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ĮVADAS
BENDROJI INFORMACIJA
Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo (toliau –
palyginamojo MTEP vertinimo) Lietuvoje tikslas:
pateikti Lietuvos visuomenei, politikos formuotojams, sprendimų priėmėjams ir akademinei
bendruomenei ekspertiniu vertinimu grįstą Lietuvos mokslinių tyrimų būklės ir konkurencingumo,
palyginti su šalies ir tarptautine praktika, įvertinimą.
Palyginamasis MTEP vertinimas yra sudedamoji naujosios mokslo vertinimo sistemos dalis. 2017 m.
įdiegta atnaujinta dviejų pakopų vertinimo sistema, kurios pirmąjį etapą (kiekybinį vertinimą) vykdo
Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT), o antrąjį (kokybinį vertinimą) organizuoja Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centras (toliau – MOSTA). Atliekant vertinimą siekiama įvertinti visus vertinime
dalyvaujančius vertinamuosius vienetus, taikant tris kriterijus: MTEP veiklos kokybės, MTEP veiklos
ekonominio ir socialinio poveikio bei MTEP veiklos perspektyvumo. Remdamasi palyginamojo
vertinimo rezultatais, Švietimo ir mokslo ministerija paskirstys 60 proc. valstybės biudžeto bazinio
finansavimo lėšų, skirtų MTEP. Palyginamasis vertinimas bus vykdomas kas penkerius metus,
pradedant 2018 m.
Atliekant vertinimą parengta įrodymais grįsta analitinė apžvalga su išsamia ir nuodugnia mokslinių
tyrimų kokybės ir Lietuvos mokslinių tyrimų konkurencingumo analize, kartu atsižvelgiant į
mokslinės veiklos socioekonominį poveikį ir plėtros perspektyvas. Vertinimo rezultatai teikia
įrodymais grįstą informaciją mokslinių tyrimų politikai formuoti skirtinguose lygmenyse, taip pat
sudaro prielaidas procese dalyvaujančioms institucijoms tobulinti savo veiklą. Vertinime dalyvavo ir
buvo įvertintos aukštojo mokslo institucijos ir (ar) jų fakultetai / padaliniai / mokslinių tyrimų grupės
bei valstybiniai mokslinių tyrimų institutai ir (ar) jų padaliniai / mokslinių tyrimų grupės. Vertinime
dalyvavusios institucijos vertinamuosius vienetus (toliau – VV) formavo pagal mokslo sritis, kuriose
veikia (biomedicinos mokslai, fiziniai mokslai, humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai,
technologijos mokslai arba žemės ūkio mokslai). VV galėjo būti sudaryti tik vienoje mokslo srityje.
Vienoje institucijoje galėjo būti daugiau nei vienas VV.
Vertinimui atlikti iš viso suformuotos šešios ekspertų grupės (61 ekspertas). Šiame dokumente
pateikiama žemės ūkio mokslų srities ekspertų ataskaita.
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIES EKSPERTŲ GRUPĖS VEIKLOS APIMTIS IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS
Ekspertų grupės buvo paprašyta vertinti mokslinių tyrimų veiklą vadovaujantis šiais kriterijais:
kokybės, ekonominio ir socialinio poveikio bei perspektyvumo, ir pateikti kiekvieno VV įvertinimą
penkių balų skalėje*, t. y. nuo „puikiai“ [5] iki „silpnai“ [1] arba „Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP“
[0]. Vertinimas apėmė 2013–2017 m. laikotarpį.
MTEP veiklos kokybė buvo vertinama: mokslo srityje arba mokslo kryptyje, priklausomai nuo mokslo
krypties dydžio, atsižvelgiant į mokslininkų visos darbo dienos atitikmenį (MVDDA) ir studijų kryptis,
kuriose VV veikia arba turi doktorantūros teisę. Ekonominis ir socialinis poveikis bei veiklos
perspektyvumas vertinti tik mokslinių tyrimų srityje.
* Kiekvieno kriterijaus skalė nurodyta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintame Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų

ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamente:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6de23010a2c011e78a4c904b1afa0332/OLQDQXSWpB
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Žemės ūkio mokslų srities ekspertų grupė

Žemės ūkio mokslų srities ekspertų grupė vertino 5 VV trijose institucijose. Šiose institucijose
vykdomos mokslo kryptys: agronomija, miškininkystė, zootechnika, veterinarija. Vertinime dalyvavo
šios institucijos:
Universitetai:
1. Aleksandro Stulginskio universitetas
2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mokslinių tyrimų institutas:
1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
DUOMENYS, KURIAIS REMIANTIS ATLIKTAS VERTINIMAS
Ekspertų grupės vertinimas buvo grįstas pačių VV parengtomis ataskaitomis, Lietuvos mokslo
tarybos pateiktais MTEP 2013–2016 m. veiklos vertinimo rezultatais, viešai prieinama informacija
institucijų interneto svetainėse, kitais oficialiais šaltiniais bei informacija, surinkta per susitikimus su
VV atstovais. Ekspertų grupė ir palyginamąjį vertinimą organizuojanti institucija neatsako už VV
ataskaitose pateiktos informacijos kokybę ir tikslumą.
VERTINIMO TVARKA
Žemės ūkio mokslų srities ekspertų grupė Lietuvoje lankėsi 2018 m. spalio 1–4 d. ir per šį laikotarpį
dalyvavo grupės posėdžiuose bei susitiko su vertinamųjų vienetų atstovais. Galutiniai ekspertų
grupės vertinimai grįsti ekspertams pateikta kontekstine informacija apie Lietuvos mokslo ir studijų
sistemą, taip pat informacija ir dokumentais, pateiktais vertinti VV, bei vizitų į VV metu surinkta
informacija. Vizito į VV metu dalyvavo mažiausiai trys ekspertų grupės nariai. Visą pateiktą
informaciją apie VV išsamiai išnagrinėjo bent trys ekspertų grupės nariai prieš vizitą Lietuvoje, o
atvykus į Lietuvą – visa ekspertų grupė aptarė kiekvieną VV bent du kartus, t. y. prieš ekspertų grupės
susitikimus su VV atstovais ir po jų.
Ekspertinis vertinimas atliktas, vadovaujantis šiais principais: skaidrumo, lygiateisiškumo, abipusio
pripažinimo, įvairovės, aiškumo, patikimumo, nuoseklumo, proporcingumo ir nediskriminavimo.
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VERTINIMO REZULTATAI
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Žemės ūkio mokslai, Aleksandro Stulginskio universitetas
VV santrumpa

ASU_AS

VV pavadinimas

Žemės ūkio mokslai

Institucijos pavadinimas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius) pagal
2017 m. VDDA

4,7

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius) pagal 2017 m.
VDDA

61,36

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo laipsnius)
pagal 2017 m. VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius) pagal
2017 m. VDDA

Agronomija (01A)

2

1,5

36,7

Miškininkystė (04A)

3

2,6

19,15

Zootechnika (03A)

1

0,6

5,51

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

VV perspektyvumas
Įvertinimas
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MTEP veiklos kokybė:
Agronomija (01A)

