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Tvirtinti 2020 metų Agronomijos fakulteto pirmos ir antros pakopų studentų baigiamųjų darbų 

vertinimo komisijas tokios sudėties: 

 

1. PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

1.1. Agronomija 

Pirmininkas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto 

Augalų fiziologijos laboratorijos  vyriausiasis mokslo  darbuotojas, profesorius habil. 

dr. Pavelas Duchovskis (mokslininkas-praktikas) (Gynimo data: birželio 16-19 ir 

22  d. nuo 9 iki 17 val. Studentų skaičius: 88. Administratorės: Rasa 

Kimbirauskienė ir 22 d. Sidona Buragienė) 

Nariai: Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė dr. Zita Kriaučiūnienė 

(mokslininkė)  

Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė dr. Jolanta Sinkevičienė 

(mokslininkė)  

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė dr. Irena Pranckietienė 

(mokslininkė-praktikė) 

UAB "ADAMA Northern Europe" generalinė direktorė Erika Povilionienė 

(socialinis partneris) 

 

1.2. Žemės ūkio technologijos ir vadyba  

Pirmininkas: UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas dr. Virgilijus Paltanavičius 

(socialinis partneris-praktikas) (Gynimo data: birželio 16  d. (agronominė dalis) nuo 

12 iki 17 val. Studentų skaičius 14. Administratorius: Aušra Rudinskienė).  



Nariai:     Agronomijos fakulteto prodekanė, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto 

docentė dr. Aida Adamavičienė (mokslininkė) 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė dr. Rūta Dromantienė 

(mokslininkė)  

Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė dr. Liuda Žilėnaitė 

(mokslininkė)  

UAB „Baltic Agro“  produktų grupės vadovė dr. Renata Laurė (socialinis partneris) 

 

1.3. Kraštovaizdžio dizainas 

Pirmininkas: Utenos rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyresnioji 

specialistė Jūratė Paragytė (socialinė partnerė-kraštovaizdžio architektė) (Gynimo data: birželio 

22 d. nuo 12 iki 18 val. Studentų skaičius: 9. Administratorius: Edvinas Misiukevičius)  

Nariai: Agronomijos fakulteto dekanė, Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto 

profesorė dr. Aušra Blinstrubienė (mokslininkė) 

Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas dr. Evaldas Klimas (mokslininkas-

praktikas)   

  Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas Alvydas Žickis 

Rokų medelyno ir UAB „Želdynėlis“ direktorius, Lietuvos dendrologų draugijos 

valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas (socialinis partneris-praktikas) 

  

1.4. Maisto kokybė ir sauga 

Pirmininkas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, 

vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Alvyra Šlepetienė (mokslininkas-praktikas) 

(Gynimo data: birželio 17-19 d.  nuo 9 iki 17 val.  Studentų skaičius: 50. 

Administratorius: Vita Spudytė) 

Nariai:        Agronomijos fakulteto prodekanė, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė dr. 

Živilė Tarasevičienė (mokslininkė)  

 Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė, profesorė dr. Elvyra Jarienė 

(mokslininkė) 

Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė dr. Aurelija Paulauskienė 

(mokslininkė) 



Žemės ūkio kooperatyvo „Agroaves group“ laboratorijos vedėja – vyr. technologė dr. 

Skaidra Kordušienė (socialinė partnerė-praktikė) 

 

2. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

2.1. Agronomija  

Pirmininkas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vyriausiasis mokslo  darbuotojas profesorius 

habil. dr. Zenonas Dabkevičius (mokslininkas-praktikas) (Gynimo data: birželio 12 

ir 15 d. nuo 9 iki 16 val. Studentų skaičius: 28. Administratorius: Aušra 

Rudinskienė) 

Nariai: Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius dr. Kęstutis Romaneckas 

(mokslininkas-praktikas)  

Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė dr. Ilona Vagusevičienė (mokslininkė) 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius habil. dr. Rimantas 

Velička (mokslininkas-praktikas)  

UAB „Arvi ir ko“ įmonių grupės viceprezidentas, Biologijos ir augalų biotechnologijos 

instituto profesorius dr. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas (mokslininkas-praktikas) 

(socialinis partneris) 

 

2.2. Agrobiotechnologija  

Pirmininkas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo 

augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo 

darbuotojas profesorius habil. dr. Vidmantas Stanys (mokslininkas) (Gynimo data: 

birželio 8 d. nuo 9 iki 15 val. Studentų skaičius: 9. Administratorius: Ramunė 

Masienė) 

Nariai:  Agronomijos fakulteto dekanė, Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto 

profesorė dr. Aušra Blinstrubienė (mokslininkė) 

Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė dr. Liuda Žilėnaitė 

(mokslininkė)  

Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė dr. Natalija Burbulis 

(mokslininkė) 

UAB „Arvi ir ko“ įmonių grupės viceprezidentas, Biologijos ir augalų 

biotechnologijos instituto profesorius dr. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas 

(mokslininkas-praktikas) (socialinis partneris) 

 



2.3. Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga  

Pirmininkas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, 

vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Alvyra Šlepetienė (mokslininkė)  (Gynimo data: 

birželio 10 – 11 d.  nuo 9 iki 15 val. Studentų skaičius: 31. Administratorius: Marius 

Lasinskas) 

Nariai:        Agronomijos fakulteto prodekanė, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė dr. 

Živilė Tarasevičienė (mokslininkė)  

 Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė, profesorė dr. Elvyra Jarienė 

(mokslininkė) 

Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė dr. Aurelija Paulauskienė 

(mokslininkė)  

Žemės ūkio kooperatyvo „Agroaves group“ laboratorijos vedėja – vyr. technologė dr. 

Skaidra Kordušienė (socialinė partnerė-praktikė) 

 

2.4. Agroekosistemos  

Pirmininkas:  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir 

augalininkystės skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Virginijus 

Feiza (mokslininkas) (Gynimo data: birželio 9 d. nuo 9 iki 15 val. Studentų 

skaičius: 11. Administratorius: Sidona Buragienė) 

Nariai:  Agronomijos fakulteto dekanė, Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto 

profesorė dr. Aušra Blinstrubienė (mokslininkė) 

  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė dr. Rita Pupalienė 

(mokslininkė)  

  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto direktorius, profesorius dr. Vaclovas 

Bogužas (mokslininkas-praktikas)  

  Žemės ūkio rūmų vyr. specialistė dr. Edita Karbauskienė (socialinė partnerė) 
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