NACIONALINIO MIŠKŲ SUSITARIMO RENGIMO PROCESO SUSITIKIMO DĖL
KOORDINACINĖS GRUPĖS
APIBENDRINIMAS

2021 m. balandžio 7 d.
Susitikimo laikas ir vieta: 2021 m. balandžio 6 d., 15.00-17.00 val., Zoom platformoje.
Susitikimas buvo transliuojamas viešai Aplinkos ministerijos facebook paskyroje, įrašas patalpintas
Aplinkos ministerijos tinklapyje.
Susitikimo dalyviai: J. Abraitienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Gamtos apsaugos,
gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus specialistė, K. Adomaitis, Laisvės partijos narys, M.
Aleinikovas, LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai, V. Araminienė, LAMMC
Miškų instituto darbuotoja (mokslininkė), D. Augutis, aplinkos viceministras, R. Bakys, Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegijos darbuotojas (mokslininkas), R. Beinortas, Asociacijos „Lietuvos mediena“
direktorius, I. Blaževičė, VšĮ „Domus solis“ projektų vadovė, G. Brazaitis, Vytauto Didžiojo
universiteto darbuotojas (mokslininkas), I. Budraitė, Lietuvos žaliųjų partijos narė, A. Butkevičius,
Lietuvos žaliųjų partijos narys, M. Čepulis, aplinkos ministro patarėjas, A. Davenis, Lietuvos
arboristikos centras vadovas, E. Drobelis, Lietuvos ornitologų draugijos atstovas, A. Gaižutis, Lietuvos
miško ir žemės savininkų asociacijos valdybos pirmininkas, V. Gaubytė, Lietuvos biomasės energetikos
asociacijos Litbioma direktorė, A. Gedvilas, Darbo partijos narys, A. Gedvilienė, Tevynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, S. Gentvilas, aplinkos ministras, L. Girskienė, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos narė, V. Jusas, Miško darbų rangovų asociacijos narys, S. Karazija,
emeritas, Lietuvos mmiškininkų sąjungos atstovas, I. Karklelienė, Švenčionių rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė, A. Klimavičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos
grupės vadovas, R. Klipčius, Švenčionių rajono savivaldybės meras, N. Kupstaitis, Aplinkos ministerijos
Miškų politikos grupės vadovas, R. Lapinskas, Žaliosios politikos instituto direktorius, M. Lynikas, VĮ
Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai, D. Lukminė, LAMMC Miškų
instituto darbuotoja (mokslininkė), V. Masaitienė, Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės
patarėja, V. Mikšys, LAMMC Miškų instituto darbuotojas (mokslininkas), Ž. Morkvėnas, Baltijos
aplinkos forumo direktorius, J. Motiejūnaitė, Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, G.
Mozgeris, Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojas (mokslininkas), L. Paškevičiūtė, Aplinkosaugos
koalicijos pirmininkė, M. Peldavičiūtė, Asociacijos „Gyvo žalio“ vadovė, R. Petkevičienė, VĮ
Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotoja medienos ruošai ir prekybai, Ž. Preikša, Vytauto
Didžiojo universiteto darbuotojas (mokslininkas), A. Radvilavičius, Miško darbų rangovų asociacijos
vadovas, V. Rašomavičius, Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, L. Raudonikis,
Lietuvos ornitologų draugijos direktorius, G. Riauba, VŠĮ Baltijos aplinkos forumo Gamtos apsaugos
ekspertas, M. Šilininkas, UAB Euromediena vadovas, L. Šleinotaitė-Kalėdė, UAB „Ekokonsultacijos“
direktorė, A. Urbis, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos valdybos
pirmininkas, G. Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo
klausimais, A. Vaitkevičius, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų
federacijos atstovas, A. Vaitkuvienė, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė, A. Valainė,
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyr. specialistė, V. Verbyla, Lietuvos miškininkų sąjungos
prezidentas, A. Zimnickas, Medienos perdirbėjų asociacijos direktoriaus pavaduotojas.
Darbotvarkė:
1. Koordinacinės grupės tvirtinimas
2. NMS proceso pristatymas
3. NMS proceso gairių ir koordinacinės grupės darbo principų nustatymas
4. Įvadinio renginio datos tikslinimas
1. Koordinacinės grupės tvirtinimas.
Pristatyta susiformavusių visų keturių interesų grupių sudėtis, kuri sudaro koordinacinę grupę.

Iškilo diskusija, ar pavaduojantys asmenys gali dalyvauti susitikimuose kartu su pagrindiniais
koordinacinės grupės nariais. Pasiūlyta, kad pradinio etapo susitikimuose galėtų dalyvauti kartu ir
pagrindiniai, ir pavaduojantys asmenys.
Susitarta dėl koordinacinės grupės sudėties (pridedama).
2. NMS proceso pristatymas
I. Blaževičė pristatė NMS procesą.
3. NMS proceso gairių ir koordinacinės grupės darbo principų nustatymas
Darbas grupėse. Išsakyti siūlymai NMS proceso gairėms ir koordinacinės grupės darbo
principams.
Susitarta:
1. Pagal susitikimo metu išsakytus ir per vieną dieną po susitikimo iš koordinacinės grupės narių
gautus siūlymus, parengti NMS proceso gairių ir koordinacinės grupės darbo principų projektus ir juos
apsvarstyti ateinančios koordinacinės grupės susitikime.
2. Sudaryti bazinį duomenų šaltinių rinkinį ir teikti jį koordinacinės grupės nariams papildyti.
4. Įvadinio renginio datos paskyrimas.
Svarstytas įvadiniam renginiui praeito susitikimo metu pasiūlytos datos (š. m. balandžio 16 d.)
tikslinimas.
Siūlytos datos – balandžio 23 d. ir 26 d.
Susitarta įvadinį renginį organizuoti š. m. balandžio 26 d.