VV pastarųjų 5 metų mokslinių tyrimų rezultatai agronomijos kryptyje nacionaliniu lygiu laikomi
patenkinamais. Nors agronomijoje, kurioje daugiausia dėmesio skiriama naujiems maisto
produktams, aplinkai, klimato kaitai ir dirvožemio sveikatai, nagrinėjamos svarbios temos, šios
krypties tyrimų rezultatai kol kas nėra pakankamai matomi tarptautiniu lygiu. Paskelbta daug
publikacijų, tačiau daugelis jų paviešintos žemus reitingus turinčiuose žurnaluose. Nors citavimų
skaičius nuosekliai didėja, šioje srityje jis apskritai vis dar gana mažas. Šis svarbus kriterijus rodo
publikacijos ir atliktų mokslinių tyrimų poveikį. Maždaug pusė iš 355 pranešimų (daugiausiai žodžiu)
pateikti tarptautinėse konferencijose, įskaitant kelias aukšto lygio konferencijas. Nors 4 pranešėjai
savo tyrimų duomenis pristatė per konferencijų plenarines sesijas, nė vienas jų neskaitė pagrindinių
pranešimų prestižinėse konferencijose. Kita pusė pranešimų buvo perskaityta tik vietinės reikšmės
renginiuose. Daugelis apdovanojimų ir premijų geriausiu atveju laikytini nacionaliniais. Doktorantų
skaičius (iš viso vidutiniškai apie 15 per metus) – gana mažas. VV pavyko gauti trečiųjų šalių
finansavimą, tačiau, kaip ir visi trys ASU VV (turint omeny visas mokslo sritis), šis VV iki šiol pasiekė
per mažai rezultatų, palyginti su gautu finansavimu. Per vizitą pristatyti atlikti pridėtinę vertę turinčių
maisto produktų, kurie pasiekė rinką, tyrimai ir tai labai pagirtina. Taip pat užregistruota daug naujų
augalų veislių siekiant jas licencijuoti. Vis labiau suvokiama, kad svarbu apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę. VV registravo du nacionalinius patentus. Vis dėlto reikia labiau ugdyti verslumo dvasią.
Paminėtos kelios naujos sritys, kaip antai, augalų biotechnologijos, tačiau kol kas pažanga šiose
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srityse neatsispindi publikacijose ar pranešimuose. Pastarąsias iniciatyvas taip pat palaiko naujoji
infrastruktūra (Augalinių žaliavų kokybės, agrobiotechnologijos, agrobiologijos laboratorija ir naujieji
šiltnamiai). Šiuo metu šios infrastruktūros pajėgumai nėra iki galo išnaudojami.
Miškininkystė (04A)

Šis subvienetas – stiprus, tačiau nėra pakankamai pripažintas tarptautiniu lygiu. Vis dėlto atkreiptinas
dėmesys, kad iš visų trijų subvienetų miškininkystės tarptautiškumas didžiausias, jis matomiausias, o
jo publikacijų rezultatai geriausi, sprendžiant iš žurnalų, kuriuose publikacijos skelbiamos, kokybės.
Akivaizdu, kad tarptautinis bendradarbiavimas jam naudingas ir jam pavyko gauti dideles
nacionalines ir tarptautines dotacijas. Straipsniai (4 per metus), kuriuose pristatomi geriausių tyrimų
rezultatai, publikuoti geruose žurnaluose (95 proc. pirmo kvartilio žurnaluose). Tačiau vėlgi, šių
straipsnių citavimų skaičius yra žemas. Atkreiptinas dėmesys, kad labiausiai cituojami straipsniai
parengti bendradarbiaujant su tarptautiniais bendraautoriais, o tai rodo, kad glaudesni tarptautiniai
ryšiai padeda gerinti mokslinių tyrimų kokybę. Daugelis pranešimų (paskaitų) skaityti svarbiuose
tarptautiniuose renginiuose, nors nei vienas miškininkystės mokslininkas nebuvo į juos pakviestas
pagrindiniu pranešėju. Paminėtini Lietuvos mokslų akademijos įteikti apdovanojimai, kiti nebuvo
tokie svarbūs. Tarptautinių apdovanojimų negauta ir abejotina, ar aukštosios mokyklos studentams
suteikti apdovanojimai laikytini Miškininkystės katedros pasiekimais. Iš viso miškininkystę per metus
studijuoja 16,8 doktorantų. Šis skaičius šiek tiek didesnis nei agronomijoje, tačiau atsižvelgiant į tai,
kad agronomijoje yra 38,2 VDDA, o miškininkystėje – 21,8, matome, kad šiam subvienetui geriau
sekasi ir šioje srityje. Iš pristatymo per vizitą matyti, kad šis VV turi puikias tyrimų stotis duomenims
rinkti, tokias kaip Aukštaitijos integruotos stebėsenos stotis, kuri naudojama tarptautinio
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje projektams. Neseniai pastatyta ir moderniausia įranga
aprūpinta nauja Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms laboratorija. Ji taip pat turėtų išplėsti
mokslinių tyrimų galimybes ir padidinti konkurencingumą.
Zootechnika (03A)

Zootechnikos mokslo kryptis (03A), kurioje vykdoma labai mažai tyrimų, įvertinta prastai.
Agronomija, kurios VDDA siekia 54 proc., yra didžiausias tyrimų vienetas, zootechnika, kurios VDDA
yra 10 proc., – mažiausias (mokslo darbuotojų 0,6 VDDA ir dėstytojų – 5,5 VDDA). Taigi, nereikėtų
turėti didelių lūkesčių dėl tyrimų rezultatų, tačiau pagrįstai galima tikėtis publikacijų, susijusių su
gyvulininkystės ar akvakultūros sritimis. Taip, deja, nėra. Daugelis pateiktų geriausių mokslinių
straipsnių zootechnikos kryptyje iš tiesų buvo susiję su agronomija ir maisto mokslais. Zootechnikos
srities mokslinių tyrimų rezultatams priskirta net dekoratyvinių augalų selekcija. Dauguma
publikacijų buvo paskelbtos neprestižiniuose žurnaluose ir į jas įtraukta net konferencijų medžiaga.
Kaip suprantame, tyrimai zootechnikos kryptyje nėra ASU-AS prioritetas, tačiau šis mokomasis
dalykas reikalingas, siekiant užtikrinti visapusį dėstytojo aplanką (angl. teaching portfolio). Nepaisant
to, per vizitą pristatytas naujasis Akvakultūros centras, kuriame bendradarbiaujant su verslu
įgyvendinami tam tikri projektai. Ataskaitoje neužsiminta apie tyrimus šiame naujame centre, bet
galbūt apie tai kalbėti dar ankstoka. Gyvulininkystės, veisimo ir sklaidos centras neapžiūrėtas dėl
laiko stokos. Išskyrus vieną Lietuvos mokslų akademijos suteiktą apdovanojimą (už pasiekimus
biomedicinos ir žemės ūkio moksluose, bet ne zootechnikoje), apdovanojimai nebuvo labai svarbūs.
Pasak ataskaitos, šiuo metu zootechnikos doktorantų nėra.
Bendros pastabos apie visus 3 VV

