
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 

Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro paslaugos 

Agrobiologijos laboratorija 

1. Augalų auginimas  

reguliuojamo klimato 

kameroje 

Augalų auginimas 

reguliuojamo klimato 

kamerose. Drėgmės 

kitimo ribos 20-90 %, 

temperatūros kitimo 

ribos +3° C iki +90° C. 

Vienu metu galima 

vykdyti  eksperimentus 

5 klimatinėse kamerose. 

Augimo 

intensyvumo, 

naudojamų augalų 

apsaugos ar 

augimo 

reguliavimo 

priemonių 

efektyvumo 

tyrimai ir kt. 

Vita Tilvikienė,   

8 620 84 643, 

vita.tilvikiene@lammc.lt  

80 sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

2. Pelenų kiekio 

nustatymas 

Pelenų kiekio 

nustatymas augalinėje 

biomasėje, dirvožemyje 

ir kituose objektuose 

Augalų tyrimai Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80 3,7 €/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

3. Drėgmės kiekio 

nustatymas 

Drėgmės kiekio 

nustatymas augalų 

biomasėje ir 

dirvožemyje 

Augalų ir 

dirvožemio 

tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 8 

601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80 2,50 

€/mėg 

sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

4. Sunkiųjų metalų su 

ICP-MS (Cd, Cr, Ni, 

Pb, Cu, Zn) 6 elementų 

nustatymas 

Sunkiųjų metalų 

nustatymas 

dirvožemyje, augalų 

biomasėje, vandenyje ir 

kitose žaliavose. 

Aptikimo ribos ng L
-1 

Taršos sunkiaisiais 

metalais tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80 38€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

5. Sunkiųjų metalų ICP-

MS (Cd, Cr, Ni, Pb, 

Cu, Zn) 5 elementų 

Sunkiųjų metalų 

nustatymas 

dirvožemyje, augalų 

Taršos sunkiaisiais 

metalais tyrimai 

Karolina Barčauskaitė 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

80 34€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 
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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 

nustatymas biomasėje, vandenyje ir 

kitose žaliavose. 

Aptikimo ribos ng L
-1

. 

mmc.lt 

6. Sunkiųjų metalų ICP-

MS (Cd, Cr, Ni, Pb, 

Cu, Zn) 4 elementų 

nustatymas 

Sunkiųjų metalų 

nustatymas 

dirvožemyje, augalų 

biomasėje, vandenyje ir 

kitose žaliavose. 

Aptikimo ribos ng L
-1

. 

 Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80 29€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

7. Sunkiųjų metalų ICP-

MS (Cd, Cr, Ni, Pb, 

Cu, Zn) 3 elementų 

nustatymas 

Sunkiųjų metalų 

nustatymas 

dirvožemyje, augalų 

biomasėje, vandenyje ir 

kitose žaliavose. 

Aptikimo ribos ng L
-1

. 

Taršos sunkiaisiais 

metalais tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  23€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

8. Sunkiųjų metalų ICP-

MS (Cd, Cr, Ni, Pb, 

Cu, Zn) 2 elementų 

nustatymas 

Sunkiųjų metalų 

nustatymas 

dirvožemyje, augalų 

biomasėje, vandenyje ir 

kitose žaliavose. 

Aptikimo ribos ng L
-1

. 

Taršos sunkiaisiais 

metalais tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 8 

601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  17€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

9. Sunkiųjų metalų ICP-

MS (Cd, Cr, Ni, Pb, 

Cu, Zn) 1 elemento 

nustatymas 

Sunkiųjų metalų 

nustatymas 

dirvožemyje, augalų 

biomasėje, vandenyje ir 

kitose žaliavose. 

Aptikimo ribos ng L
-1

. 

Taršos sunkiaisiais 

metalais tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  10€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

10. Elementų nustatymas 

ICP-MS : Al, As, Ba, 

Cd, Co, Cr, Cu, Li, Ni, 

Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, 

Cu, Li, Ni, P, Pb, Se, St, 

V, Zn, Ca, Mg, K, Na 

Įvairių žaliavų ir 

produktų kokybės 

tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

80  sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 
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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 

P, Pb, Se, St, V, Zn, 

Ca, Mg, K, Na 

nustatymas 

dirvožemyje, augaluose, 

kitos rūšies biomasėje ar 

produktuose 

mmc.lt 

11. Elementinės sudėties 

nustatymas ICP-MS 

ICP-MS yra prietaisas, 

nustatantis elementinė 

sudėtį. Galima įvertinti 

visus cheminius 

elementus. Dėl poreikių 

ir sąlygų prašome 

kreiptis telefonu ar el. 

paštu. 

