
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.7

2022 m. rugsėjo mėn. 08 d., virtuali ZOOM ir MEET aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos miškininkų sąjungos nariai  ir  svečiai (abėcėlės tvarka):  Marius Aleinikovas
(MA), Marijonas Bernotavičius (MB), Zbignev Glazko (ZB), Martas Lynikas (ML), Vitas
Marozas (VM), Aidas Pivoriūnas (AP), ir Rimondas Vasiliauskas (RV).

Darbotvarkė:

1.  Nominacijų,  Miškininko  dienos  proga  pasižymėjusiems  miškų  specialistams
pristatymas nuo ateinančių metų (Pristato AP);

2. Artėjančios Miškininko dienos progos kelionės, aplankant  Jaunųjų miško bičiulių
sambūrio ąžuolynų objektų aptarimas (Pristato ZB);

3. Pokyčiai žurnalo „Mūsų girios“ pašto ir spaudos kainodaroje (Pristato RV);

4. Kiti klausimai.
- TV projekto „Miško atspalviai“ pristatymas (Pristato AP);
- Valstybinių miškų urėdijos indėlis į Jaunųjų miško bičiulių veiklos reputaciją (Pristato
AP).

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1.  Pavesti  AP  parengti  Miškininko  dienos  progai  skirtų  atminimo  ženklų  teikimo
nuostatus.
Už  praėjusių  metų  miškų  specialistų  darbus  nuo  2023  metų  pagerbti  miškininko
profesijos atstovus, per Miškininko dieną atminimo ženklu, segamu į  rūbą tokiomis
nominacijomis:

- Marta Schmidt ženklas (miškų specialistėms);
- Miškai - ateities kartoms ženklas (už darbą su jaunimu);
- Tvarios miškininkystės kelrodės žvaigždės ženklas (už tvaraus 

miškininkavimo puoselėjimą);
- Profesijos riterio ženklas (už sektiną miškininko veiklą).

2. Pažintinę Miškininko dienos progos kelionę pravesti š.m. rugsėjo 24 d., šeštadienį,
aplankant 3-4 jaunųjų miško bičiulių sambūrio ąžuolynų objektus; pavesti ZB pateikti
kelionės maršrutą iki rugsėjo 14 d.; pavesti AP suderinti su miškininku Juozu Girinu
alternatyvų ąžuolo želdinių aplankymo maršrutą  iki rugsėjo 14 d.;
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3.  Dėl  išaugusių  pašto  ir  spaudos kaštų,  atitinkama apimtimi  keisti  žurnalo  kainą;
pavesti RV informuoti žurnalo prenumeratorius apie pasikeitusią kainodarą;

4. Skatinti Sąjungos narius dalyvauti TV laidoje „Miško atspalviai“;
Artimiausiu metu surengti posėdį aptariant Aplinkos ministerijos pradedamą vykdyti su
jaunaisiais miško bičiuliais susijusį, su Sąjunga ir valstybinių miškų urėdija nederintą
projektą;

5. Kitą  valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. spalio mėn. 5 d., nuo 16 val.
Zoom aplinkoje.
Aptarti: valdybos (prezidiumo) posėdžių protokolinių pavedimų nuo š.m. kovo mėnesio
įgyvendinimą.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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