Mokslinių tyrimų rezultatai. ASU-AS stengiasi aktyviau viešinti tyrimus tarptautiniu mastu ir imtasi
finansinių paskatų juos publikuoti kokybiškesniuose žurnaluose. Dėl to pastaraisiais metais matoma
pažanga (50 proc. publikacijų skelbiamos pirmo ir antro kvartilio žurnaluose), tačiau didelė dalis
straipsnių vis dar skelbiami žurnale Žemdirbystė–Agriculture ir kituose ketvirto kvartilio žurnaluose.
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Apibendrinant, tyrimų atliekama mažiau, nei būtų galima tikėtis atsižvelgiant į tai, kad sudarytų
verslo sutarčių vertė siekia 200 000 eurų ir gauta 9,5 mln. eurų konkurso būdu skiriamo finansavimo.
Dėstytojų darbo krūvis. Dėstytojų paklausus apie darbo krūvį, atsakyta, kad jis sudarė apie
350 kontaktinių valandų per metus vienam VDDA. Vidutiniškai tai 6,75 valandos per savaitę ir toks
darbo krūvis atitinka daugelio Europos universitetų dėstytojams keliamus reikalavimus. Be to,
30 proc. laiko dėstytojai turi skirti moksliniams tyrimams. Tai galėtų būti galimybė suaktyvinti mokslo
veiklą.
Doktorantai. Bendrai doktorantų VV – mažai, o zootechnikoje doktorantų nebuvo iš viso. Dauguma
doktorantų gauna finansavimą iš valstybės biudžeto ir tik 30 proc. finansuojami iš dotacijų
projektams. Nors daugelis studentų gerai moka anglų kalbą, nedaug jų planuoja rašyti disertacijas
angliškai. Tai turėtų būti skatinama kaip dar vienas žingsnis tarptautiškumo link. Kadangi norint įgyti
daktaro laipsnį reikalaujama paskelbti iš viso 4 publikacijas, kurios tikriausiai turėtų būti parengtos
anglų kalba, būtų racionalu disertacijas taip pat rašyti angliškai. Atkreiptinas dėmesys, kad
studentams keliamas reikalavimas paskelbti tiek daug publikacijų akivaizdžiai kelia pavojų, kad
prioritetu taps ne kokybė, o kiekis. Pripažinta, kad doktorantų ketverių metų finansavimo laikotarpis
labai panašus į kitų Europos valstybių praktiką. Tačiau ji pagrįsta samprata, kad doktorantai skirs
100 proc. laiko daktaro disertacijai. Stebina tai, kad su daktaro disertacija nesusijusiai veiklai skiriama
gana daug laiko. Kai kurie studentai dėsto ir jų darbo krūvis sudaro maždaug 1/3 dėstytojo darbo
krūvio.
Siekiai. Studentų paklausėme, ko jie siekia ir koks bus kitas jų karjeros laiptelis. Iš visų gavome tokį
pat atsakymą: toliau dirbti tame pačiame universitete, kuriame jie šiuo metu dirba, arba su tuo pačiu
verslo partneriu. Kai kurie jų turėjo siekį tęsti podoktorantūros veiklą užsienyje, kas yra pagirtina.
Ekspertai nustatė, kad gana daug studentų nesuinteresuoti plėsti akiračio, ir skatina artimoje ateityje
tokį požiūrį keisti.
Tarptautiškumas. Tarptautiškumui svarbi anglų kalba. Paklausus, ar magistratūroje dalykus galima
studijuoti anglų kalba, gautas neigiamas atsakymas. Kviestiniai mokslininkai iš užsienio skaitė
paskaitas tik doktorantūroje. 20 proc. studentų pasinaudojo tokių programų kaip ERASMUS
pranašumais ir išvyko į užsienį, o darbuotojai dalyvavo COST veiklose, kurios padeda užmegzti naujų
ryšių ar įgyvendinti naujus projektus. Tačiau ASU-AS tokias programas taip pat turėtų aktyviai
inicijuoti.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo tyrimus ekonominiu požiūriu svarbiose srityse ir yra svarbūs MTEP partneriai už
akademinės bendruomenės ribų. Lietuvoje apie 50 proc. žemės naudojama žemės ūkiui, o tai reiškia,
kad egzistuoja žemės ūkio inovacijų poreikis, taip pat ir didelis jų potencialas. ASU-AS vykdo veiklą,
susijusią su kultūrinių augalų mokslais, maisto gamyba ir miškininkyste, turi inovacijų inkubatorių ir
daugybę sutarčių su privačiu sektoriumi. Tinkamai tai išnaudojus, būtų padarytas didelis naudingas
poveikis Lietuvos ekonomikai, gauta socialinė ir aplinkosauginė nauda. Nors MTEP sutarčių su
privačiu ar valstybiniu sektoriumi daug ir akivaizdu, kad jos atitinka tyrimų tikslus, nepanašu, kad jos
duoda apčiuopiamos naudos mokslinei veiklai, kuri matuojama mokslinių publikacijų skaičiumi. Taip
gali būti dėl prastų vadybinių įgūdžių arba nepakankamos aiškios orientacijos į mokslą.
ASU-AS deramai vykdo visuomenės informavimo veiklą, ypač vietos (ūkininkų, miškininkų)
bendruomenės, pasitelkdama įvairius kanalus, tokius kaip internetas, konferencijos ir populiarioji
spauda. ASU atstovai palaiko tvirtus ryšius su vyriausybinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra. Nors jos mokslininkai aktyviai dalyvauja svarbių darbo grupių ir
valstybės institucijų sudarytų komisijų veikloje, jų aktyvumas tarptautinių darbo grupių (pavyzdžiui,
EFSA) veikloje nuosaikesnis, kur jie dažniausiai dalyvauja narių ar patarėjų teisėmis, ir tik keli
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas
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mokslininkai jose turi svarbias pareigas. Dauguma VV organizuotų konferencijų buvo vietinės ar
regioninės reikšmės. Paminėtina išimtis – 24-asis Miškų tyrimų organizacijų tarptautinės sąjungos
(IUFRO) pasaulio kongresas, prie kurio paralelinės sesijos organizavimo prisidėjo Algirdas
Augustaitis. Kyla pavojus, kad atstovavimas ne itin aukštai vertinamų žurnalų redaktorių kolegijose
gali labiau blaškyti nei sutelkti produktyviai veiklai.
VV perspektyvumas
Per ateinančius 5–10 metų VV yra pajėgus pagerinti MTEP veiklos kokybę ir ekonominio ir socialinio
poveikio vertinimus 2 balais. Nors kitose Europos šalyse yra vien žemės ūkio mokslų universitetų,
dažniau agronomijos, miškininkystės ir zootechnikos studijų programos vykdomos didesniuose
universitetuose, kuriuose dažniausiai siūloma gerokai didesnė disciplinų įvairovė, skatinanti
tarpdalykinius projektus ir siūlanti įvairias technologijas. Panašu, kad dėl istoriškai susiklosčiusios
universitetų struktūros Lietuvoje pirmenybė teikiama mažiems nepriklausomiems universitetams su
siaura kompetencija. Taip gali rastis izoliuotų tyrimų institutų, kuriems sudėtinga konkuruoti su kitais
tarptautiniais universitetais. Todėl pagirtina, kad dedamos pastangos taisyti padėtį įsteigiant slėnį