Elementinė 

dirvožemio, 

žaliavų ar 

produktų sudėties 

analizė. 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

12. Gyvsidabrio (Hg) 

kiekio nustatymas ICP-

MS 

Gyvsidabrio (Hg) kiekio 

nustatymas 

dirvožemyje, augaluose, 

kitos rūšies biomasėje ar 

produktuose 

Įvairių žaliavų 

kokybės tyrimai 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  20€/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

13. Raman spektro 

užrašymas 

Nedestrukcinė cheminių 

junginių analizė 

žaliavoje ir produktuose, 

naudojantis Raman 

spektrometru. 

Įvairių cheminių 

procesų, 

vykstančių 

žaliavoje ar 

produktuose 

tyrimas 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

 Nivalenolo kiekio 

nustatymas UPLC-

MS/MS 

Kiekybinis arba 

kokybinis nivalenolio 

nustatymas grūduise ir 

kituose augalinės kilmės 

produktuose. 

 Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  100 €/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

14. Mėginių 

mineralizavimas 

Mėginių paruošimas 

tolimesnėms analizėms. 

Mėginių 

mineralizavimas - 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

80  sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 
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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 

MARS 

mineralizatoriumi  

paruošimas 

tolimesnėms 

analizėms.  

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

Kauno r. 

15. CNS nustatymas 

CHNS-O 

analizatoriumi 

CNS nustatymas 

dirvožemyje, augalų ir 

kitoje biomasėje 

Kokybinė 

dirvožemio ir kitų 

žaliavų analizė 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  15 €/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

16. CHNS-O nustatymas 

CHNS-O 

analizatoriumi 

CHNS-O nustatymas 

CHNS-O analizatoriumi 

Biomasės 

kokybinis 

vertinimas 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  22 €/mėg sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

17. Analizės 

chromatografu GC-MS 

Atliekamos įvairios 

analizės GC-MS 

chromatografu. Dėl 

poreikių prašome 

kreiptis elektroninių 

paštu ar telefonu. 

Kiekybinė ir 

kokybinė įvairių 

medžiagų analizė 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

18. Analizės UPLC-

MS/MS  

Atliekamos įvairios 

analizės UPLC-MS/MS 

chromatografu. Dėl 

poreikių prašome 

kreiptis elektroninių 

paštu ar telefonu. 

Kokybinė ir 

kiekybinė įvairių 

medžiagų analizė 

Karolina Barčauskaitė, 

8 601 05 056, 

karolina.barcauskaite@la

mmc.lt 

80  sutartinė sutartinė Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

Mikrobiologijos laboratorija 

1. Mikroobjektų tyrimai 

fluorescenciniu 

mikroskopu (kai 

vartotojas pageidauja 

gauti atvirą prieigą be 

APC personalo 

Mikroorganizmų ir 

patologinės medžiagos 

paviršiaus ir vidinės 

struktūros morfologiniai 

tyrimai ir vaizdų 

fotografavimas. 

Mikroorganizmų ir 

jų sudėtinių dalių 

stebėsenos 

tyrimams 

naudojant 

fluorescencinius 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt 

50,25 1,00 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 
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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 

dalyvavimo dažus.  

2. Mikroobjektų tyrimai 

fluorescenciniu 

mikroskopu (kai 

vartotojas pageidauja 

gauti atvirą prieigą su 

APC personalo 

dalyvavimu 

Mikroorganizmų ir 

patologinės medžiagos 

paviršiaus ir vidinės 

struktūros morfologiniai 

tyrimai ir vaizdų 

fotografavimas. 

Mikroorganizmų ir 

jų sudėtinių dalių 

stebėsenos 

tyrimams 

naudojant 

fluorescencinius 

dažus.  

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt 

50,25 7,05 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

3. Mikroobjektų tyrimai 

optiniu mikroskopu 

(kai vartotojas 

pageidauja gauti atvirą 

prieigą be APC 

personalo dalyvavimo 

Mikroorganizmų ir 

patologinės medžiagos 

paviršiaus ir vidinės 

struktūros morfologiniai 

tyrimai ir vaizdų 

fotografavimas. 

