
3. Informacija apie APC teikiamas paslaugas 

 

Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

Agrobiologinių tyrimų APC paslaugos 

Augalų fotofiziologijos laboratorija 

1. Kiekybinis ir kokybinis 

fitocheminių junginių 

nustatymas.  

Augalų metabolitų 

nustatymas dujų ir/ar 

skysčių 

chromatografijos 

metodais.  

Augalų specifinių 

pirminių, antrinių 

metabolitų 

kiekybinis ir 

kokybinis 

nustatymas.  

Akvilė Viršilė, 

8 37 555 476 

a.virsile@lsdi.lt 

 

40 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

2. Augalų in-vivo 

fotosintezės parametrų 

matavimai ir chlorofilų 

fluorescencijos tyrimai.  

Fotosintezės 

intensyvumo, chlorofilų 

fluorescensijos, lapų 

ploto, fotosintezės 

pigmentų matavimai.  

Įvairių faktorių 

įtakai augalų 

fotosintezės 

parametrams 

vertinti.  

Aušra Brazaitytė,  

8 37 555 476  

a.brazaityte@lsdi.lt 

 

40 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

3. Medžiagų ekstrakcija, 

frakcionavimas iš 

augalinių pavyzdžių. 

Augalų fitocheminių 

medžiagų ekstrakcija 

superkritinių skysčių 

ekstraktoriumi.  

Karotinoidų, 

alkaloidų, 

flavonoidų ir kt. 

junginių efektyvi 

ekstrakcija iš 

augalinės žaliavos.  

Giedrė Samuolienė,  

8 37 555 476 

g.samuoliene@lsdi.lt 

 

 

40 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

Augalų metabolomikos laboratorija 

1. Augalų metabolitų 

analizės ir duomenų 

apdorojimo mokymai 

panaudojant 

kapiliarinės 

elektroforezės sistemą. 

Suteikiamos žinios 

įgalinančios 

savarankiškai paruošti 

pavyzdžius ir dirbti su 

kapiliarinės 

elektroforezės sistema. 

Supažindinama su 

pagrindiniais 

kapiliarinės 

elektroforezės duomenų 

Sistema skirta 

efektyviam ir 

greitam 

mažamolekulinių 

ir 

stambiamolekulini

ų junginių 

skirstymui. 

Vidmantas Bendokas,  

8 37 555 253, 

v.bendokas@lsdi.lt  

80 289,62 

(diena) 

289,62 

(diena) 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

mailto:a.virsile@lsdi.lt
mailto:a.brazaityte@lsdi.lt
mailto:g.samuoliene@lsdi.lt
mailto:v.bendokas@lsdi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

analizės principais 

taikomais metabolitų 

kiekybiniam ir 

kokybiniam nustatymui. 

Mokymo trukmė – 2 

dienos. 

2. Augalo metabolitų 

tyrimas panaudojant 

kapiliarinės 

elektroforezės sistemą. 

Savarankiškas 

kapiliarinės 

elektroforezės sistemos 

naudojimas 

apmokytiems 

vartotojams 

Sistema skirta 

efektyviam ir 

greitam 

mažamolekulinių 

ir 

stambiamolekulini

ų junginių 

skirstymui. 

Vidmantas Bendokas,  

8 37 555 253, 

v.bendokas@lsdi.lt  

80 23,17 20,27 Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

3. Darbo su 

ultracentrifuga 

mokymai. 

Suteikiamos žinios 

įgalinančios 

savarankiškai paruošti 

pavyzdžius panaudojant 

ultracentrifugas. 

Mokymo trukmė – 1–3 

dienos. 

Ultracentrifugavi

mo sistema skirta 

atlikti augalų 

audinių paruošimą 

metabolomos 

tyrimams 

Įranga skirta 

subląstelinių 

frakcijų, DNR ir 

baltymų 

frakcionavimui 

Danas Baniulis, 

8 37 555 253,  

d.baniulis@lsdi.lt 

 

80 289,62 

(diena) 

289,62 

(diena) 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

4. Pavyzdžių paruošimas 

naudojant 

ultracentrifugavimo 

sistemą. 

Augalo metabolitų, 

DNR, baltymų analizėm 

skirtų pavyzdžių 

ruošimas panaudojant 

ultracentrifugas. 

Ultracentrifugavi

mo sistema skirta 

atlikti augalų 

audinių paruošimą 

metabolomos 

tyrimams 

Įranga skirta 

Danas Baniulis, 

8 37 555 253,  

d.baniulis@lsdi.lt 

 

80 28,96  28,96 Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

mailto:v.bendokas@lsdi.lt
mailto:d.baniulis@lsdi.lt
mailto:d.baniulis@lsdi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

subląstelinių 

frakcijų, DNR ir 

baltymų 

frakcionavimui 

5. Augalų ląstelių 

kultivavimo mokymai. 

Suteikiamos žinios 

įgalinančios 

savarankiškai paruošti 

ląstelių kultūras, jas 

kultivuoti bioreaktoriuje 

ir tirti. Mokymo trukmė 

– 1–5 dienos. 