„Nemunas“ ir sujungiant ASU su kitais universitetais. Nors tai laikoma didele plėtros perspektyva, per
ekspertų vizitą nebuvo pilnai paaiškinta, dėl kokių priežasčių pasirinkti tam tikri universitetai (Vytauto
Didžiojo universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas). ASU-AS trūksta kompetencijos
daugelyje sričių ir jos pasirinkti universitetai nesuteiks. Vis dėlto universiteto sujungimas ir
perkėlimas laikomas perspektyviu, jei parengiama aiški jungtinių tyrimų sričių strategija. Galbūt
reikėtų apsvarstyti kitas sujungimo galimybes. Slėnis „Nemunas“ turėtų skatinti glaudesnį
bendradarbiavimą ir geresnį išteklių panaudojimą. Jis taip pat turi didelį plėtros potencialą, kuris šiuo
metu nepakankamai išnaudojamas. ASU taip pat galėtų būti naudinga aiškiau apibrėžti savo
kompetencijos sritį ir įvertinti, ko trūksta. Pavyzdžiui, „omics“ technologijų diegimas siekiant
visapusiškai išnaudoti turimus genetinius augalų ir gyvūnų išteklius, taip pat bioinformatiką,
duomenų saugojimą, arba aplinkos poveikio modeliavimas, užuot vien stebėjus padarinius. Tam
reikės atsirinkti geriausius bendradarbiavimo partnerius, kad šie suteiktų reikiamą kompetenciją.
Taip pat reikėtų siekti geriau išnaudoti žmogiškuosius išteklius, ypač geriau subalansuoti dėstymą ir
mokslo veiklą. Dėstytojai, kitas personalas ir studentai yra vertingiausi ištekliai, turintys didžiausią
perspektyvą ateityje. Jų asmeninis indėlis ir mokslinis entuziazmas – svarbiausi sėkmingiems
rezultatams. Visuose trijuose vienetuose nustatytas didelis mokslininkų ir dėstytojų disbalansas, taip
pat juose dirba labai daug ne visą darbo dieną dirbančio personalo (tiek mokslininkų, tiek
doktorantų). Susidaro bendras įspūdis, kad dėl to mažėja produktyvumas, ir šią problemą reikėtų
spręsti.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV privalo gerinti mokslinių tyrimų rezultatus. Tam pasiekti svarbiausia didinti tarptautiškumą.
Organizaciniai pokyčiai taip pat būtų naudingi. Pavyzdžiui, buvo paminėta, kad biurokratija apsunkina
tyrimus, kad yra pirkimą varžančių taisyklių, nėra projektų valdymo priemonių, viskas daroma
naudojant popierinius dokumentus. Šias problemas galima išspręsti panaudojant universitete
esančią kompiuterinę prieigą. Tokiu būdu taip pat būtų galima nuimti dalį krūvio nuo personalo ir
įgyti daugiau pajėgumų.
VV atstovai pripažino, kad anksčiau egzistavusi savarankiškų universitetų izoliacija apsunkino
bendradarbiavimą, ir jiems atrodė, kad situacija po truputį keičiasi. Akivaizdu, kad reikia keisti
Lietuvos universitetų mentalitetą ir organizaciją. Vienas iš žingsnių pirmyn – universitetų sujungimas,
padėsiantis sujungti kompetenciją ir išvengti nereikalingo dubliavimosi, tačiau tai turi būti daroma
racionaliai. Galbūt objektyvių pasiūlymų šiuo klausimu galėtų pateikti nepriklausoma patariamoji
valdyba.
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Slėnis „Nemunas“ turėtų būti atvira, interaktyvi laboratorijų erdvė. Tačiau tai nėra vienas didelis
mokslinių tyrimų centras, kuriame skirtingos grupės skatinamos bendradarbiauti. Jį veikiau sudaro
skirtingi padaliniai trijose skirtingose vietose (2 universitetai ir 1 tyrimų institutas), taip pat turima
mažai įrodymų ir apie bendrą infrastruktūrą. Asmenys, atsakingi už slėnio „Nemunas“ valdymą,
turėtų reguliariai susitikti (3–4 kartus per metus) ir susitarti dėl veiksmingo išteklių panaudojimo, taip
pat aptarti bendrų projektų galimybes.
Bendrai, infrastruktūra labai kokybiška ir itin tinkama vykdomiems tyrimams, kurių daugelis
aprašomojo pobūdžio. Reikia daugiau mokslo tiriamosios veiklos, kelti mechanistinius klausimus,
pavyzdžiui, suprasti ryšius tarp genomos, aplinkos, epigenetikos ir fenotipo, taip pat genų funkcijas
ir jomis manipuliuoti. Visa tai yra skatintina. Taip pat norint kurti „omics“ technologijas, informaciją
apie fenotipus ir aplinką, reikia tvarkyti, apdoroti ir saugoti didelį kiekį duomenų. Būtų galima
numatyti pagrindinę nacionalinę infrastruktūrą, skirtą tokiems moksliniams tyrimams remti ir
duomenims analizuoti.
Siekiant didinti tarptautiškumą, būtų galima pasiūlyti visas magistro studijų programas anglų kalba.
Taip į universitetą būtų pritraukti studentai iš užsienio, o vietos studentai geriau išmoktų užsienio
kalbą. Toks žingsnis taip pat galėtų padidinti potencialių perspektyvių doktorantų skaičių. Į
doktorantūros programą galima įtraukti privalomą stažuotę užsienio laboratorijoje. Būtina
doktorantūrą baigusius absolventus skatinti praleisti porą metų užsienyje podokturantūros
stažuotėse. Puikiai besimokantiems studentams turėtų būti garantuota darbo vietą grįžus.
Studentams, siekiantiems profesūros, stažuotė kitame universitete, pageidautina užsienyje, turėtų
tapti norma, o ne išimtimi.
Labai pozityvus pokytis tai, kad didinama doktorantų stipendija. Tikėkimės, kad dėl to ilgainiui atsiras
doktorantų studijuojančių nuolatinėse studijose, kurie daugiausiai dėmesio skirs savo tyrimų
projektui ir taip padidins tyrimų rezultatų kokybę. Vienas iš būdų tai pasiekti galėtų būti laiko, kurį
doktorantai skiria papildomai veiklai, tokiai kaip dėstymas, ribojimas.
Jau minėta, kad dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičius nesubalansuotas. Būtų galima apsvarstyti
galimybę toliau šios veiklos taip nebeskirstyti. ASU-AS yra 66 VDDA. Iš jų būtų galima suformuoti 16–
25 tyrimų grupes, sudarytas iš 1–3 mokslo darbuotojų ir bakalauro, magistro, doktorantūros studijų
studentų, kurioms vadovautų profesorius arba nuolatinės profesoriaus darbo vietos siekiantis
asmuo. Kiekviena grupė turėtų turėti aiškų mokslinių tyrimų objektą ir su dėstymu susijusias
pareigas. Tuomet modernūs tyrimai taip pat skatins šiuolaikišką dėstymą.
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LAMMC miškų institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
VV santrumpa