Mikroorganizmų 

stebėsenos ir 

morfologijos 

tyrimams. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt 

50,25 0,40 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

4. Mikroobjektų tyrimai 

optiniu mikroskopu 

(kai vartotojas 

pageidauja gauti atvirą 

prieigą su APC 

personalo dalyvavimu 

Mikroorganizmų ir 

patologinės medžiagos 

paviršiaus ir vidinės 

struktūros morfologiniai 

tyrimai ir vaizdų 

fotografavimas 

Mikroorganizmų 

stebėsenos ir 

morfologijos 

tyrimams. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt 

50,25 6,45 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

5. Bandinio paviršiaus ir 

elementinės sudėties 

analizė naudojant 

elektroninį mikroskopą 

(SEM Quanta 650) su 

EDS spektrometru 

(Bruker Qantax 200) 

(kai vartotojas 

pageidauja gauti atvirą 

prieigą be APC 

Mikroorganizmų ir 

patologinės medžiagos 

paviršiaus ir vidinės 

struktūros morfologiniai 

tyrimai ir vaizdų 

fotografavimas. 

Bandinių elementinės 

sudėties nustatymas. 

Elektrai laidžių ir 

nelaidžių bei su 

aukštu vakuumu 

nesuderinamų 

bandinių 

vizualinei analizei 

antrinių elektrodų 

(SE) ir atspindėtų 

antrinių elektrodų 

(BSE) vaizdų 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt 

50,25 23,00 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 
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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 

personalo dalyvavimu) metodu bei 

elementinės 

sudėties (EDS) 

analizei 

aukštame ir 

žemame vakuume. 

6. Bandinio paviršiaus ir 

elementinės sudėties 

analizė naudojant 

elektroninį mikroskopą 

(SEM Quanta 650) su 

EDS spektrometru 

(Bruker Qantax 200) 

(kai vartotojas 

pageidauja gauti atvirą 

prieigą su APC 

personalo dalyvavimu) 

Mikroorganizmų ir 

patologinės medžiagos 

paviršiaus ir vidinės 

struktūros morfologiniai 

tyrimai ir vaizdų 

fotografavimas. 

Bandinių elementinės 

sudėties nustatymas. 

Elektrai laidžių ir 

nelaidžių bei su 

aukštu vakuumu 

nesuderinamų 

bandinių 

vizualinei analizei 

antrinių elektrodų 

(SE) ir atspindėtų 

antrinių elektrodų 

(BSE) vaizdų 

metodu bei 

elementinės 

sudėties (EDS) 

analizei 

aukštame ir 

žemame vakuume. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt 

50,25 29,05 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

7. Mielių ir pelėsinių 

grybų kolonijas 

sudarančių vienetų 

skaičiaus nustatymas  

Įvertinamas mielių ir 

pelėsinių grybų 

kolonijas formuojančių 

pradų kiekis 1 grame 

tiriamo mėginio. 

Mielių ir pelėsinių 

grybų kiekybinis 

įvertinimas 

biologinės kilmės 

bandiniuose. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt; 

Lina Milvydienė, 

lnmilvydiene0@gmail.co

m 

50,25 
8,70 

 
- 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

8. Bakterijų kolonijas Įvertinamas bakterijų Bakterijų Renata Žvirdauskienė, 50,25 7,30 - Studentų g. 15 a 

mailto:skaidre.suproniene@lammc.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 

sudarančių vienetų 

skaičiaus nustatymas  

kolonijas formuojančių 

pradų kiekis 1 grame 

tiriamo mėginio. 

kiekybiniam 

įvertinimui 

biologinės kilmės 

bandiniuose. 

8 685 30 442, 

renata.zvirdauskiene@lam

mc.lt; 

Jurgita Kelpšienė, 

jurgita.kalpsiene@lammc.l

t; 

Lina Milvydienė, 

lnmilvydiene0@gmail.co

m 

 Akademija, 

Kauno r. 

9. Grūdų užsikrėtimo 

patogenų nustatymas 

(vidinė infekcija) 

Įvertinamas patogeno 

infekcijos lygis 

sterilintuose grūduose. 

Fitopatogenų 

kiekybiniam 

įvertinimui grūdų/ 

sėklų vidiniuose 

audiniuose. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt; 

Lina Milvydienė, 

lnmilvydiene0@gmail.co

m 

50,25 4,90 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

10. Grūdų užsikrėtimo 

patogenų nustatymas 

(bendra infekcija) 

Įvertinamas patogeno 

infekcijos lygis 

nesterilintuose 

grūduose. 