Izoliuotų audinių 

ir ląstelių 

kultivavimo įranga 

skirta 

efektyvesniems 

antrinių 

metabolizmo 

produktų 

biosintezės kelių 

tyrimams. 

Danas Baniulis, 

8 37 555 253, 

d.baniulis@lsdi.lt 

 

80 289,62 

(diena) 

289,62 

(diena) 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

6. Ląstelių kultivavimas 

bioreaktoriuje. 

Savarankiškas ląstelių 

kultivavimas 

bioreaktoriuje 

apmokytiems 

vartotojams. 

Izoliuotų audinių 

ir ląstelių 

kultivavimo įranga 

skirta 

efektyvesniems 

antrinių 

metabolizmo 

produktų 

biosintezės kelių 

tyrimams. 

Danas Baniulis, 

8 37 555 253, 

d.baniulis@lsdi.lt 

 

80 2,90 2,90 Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

Augalų patologijos laboratorija 

1. Žemės ūkio augalų 

sėklų kokybinių 

rodiklių nustatymas. 

Nustatoma sėklų 

dygimo energija,  

daigumas, masė, 

užsikrėtimas patogenais, 

švarumas ir kiti 

parametrai  

Skirta sėklų 

kokybiniams 

rodikliams 

įvertinti  

Skaidrė Supronienė, 

8 347 37 384, 

skaidre@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r.  

2. Fitopatogenų 

identifikavimas pagal 

Fitopatogenai 

identifikuojami 

Augalų ligų 

sukėlėjų, grūdų 

Skaidrė Supronienė, 

8 347 37 384, 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

mailto:d.baniulis@lsdi.lt
mailto:d.baniulis@lsdi.lt
mailto:skaidre@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

morfologinius 

požymius. 

tiesioginio 

mikroskopavimo būdu 

pagal patogenų 

morfologinius 

požymius. 

(sėklų) pažeidėjų 

identifikavimui ir 

išplitimo 

įvertinimui. 

skaidre@lzi.lt 

 

  Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r.  

3. Kiekybinis ir kokybinis 

augalų patogeninių 

grybų įvertinimas TL 

PGR sistema. 

Patogenai 

identifikuojami ir 

įvertinamas jų DNR 

kiekis grūduose 

(sėklose) ar ligos 

pažeistoje augalo dalyje 

Kokybiniam ir 

kiekybiniam ligų 

sukėlėjų 

identifikavimui 

augaluose ar jų 

produkcijoje  

Skaidrė Supronienė, 

8 347 37 384, 

skaidre@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r.  

4. Žemės ūkio augalų 

patogenų žalos 

įvertinimo tyrimai 

kontroliuojamose 

sąlygose. 

Nustatomas per dirvą ir 

oru plintančių patogenų 

agresyvumas ar 

patogeniškumas 

augalams 

kontroliuojamose 

temperatūros, šviesos ir 

drėgmės sąlygose  

Augalų-patogenų 

tarpusavio 

sąveikos tyrimai 

kontroliuojamomis 

sąlygomis. 

Skaidrė Supronienė, 

8 347 37 384, 

skaidre@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r.  

Bioorganinių fitojunginių laboratorija 

1. Lazerinės difrakcijos 

tyrimai. 

Lazerinės difrakcijos 

taikymas agrarinių 

mokslų ir kitose srityse 

nustatyti dalelių 

pasiskirstymą pagal 

dydį. 

Lazerinės 

difrakcijos 

taikymas 

laboratorinėmis 

sąlygomis  

nustatyti 

dirvožemio ir 

augalų dalelių 

pasiskirstymą 

pagal dydį. 

Inga Liaudanskienė, 

8 347 37175, 

inga@lzi.lt; 

Jurgita Cesevičienė 

8 347 37175, 

jurgita@lzi.lt; 

Kristina Amalevičiūtė, 

8 347 37175, 

kamaleviciute@gmail.com  

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

2. Mėginių paruošimas 

lazerinės difrakcijos 

tyrimui. 

Atliekamas dirvožemio 

ir augalų mėginių 

paruošimas prieš 

Paruošiami 

mėginiai skirti 

lazerinės 

Inga Liaudanskienė, 

8 347 37175, 

inga@lzi.lt; 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mailto:skaidre@lzi.lt
mailto:skaidre@lzi.lt
mailto:skaidre@lzi.lt
mailto:inga@lzi.lt
mailto:jurgita@lzi.lt
mailto:kamaleviciute@gmail.com
mailto:inga@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

lazerinės difrakcijos 

tyrimą.  

difrakcijos tyrimui 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Jurgita Cesevičienė, 

8 347 37175, 

jurgita@lzi.lt 

mstl., 

Kėdainių r. 

3. Moksliniai tyrimai, 

susiję su fitožaliavų 

technologijų kūrimu.  

Moksliniai tyrimai ir 

taikomoji veikla 

fitožaliavų kokybei 

nustatyti. 

Moksliniai tyrimai 

ir taikomoji veikla 

fitožaliavų 

kokybei nustatyti 

daugelyje sričių 

(agronomija, 

aplinkotyra ir kt.). 