LAMMC_MI

VV pavadinimas

Miškų institutas, LAMMC

Institucijos pavadinimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Institucijos tipas

Tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius) pagal 2017 m. VDDA

19,33

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius) pagal
2017 m. VDDA

0

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius) pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius) pagal
2017 m. VDDA

Miškininkystė (04A)

2

0

19,33

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

VV perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Miškininkystė (04A)

Nacionaliniu lygiu VV vertinamas patenkinamai. Prestižiniuose žurnaluose publikuota nedaug
mokslinių straipsnių. Metinėje ataskaitoje nurodomus geriausius mokslinius straipsnius dažniausiai
rengia 4–5 geriausi vieneto mokslo darbuotojai, kurių iš viso yra 34. Daug straipsnių paskelbti vietos
žurnale Baltic Forestry. Šiame ir kituose ketvirto kvartilio žurnaluose, turinčiuose žemą reitingą,
skelbiama apie 50 proc. publikacijų. Kai kurios mokslinės publikacijos žurnale Baltic Forestry geros,
tačiau problema – nepakankamas šių straipsnių matomumas, dėl kurio užmezgama labai nedaug
tarptautinių ryšių. Citavimo rodiklis ir matomumas straipsnių, parengtų kartu su užsienio mokslo
darbuotojais, gerokai didesni nei straipsnių, kurių autoriai tik Instituto mokslo darbuotojai. Tai aiškiai
rodo, koks vertingas yra tarptautiškumas. Tikroji problema nėra vien tik publikacijų skaičius, bet ir jų
kokybė, taip pat, palyginti su kolegomis iš tos pačios srities, Instituto mokslo darbuotojai parengia
mažiau publikacijų. Visi VV apdovanojimai yra nacionaliniai ir daugiausia suteikti pripažintiems
studentams, tačiau jie neparodo mokslininkų pasiekimų. Nacionaliniuose arba žemą reitingą
turinčiuose žurnaluose vykdoma recenzavimo veikla rodo tarptautinio pripažinimo stoką.
Mokslininkai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kurią vykdant turėtų būti rengiamos
jungtinės tarptautinės publikacijos, tačiau jų parengta labai mažai. Dalyvavimas prestižinėse
tarptautinėse konferencijose – patenkinamas, tačiau kvietimų skaityti jose pranešimus negauta
penkerius pastaruosius metus. Tarptautinių projektų skaičius vertinamas gerai, tačiau daug šių
projektų įgyvendinti dalyvaujant tinklų veiklose arba koordinuojamose iniciatyvose, o tai kas kita nei
grynai moksliniai projektai, tokie kaip vykdomi pagal Septintąją bendrąją programą (BP7) ar iniciatyvą
„Horizontas 2020“ (H2020). Vis dėlto dalyvavimas projektuose vertingesnis, jei tarptautinio
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bendradarbiavimo rezultatas – jungtiniai moksliniai straipsniai, kurių, kaip minėta pirmiau,
parengiama mažai. Šį rodiklį būtų galima gerinti užmezgus daugiau tarptautinių ryšių. Visas apgintas
daktaro disertacijas parengė Lietuvos piliečiai. Norint jas apsiginti reikia paskelbti 2 straipsnius
citavimo rodiklį (IF) turinčiuose žurnaluose, tačiau nenustatoma, kokia turi būti jų kokybė, ir
nereikalaujama pagrindinės autorystės bent vienoje jų. Apgintų disertacijų rodiklis yra 76 proc. ir jis
yra patenkinamas.
VV MTEP veikla daugiausia sutelkta į miškų stebėseną ir tvarkymą, kurie imlūs ištekliams, nes reikia
daug personalo ir keliauti. Vietoje to VV turėtų perorientuoti savo strategiją į mažiau ištekliams
imlias veiklas, tokias kaip laboratoriniai eksperimentai, išmaniųjų biologinių medžiagų, antrinių
medžiagų kūrimas, biotechnologijos ir pan. Kita pagrindinė sritis turėtų būti ekologinis
modeliavimas, kurį per vizitą pripažino mokslininkai, tačiau kol kas šioje srityje pastebėta mažai
pažangos. Apibendrinant, palyginti mažas VV negali klestėti vykdydamas didelio masto stebėsenos
veiklą, kuri suteikia vertingų duomenų, bet dėl ilgos trukmės parengiama nedaug publikacijų.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei. Tačiau VV ryšių palaikymas su verslo atstovais, sprendimus
priimančiais asmenimis ir visuomene – silpnas. VV teikia ypač svarbias paslaugas ir pagalbą
miškotvarkos srityje ir ši veikla būtina. Akivaizdu, kad Institutui šias paslaugas teikti sekasi gerai. Vis
dėlto ši veikla (pvz., aprūpinimas sėklomis ir sodinukais, konsultavimas, metodologinė pagalba ir t. t.)
yra nesusijusi su MTEP veikla. Ataskaitoje nurodoma, kad su Aplinkos ministerija sudarytos 5 sutartys.
Akivaizdu, kad visos sutartys turėtų atitikti VV mokslinę kompetenciją, ir būtų natūralu tikėtis, kad
jos turėtų skatinti VV mokslinę veiklą ir publikacijų rengimą, ypač, jei ši veikla vykdoma pagal Aplinkos
ministerijos užsakymą. Tačiau bendri MTEP veiklos rezultatai – prasti. Sutartys su privačiomis verslo
įmonėmis ar privačiais miškų savininkais yra bendradarbiaujamojo pobūdžio ir jų dažniausiai teikiama
nauda iš dalies yra pinigai ir iš dalies duomenys arba galimybė naudotis eksperimentiniais žemės
sklypais, tad vėlgi jos atitinka mokslinę veiklą, tačiau neprisideda prie publikacijų skaičiaus didėjimo.
Mokslo darbuotojai dažniausiai dalyvauja nacionalinių darbo grupių ar komisijų veikloje, labai retai
tarptautinių grupių veikloje, ir tai, tikriausiai, nestebina dėl mažo VV mokslinių publikacijų skaičiaus
ir ribotos kompetencijos. VV yra suorganizavęs tik vieną tarptautinę konferenciją (informacijos apie
pranešėjus iš užsienio nėra), taip pat rengiami susitikimai, seminarai ir praktiniai užsiėmimai. Dedama
stebėtinai daug pastangų populiarinti šį mokslą ir, akivaizdu, kad tai daroma mokslinių tyrimų
kokybės sąskaita. Pavyzdžiui, žurnale Mūsų girios paskelbti 28 straipsniai. Todėl, nors VV veiklos
socialinis ir ekonominis poveikis akivaizdus, jis prastai suderintas ir susijęs su MTEP veikla. MTEP
veiklos rezultatai nepakankamai komercializuojami, nepaisant akivaizdaus potencialo, kurį padėtų
atskleisti naujų medžiagų ir miško žaliavinių produktų ar tvaraus miškų dirvožemio, šiukšlių ar