Fitopatogenų 

kiekybinis 

įvertinimui 

grūduose/ sėklose. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt; 

Lina Milvydienė, 

lnmilvydiene0@gmail.co

m 

50,25 10,90 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

11. Koliforminės 

bakterijos (labiausiai 

tikėtinas skaičius)  

Koliforminių bakterijų 

aptikimo ir skaičiavimo 

metodas maiste ir 

pašaruose. 

 

Koliforminių 

bakterijų 

kiekybiniam 

įvertinimui 

biologinės kilmės 

bandiniuose. 

Renata Žvirdauskienė, 

8 685 30 442, 

renata.zvirdauskiene@lam

mc.lt 

 

50,25 10,15 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

12. Koliforminės Bendrasis koliforminių Koliforminių Renata Žvirdauskienė, 50,25 5,20 4,25 Studentų g. 15 a 

mailto:renata.zvirdauskiene@gmail.com
mailto:renata.zvirdauskiene@gmail.com
mailto:jurgita.kalpsiene@lammc.lt
mailto:jurgita.kalpsiene@lammc.lt
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.lt
mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.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 

bakterijos (skaičius)  bakterijų skaičiavimo 

metodas maiste ir 

pašaruose. 

bakterijų 

kiekybiniam 

įvertinimui 

biologinės kilmės 

bandiniuose. 

8 685 30 442, 

renata.zvirdauskiene@lam

mc.lt 

 

(≥ 100 

bandinių) 

Akademija, 

Kauno r. 

13. Bakterijų išskyrimas ir 

išgryninimas 

Monosporinės bakterijų 

kolonijos paruošimas. 

Įvairiems 

tyrimams kur 

reikalingos grynos 

bakterijų kultūros. 

Renata Žvirdauskienė, 

8 685 30 442, 

renata.zvirdauskiene@lam

mc.lt; 

Jurgita Kelpšienė, 

jurgita.kalpsiene@lammc.l

t 

50,25 19,95 

15,80 

(≥ 100 

bandinių) 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

14. Mikromicetų ir mielių 

išskyrimas ir 

išgryninimas 

Monosporinės grybų ir 

mielių kolonijos 

paruošimas. 

Įvairiems 

tyrimams kur 

reikalingos grynos 

mikromicetų ir 

mielių kultūros. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt; 

Lina Milvydienė, 

lnmilvydiene0@gmail.co

m 

50,25 5,60 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

15. Fitopatogeno 

identifikavimas pagal 

morfologinius 

požymius 

Fitopatogeno genties/ 

Fusarium rūšies 

nustatymas. 

Fitopatogenų 

identifikavimui. 

Skaidrė Supronienė, 

8 674 48 255, 

skaidre.suproniene@lamm

c.lt; 

Lina Milvydienė, 

lnmilvydiene0@gmail.co

m, 

50,25 6,70 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

16. Bakterijų fungicidinio 

aktyvumo įvertinimas 

(1 padermė, 1 

koncentracija) 

Baktericidinio ir 

fungicidinio aktyvumo 

įvertinimas (naudojant 

patogeninių bakterijų ir 

Įvairių 

mikroorganizmų 

ar apsaugos 

produktų 

Renata Žvirdauskienė, 

8 685 30 442, 

renata.zvirdauskiene@lam

mc.lt 

50,25 50,00 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.lt
mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.lt
mailto:renata.zvirdauskiene@gmail.com
mailto:renata.zvirdauskiene@gmail.com
mailto:jurgita.kalpsiene@lammc.lt
mailto:jurgita.kalpsiene@lammc.lt
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:skaidre.suproniene@lammc.lt
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:lnmilvydiene0@gmail.com
mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.lt
mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.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 

grybų padermes). antibakterinių ir 

antigrybinių 

savybių tyrimams. 

 

17. Dirvožemio 

mikroorganizmų 

fiziologinis 

profiliavimas Biolog 

sistema 

Dirvožemio 

mikroorganizmų 

funkcinės įvairovės 

įvertinimas pagal 

anglies šaltinių 

katabolizmą. 

Dirvožemio 

mikroorganizmų 

funkcinės 

įvairovės 

įvertinimui. 

Renata Žvirdauskienė, 

8 685 30 442, 

renata.zvirdauskiene@lam

mc.lt 

 

50,25 36,49 - 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

Biologinių žymeklių laboratorija 

1. Kiekybinė realaus 

laiko PGR analizė 

Analizė atliekama 

realaus laiko PGR 

termocikleriu 

Mastercycler ep realplex 

(Eppendorf). 