Alvyra Šlepetienė, 

8 612 43141, 

alvyra@lzi.lt; 

Inga Liaudanskienė, 

8 347 37175, 

inga@lzi.lt; 

Jurgita Cesevičienė, 

8 347 37175, 

jurgita@lzi.lt  

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

4. Klampumo tyrimai. Tyrimai susiję su 

fitožaliavų klampumo 

matavimais. 

Javų miltų  ar 

krakmolo klampos 

nustatymas 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Jurgita Cesevičienė, 

8 347 37175, 

jurgita@lzi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

5. Mėginių paruošimas 

klampumo tyrimui. 

Atliekamas mėginių 

paruošimas prieš 

klampumo tyrimą.  

Mėginiai 

paruošiami 

klampumo tyrimui 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Jurgita Cesevičienė, 

8 347 37175, 

jurgita@lzi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

6. Moksliniai tyrimai, 

susiję su anglies ir 

azoto junginių  

dinamika. 

Anglies ir azoto 

junginių tyrimai 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Moksliniai tyrimai 

ir taikomoji veikla 

daugelyje sričių, 

tokių kaip 

agronomija, 

aplinkotyra ir kt. 

Alvyra Šlepetienė, 

8 612 43141 

alvyra@lzi.lt;  

Kristina Amalevičiūtė, 

kamaleviciute@gmail.com  

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

7. Mėginių paruošimas 

anglies ir azoto 

junginių tyrimui. 

Atliekamas mėginių 

paruošimas dirvožemio 

anglies ir azoto junginių 

tyrimui. 

Dirvožemio 

mėginiai 

paruošiami anglies 

ir azoto junginių 

tyrimui 

Inga Liaudanskienė, 

8 347 37175, 

inga@lzi.lt; 

Kristina Amalevičiūtė 

kamaleviciute@gmail.com  

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

mailto:jurgita@lzi.lt
mailto:alvyra@lzi.lt
mailto:inga@lzi.lt
mailto:jurgita@lzi.lt
mailto:jurgita@lzi.lt
mailto:jurgita@lzi.lt
mailto:alvyra@lzi.lt
mailto:kamaleviciute@gmail.com
mailto:inga@lzi.lt
mailto:kamaleviciute@gmail.com


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

 

8. Dirvožemio mėginio 

smulkinimas iki 

reikalingo dydžio. 

Atliekamas dirvožemio 

mėginio smulkinimas 

iki reikalingo dydžio. 

Dirvožemio 

mėginiai 

paruošiami 

tyrimams 

laboratorinėmis 

sąlygomis 

Alvyra Šlepetienė, 

8 612 43141 

alvyra@lzi.lt  

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

Dirvožemio fizikos ir produktyvumo laboratorija 

1. Dirvožemio fizikinių 

parametrų ištyrimas. 

Dirvožemio drėgmės, 

tankio, kietumo, 

poringumo, porų 

struktūros, laidumo 

vandeniui, 

vandentalpos, 

struktūringumo, 

granuliometrinės 

sudėties nustatymas 

Dirvožemio 

fizikinių savybių 

įvertinimas 

Simona Pranaitienė, 

8 347 37 275, 

simona@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

2. Augalų fotosintezės ir 

dujų apykaitos 

augaluose ir 

dirvožemyje tyrimas 

lauko sąlygomis. 

Augalų lapų 

fotosintezės ir 

fluorescencijos 

nustatymas lauko 

sąlygomis. 

Dirvožemio dujų (H2S, 
CH4, CO2 bei O2) 

emisijos nustatymas 

lauko sąlygomis. 

Fotosintezės ir 

fluorescencijos 

procesų 

stebėjimas. 

Dirvožemio dujų 

(H2S, CH4, CO2 bei 

O2) kiekio 

išsiskyrimo 

fiksavimas. 

Agnė Putramentaitė, 

8 347 37 275, 

agne.putramentaite@lzi.lt  

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

3. Augalų šaknų 

morfologinė analizė. 

 

Augalų šaknų vaizdinis 

analizavimas ir 

morfologinių požymių 

nustatymas 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Augalų šaknų 

vystymosi 

stebėjimas 

Agnė Putramentaitė, 

8 347 37 275, 

agne.putramentaite@lzi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

mailto:alvyra@lzi.lt
mailto:simona@lzi.lt
mailto:agne.putramentaite@lzi.lt
mailto:agne.putramentaite@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

4. Sėklų gyvybingumo ir 

daigumo nustatymas. 

Nustatomas kultūrinių 

augalų ir piktžolių sėklų 

gyvybingumas ir 

daigumas 

laboratorinėmis 

sąlygomis 

Pesticidų poveikio 

kultūriniams 

augalams ir 

piktžolėms 

įvertinimas 

Ona Auškalnienė, 

8 347 37 275, 

ona@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

5. Piktžolių sėklų 

identifikavimas . 

Piktžolių sėklų 

identifikavimas ir jų 

gyvybingumo 

nustatymas 

mikroskopuojant. 

