
Lietuvos miškininkų sąjunga

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS VALDYBOS (PREZIDIUMO)

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.8

2022 m. spalio mėn. 05 d., virtuali Zoom aplinka

Dalyvauja:

Lietuvos  miškininkų  sąjungos  nariai  (abėcėlės  tvarka):  Saulius  Adomavičius (SA),
Edmundas  Bartkevičius (EB),  Marijonas  Bernotavičius (MB),  Vaidas  Laukys (VL),
Martas  Lynikas (ML),  Kęstutis  Markevičius (KM),  Aidas  Pivoriūnas (AP)  ir  Algis
Vaitkevičius (AV).
Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1.  Valdybos  (prezidiumo)  posėdžių  protokolinių  pavedimų nuo  š.m.  kovo  mėnesio
vykdymas (Pristato AP);

2. Girininkijų darbo vietos kriterijai Sąjungos nariams (pristato SA, VL);

3.  Kasmėnesinio  bendradarbiavimo su valstybės įmone „Valstybinių  miškų urėdija“
formato pristatymas (pristato AP);

4. Proginės Sąjungos aprangos pristatymas (pristato AP).

NUTARTA (pagal darbotvarkės temas): 

1. Vertinti valdybos (prezidiumo) posėdžių protokolinių pavedimų vykdymą teigiamai;

2.  Pavesti  AP  parengti  ir  išsiųsti  kreipimąsi  į  valstybės  įmonę „Valstybinių  miškų
urėdija“ dėl girininkijų darbo vietos kriterijų taikymo Sąjungos nariams iki š.m. spalio 7
d.;

3.  Pradėti  kasmėnesinį  bendradarbiavimą  susitikimų  formatu  su  valstybės  įmone
„Valstybinių miškų urėdija“ nuo š.m. spalio 10 d. Susitikime dalyvauti deleguoti AP, VL,
valdybos (prezidiumo) narius Vitą Marozą, Algį Vaitkevičių ir Vidmantą Verbylą, aptarti
Jaunųjų miško bičiulių veiklą, girininkijų optimizavimą, bendrų renginių organizavimą,
kitus klausimus; 

4.  Proginę Sąjungos narių aprangą tiek vyrams, tiek moterims užsakyti individualiai,
atvykstant  asmeniškai,  kad būtų tinkamai  atlikti  būtini  matavimai  aprangai  įmonėje
„Tometa“  Kaune,  adresu  Technikos  18s,  suderinta  proginės  aprangos  (švarko,
marškinių  ir  kelnių  arba  sijono  moterims)  kaina  su  atpažinimo ženklais  280  eurų,
kreiptis  į  bendrovės  vadovę  Editą  Činčikaitę  telefonu  +370  687  36  305.  Proginės
aprangos  sudėtinių  dalių  -  skrybelės  ir  kaklaraiščio  nešiojimą  pasirinkti  laisvai,
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proginės  aprangos  užsakymų  formavimą  ir  įsigijimą  per  Sąjungą  aptarti  kituose
valdybos (prezidiumo) posėdžiuose;
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5. Kitą valdybos (prezidiumo) posėdį sušaukti 2022 m. lapkričio mėn. 9 d., nuo 16 val.
Zoom aplinkoje.
Aptarti: neįgyvendintų valdybos (prezidiumo) posėdžių protokolinių pavedimų nuo š.m.
kovo mėnesio vykdymą.

Vadovavęs posėdžiui Aidas Pivoriūnas
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