Fluorescencijos 

detekcija 520 nm (FAM, 

SYBR) ir 550 nm (VIC, 

JOE).  

Genų raiškos arba 

kiekybinė DNR 

analizė 

Inga Tamošiūnė,  

8 37 55 52 53, 

i.milute@lsdi.lt 

10 100 50 J351 lab. 

Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

 

2. DNR ir RNR   analizė 

kapiliarinės 

elektroforezės metodu  

kapiliarinės 

elektroforezės 

analizatoriumi MultiNA 

MCE-202 (Shimadzu) 

analizuojami grynos 

DNR ar RNR 

pavyzdžiai arba PGR 

produktai tiesiogiai po 

PGR reakcijos.  

DNR ir RNR 

dydžio ir 

kiekybinė analizė. 

Metodas leidžia 

įvertini RNR 

pavyzdžių kokybę 

pagal 18S ir 28S 

rRNR kiekybinį 

santykį.  

Danas Baniulis, 

8 37 55 52 53, 

d.baniulis@lsdi.lt 

10 30 10 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

3. Baltymų analizė 

diferencinės dvikryptės 

Baltymų pavyzdžiai 

paruošiami fenolio 

Proteomos tyrimai  Danas Baniulis 

8 37 555253, 

10 100 50 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.lt
mailto:renata.zvirdauskiene@lammc.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 

elektroforezės metodu  ekstrakcijos metodu ir 

analizuojami dvikryptės 

elektroforezės sistema 

(Ettan IPGphor ir Ettan 

DALTsix (GE 

Healthcare) panaudojant  

diferencinės gelių 

analizės (DIGE) 

metodą. Gelių analizė 

atliekama Typhoon 

FLA9000 skaneriu ir 

DeCyder programine 

įranga (GE Healthcare).  

d.baniulis@lsdi.lt Kauno r. 

4. Baltymų 

identifikavimas skysčių 

chromatografijos ir 

ultra-didelės raiškos 

masių spektrometrijos 

metodu  

Baltymai skaidomi 

tripsinu ir analizuojami 

skysčių 

chromatografijos bei 

masių spektrometrijos 

metodu panaudojant 

Dionex 3000 RSLC 

(Thermo-Scientific) ir 

Maxis 4G (Bruker-

Daltonics) sistemą. 

Peptidai identifikuojami 

panaudojant Mascot 

programinę įrangą 

(Matrix Science).  

Baltymų 

identifikavimas ir 

kiekybinė analizė 

Perttu Haimi, 

8 37 55 52 53, 

p.haimi@lsdi.lt 

10 250 100 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

5. Mažos molekulinės 

masės junginių analizė 

skysčių 

Junginiai analizuojant 

skysčių 

chromatografijos bei 

Lipidų ir kitų 

mažos 

molekulinės masės 

Perttu Haimi, 

8 37 55 52 53, 

p.haimi@lsdi.lt 

10 250 100 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 



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 

chromatografijos ir 

ultra-didelės raiškos 

masių spektrometrijos 

metodu  

masių spektrometrijos 

metodu panaudojant 

Acquity UPLC (Waters) 

ir Maxis 4G (Bruker-

Daltonics) sistemą  

junginių 

identifikavimas ir 

kiekybinė analizė. 

6. Metagenominis 16S 

RNR geno sekoskaitos 

tyrimas 

Naujos kartos 

sekoskaita IonTorrent 

PGM ir Ion One Touch 

2 įranga (Applied 

Biosystems).  

 

Mikroorganizmų 

sudėties 

metagenominiai 

tyrimai 16S RNR 

geno sekoskaitos 

metodu. 

Inga Tamošiūnė,  

8 37 55 52 53, 

i.milute@lsdi.lt 

10 300 100 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

7. Kiekybinė analizė 

fluorescencijos metodu  

Fluorescencijos analizė 

fluorimetru LS-55 

(Perkin-Elmer) 

kiuvetėse, 96 šulinėlių 

lėkštelėse, bei  kinetiniai 

matavimai 

termostatuojamose 

sąlygose.  

 

Aktyvių deguonies  

(vandenilio 

peroksido, 

superoksido) 

kiekybinė analizė 

tirpaluose ir 

ląstelėse; ląstelių 

gyvybingumo ir 

metabolinio 

aktyvumo analizė. 