perdirbtų antrinių žaliavų panaudojimo tyrimai. Patentai gali ir neturėti potencialių pirkėjų, tačiau
tinkama apsauga (net nacionalinė) galėtų padėti atverti verslo galimybių ir jas apsaugoti. Yra
pagrindo tikėtis, kad būdama pirmaujanti miškų mokslo institucija Lietuvoje, ji turėtų stipresnį
patariamąjį balsą miškų išteklių naudojimo klausimu, o Instituto administracija turėtų sutelkti
pastangas į Instituto pozicijos šalyje stiprinimą.
Apibendrinant, nacionaliniu lygiu MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis yra patenkinamas,
tačiau potencialo yra, taip pat yra daug būdų gerokai patobulėti ir tapti dominuojančiais lyderiais
šalyje ir pasiekti tarptautinį pripažinimą.
VV perspektyvumas
VV yra pajėgus išlaikyti bent 4 balų sumą MTEP veiklos rezultatų, ekonominio ir socialinio poveikio
vertinimuose per ateinančius 5–10 metų. Institutas – gana maža institucija, kurioje dirba nedaug visą
darbo dieną dirbančių darbuotojų (19 VDDA). Nors mokslininkų yra 34, jauni mokslininkai ir
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doktorantai (17) rengiami neaktyviai. Panašu, kad Instituto tyrimų ir laboratorijų infrastruktūra –
pakankama. Tačiau dėl išsklaidytos organizacijos (6 tyrimų skyriai, 5 laboratorijos) jo rezultatai labai
kuklūs. Pastaraisiais metais finansavimas išaugo, tačiau Institutui reikia pritraukti daugiau
tarptautinio finansavimo, kad galėtų daryti didesnį poveikį.
Per daug mokslininkų dirba ne visą darbo dieną (beveik 50 proc.) ir akivaizdu, kad didelis ne visą
darbo dieną dirbančiųjų skaičius apsunkina tyrimus. Ne visą darbo dieną dirba ne tik mokslininkai, bet
pagalbinis personalas, ir, kas blogiausia, doktorantai taip pat. Tokia strategija deramai neskatina
mokslo veiklos. Panašu, kad žmogiškųjų išteklių valdymo struktūra ir politika yra teisinga ir
darbuotojai yra skatinami, tačiau atsižvelgiant į tai, kad beveik visi darbuotojai dirba ne visą darbo
dieną, ši strategija nepasiteisina. Amžiaus pasiskirstymas nėra idealus, nes daugiausia čia dirba labai
jauni ir labai garbaus amžiaus mokslininkai, ir nė vienas jų prieš pradėdamas dirbti Institute nėra
dirbęs užsienyje. Sutartys retai nutraukiamos remiantis vertinimu ir dažniausiai atnaujinamos,
nepaisant prastų vidutinių VV veiklos rezultatų. Panašu, kad Strateginės plėtros planas parengtas
gerai ir labai plataus užmojo, tačiau kol kas jis dar niekada nebuvo įgyvendintas taip, kad įgūdžiai ir
mokslinė kompetencija (kuri yra ribota) būtų pademonstruoti realiai. VV mato galimybių rasti
potencialių klientų augančiuose privačiuose miško ir pramonės sektoriuose, tačiau per pastarųjų
penkerių metų laikotarpį ši veikla jau pasiekė 1 mln. eurų, tai sudaro apie 20 proc. viso biudžeto ir
atrodo gerai.
Įkurtas Augalų genetikos ir biotechnologijos centras (AGBC) vertinamas gerai ir turėtų skatinti
tarptautinį bendradarbiavimą. Be to, penkių miško tyrimų stočių turėtų pakakti ir jos turėtų padėti
laimėti ir išlaikyti ilgalaikius didelės apimties MTEP projektus.
Apibendrinant galima pasakyti, kad yra plėtros perspektyvų. Reikėtų pažymėti, kad jaunesnioji karta
turi daugiau entuziazmo ir ambicijų. Institutas yra pajėgus ateityje tapti lyderiu kai kuriose tyrimų
srityse tarptautiniu lygiu, tačiau tam reikia strateginių sprendimų, kaip efektyviai panaudoti
žmogiškuosius išteklius, ir svarbiausia nuodugniai įvertinti ir perorientuoti MTEP veiklą. VV turi
potencialą išlaikyti patenkinamus ar geresnius įvertinimus, ypač dėl to, kad struktūriniu požiūriu nėra
daug kliūčių, užkertančių kelią didelei plėtrai ateityje.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV infrastruktūra veikia atvirosios prieigos principu ir tai yra gerai. Apskaičiuota, kad apie 15 proc.
infrastruktūros naudoja išorės naudotojai, ir tai taip pat yra gerai, tačiau rekomenduojama šią dalį
didinti iki 25 proc., o tai galima pasiekti per aktyvią reklamą mokslo bendruomenėje.
Rekomenduojama infrastruktūrą naudoti bendradarbiavimu grįstiems straipsniams rengti, o ne
pajamoms gauti.
Panašu, kad VV laikomasi gana vienpusiško požiūrio, nes daugiausia dėmesio skiriama miškų
stebėsenos veiklai. Pripažintina, kad mokslininkai ir administracija labai stengiasi išnaudoti savo
tradicines stipriąsias puses, kurias suteikia miškų stebėsena. Tačiau reikalinga skubi diversifikacija,
persiorientavimas į bioekonomiką, bioproduktus ir, galiausiai, ekologinį modeliavimą. Jau minėta,
kad diversifikacija ne tik padeda dirbti efektyviau turint negausius žmogiškuosius išteklius, bet ir
didina bendrą VV vertę, padeda jam tapti gerokai stipresniu nacionaliniu žaidėju, o taip pat suteikia
tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. COST veiklos – viena iš svarbių galimybių pradėti vykdyti
tarptautinę veiklą ir jomis tinkamai pasinaudojus (ne tik prisijungus, bet ir po to aktyviai jose
dalyvaujant), būtų galima įgyvendinti tarptautinius projektus ir rengti tarptautines publikacijas.
Daugiau VV numatytos veiklos pagal sutartis dar labiau atitrauks nuo mokslinės veiklos. Finansavimo
pasiskirstymas atrodo racionalus dokumentuose, pagal kuriuos daugiau kaip 50 proc. gaunama iš
MTEP ir veiklos pagal sutartis, o 10 projektų per metus – geras skaičius, tačiau VV veiklos rezultatai
mokslinių tyrimų srityje – labai kuklūs, nes vykdoma mažai didelių tarptautinių projektų.
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Faktiškai, daugelis šių rekomendacijų ar kritikos buvo pateikti jau ankstesnio vertinimo ataskaitoje
2015 m., tačiau nuo to laiko į priekį pasistūmėta mažai, ypač publikacijų kokybės ar stipresnio
tarptautinio bendradarbiavimo prasme. Galbūt, treji metai buvo per trumpas laikotarpis, kad būtų
galima šiomis rekomendacijomis pasinaudoti ir pastebėti jų poveikį, tačiau, akivaizdu, kad VV turėtų
rimčiau žiūrėti į vertinimą.
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Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras
VV santrumpa

