
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 13

2023 m. kovo mėn. 1 d., virtuali Zoom aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos  miškininkų  sąjungos  nariai  (abėcėlės  tvarka):  Gražina  Banienė (GB),
Edmundas Bartkevičius (EB),  Marijonas Bernotavičius (MB),  Zita  Bitvinskaitė (ZB),
Zbignev Glazko (ZB),  Vaidas Laukys (VL),  Aidas Pivoriūnas (AP),  Algis Vaitkevičius
(AV), Rimondas Vasiliauskas (RV) ir Vidmantas Verbyla (VV).
Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1.  Eilinio  XVIII  Sąjungos  suvažiavimo  Kėdainių  rajone,  Skinderiškio  parke,
aptarimas;

2. Sąjungos narystės plėtra ir lūkesčių įgyvendinimas (pristato GB, VL);

3. Su miškininkavimu susijusių teisės aktų projektai (pristato ZG);

4. Kiti klausimai.

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1. Tęsti Sąjungos narių susitikimus kaip įmanoma dažniau gamtoje, aplankant
įdomius miškininkavimo prasme, objektus;

2. Sąjungos narių plėtrą vykdyti studentijos tarpe. Tuo tikslu šių metų pavasarinį
miškasodį  ir  rudenį  vyksiančio papildymo miškasodį  rengti  pakviečiant  medžius  su
Sąjungos nariais kartu sodinti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos
Miškų ir ekologijos fakulteto ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentus.
Prašyti  atitinkamai  -  Vitą  Marozą kartu  su EB ir  Vidmantą Verbylą koordinuoti  šią
iniciatyvą;

3. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektą vertinti  kaip grėsmę
darniam miškininkavimui; privačių ir valstybinių miškų ūkių gyvybingumui, politikų siekį
„greituoju būdu prastumti“ šį įstatymą neatlikus jokios kaštų naudos analizės vertinti
kaip pigų populizmą.

Šio  įstatymo svarstymuose laikytis  nuostatos,  jog nėra jokios  būtinybės tokia
didele  apimtimi  plėsti  saugomų  teritorijų  plotus,  nesant  deramo  kompensavimo
mechanizmo  tiek  privatiems valdytojams,  tiek  valstybiniam miškų  operatoriui.  Šias
nuostatas pasiūlyti palaikyti kitoms su miškų sektoriumi susijusioms organizacijoms.
Pavesti AP su Sąjungos valdybos nariais pasidalinti Specialiųjų žemės naudojimo 
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sąlygų įstatymo projekto nuoroda, apibendrinti pastabas ir  iki š.m. kovo 10 d.
pateikti jas LR Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje;

4. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2023 m. balandžio mėn. 5 d., nuo
16 val. Zoom aplinkoje.

Aptarti: pavasarinį miškasodį kartu su studentija, su miškininkavimu susijusių
teisės aktų projektus; kitus klausimus.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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