
 
 

NMS sektorinių grupių darbo rezultatai 

Sąlyginis 
numeris 

Sektorinės 
grupės 

pavadinimas 
Orientacinė sektorinės grupės sudėtis Darbo rezultatai 

1. Valstybės 
miškų politikos  

Seimas, Vyriausybė, ministerijos ir kitos 
valstybės institucijos, veikiančios miškų 
politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje, 
apimant miškų plėtros, agromiškininkystės ir 
kitus tarpsektorinius su miškais susijusius 
klausimus, šios srities mokslo atstovai 

Valstybės miškų politikos SG darbo knyga  

2. Klimato kaitos Klimato kaitos klausimais dirbančios 
institucijos ir organizacijos, Valstybinės miškų 
tarnyba, šios srities mokslo atstovai 

Klimato kaitos SG darbo knyga  

3. Bendruomenių Bendruomeninės organizacijos (jų sąjungos ar 
asociacijos), vietos veiklos grupės (tinklas), kitų 
su miškais susijusių bendruomenių 
organizacijos, šios srities mokslo atstovai 

Bendruomenių SG Darbo knyga 

Alternatyvios klimato kaitos darbo knyga 

4. Savivaldybių Savivaldybių institucijos ir asociacijos (miestų ir 
priemiestinių miškų (valdymo), urbanistikos ir 
kiti klausimai), šios srities mokslo atstovai 

Nepateikta 

5. Privačių miškų 
savininkų 

Privačių miškų ir žemės savininkus, taip pat 
investuotojus į miškus vienijančios 
organizacijos, šios srities mokslo atstovai 

Privačių miškų savininkų SG Darbo knyga  

6. Valstybinių 
miškų valdytojų 

Valstybinių miškų urėdija, krašto apsaugos 
struktūros ir kiti valstybinių miškų valdytojų 
atstovai, taip pat šios srities mokslo atstovai 

Valstybinių_miškų_valdytojų_SG darbo knyga  

https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Valstybes-misku-politikos-SG-darbo-knyga_2021-09-10_galutinis.docx
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https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Bendruomeniu-SG-Darbo-knyga.docx-2.pdf
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2022/01/Alternatyvios-klimato-kaitos-darbo-knyga-2.pdf
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Privaciu-misku-savininku_SG-Darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Valstybiniu_misku_valdytoju_SG-darbo-knyga.docx


 
7. Miškų 

sektoriaus 
darbuotojų 

Profesinės sąjungos, Lietuvos miškininkų 
sąjunga, kitos miškų sektoriaus (įskaitant 
medienos pramonę ir su miškais susijusias 
paslaugas) darbuotojus atstovaujančios 
organizacijos, šios srities mokslo atstovai 

Miškų sektoriaus darbuotojų SG darbo knyga  

8. Miško darbų 
rangovų 

Miškų ūkio  ir kitų darbų miškuose paslaugas 
teikiančių įmonių ir jų organizacijų atstovai, 
medienos pervežėjų atstovai, šios srities 
mokslo atstovai 

Miško darbų rangovų SG darbo knyga 

9. Miškų mokslo ir 
mokymo 
sistemos 

Miškininkystės, miškotyros, miškų mokslinio 
tyrimo ir susijusios institucijos, miškų 
sektoriaus specialistus rengiančios institucijos, 
konsultacinės institucijos ir organizacijos, 
miškų pedagogikos atstovai 

Miškų mokslo ir mokymo sistemos SG darbo knyga  

10. Miško 
ekologijos ir 
biologinės 
įvairovės 

Miško ekologijos ir biologinės įvairovės 
apsaugos miškuose srityje veikiančios mokslo 
institucijos, aplinkosauginės nevyriausybinės ir 
kitos organizacijos 

Misku ekologijos ir biologines ivairoves SG darbo 
knyga 

11. Saugomų 
teritorijų ir 
kraštovaizdžio 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, 
geografų draugija, kitos saugomų teritorijų 
ir/ar kraštovaizdžio klausimais dirbančios 
institucijos ir organizacijos, šios srities mokslo 
atstovai 

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio SG darbo knyga  

12. Turizmo ir 
rekreacijos 
miškuose 

Turizmo, rekreacinio miško naudojimo, 
visuomenės sveikatinimo, grybavimo, 
uogavimo ir kitokio lankymosi miškuose 
veiklą  propaguojančios organizacijos, šios 
srities mokslo atstovai 

Turizmo ir rekreacijos miškuose SG darbo knyga  

13. Nemedieninės 
miško 
ekonomikos 

Nemedieninių miško išteklių komercinius 
naudotojus, įskaitant bitininkystę, perdirbėjus 
ir prekybininkus ir kitas komercines miško 

Nemedieninės miško ekonomikos SG darbo knyga 

https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Misku-sektoriaus-darbuotoju-SG-darbo-knyga.pdf
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Misko-darbu-rangovu-SG-darbo-knyga.docx
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https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Nemedienines-misko-ekonomikos-SG-darbo-knyga.docx


 
paslaugas atstovaujančios organizacijos, šios 
srities mokslo atstovai 

14. Medienos 
pramonės 

Medienos pramonės įmones, taip pat 
investuotojus atstovaujančios organizacijos, 
šios srities mokslo atstovai 

Medienos pramones_SG darbo knyga  

15. Biomasės 
energetikos 

Biokuro gamintojus, šilumos (ir elektros) 
tiekėjus atstovaujančios organizacijos, šios 
srities mokslo atstovai 

Biomases energetikos SG darbo knyga  

16. Medžioklės Medžiotojus atstovaujančios ir kitos 
medžioklės srityje veikiančios organizacijos, 
šios srities mokslo atstovai 

Medžioklęs SG Darbo knyga  

17. Prigimtinės 
kultūros ir 
kultūros 
paveldo 

Su miškais susijusios prigimtinės, etninės 
kultūros, kultūros paveldo ir vertybių, meno ir 
dvasinės miško savasties bei edukacijos miške 
organizacijos 

Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo SG darbo 
knyga 

  

 
 

 

https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Pramones_SG-darbo-knyga_20210913.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Biomases-energetikos-SG-darbo-knyga-2.docx
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https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Prigimtines-kulturos-ir-kulturos-paveldo-SG-darbo-knyga.docx