Piktžolių sėklų 

banko dirvoje 

tyrimai 

Irena Deveikytė, 

8 347 37 275, 

irenad@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

 

Kaina 

sutartinė 

 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

6. Įvairių  žemės ūkio 

augalų sėklų iškūlimas 

laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Augalų grūdų – sėklų 

iškūlimas 

Augalų biologinio 

derlingumo 

nustatymas 

Vytautas Seibutis, 

8 347 37 275, 

vytautas@lzi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

7. Sėklų – grūdų 

kokybinių rodiklių 

analizė laboratorijoje. 

Nustatoma įvairių sėklų 

(javų, aliejinių, pupinių 

ir kitų augalų sėklų) 

drėgmė, temperatūra, 

1000 grūdų ir hektolitro 

svoris 

Grūdų kokybės 

įvertinimas 

Gražina Kadžienė, 

8 347 37 275, 

grazina@lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

Ekofiziologijos laboratorija 

1. Augalo 

ekofiziologiniai 

pokyčiai tręšiant juos 

trąšomis / 

biostimuliantais / 

bioorganinės kilmės 

medžiagomis bei  

efektyvumo 

patikrinimas lauko 

sąlygomis. 

Nustatoma augalo 

reakcija į bioorganinės / 

cheminės kilmės 

medžiagas 

laboratorinėmis ir lauko 

sąlygomis. 

 

Gamybiniai, 

moksliniai tyrimai, 

Pritaikymas 

agroversle 

Vita Tilvikienė, 

8 347 37 752 

vita.tilvikiene@lammc.lt; 

Virmantas Povilaitis, 

8 685 57 230 

virmantas@lzi.lt; 

Sigitas Lazauskas,  

8 347 37 37193, 

sigislaz@lzi.lt 

40 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

mailto:ona@lzi.lt
mailto:irenad@lzi.lt
mailto:vytautas@lzi.lt
mailto:vytautas@lzi.lt
mailto:grazina@lzi.lt
mailto:vita.tilvikiene@lammc.lt
mailto:virmantas@lzi.lt
mailto:sigislaz@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

2. Mitybinio tirpalo, 

skirto tręšimui per 

lapus, paruošimas tam 

tikram augalui. 

Paruošiamas 

optimaliausias mitybinis 

tirpalas tam tikrai 

augalų rūšiai tręšimui 

per lapus konkrečiame 

dirvožemyje. 

Gamybiniai, 

moksliniai tyrimai, 

Pritaikymas 

agroversle.    

Virmantas Povilaitis, 

8 685 57 230, 

virmantas@lzi.lt; 

Sigitas Lazauskas, 

8 347 37 193 

sigislaz@lzi.lt 

30 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

3. Per dirvožemį / 

substratą išsiplovusio 

tirpalo paėmimas ir 

cheminė analizė.  

Nustatomas anijonų / 

katijonų kiekis 

pateiktame tirpale. 

Gamybiniai, 

moksliniai tyrimai, 

Pritaikymas 

agroversle. 

Šarūnas Antanaitis,  

8 687 11951, 

sarunas@lzi.lt  

30 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

4. Augalų auginimo 

modeliuojamomis 

aplinkos sąlygomis 

tyrimai. 

Augalų ekofiziologiniai 

tyrimai skirtingos 

temperatūros, drėgmės, 

anglies dvideginio 

koncentracijos 

aplinkoje. 

Moksliniai tyrimai Virmantas Povilaitis, 

8 685 57 230, 

virmantas@lzi.lt; 

Sigitas Lazauskas, 

8 347 37 193, 

sigislaz@lzi.lt; 

Vita Tilvikienė, 

8 347 37 752 

vita.tilvikiene@lammc.lt 

70 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

Javų ir pašarinių augalų genetinio potencialo tyrimo ir plėtros laboratorija 

1. Precizinio kombaino 

nuoma. 

Lauko eksperimentams,  

tiksliam pašarinių 

augalų žaliosios masės 

įvertinimui. 

Tikslus derliaus 

nuėmimas ir 

apskaita 

Vytautas Ruzgas 

834737192 

ruzgas@lzi.lt  

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

2. Tikslus sėklų valymas. Augalų genetinių linijų 

sėklų pavyzdžių 

valymas. 

Augalų genetinių 

linijų sėklų 

pavyzdžių 

valymas 

Vytautas Ruzgas 

834737192 

ruzgas@lzi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Instituto al. 

1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

3. Pavyzdžių cheminėms Sausų medžiagų ir Moksliniai tyrimai Vytautas Ruzgas 50 Kaina Kaina Instituto al. 

mailto:virmantas@lzi.lt
mailto:sigislaz@lzi.lt
mailto:sarunas@lzi.lt
mailto:virmantas@lzi.lt
mailto:sigislaz@lzi.lt
mailto:vita.tilvikiene@lammc.lt
mailto:ruzgas@lzi.lt
mailto:ruzgas@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

analizėms paruošimas. cheminės sudėties 

nustatymui. 

834737192 

ruzgas@lzi.lt 

sutartinė sutartinė 1, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

 Kriobiologijos laboratorija 

1. Biologinių pavyzdžių 

paruošimo metodų 

optimizavimas 

ilgalaikiam saugojimui 

skystame azote. 

