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Vilnius 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2008 m. birţelio 12 d. įsakymą              

Nr. 3D-325 „Dėl kasmetinio respublikinio švietėjiško renginio „Geriausi melţėjai“ organizavimo“:  

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Respublikinio švietėjiško renginio „Geriausi melţėjai“ organizacinį komitetą (toliau – 

organizacinis komitetas): 

Bronius Markauskas – ţemės ūkio ministras, organizacinio komiteto pirmininkas; 

Mindaugas Malakauskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos 

kancleris, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas;  

Saulius Tušas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Josifo Taco 

melţimo technologijų centro vadovas, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas;  

Antonina Greičiuvienė – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos 

skyriaus vyriausioji specialistė – valstybinė maisto produktų inspektorė;  

Daiva Gurauskienė – VšĮ Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos Technologinių 

paslaugų skyriaus vyriausioji gyvulininkystės specialistė; 

Rita Nauduţienė – UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ direktoriaus pavaduotoja, l. e. 

direktoriaus pareigas; 

Vytenis Neverdauskas – laikraščio ,,Ūkininko patarėjas“ vyriausiasis redaktorius; 

Vaidotas Prusevičius – Ţemės ūkio ministerijos Ţemės ūkio gamybos ir maisto pramonės 

departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas (jo nesant – Lina Šimonienė, Ţemės ūkio 

ministerijos Ţemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus 

vyriausioji specialistė); 

Vilius Rekštys – Valstybinės gyvulių veislininkystės prieţiūros tarnybos prie Ţemės ūkio 

ministerijos viršininkas (jo nesant – Marius Tendzegolskis, Valstybinės gyvulių veislininkystės 

prieţiūros tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos viršininko pavaduotojas); 
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Jonas Sviderskis – Lietuvos ţemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius; 

Agnietė Švedaitė – Lietuvos Respublikos ţemės ūkio rūmų Ţemės ūkio technologijų skyriaus 

specialistė gyvulininkystei; 

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas; 

Henrikas Ţilinskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos 

Gyvūnų reprodukcijos laboratorijos vadovas.“ 

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Respublikinio švietėjiško renginio „Geriausi melţėjai“ vertinimo komisiją (toliau – 

vertinimo komisija): 

Saulius Tušas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų 

auginimo technologijų instituto docentas, Josifo Taco melţimo technologijų centro vadovas, 

vertinimo komisijos pirmininkas; 

Ramutė Mišeikienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos 

Josifo Taco melţimo technologijų centro mokslo darbuotoja, vertinimo komisijos pirmininko 

pavaduotoja;  

Gediminas Gerulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos 

Maisto saugos ir kokybės katedros lektorius;  

Antonina Greičiuvienė – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos 

sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė – valstybinė maisto produktų inspektorė;  

Rūta Nenortaitė – VšĮ Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos Technologinių paslaugų 

skyriaus gyvulininkystės specialistė (jos nesant – Jovita Daunienė, VšĮ Lietuvos ţemės ūkio 

konsultavimo tarnybos Joniškio biuro gyvulininkystės konsultantė); 

Kristina Odinienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Josifo 

Taco melţimo technologijų centro administratorė; 

Aldona Šimkienė – MB ,,Bioagrovet“ atstovė; 

Danguolė Urbšienė – UAB ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“ Gyvulių produktyvumo 

kontrolės padalinio konsultantė.“  

 

 

Ţemės ūkio ministras                                                                                          Bronius Markauskas 

 

 

Įsakymą rengė Ţemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento (direktorius 

Rimantas Krasuckis, tel. 239 1130, el. p. rimantask@zum.lt) Gyvulininkystės skyriaus (vedėjas 

Vaidotas Prusevičius, tel. 239 1149, el. p. vaidotasp@zum.lt) vyr. specialistė Lina Šimonienė, tel. 

239 8470, el. p. lina.simoniene@zum.lt. 

Skelbti ministerijos interneto tinklalapyje. 


