LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL DARBO GRUPĖS PASIŪLYMAMS DĖL LIETUVOS GYVYBĖS MOKSLŲ
INDUSTRIJOS SKATINIMO POLITIKOS FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO TEIKTI
SUDARYMO
2018 m. gegužės 2 d. Nr. 4-253
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu:
1. S u d a r a u šios sudėties Darbo grupę pasiūlymams dėl Lietuvos gyvybės mokslų
industrijos skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti (toliau – Darbo grupė):
Gintaras Vilda
– Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Darbo
grupės pirmininkas);
Olga Vėbrienė
– Lietuvos Respublikos ūkio ministro patarėja (Darbo
grupės pirmininko pavaduotoja);
Raimundas Balčiūnaitis
– Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo
aplinkos ir ekonomikos departamento ekspertas;
dr. Remis Bistras
– Walden Vision Consulting prezidentas;
prof. Vladas Algirdas Bumelis
– Lietuvos
verslo
konfederacijos
narys,
UAB Biotechnologinės
farmacijos
centro
„Biotechpharma“ generalinis direktorius;
– Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
Dainė Denisovienė
ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus
vyriausioji specialistė;
Anatolijus Faktorovičius
– Practica Capital UAB partneris;
Raimonda Janonienė
– Higienos instituto Technologijų vertinimo skyriaus
vadovė;
Justina Januševičienė
– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos
inovacijų vystymo centro vadovė;
prof. Sonata Jarmalaitė
– Nacionalinio
vėžio
instituto
direktoriaus
pavaduotoja mokslui ir plėtrai;
Daina Kleponė
– VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė, jos nesant
– VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Monika
Glinskytė;
Rūta Labalaukytė
– viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ projektų
vadovė;
prof. dr. Arvydas Laurinavičius
– Sveikatos
informatikos
ir
bioinformatikos
asociacijos valdybos pirmininkas;
dr. Natalija Liškauskienė
– LIETUVOS KOSMETIKOS IR BUITINĖS
CHEMIJOS
GAMINTOJŲ
ASOCIACIJOS
„LIKOCHEMA“ projektų vadovė;
Algimantas Markauskas
– UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis
direktorius ir viceprezidentas Baltijos regionui;

2
dr. Daumantas Matulis
Edita Mištinienė
Šarūnas Narbutas
dr. Augustas Pivoriūnas

dr. Ramojus Reimeris
dr. Lina Skeberdytė
Jūra Smilgaitė

Jovita Surdokienė
Vidmantas Šakalys
dr. Gintarė Šakalytė
Tadas Tumėnas
Jolanta Zaikauskienė
dr. Mindaugas Zaremba

– Lietuvos biochemikų draugijos pirmininkas;
– uždarosios akcinės bendrovės „Profarma“ generalinė
direktorė;
– Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo
tarybos pirmininkas;
– Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios
medicinos centro direktoriaus pavaduotojas mokslo
reikalams,
vyresnysis
mokslo
darbuotojas,
Kamieninių ląstelių biologijos skyriaus vedėjas;
– Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
Inovacijų politikos analizės skyriaus vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas;
– Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros klasterių
plėtros koordinatorė;
– INOVATYVIOS FARMACIJOS PRAMONĖS
ASOCIACIJOS valdybos pirmininkė, jos nesant –
Inovatyvių vaistų prieinamumo gerinimo komiteto
narys Mindaugas Plieskis;
– Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau –
Ūkio ministerija) Inovacijų departamento Inovacijų
politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
– UAB „Femtika“ direktorius;
– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų Inovacijų vertinimo ir diegimo
tarnybos vadovė;
– Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų
politikos skyriaus vedėjas;
– AbbVie UAB medicinos direktorė Baltijos šalims,
jos nesant – AbbVie UAB korporatyvinių reikalų
vadovas Liudas Krisiukėnas;
– Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro
vyriausiasis mokslo darbuotojas.

2. P a v e d u:
2.1. Darbo grupei teikti pasiūlymus Ūkio ministerijai dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos
skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;
2.2. Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriui techniškai aptarnauti
Darbo grupę.
3. L e i d ž i u Darbo grupei prireikus pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės
institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų.
4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Ūkio ministras
Parengė
Ūkio ministerijos
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