkevičių, Julių Danusevičių, Andrių Kuliešį, Vygantą Mierkį,
Albiną Tebėrą ir Vidmantą Verbylą; Edmundas Bartkevičius pristato Zitą Bitvinskaitę;
GB pristato Viktorą Kalvaitį; Saulius Lazauskas pristato Edmundą Bartkevičių.

3. Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veikla kitais metais (pristato GB, VM, AP);

4. Kiti klausimai.

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1. Eilinį Sąjungos suvažiavimą – visuotinį miškininkų susirinkimą rengti kitų metų
vasario vidury-pabaigoje, susitinkant gyvai miške, aplankant miškininkavimo požiūriu
vertingus objektus vidurio Lietuvoje.

Suvažiavimo  temos:  diskusijos  Sąjungos  vystymo  kryptimis,  narių  poreikių
tenkinimas ir atstovavimas, miškininkų balso konsolidavimas;

Pavesti AP suderinti tikslią suvažiavimo datą ir vietą iki kitų metų sausio 20 d.;
Pavesti  GB  išsiųsti  Sąjungos  nariams  kvietimus  atvykti  į  eilinį  Sąjungos

suvažiavimą – visuotinį miškininkų susirinkimą kartu su narių lūkesčių anketa, iki kitų
metų kitų metų sausio 21 d.;

Pavesti  GB parengti  narių  lūkesčių  apibendrinimą  ir  pateikti  Valdybai
(prezidiumui) iki 2023 m. sausio 30 d.;

2.  Vadovaujantis  Sąjungos  Apdovanojimų  nuostatais,  pateikti  nominuotas
kandidatūras,  Sąjungai  nusipelniusius  narius  (-es)  Lietuvos  miškininkų  sąjungos
Garbės  nario  (-ės)  (nusipelniusiojo  miškininko  (-ės))  vardo  suteikimui  2023  m.
Sąjungos suvažiavimui tvirtinti.

3. Prašyti GB pasidalinti Jaunųjų miško bičiulių 2023 metų veiklos plano projektu
ir paraiška Aplinkos ministerijai Jaunųjų miško bičiulių veiklai finansuoti.
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Aplinkos ministerijai netenkinus aukščiau minimos paraiškos, pavesti AP kartu su
VM ir GB parengti paraišką Sąjungos vardu, įtraukiant į partnerius VDU Žemės ūkio
akademiją ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją.

4. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2023 m. sausio mėn. 4 d., nuo 16
val. Zoom aplinkoje.
Aptarti: eilinio Sąjungos suvažiavimo 2023 m. organizavimą; kitus klausimus.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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