Pavyzdžių paruošimas. 

Biologinių pavyzdžių 

(augalų, gyvūnų 

audiniai, bakterijų 

suspensijos ir kt.) 

optimalaus paruošimo 

metodo nustatymas, 

pavyzdžio paruošimas 

ilgalaikiam saugojimui 

skystame azote. 

Biologinių pavyzdžių 

paruošimo ilgalaikiam 

saugojimui mokymas. 

Biologinių 

pavyzdžių 

paruošimas 

ilgalaikiam 

saugojimui, 

mokymai 

Rytis Rugienius,  

8  37 555 253, 

r.rugienius@lsdi.lt; 

Vidmatas Stanys,  

8 37 555 253, 

v.stanys@lsdi.lt; 

Vidmantas Bendokas,  

8 37 555 253,  

v.bendokas@lsdi.lt 

 

32 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

2. Pavyzdžių saugojimas  

skystame azote 

Iš anksto paruoštų 

pavyzdžių saugojimas 

skystame azote. 

Augalų genofondo 

ilgalaikis 

saugojimas 

Rytis Rugienius,  

8 37 555 253, 

r.rugienius@lsdi.lt; 

Vidmatas Stanys,  

8 37 555 253, 

v.stanys@lsdi.lt; 

Vidmantas Bendokas,  

8 37 555 253,  

v.bendokas@lsdi.lt 

720 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

3. Citologiniai augalų 

tyrimai, naudojant 

konfokalinę 

mikroskopiją.  

Augalų ląstelių ir 

audinių morfologiniai 

tyrimai naudojant 

konfokalinę 

mikroskopiją. 

Augalinių ląstelių 

struktūrinių 

pakitimų streso 

metu analizė, 

mokymai 

Gražina Stanienė, 

8 37 555 253, 

g.staniene@lsdi.lt; 

Sidona Sikorskaitė 

Gudžiūnienė 

48 50,0 36,0 Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

mailto:ruzgas@lzi.lt
mailto:r.rugienius@lsdi.lt
mailto:v.stanys@lsdi.lt
mailto:v.bendokas@lsdi.lt
mailto:r.rugienius@lsdi.lt
mailto:v.stanys@lsdi.lt
mailto:v.bendokas@lsdi.lt
mailto:g.staniene@lsdi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

Citologinių augalų 

tyrimų, naudojant 

konfokalinę 

mikroskopiją, mokymas. 

8 37 555 253,  

s.sikorskaitė@lsdi.lt; 

Danas Baniulis 

8 37 555 253,  

d.baniulis@lsdi.lt 

4 Skysto azoto gamyba Gaminamas skystas 

azotas biologinių 

pavyzdžių ilgalaikio 

saugojimo tikslais. 

Biologinių 

pavyzdžių 

ilgalaikis 

saugojimas, 

mokymai, 

pardavimas 

Rytis Rugienius,  

8 37 555 253,  

r.rugienius@lsdi.lt; 

Vidmatas Stanys,  

8 37 555 253, 

v.stanys@lsdi.lt; 

Vidmantas Bendokas,  

8 37 555 253, 

v.bendokas@lsdi.lt 

16 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Sodų g. 5, 

Babtų mstl., 

Kauno r. 

Molekulinių žymeklių laboratorija 

1.  Javų ir pašarinių žolių 

atsparumo šalčiui 

nustatymas. 

Nustatoma  žemiausia 

temperatūra, kurioje 

augalai gali išgyventi 

Moksliniai 

tyrimai, 

pritaikymas 

agroversle 

Andrius Aleliūnas, 

8 347 37638, 

andrius.aleliunas@lzi.lt  

 

40 40,00 35,00  

2. Pašarinių žolių 

poliploidų kūrimas. 

Produktyvesnių 

tetraploidinių augalų 

indukcija iš diploidinių 

Moksliniai 

tyrimai, 

pritaikymas 

agroversle 

(selekcijoje) 

Gražina Statkevičiūtė 

8 347 37638, 

grazinastat@lzi.lt 

40 102,00 90,00 Stoties g. 2, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

3. Kviečių dvigubų 

haploidų kūrimas. 

Dvigubi haploidai 

gaunami atliekant 

kviečių×kukurūzų 

kryžminimus, siekiant 

išgryninti norimus 

agromorfologinius 

kviečių požymius 

Pritaikymas 

agroversle 

(selekcijoje) 

Kristina Jonavičienė 

8 347 37638, 

kristinaja@lzi.lt 

40 100,00 88,00 Stoties g. 2, 

Akademijos 

mstl., 

Kėdainių r. 