LAMMC_SDI

VV pavadinimas

Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Institucijos tipas

Tyrimų institutas

Mokslo
darbuotojai
(turintys
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

mokslo 35,06

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo
darbuotojai Dėstytojai
(turintys
(turintys
mokslo mokslo laipsnius), pagal
laipsnius), pagal 2017 m. 2017 m. VDDA
VDDA

Agronomija (01A)

3

35,06

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Agronomija (01A)

Vertinamojo vieneto MTEP veikla kokybiška, tačiau nepakankamai pripažinta tarptautiniu lygiu.
Instituto mokslo darbuotojų publikavimo veikla įvertinta gerai. Vidutiniškai per metus žurnaluose,
įtrauktuose į duomenų bazę Journal Citation Reports (JCR), publikuota 0,73 straipsnio vienam
mokslininkui (VDDA), kituose tarptautiniuose žurnaluose – 0,18 straipsnio ir 0,43 straipsnio –
nacionaliniuose žurnaluose. Rinktiniai moksliniai straipsniai, įtraukti į Metinę ataskaitą, taip pat buvo
aukštos kokybės. Pirmo kvartilio žurnaluose publikuota 73 proc. šių straipsnių, 6 proc. – antro,
6 proc. – trečio ir 15 proc. konferencijų medžiagoje ir knygų, įtrauktų į duomenų bazę Web of Science,
skyriuose. Kai kurie šių straipsnių publikuoti garsiuose tarptautiniuose augalų mokslo ir maisto
technologijų žurnaluose, tokiuose kaip PNAS, Food Chemistry, Biochemistry arba PLoS ONE.
Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma šių gerų straipsnių – tarptautinio ir nacionalinio
bendradarbiavimo rezultatas ir tai vertinama teigiamai, nes straipsniai, parengti kartu su užsienio
mokslininkais, 2–3 kartus dažniau cituojami nei straipsniai, kuriuos parengė tik vietiniai mokslininkai.
Be to, į mokslinių tyrimų rezultatus įtraukta dviejų veislių selekcija ir registracija, o tai yra ir tyrimai, ir
praktinis pasiekimas.
Kiekybiniu požiūriu konferencijose dalyvauta dažnai, tačiau tik apie 30 proc. į metinę ataskaitą
įtrauktų pranešimų skaityta svarbiose, tarptautinėse konferencijose ir tarp jų nebuvo pagrindinių
pranešimų, skaitytų prestižinėse konferencijose ar per plenarinę sesiją.
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Laikotarpiu nuo 2013 iki 2017 m. vidutiniškai 8 studentai buvo priimti į doktorantūros studijas
kasmet ir per tą patį laikotarpį apgintos 9 disertacijos. Šis skaičius –mažas, turint galvoje Instituto
dydį. Paminėtina, kad kai kurių studentų atveju laikotarpis nuo studento priėmimo iki disertacijos
gynimo truko ilgiau nei 4 metus, kraštutiniu atveju jis siekė 7 metus. Toks laikotarpis nuolatinėms
doktorantūros studijoms per ilgas. Doktorantūroje studentų iš užsienio nebuvo. Straipsnių, kurie
tapo pagrindu disertacijoms, kokybė – įvairi: kai kuriais atvejais tai buvo publikacijų serijos,
paskelbtos pirmo kvartilio žurnaluose, tačiau kitais – straipsniai, publikuoti trečio ir žemesnio
kvartilio žurnaluose arba žurnaluose, neturinčiuose citavimo rodiklio (IF). Stebina tai, kad 5-iose iš šių
disertacijų nagrinėjama augalų apsauga, o straipsnių šia tema nėra geriausių publikacijų sąraše.
Gauti prestižiniai Lietuvos Respublikos Prezidentės, Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo
tarybos apdovanojimai už mokslo pasiekimus. Išskyrus garbingą Amerikos sodininkystės mokslo
draugijos (American Society for Horticultural Science) apdovanojimą už geriausią publikaciją
sodininkystės srityje 2014 m., kitų svarbių tarptautinių apdovanojimų negauta. Apdovanojimų
pasiskirstymas tarp jaunų ir vyresnio amžiaus mokslininkų – geras, kas rodo gerą žinių sklaidą.
Laikotarpiu nuo 2013 iki 2017 m. Institutas gavo 7 dideles mokslinių tyrimų dotacijas konkurso būdu
laimėtiems projektams, tačiau tik vienas jų buvo tarptautinis, t. y. jungtinis projektas, finansuotas
pagal programą „Horizontas 2020“.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas atlieka labai svarbius mokslinius tyrimus, taip pat yra labai svarbus partneris
MTEP veiklos klausimais už akademinės bendruomenės ribų. Jo moksliniai tyrimai svarbūs verslui,
sprendimus priimantiems asmenims ir visuomenei. Sutartys, sudarytos su privačiomis nacionalinėmis
ir tarptautinėmis įmonėmis, taip pat valstybės institucijomis, padeda teikti verslui mokslinę,
technologinę ir analitinę pagalbą ir tuo pačiu uždirbti pajamas pačiam Institutui, kurios siekia apie
800 000 EUR. Paminėtina, kad išvesta ir užregistruota daug įvairių augalų veislių (pomidorų, česnakų,
artišokų, žemuogių, juodųjų serbentų, aviečių, obuolių, morkų). Institute išvestos veislės plačiai
naudojamos Lietuvos sodininkystėje ir jai svarbios, pavyzdžiui, obuoliai ir juodieji serbentai, sudaro
daugiau kaip 50 proc. naujai pasodintų augalų Lietuvoje. Kita veikla, kuri labai svarbi vaisių
augintojams – sveikos vaisinių augalų dauginamosios medžiagos nustatymas ir priežiūra. Institutas
taip pat aktyviai diegia savo mokslinių tyrimų rezultatus pusiau komerciniu mastu gamindamas
sveikus maisto produktus savo ceche. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad Institutas neturi tinkamos
intelektinės nuosavybės apsaugos programos.
Bendradarbiavimo susitarimai yra mažos piniginės vertės, tačiau svarbūs sodininkystės ir maisto
pramonės plėtrai.
Per Instituto darbuotojų konsultacijas ūkininkams suteikta vertinga informacija, tačiau neturima
duomenų apie realų jų poveikį, t. y. derliaus pagausėjimą, derliaus nuostolių sumažėjimą, derliaus
kokybės pagerėjimą ir pan.
Instituto mokslininkų narystė nacionalinėse darbo grupėse ir asociacijose – vidutiniška. Gerokai
aktyvesnis jų dalyvavimas svarbių tarptautinių darbo grupių ir tinklų veikloje, tokių kaip Europos
selekcijos mokslinių tyrimų asociacija (EUCARPIA), Europos vaisių tyrimų institutų tinklas (European
Fruit Research Institutes Network), Europos daržovių tyrimų institutų tinklas (European Vegetable
Research Institutes Network), Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programa
(European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) ir COST veikla.
Keli Instituto mokslininkai yra mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų nariai, tačiau šie žurnalai nėra
prestižiniai. Du iš jų priskiriami trečio kvartilio žurnalams, vienas – ketvirto, kiti neįtraukti į JCR
duomenų bazę.
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VV yra surengęs daug konferencijų, tačiau išskyrus 27-ąją metinę Europos žemės ūkio tyrimų
iniciatyvos (EURAGRI) konferenciją, kiti renginiai buvo vietos ar regioninės reikšmės.
VV tyrimų rezultatai aktyviai populiarinami per įvairius kanalus, tokius kaip konsultacijos vietoje ir
internetinė konsultavimo sistema, seminarai ir parodos. Pagal tarptautinę programą INTERREG
įgyvendinant projektą „Paveldo sodai“ (Heritage Garden) neatsiliekama nuo naujausių Europos
tendencijų ir propaguojamos senosios vaisinių augalų veislės ir saugojamas kultūros paveldas.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus.
Vertinamsi vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pasiekti, kad jo MTEP veiklos kokybė ir
ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų suma būtų ne mažesnė kaip 9 balai (iš viso), ar išlaikyti
tokią įvertinimų sumą.
Mokslo darbuotojų nėra daug, tačiau jų pakanka užduotims atlikti. Amžiaus struktūra – gera, nes tik
36 proc. mokslininkų patenka į 55–64 metų ir vyresnio amžiaus grupę, taip pat šiai amžiaus grupei
priskiriami 33 proc. kitų darbuotojų. Žmogiškieji ištekliai Institute valdomi tinkamai. Mokslininkams
mokami skatinamieji darbo užmokesčio priedai už straipsnių publikavimą aukšto lygio žurnaluose,
patentų įsigijimą ir saugomų veislių išvedimą, MTEP veiklos sutarčių sudarymą ir svarbių nacionalinių
ir tarptautinių konkurso būdu laimėtų dotacijų gavimą. Aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas su
keliais užsienio tyrimų institutais iš JAV, Ispanijos, Suomijos, Italijos, Japonijos, Prancūzijos, Lenkijos,
Latvijos, Švedijos ir kitų šalių sudaro sąlygas Instituto plėtrai ir jau davė rezultatų: be kitų dalykų,
programai „Horizontas 2020“ pateiktos trys jungtinės paraiškos dotacijoms. Tačiau Institutas neturi
geros podoktorantūros stažuočių užsienyje programos, kas gali daryti neigiamą poveikį mokslininkų
mokslo veiklai ateityje, ypač jų tarptautiniam pripažinimui.
Strateginis plėtros planas 2019–2021 metams parengtas bendrai visam Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslo centrui. Jo bendri tikslai aiškūs ir atitinka nacionalines ir ES strategijas. Konkretūs
Sodininkystės ir daržininkystės instituto tikslai atitinka Europos MTEP veiklos prioritetus
sodininkystės ir daržininkystės srityje. Dalyvavimas steigiant „Nemuno“ ir „Santakos“ centrus buvo
vertinga veikla, tačiau kol kas ji nevirto kokybiškais moksliniais rezultatais.
Dabartinė mokslinių tyrimų infrastruktūra – moderni ir tinkama studijų kryptims. Ji veikia atvirosios
prieigos principu. Atsižvelgiant į tai, Institutas vykdo jungtinę veiklą su Kauno technologijos
universitetu ir EIT Food Hub slėnyje „Nemunas“. Naudotojai iš išorės ir naudojimo laikas
dokumentuojami. Paminėtina unikali pusiau technologinė maisto perdirbimo linija, kuri naudojama
tiek moksliniams tyrimams, tiek komerciniais tikslais naujiems produktams ir Lietuvos MVĮ
užsakytoms technologijoms kurti ir diegti. Tačiau per vizitus vietoje susidarė įspūdis, kad kai kuri labai
gera mokslinių tyrimų įranga naudojama nepakankamai.
Finansavimo pasiskirstymas – labai geras: 50 proc. sudaro įstatymais numatytas finansavimas ir
50 proc. – konkurso būdu sudarytos sutartys, tačiau kol kas jos nedavė svarbių mokslinių rezultatų.
Kita vertus, tarptautiniai vizitai ir bendradarbiavimas padėjo parengti svarbias publikacijas, tad
panašu, kad sėkmės modelis sukurtas, tačiau jo nėra tinkamai laikomasi.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Bendra VV veikla vertinama gerai, tačiau mokslinių publikacijų skaičius vis dar per mažas, o jų kokybė
per prasta, todėl būtina šią sritį tobulinti. Taip pat būtina skirti daug dėmesio aktyvesniam
tarptautiniam bendradarbiavimui, kuris Institutui gali būti naudingas tiek dėl galinčio padidėti
jungtinių mokslinių straipsnių su didesniu citavimo rodikliu skaičiaus, tiek dėl sėkmingesnio paraiškų
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teikimo pagal konkurso būdu teikiamų subsidijų programas, ypač „Horizontas 2020“ arba „Europos
horizontas“. Labai rekomenduojama pradėti vykdyti podoktorantūros stažuočių užsienyje programą.
Per vizitus pastebėta, kad kai kuri moderni mokslinių tyrimų įranga naudojama nepakankamai. Todėl
vadovybei būtina sutelkti dėmesį į geresnį mokslinių tyrimų infrastruktūros panaudojimą ir atlikti
daugiau mokslinių tyrimų Institute arba pasiūlyti savo paslaugas kitiems mokslinių tyrimų subjektams
ar komercinėms įmonėms.
Jas įgyvendinus bus taip pat lengviau užmegzti tvirtus ryšius, padedančius dalyvauti didelių gausias
lėšas turinčių ES konsorciumų veikloje.
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Žemės ūkio institutas ir regioniniai filialai, Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras
VV santrumpa

LAMMC_ŽI

VV pavadinimas

Žemės ūkio institutas ir regioniniai filialai

Įstaigos pavadinimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Įstaigos tipas

Tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius) 73,93
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius) pagal 0
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo
darbuotojai Dėstytojai
(turintys
(turintys
mokslo mokslo laipsnius) pagal
laipsnius) pagal 2017 m. 2017 m. VDDA
VDDA

Agronomija (01A)

3

73,93

0

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

VV perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Agronomija (01A)

