
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 11

2023 m. sausio mėn. 4 d., virtuali Zoom aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos  miškininkų  sąjungos  nariai  (abėcėlės  tvarka):  Marius  Aleinikovas (MA),
Edmundas Bartkevičius (EB),  Marijonas Bernotavičius (MB),  Zita  Bitvinskaitė (ZB),
Zbignev Glazko (ZB), 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. Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų pakeitimai (pristato ML);
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimai (pristato AP);
Administracinių nusižengimų kodekso, Aplinkos apsaugos įstatymų pakeitimai

(pristato VL);
Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimai (pristato ZG).

2. Jaunųjų miško bičiulių sambūrio ženklo atnaujinimas (pristato AP).

3. Eilinio Sąjungos suvažiavimo organizavimas (pristato AP).

4. Kiti klausimai.

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1.  Saugomų teritorijų  įstatymo svarstymuose  laikytis  nuostatos,  jog  genetinių
draustinių,  skirtų  genetiškai  vertingoms  miško  medžių  populiacijoms  ar  jų  dalims
išsaugoti,  genetinių  sklypų,  skirtų  genetiniams  medynams  išsaugoti  ir  genetinių
medynų  apsaugą  ir  tvarkymą  organizuoja  Valstybinė  miškų  tarnyba  prie  Aplinkos
ministerijos, kaip kompetencijos centras;

Vykdyti  Leidimų kirsti  mišką išdavimo tvarkos įgyvendinimo stebėseną,  esant
požymiams dėl blogėjančios miškų būklės ar nepagrįstai išaugusio miško naudojimo
masto, pranešti Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos departamentui ir Valstybinei
miškų tarnybai.

2.  Jaunųjų  miško  bičiulių  sambūrio  ženklas  atnaujintas,  nuoroda:
https://miskininkusajunga.lt/jaunieji-misko-biciuliai/,  jis  paruoštas  vizualiniam
naudojimui, jį prašoma naudoti viešai prieinamoje erdvėje.
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3. Surengti  eilinį  Sąjungos suvažiavimą š.m. vasario 18 d.,  netoli  Josvainių,
Kėdainių  rajone,  Skinderiškio  parke.  Pradžia  10  val.  Darbotvarkė:  Garbės  narių
pagerbimas, metinė veiklos ataskaita, diskusijos, miškininkavimo objektų apžiūra.
Prašyti Sąjungos narę Gražiną Banienę el. paštu, Sąjungos tinklapyje ir  socialiniuose
tinkluose informuoti  Sąjungos narius apie numatomą eilinį  Sąjungos suvažiavimą -
visuotinį  miškininkų  susirinkimą,  pakviečiant  jame  dalyvauti.  Kartu  pateikti  ir  narių
lūkesčių anketą su apibendrinimu iki artimiausio valdybos (prezidiumo) posėdžio.

4. Pavesti AP kreiptis į Miškų konsultacinės tarybos pirmininką iki š.m. sausio 6
d. siūlant į Miškų konsultacinę tarybos sudėtį įtraukti Jaunųjų miško bičiulių sambūrio,
profesinio  žurnalo  „Mūsų  girios“,  miškininkų  senjorų  klubo  „Giriūnai“,  Miškotvarkos
mokslinės-techninės tarybos atstovus.

Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2023 m. vasario mėn. 1 d., nuo 16
val. Zoom aplinkoje.

Aptarti:  Miškų ir  Saugomų teritorijų  įstatymų projektus  (jei  tokie  bus pateikti
viešam svarstymui);  eilinio  Sąjungos  suvažiavimo  organizavimą;  apibendrinti  narių
lūkesčius; kitus klausimus.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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