Regionų žemdirbystės sistemų laboratorija 

mailto:s.sikorskaitė@lsdi.lt
mailto:d.baniulis@lsdi.lt
mailto:r.rugienius@lsdi.lt
mailto:v.stanys@lsdi.lt
mailto:v.bendokas@lsdi.lt
mailto:andrius.aleliunas@lzi.lt
mailto:grazinastat@lzi.lt
mailto:kristinaja@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

1. Policiklinių aromatinių 

angliavandenilių 

nustatymas 

dirvožemyje, 

organinėse trąšose 

Nustatoma 6 

pagrindinių policiklinių 

aromatinių 

angliavandenilių 

homologų kiekiai 

dirvožemyje ir 

kompostuose bei 

atliekose 

Dirvožemio, 

kompostų taršos ir 

kokybės tyrimas 

Karolina Gvildienė, 

8 37 311 520,  

aplinka@agrolab.lt; 

Karolina Barčauskaitė,  

8 37 311 520, 

aplinka@agrolab.lt  

 

4 121,69 109,52 Savanorių 

pr. 287, 

Kaunas 

2.  Aflatoksinų nustatymas Aflatoksinų B1, B 2 , G 1, 

G2  nustatymas 

vaistažolėse ir 

pašaruose. 

Vaistažolių ir 

pašarų kokybės ir 

taršos tyrimas 

Karolina Gvildienė, 

8 37 311 520,  

aplinka@agrolab.lt; 

Karolina Barčauskaitė,  

8 37 311 520, 

aplinka@agrolab.lt 

4 46,68 42,01 Savanorių 

pr. 287, 

Kaunas 

3.  Jonų nustatymas 

vandenyje ir 

vandeninėje ištraukoje 

Naudojama bromidų, 

chloridų, floridų, nitratų, 

nitritų, fosfatų, sulfatų 

bei kalio,natrio,kalcio, 

magnio kiekių 

nustatymas 

Vandens ir 

nuotekų taršos ir 

kokybės tyrimas 

Karolina Gvildienė, 

8 37 311 520,  

aplinka@agrolab.lt; 

Karolina Barčauskaitė,  

8 37 311 520, 

aplinka@agrolab.lt 

4 48,69 43,82 Savanorių 

pr. 287, 

Kaunas 

4. Chlororganinių 

junginių (pesticidų) 

likučių nustatymas  

 

Chlororganinių junginių 

(pesticidų) likučių 

nustatymas vandenyje ir 

dirvožemyje 

Vandens ir 

dirvožemio taršos 

pesticidais tyrimas 

Karolina Gvildienė, 

8 37 311 520,  

aplinka@agrolab.lt; 

Karolina Barčauskaitė,  

8 37 311 520, 

aplinka@agrolab.lt 

4 97,35 87,61 Savanorių 

pr. 287, 

Kaunas 

5. Dirvožemio oro srautų, 

drėgnio, agregatų 

stabilumo ir vandens 

infiltracijos greičio 

nustatymas. 

Tiriama dirvožemio 

pagrindiniai našumo 

parametrai – oro srautai, 

drėgnis, struktūra ir 

agregatų stabilumas bei 

infiltracijos greitis. 

Žemės ūkio 

verslui paslaugų 

teikimas:  

dirvožemio 

našumo parametrų 

įvertinimas – 

struktūrai, 

Laura Masilionytė, 

8 682 46874, 

laura.masilionyte@gmail.c

om; 

Antanas Satkus, 

8 698 53199, 

antanas.satkus@gmail.co

100 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Karpių 1, 

Joniškėlis, 

Pasvalio r. 

mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:aplinka@agrolab.lt
mailto:laura.masilionyte@gmail.com
mailto:laura.masilionyte@gmail.com
mailto:antanas.satkus@gmail.com


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

agregatų 

stabilumui ir 

infiltracijos 

greičiui nustatyti. 

m 

 

6. Dirvožemio organinės 

medžiagos skaidymosi 

intensyvumo ir augalų 

fotosintezės aktyvumo 

CO2 analizatoriumi 

nustatymas. 

Dirvožemio organinės 

medžiagos skaidymosi 

intensyvumo ir augalų 

fotosintezės aktyvumo 

tyrimai, sudarantys 

galimybę išaiškinti 

įvairių technologijų 

įtaką dirvožemio 

degradacijai 

Žemės ūkio 

verslui paslaugų 

teikimas: 

dirvožemio 

organinės 

medžiagos 

skaidymosi 

intensyvumo ir 

augalų 

fotosintezės 

aktyvumo tyrimai. 

Laura Masilionytė, 

8 682 46874, 

laura.masilionyte@gmail.c

om; 

Antanas Satkus, 

869853199, 

antanas.satkus@gmail.co

m 

 

100  Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Karpių 1,  

Joniškėlis, 

Pasvalio r. 

7.  Precizinė žemės ūkio 

augalų sėklų sėja 

tiksliųjų lauko 

eksperimentų 

įrengimui. 

Žemės paruošimas ir 

augalų precizinė sėja, 

užtikrinanti optimalų 

sudygimą 

nepriklausomai nuo 

meteorologinių sąlygų 

Žemės ūkio 

verslui paslaugų 

teikimas: 

smulkiasėklių 

augalų precizinė 

sėja, užtikrinanti 

optimalų 

sudygimą bet 

kuriomis 

meteorologinėmis 

sąlygomis  

Antanas Satkus 

869853199, 

antanas.satkus@gmail.co

m 

 

150 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Karpių 1, 

Joniškėlis, 

Pasvalio r. 

