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LIFE Integruoto projekto Naturalit bei kitų organizacijų renginiai, kuriuose buvo 

pristatytos EB svarbos miško buveinių tvarkymo rekomendacijos, su pradėtu darbu 

supažindinant kuo platesnį specialistų ir ekspertų ratą: 

- 2019.02.05 d. prof. G. Brazaičio pranešimas „Gamtos apsaugos prioritetai miškų 

ekosistemoms: mokslinis požiūris“ VSTT Vilniuje vykusiame seminare, kuriame dalyvavo 82 

dalyviai (tame tarpe ir gerb. Aidas Pivoriūnas). 

- 2019.02.21 buvo VDU ŽUA organizuota konferencija „Miškininkavimo pokyčiai 

europinių įsipareigojimų ir visuomenės lūkesčių kontekste“. Konferencijos metu perskaityti 

pranešimai: Principiniai gamtotvarkinių – ūkinių priemonių vykdymo aspektai EB svarbos 

miško buveinėse (prof. G. Brazaitis), Miško buveinių apsauga Lietuvoje: dabartis ir 

perspektyvos (buveinės tai vertybė, kurią ne paveldime iš senelių, o pasiskoliname iš anūkų) 

(A. Stanislovaitis), Papildomų apribojimų kirtimams dėl EB svarbos miško buveinių galimas 

ekonominis ir socialinis poveikis (A. Kasperavičius), Miškų įstatymo pakeitimai: europiniams 

įsipareigojimams vykdyti ir visuomenės lūkesčiams atliepti (D.Dudutis).  

-  2019.03.22 VDU ŽŪA įvyko LIFE Integruoto projekto Naturalit organizuotas 

susitikimas miško apsaugos klausimais. Susitikimo metu buvo pristatytos ir aptartos tokios 

temos: Europos Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tvarkymo problemos miško žemėje (prof. 

V. Marozas), Gamtotvarkinių – ūkinių priemonių vykdymo EB svarbos miško buveinėse 

galimybės ir principai (pranešėjas prof. G. Brazaitis), Gamtosaugos ir gamtotvarkos veiklos 

Valstybiniuose miškuose (D. Augutis), Gamtotvarkos planų ir gamtotvarkos darbų Natura 

2000 teritorijose įvertinimas (G. Vaivilavičius), Assessing the net effect of logging pressure 

and conservation response in Lithuania (dr. M. Manton), Medžių mikrobuveinių koncepcija 

(dr. Ž. Preikša).  Dalyvavo 58 dalyviai. Privačių miškų savininkų asociacija į šį renginį buvo 

kviesta bet nedalyvavo. 

- 2019-04-30 Dzūkijos nacionaliniame parke vyko mokomasis seminaras apie 

kontroliuojamą miško paklotės deginimą kaip gamtotvarkos priemonę. Dalyvavo apie 45 

specialistai iš saugomų teritorijų sistemos ir Valstybinių miškų urėdijos. 

- 2019.11.21 įvyko darbinis susitikimas, kurioje vyko diskusija dėl buveinių 

tvarkymo rekomendacijų. Dalyvavo 27 ekspertai iš AM, VSTT, VĮ VMU, VMT, LAAMC MI.  

2019.12.05 Lietuvos mokslų akademijos Miškininkystės mokslų sekcijos susirinkime 

– diskusijoje prof. G. Brazaitis pristatė pranešimą „Miškininkystė ir gamtosauga: plėtros 

kryptys ir bendradarbiavimo galimybės“, kuriame kvietė ieškoti bendradarbiavimo ir 

kompromisų saugant natūralias miško buveines.  

2020.02.28 LR Prezidento kanceliarijos organizuotoje Miškų politikos diskusijoje – 

konferencijoje „Lietuvos miškai po 2020 metų“ prof. G. Brazaitis pristatė pranešimą „ Miškų 

biologinė įvairovė. Saugoti ar išsaugoti? Mokslininko požiūris.“, kurioje aptarė buveinių 

išsaugojimo svarbą bei jų tvarkymo galimybes. 

2020.05.28 prof. G. Brazaitis  LR seimo organizuojamoje diskusijoje „Natura 2000 

tinklo plėtra: kaip suderinti gamtos ir savininkų interesus?“ pristatė pranešimą „Gamtotvarka 

saugomose miško buveinėse: kaimyninių valstybių patirtis ir taikymas Lietuvoje“.  



EB svarbos miško buveinių tvarkymo rekomendacijų pristatymo renginys (2021.03.09) 

Atsakymai į klausimus. Priedas Nr.2 

 

2020.09.24 LR Seimo organizuojamoje diskusijoje prof. G. Brazaitis pasisakė tema 

"Problemos ir skauduliai Lietuvos aplinkosaugoje: ką reikia daryti nedelsiant". 

2020.09.17 parodoje-seminare Miškininkystė saugomose teritorijose (Mašnyčios, 

Druskininkų r.) prof. G. Brazaitis padarė pranešimą “Ūkininkavimas ES svarbos miškų 

buveinėse. Iššūkiai ir galimybės”  

2020.10.17 LR Seimo aplinkos komiteto organizuotoje konferencijoje prof. G. 

Brazaitis skaitė pranešimą tema “Miškininkystė saugomose teritorijose: Saugoti ar išsaugoti?"  