Inga Tamošiūnė,  

8 37 55 52 53, 

i.milute@lsdi.lt 

10 30 10 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

8. Liofilizavimo paslauga Pavyzdžių šaldymas ir 

džiovinimas 

liofilizatoriumi 

LyoQuest (Telstar)  

Užšaldytų 

pavyzdžių 

džiovinimas  

Danas Baniulis, 

8 37 55 52 53, 

d.baniulis@lsdi.lt 

50 5 3 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

9. Ultracentrifugavimo 

paslauga 

Centrifugavimas Optima 

MAX-XP (Beckman-

Coulter) ultracentrifuga 

naudojant fiksuoto 

Subląstelinių 

frakcijų 

atskyrimas ir 

frakcionavimas 

Danas Baniulis, 

8 37 55 52 53, 

d.baniulis@lsdi.lt 

10 30 10 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 



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 

kampo rotorius MLA-

55, MLA-130 ir 

kintamo kampo rotorių 

MLS-50  

tankio gradiente 

10. Automatizuoto 

pavyzdžių ruošimo 

paslauga 

Pavyzdžių ruošimas 

automatizuotą skysčių 

pilstymo sistema 

epMotion 5070 

(Eppendorf) 

Tikslus pavyzdžių 

ruošimas. 

Danas Baniulis, 

8 37 55 52 53, 

d.baniulis@lsdi.lt 

10 30 10 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

11. Darbo vietos skirtos 

pavyzdžių ruošimui 

paslauga  

Laminarinės bei traukos 

spintos darbo vieta bei 

įranga reikalinga 

audinių suardymui, 

pavyzdžių ruošimui 

naudojant ekstrakcijos, 

centrifugavimo bei 

magentinių dalelių 

metodus ir paruoštų 

pavyzdžių kiekybinei 

analizei.  

DNR, RNR ir 

baltymų pavyzdžių 

paruošimas iš 

audinių ir 

kiekybinė analizė. 

Danas Baniulis, 

8 37 55 52 53, 

d.baniulis@lsdi.lt 

10 30 10 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorija 

1. Statybinės medienos ir 

medienos produktų 

stiprio tyrimai 

Medienos, jos produktų, 

statybinės medienos 

stiprio lenkiant, 

gniuždant, tempiant 

tyrimai 

Įvairių 

konstrukcinių 

elementų 

atsparumo 

lenkimui 

įvertinimas 

Marius Aleinikovas,  

8 (37) 54 72 21, 

marius.aleinikovas@mi.lt 

24 30 20 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

 

2. Šiluminingumo tyrimas Kietų ir skystų 

medžiagų, 

Skiedrų, biokuro 

šiluminingumo 

Marius Aleinikovas,  

8 (37) 54 72 21, 

24 20 10 Studentų g. 15 a 

Akademija, 



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 

šiluminingumo tyrimai nustatymas marius.aleinikovas@mi.lt Kauno r. 

 

3. Medienos struktūros ir 

grybinių pažeidimų 

tyrimai 

Medienos mikro 

struktūros tyrimai,  

Įvertinti grybinių 

pažeidimų mąstą, 

medieną ardančių 

grybų atpažinimas 

Marius Aleinikovas,  

8 (37) 54 72 21, 

marius.aleinikovas@mi.lt 

24 30 20 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

 

4. Medžių biomasės 

tyrimai 

Medžio ir jo dalių 

biomasės įvertimas  

Įvairių medžio 

dalių biomasės 

tyrimai 

Marius Aleinikovas,  

8 (37) 54 72 21, 

marius.aleinikovas@mi.lt 

24 25 20 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

 

5. Medžių vidinių 

pažeidimų ir puvinio 

nustatymas 

Vidinių puvinių ar 

pažeidimų nustatymas 

augančiame medyje 

Gyvų medžių 

kamienos ydų 

nustatymas, 

puvinio paplitimo 

kamiene 

nustatymas 

Marius Aleinikovas,  

8 (37) 54 72 21, 

marius.aleinikovas@mi.lt 

24 20 15 Mobilus 

prietaisas, Visa 

Lietuva 

 

6. Medienos produktų 

fizinių ir mechaninių 

savybių tyrimai 

Įvairių medienos fizinės 

ir mechaninių savybių 

nustatymas 

Metinio prieaugio 

nustatymas, 

medienos tankio 

nustatymas 

Marius Aleinikovas,  

8 (37) 54 72 21, 

marius.aleinikovas@mi.lt 

24 15–30 10–20 Studentų g. 15 a 

Akademija, 

Kauno r. 

 

 