8. Dujų apykaitos tyrimas 

dirvožemyje. 

CO2 kiekio tyrimas 

dirvožemyje lauko 

sąlygomis. 

CO2 kiekio 

fiksavimas 

dirvožemyje. 

Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt; 

Danutė Karčauskienė,  

8 671 34605, 

danute.karcauskiene@v

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

mailto:antanas.satkus@gmail.com
mailto:laura.masilionyte@gmail.com
mailto:laura.masilionyte@gmail.com
mailto:antanas.satkus@gmail.com
mailto:antanas.satkus@gmail.com
mailto:antanas.satkus@gmail.com
mailto:antanas.satkus@gmail.com
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

ezaiciai.lzi.lt;  
Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt; 

9. Dirvožemio šlyties 

pasipriešinimo tyrimas. 

Dirvožemio 

pasipriešinimo spūdžio 

matavimas lauko 

sąlygomis.   

Dirvožemio 

pasipriešinimo 

jėgos fiksavimas. 

Danutė Karčauskienė,  

8 671 34605, 

danute.karcauskiene@v

ezaiciai.lzi.lt;  
Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt; 

Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt 

 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

10. Dirvožemio struktūros 

tyrimas laboratorijoje. 

Dirvožemio sausas ir 

šlapias sijojimas, 

nustatant agregatinę 

dirvožemio sudėtį bei 

agregatų patvarumą 

vandens poveikiui. 

Dirvožemio 

agregatinės 

sudėties ir 

agregatų 

patvarumo 

vandenyje analizė.   

Danutė Karčauskienė,  

8 671 34605, 

danute.karcauskiene@v

ezaiciai.lzi.lt;  
Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt; 

Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt 

25 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

11. Dirvožemio kietumo 

tyrimas lauko 

sąlygomis. 

Dirvožemio kietumo 

nustatymas dirvožemio 

profilyje  parenkant 

specialius antgalius 

pagal dirvožemio 

Kietumo 

fiksavimas 

skirtinguose 

dirvožemio 

profilio gyliuose. 

Danutė Karčauskienė,  

8 671 34605, 

danute.karcauskiene@v

ezaiciai.lzi.lt;  
Gintaras Šiaudinis, 

 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

granuliometrinę sudėtį ir 

organinės medžiagos 

kiekį.  

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt; 

Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt 

12. Dirvožemio deguonies 

analizė. 

Dirvožemio deguonies 

kiekio nustatymas lauko 

sąlygomis, siekiant 

įvertinti deguonies 

apykaitą dirvožemyje. 

Deguonies kiekio 

fiksavimas. 

Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt; 

Danutė Karčauskienė,  

8 671 34605, 

danute.karcauskiene@v

ezaiciai.lzi.lt;  
Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt 

 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

13. Dirvožemio rūgštumo 

ir elektrinio laidumo 

nustatymas. 

Dirvožemio rūgštumo ir 

elektrinio laidumo 

analizė laboratorinėmis 

sąlygomis. 

Dirvožemio  pH  

ir, elektrinio 

laidumo,  

fiksavimas. 

Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt; 

Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt  

300 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

14. Dirvožemio mėginių 

malimas. 

Dirvožemio mėginių 

malimas iki reikalingo 

frakcijos stambumo 

analizėms atlikti. 

Dirvožemio 

smulkinimas 

analizių atlikimui. 

Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt; 

Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt  

100 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

15. Įvairių indų, Laboratorinių indų, Laboratorinių Regina Repšienė, 500 Kaina Kaina Gargždų 29, 

mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
mailto:danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt
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mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

instrumentų, ir 

medžiagų sterilinimas 

laboratorinėmis 

sąlygomis moksliniams 

tyrimams ir gumbelinių 

bakterijų preparato 

ruošimui. 

instrumentų, kultūrų 

terpių bei skysčių 

sterilizavimas. 

indų, instrumentų, 

kultūrų terpių bei 

skysčių 

sterilizavimas 

mikrobiologinėms 

analizėms atlikti. 

Gaminamas 

gumbelinių 

bakterijų 

preparatas 

atskiriems pupinių 

šeimos augalams. 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt; 

Gintaras Šiaudinis, 

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt  

sutartinė sutartinė Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

16. Augalų lapų paviršiaus 

ploto nustatymas. 

Augalų asimiliacinio 

paviršiaus (lapų ploto, 

ilgio, pločio) nustatymas 

vegetacijos metu. 

Augalų 

asimiliacinio 

paviršiaus 

įvertinimas 

vegetacijos metu. 

Gintaras Šiaudinis,  

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt  

 

 

150 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

17. Augalinių ir 

dirvožemio mėginių 

džiovinimas. 

Augalinių ir dirvožemio 

mėginių džiovinimas iki 

reikalingo drėgmės 

kiekio ir sausųjų 

medžiagų nustatymui. 

Dirvožemio ir 

augalinių mėginių 

išdžiovinimas.  

