NACIONALINIO MIŠKŲ SUSITARIMO RENGIMO PROCESO KOORDINACINĖS GRUPĖS
SUSITIKIMO
APIBENDRINIMAS

2021 m. balandžio 22 d.
Susitikimo laikas ir vieta: 2021 m. balandžio 19 d., 15.00-17.30 val., Zoom platformoje.
Susitikimas buvo transliuojamas viešai Aplinkos ministerijos facebook paskyroje, įrašas patalpintas
Aplinkos ministerijos tinklapyje.
Susitikimo dalyviai: K. Adomaitis, Laisvės partijos narys, M. Aleinikovas, LAMMC direktoriaus
pavaduotojas Miškų instituto veiklai, D. Augutis, aplinkos viceministras, E. Bartkevičius, Vytauto
Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas, 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. Davenis, Lietuvos arboristikos centras vadovas, A. Gaižutis, Lietuvos miško ir žemės
savininkų asociacijos valdybos pirmininkas, 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, L. Jonauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos
narys, S. Karazija, emeritas, Lietuvos mmiškininkų sąjungos atstovas, 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. Mikšys, LAMMC
Miškų instituto darbuotojas (mokslininkas), Ž. Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumo direktorius, 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, A. Radvilavičius,
Miško darbų rangovų asociacijos vadovas, V. Rašomavičius, Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo
darbuotojas, L. Raudonikis, Lietuvos ornitologų draugijos direktorius, L. Šleinotaitė-Kalėdė, UAB
„Ekokonsultacijos“ direktorė, J. Urbanavičius, Tevynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos narys, A. Urbis, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos valdybos
pirmininkas, 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, A. Zimnickas, Medienos perdirbėjų
asociacijos direktoriaus pavaduotojas.
Darbotvarkė:
1. Dalyvių į įvadinį renginį sąrašo aptarimas.
2. Patikslintos įvadinio renginio programos pristatymas ir tvirtinimas.
1. Dalyvių į įvadinį renginį sąrašo aptarimas.
Interesų grupių atstovai pristatė savo suformuotus 40 siūlomų dalyvių įvadiniam renginiui sąrašus.
N. Kupstaitis pristatė ekonominio intereso grupės suformuotą dalyvių sąrašą. Sąrašas sudarytas iš
15 ekonominio intereso grupės narių ir 25 pasiūlytų asmenų iš Valstybinės miškų tarnybos, VĮ
Valstybinių miškų urėdijos, medienos pramonės, nemedieninių miško išteklių perdirbėjų, miško
savininkų, miško rangovų, didelių ir mažų įmonių, miškų mokslo ir kitų atstovų. Pažymėjo, kad grupė
turi nusimačiusi 6 asmenis kitoms interesų grupėms, tačiau juos galės pasiūlyti tik tuomet, kai
susipažins su tų interesų grupių suformuotais dalyvių sąrašais. Informavo apie intereso grupės sudėties
pasikeitimus: įtraukti nauji pavaduojantys asmenys – Miško darbų rangovų asociacijos atstovas T.
Taurelė pavaduos A. Radvilavičių, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų asociacijos atstovas S.
Karbauskas – A. Urbį. Paprašė apsvarstyti galimybę V. Jusį įtraukti į socialinio intereso grupės sudėtį.

A. Klimavičius pristatė ekologinio intereso grupės suformuotą dalyvių sąrašą. Sąrašas sudarytas iš
15 ekologinio intereso grupės narių ir 25 pasiūlytų asmenų iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos,
saugomų teritorijų direkcijų, VĮ Valstybinių miškų urėdijos, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo
universiteto, Gamtos tyrimų centro, Jaunųjų gamtininkų centro, nevyriausybinių organizacijų.
Informavo, kad šiuo metu vyksta balsavimas dėl siūlomų asmenų kitoms interesų grupėms.
R. Beinortas pristatė, kaip socialinio intereso grupėje buvo sudaromas dalyvių sąrašas. Į įvadinį
renginį kviečiamų asmenų sąrašas buvo sudaromas iš 9 pagrindinių grupės narių, 18 (po 2) pasiūlytų
pagrindinių asmenų ir iš pasiūlytų papildomai 36 (po 4) asmenų reitingavimo būdu atrinktų 13 asmenų.
Informavo, kad 40 siūlomų dalyvių įvadiniam renginiui sąrašas suformuotas ne bendru sutarimu, o
balsavimu: „už“ – 6 balsai, „prieš“ – 3 balsai. Informavo, kad iškilo problemos – taisyklių nebuvimas
procese sukuria bereikalingus ginčus, sąraše trūksta savivaldos atstovų.
R. Klipčius papildė, kad grupės skirtingos nuomonės, tam tikrų taisyklių nebuvimas, galėjimas
veikti tam tikrose interpretacijose sukuria precendentą nesusitarti bendru sutarimu. Išreiškė
nuogastavimą, kad siūlyti savivaldos atstovai nepateko į sąrašą.
Ž. Morkvėnas pastebėjo, kad į sąrašą taip pat nepateko bendruomenių, gyvenančių šalia miško,
uogautojų, grybautojų, švietimo atstovų, žygeivių, sveikatingumo sporto organizacijų atstovų.
M. Peldavičiūtė pastebėjo, kad sąraše yra interesų grupių atstovavimo disbalansas, todėl nebuvo
pritarta bendru sutarimu. Papildė, kad į sąrašą nepateko menininkų, etnokultūros, bendruomenių,
sveikatingumo, švietimo atstovų. Pasiūlė papildomai įtraukti trūkstamus žmones.
D. Augučio nuomone, minėti savivaldos atstovai yra ir poltikai, tad juos galima būtų įtraukti į
politinio intereso grupės siūlomų dalyvių sąrašą.
A. Gaižutis pasiūlė, kad kitos interesų grupės pasiūlytų trūkstamus asmenis ir tokiu būdu
užpildytų „skyles“ sąraše.
Susitarta:
1. Socialinio intereso grupei aptarti ekonominio intereso grupės siūlymą Miško darbų rangovų
asociacijos atstovą V. Jusį įtraukti į socialinio intereso grupės sudėtį.
2. Siūlytus savivaldos atstovus įtraukti į politinio intereso grupės siūlomų dalyvių sąrašą.
3. Po susitikimo iš karto išsiųsti bendrą kviečiamų dalyvių į įvadinį renginį sąrašą visiems
koordinacinės grupėms nariams. Atsakinga Techninės pagalbos grupė.
4. Iki antradienio 12 val. el. paštu Techninės pagalbos grupei siųsti pasiūlytų papildomų asmenų
kanditatūras kitoms dviems interesų grupėms. Atsakingos interesų grupės.
2. Patikslintos įvadinio renginio programos pristatymas ir tvirtinimas.
I. Blaževičė pristatė atnaujintą renginio darbotvarkę.
Kilo diskusija dėl renginio datos perkėlimo. Vyko balsavimas. Dauguma balsavo renginio datos
nekeisti.
Susitarta:
1. Nekeisti įvadinio renginio datos – balandžio 26 d.
2. Patvirtinti įvadinio renginio darbotvarkę.
3. Išrinkti interesų grupės atstovą, kuris pasisakytų įvadinio renginio metu apie tai, kas kiekvienai
intereso grupei būtų svarbu Nacionaliniame miškų susitarime. Atsakingos interesų grupės.

