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„Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo“ 

Priedas 1 

 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO PAREIGYBIŲ, KURIAS 

EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUS 

INTERESUS, SĄRAŠAS 

 

1. Administracija 

1.1 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius. 

1.2 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto 

veiklai. 

1.3 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas mokslui. 

1.4 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas Sodininkystės ir 

daržininkystės instituto veiklai. 

1.5 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas Žemdirbystės 

instituto veiklai. 

1.6 Finansų tarnybos vadovas. 

1.7 Teisės ir žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovas. 

1.8 Informacinių technologijų tarnybos vadovas. 

1.9 Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas. 

1.10 Komunikacijos skyriaus vadovas. 

1.11 Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas. 

2. Žemdirbystės institutas 

2.1. Skyriai  

2.1.1 Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėjas. 

2.1.2 Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vedėjas. 

2.1.3 Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas. 

2.1.4 Javų selekcijos skyriaus vedėjas. 

2.1.5 Žolių selekcijos skyriaus vedėjas 

2.1.6 Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vedėjas. 

2.1.7 Cheminių tyrimų laboratorijos vedėjas. 

2.1.8 Agrobiologijos laboratorijos vedėjas. 

2.1.9 Mikrobiologijos laboratorijos vedėjas. 



2.1.10 Bandymų skyriaus vedėjas. 

2.1.11 Ūkio skyriaus vedėjas. 

2.2. Regioniniai padaliniai 

2.2.1 Agrocheminių tyrimų laboratorijos vadovas. 

2.2.1.1 Analitinio skyriaus vedėjas 

2.2.1.2 Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas 

2.2.2 Vėžaičių filialo vadovas. 

2.2.2.1 Rūgščių, eroduotų dirvožemių ir augalininkystės skyriaus vedėjas 

2.2.3.2 Bandymų skyriaus vedėjas 

2.2.3 Vokės filialo vadovas. 

2.2.4 Joniškėlio bandymų stoties vadovas. 

            2.2.5 Rumokų bandymų stoties vadovas. 

3. Sodininkystės ir daržininkystės institutas 

3.1 Augalų apsaugos laboratorijos vedėjas. 

3.2 Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas. 

3.3 Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas. 

3.4 Daržo augalų selekcijos ir technologijos skyriaus vedėjas. 

3.5 Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas. 

3.6 Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas 

3.7 Eksperimentinės bazės vedėjas. 

3.8 Ūkio skyriaus vedėjas. 

4. Miškų institutas 

4.1 Miškininkystės ir ekologijos skyriaus vedėjas. 

4.2 Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vedėjas. 

4.3 Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus vedėjas. 

4.4 Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vedėjas. 

4.5 Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėjas. 

4.6 Ūkio skyriaus vedėjas. 

5. Viešųjų pirkimų komisijų nariai 

6. Viešųjų pirkimų organizatoriai 

7. Viešųjų pirkimų iniciatoriai 

8. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai 

 