Regina Repšienė, 

8 615 67291, 

regina.repsiene@vezaiciai.

lzi.lt 

 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Gargždų 29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

18. Mobiliosios 

laboratorijos 

transportavimas. 

Laboratorinių prietaisų, 

paimtų dirvožemio ir 

augalinių mėginių  

transportavimas. 

Laboratorinių 

prietaisų ir 

mėginių 

pristatymas į lauko 

tyrimo ir analizės 

atlikimo vietą. 

Gintaras Šiaudinis,  

8 68714700, 

gintaras.siaudinis@lzi.lt  

 

 

150 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

 Gargždų 

29, 

Vėžaičiai, 

Klaipėdos r. 

Plantacinės miškininkystės laboratorija 

1. Miško augalų 

auginimo 

modeliuojamomis 

aplinkos sąlygomis 

Miško medžių rūšių, 

populiacijų, šeimų ir 

klonų augimo ir 

biomasės pasiskirstymo 

Įvairių veiksnių 

įtakos medžiams 

moksliniai tyrimai 

Alfas Pliūra 

868267811 

alfas.pliura@mi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Girionys,  

Kauno r. 

mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt
mailto:gintaras.siaudinis@lzi.lt
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Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

tyrimai. rodiklių, fotosintezės, 

vandens išgarinimo, 

asimiliacinio paviršiaus 

ir kt. rodiklių tyrimai 

klimatinėse sąlygose 

veikiant 

temperatūriniams, 

drėgmės, CO2 

koncentracijos, UV 

spinduliuotės, O3 

koncentracijos ir kt. 

veiksniams. 

2. Miško medžių 

sutrumpintos apyvartos 

želdiniams veisti 

selekcionuojamų 

palikuonių šeimų ar 

klonų ekspress 

testavimas 

juvenaliniame amžiuje 

stresinėmis sąlygomis.  

Miško medžių klonų ir 

veislių augimo ir 

biomasės pasiskirstymo 

rodiklių, fotosintezės, 

vandens išgarinimo, 

asimiliacinio paviršiaus 

ir kt. rodiklių tyrimai 

lauko bandymuose ir 

klimatinėse kamerose 

juos veikiant 

temperatūriniams, 

drėgmės, CO2 

koncentracijos, UV 

spinduliuotės, O3 

koncentracijos ir kt. 

veiksniams. 

Taikomieji tyrimai 

- medžių 

selekcinis 

įvertinimas 

Valda Gudynaitė 

861630488 

gudynaitev@gmail.com 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Girionys,  

Kauno r. 

3. Ekogenetinių 

charakteristikų tyrimai 

bei sėklų 

stratifikavimas ir 

sudaiginimas. 

Miško medžių 

dauginamosios 

medžiagos šaknijimosi, 

augimo ir biomasės 

pasiskirstymo rodiklių, 

Įvairių veiksnių 

įtakos medžių 

dauginamajai 

medžiagai 

moksliniai tyrimai 

Vytautas Suchockas 

868235986 

v.suchockas@mi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Liepų 1, 

Girionys, 

Kauno r. 

mailto:gudynaitev@gmail.com
mailto:v.suchockas@mi.lt


Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Tikslus paslaugos 

aprašymas 

Panaudojimo 

galimybės 

(konkrečios 

veiklos) 

Personalas, teikiantis 

paslaugą (vardas, pavardė, 

tel., el. paštas) 

Paslaugos 

teikimo 

laikas, 

skiriamas 

atvirai 

prieigai (val. 

per mėn.) 

Paslaugos naudojimosi 

įkainiai (Eur už val.) 
Paslaugos 

teikimo 

vieta 

(adresas) 
Taikant 

visą kainą 

Taikant 

lengvatines 

sąlygas 

fotosintezės, vandens 

išgarinimo, 

asimiliacinio paviršiaus 

ir kt. rodiklių tyrimai 

klimatinėse kamerose 

skirtingomis aplinkos 

sąlygomis 

4. Miško medžių augimo 

fiziologinių rodiklių 

pokyčių tyrimai. 

Miško medžių rūšių, 

populiacijų, šeimų ir 

klonų dendrometrinių 

rodiklių, fotosintezės, 

kvėpavimo, vandens 

išgarinimo ir 

asimiliacinio paviršiaus 

tyrimai lauko 

bandymuose naudojant 

mobilius prietaisus 

Įvairių veiksnių 

įtakos medžiams 

moksliniai tyrimai 

Alfas Pliūra 

868267811 

alfas.pliura@mi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Liepų 1, 

Girionys, 

Kauno r. 

5. Dirvožemio 

hidrofizikinių savybių 

įvertinimas. 

Dirvožemio 

hidrofizikinių savybių 

įvertinimas naudojant 

mobilius prietaisus 

Dirvožemio 

hidrofizikinių 

savybių tyrimai 

Vytautas Suchockas 

868235986 

v.suchockas@mi.lt 

50 Kaina 

sutartinė 

Kaina 

sutartinė 

Liepų 1, 

Girionys, 

Kauno r. 

 

mailto:alfas.pliura@mi.lt
mailto:v.suchockas@mi.lt