Vertinamuoju laikotarpiu VV paskelbė kelis straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į Science Citation
Index (SCI) sąrašą, tačiau tik keli jų patenka į pirmą kvartilį. Tai geri įvairių mokslo sričių žurnalai
(Ecology, Biodiversity Conservation, J. App. Ecology, Industrial Crops and Products, Agronomy, Plant
Sciences, Food Chemistry, Frontiers in Plant Science, ACS Sustainable Chemistry & Engineering). Svarbu,
kad dauguma geriausių straipsnių parengti bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos institucijomis, taip
pat daugelį jų rengiant dalyvavo mokslininkai iš įvairių Europos šalių, JAV, Kanados ir Kinijos. Toks
bendradarbiavimas – labai geras būdas didinti konkurencingumą ir matomumą. Daugelis kitų į
metinę ataskaitą įtrauktų publikacijų paskelbtos žemesnio kvartilio žurnaluose, įskaitant ketvirto
kvartilio žurnalus, kurių matomumas ir citavimo rodiklis labai žemi. Bendras publikacijų skaičius
vertinamas gerai (0,6 publikacijos vienam mokslininkui per metus), tačiau, kaip minėta pirmiau,
dauguma jų skelbiamos neprestižiniuose ir nacionaliniuose tarptautiniu lygiu nepripažintuose
žurnaluose. Aktyviai dalyvaujama tarptautinėse konferencijose, jose skaityta labai daug pranešimų
(42 iš 45 pateiktame sąraše). Tačiau daugelis konferencijų buvo ne itin aukštos kokybės vietos ar
regioniniai renginiai. VV ataskaitoje nenurodyta, kad konferencijose dalyvauta kviestinių ar
pagrindinių pranešėjų teisėmis.
VV mokslininkai gavo kelis svarbius vietos apdovanojimus iš Mokslų akademijos ir Lietuvos
Respublikos Seimo, taip pat vieną tarptautinį, kurį suteikė tarptautinė Baltijos Asamblėja.
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Laikotarpiu nuo 2013 iki 2017 m. apgintos 23 daktaro disertacijos ir tai priimtinas skaičius tokio
dydžio institutui. Tačiau mažai jų pagrįstos straipsniais, paskelbtais SCI žurnaluose. Svarbu paminėti,
kad daugelis disertacijų parengtos per daugiau nei 4 metus. Pagal tarptautinius standartus šis
laikotarpis per ilgas. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 4 studentai iš užsienio, kas yra labai
patenkinama.
Per pastaruosius dvejus metus nacionalinis finansavimas sumažėjo. Tačiau 2017 m. laimėti keli nauji
MTEP projektai, įskaitant tris, kurių biudžetas buvo didelis. Tai rodo, kad VV yra grupių, itin pajėgių
konkuruoti nacionaliniu lygiu. Tarptautinis finansavimas – labai kuklus. Sudaroma vis daugiau MTEP
veiklos sutarčių, kurių vertė pernai viršijo 2 mln. eurų.
Apibendrinant, šio VV vykdomi tyrimai – stiprūs ir pripažįstami nacionaliniu lygiu, tačiau vis dar
nepakankamai įvertinti tarptautiniu lygiu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV atlieka svarbius mokslinius tyrimus, kurie jau daro ekonominį ir socialinį poveikį, rodantį, kad VV
yra svarbus MTEP veiklos partneris už akademinės bendruomenės ribų. VV išvedė kelias naujas
žieminių kviečių, žirnių ir avižų veisles, kurios buvo licencijuotos ir dabar auginamos komerciniais
tikslais. VV taip pat išvedė kelias žolės veisles (eraičiną, svidrę, dobilą, šunažolę, nendrinę dryžutę,
pievinį pašiaušėlį), kurios įtrauktos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Kai kurios jų taip pat auginamos
komerciniais sumetimais ir net vertinamos užsienio šalyse, tokiose kaip JAV ir JK. Šie duomenys rodo,
kad VV selekcijos programa labai sėkmingai taikoma Lietuvos žemės ūkyje.
VV yra sudaręs susitarimus su daug užsienio įmonių, siekiant įvertinti naujus įvairioms kultūroms
skirtus augalų apsaugos produktus. Jis taip pat yra sudaręs daug susitarimų su vietos įmonėmis
įvairiose srityse, įskaitant augalų apsaugą, trąšas, naujas kai kurių kultūrų (ankštinių augalų) auginimo
technologijas. VV taip pat vykdė veiklą šiose srityse: derliaus prognozavimas, tvaraus žemės ūkio
sistemų demonstravimas lauko sąlygomis, integruotosios kenkėjų kontrolės priemonių kūrimas,
naujosios trąšos ir t. t. 2017 m. buvo sudarytos 130 MTEP veiklos sutartys, kurios sudarė 72 proc. viso
projektų biudžeto. Didelis MTEP veiklos sutarčių su verslo įmonėmis skaičius rodo, kad VV palaiko
glaudžius ryšius ne tik su akademine bendruomene, bet ir verslu, sprendimus priimančiais asmenimis
ir visuomene.
VV mokslininkai buvo dviejų žurnalų, priskiriamų trečiam kvartiliui, redaktorių kolegijų nariai, kurių
vienas – lietuviškas, o kitas – skandinaviškas (viename jų VV mokslininkas eina svarbias vyriausiojo
redaktoriaus pareigas), taip pat mažiau svarbių žurnalų, neįtrauktų į JCR duomenų bazę, redaktorių
kolegijų nariai. Apskritai ši veikla nėra labai svarbi tarptautiniu lygiu.
VV mokslininkai dalyvauja kelių nacionalinių komitetų veikloje, yra teikę konsultacijas ir organizavę
pakankamai seminarų, konferencijų, praktinių užsiėmimų, parodų ir „dienas laukuose“ (angl. field
days), kurių pagrindinis tikslas – skleisti ir populiarinti savo veiklos rezultatus. Visa ši veikla svarbi
Lietuvos žemės ūkio kokybės gerinimui ir tvarumo didinimui.
VV perspektyvumas
Bendras strateginis VV tikslas daugiausia dėmesio skirti tvariam augalų auginimui gerai apibūdintas
ir atitinka modernius žemės ūkio tyrimus. Tyrimų biudžetas – labai geras (daugiausia lėšų gaunama
iš MTEP veiklos sutarčių su verslu). Jis taip pat gauna dotacijų trumpalaikiam ir vidutinės trukmės
mokymui užsienyje (doktorantūrai, podoktorantūros stažuotėms). Mokslininkai taip pat gauna
skatinamuosius darbo užmokesčio priedus už publikacijas geruose žurnaluose, patentų registravimą
ir saugomas veisles, MTEP veiklos sutarčių sudarymą, taip pat svarbių nacionalinių ir tarptautinių
konkurso būdu suteikiamų dotacijų gavimą.
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VV turi pilnai sukomplektuotą agronomijos studijų infrastruktūrą ir modernią laboratorinę analizių ir
genetikos įrangą. Infrastruktūra daugiausiai veikia atvirosios prieigos principu ir ja naudojasi daug
išorės naudotojų. VV dalyvauja keliose nacionalinėse infrastruktūros iniciatyvose.
Kalbant apie darbuotojus, išlaikyta mokslininkų amžiaus pusiausvyra. Doktorantų skaičius – tinkamas,
nors pagal VV dydį jį būtų galima didinti. Nedaug jaunų mokslininkų vyksta į ilgalaikes
podoktorantūros stažuotes užsienyje.
VV turi aiškią perspektyvą, nes kai kurie mokslininkai skelbia gerus straipsnius tarptautiniuose
žurnaluose ir atlieka tyrimus, kurių rezultatai svarbūs socialiniu ir ekonominiu požiūriu. Itin didelis
sutarčių su verslu skaičius akivaizdžiai rodo, kad dalyvaujama sprendžiant ekonomines problemas.
Tai, kad VV bendradarbiauja su keliomis užsienio institucijomis (Švedijoje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje,
Šveicarijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir t. t.) ir dalyvauja kai kurių
Europos Sąjungos mokslinių tinklų veikloje – dar vienas svarbus aspektas. Pagal „Horizontas 2020“
buvo pateikta 11 projektų pasiūlymų ir trys iš jų buvo patvirtinti.
Apibendrinant, per ateinančius 5–10 metų VV yra pajėgus pasiekti, kad jo MTEP veiklos kokybė,
ekonominis ir socialinis poveikis būtų įvertinti labai gerai ir puikiai.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV turi aiškų potencialą gerinti MTEP veiklos rezultatus. Teikiamos šios rekomendacijas:
VV turėtų parengti stiprų ilgalaikių podoktorantūros stažuočių prestižinėse užsienio laboratorijose
planą strateginėse šalies ir Instituto mokslo srityse. Ši programa būtina norint gerinti VV mokslinių
tyrimų kokybę, taip pat kelti publikacijų lygį. Ji taip pat sudarys sąlygas užmegzti stiprius ryšius, kurie
padės dalyvauti didelių ES konsorciumų, turinčių daug lėšų, veikloje.
VV turėtų stengtis padidinti doktorantų skaičių ir išnaudoti įvairias galimybes, kad jie praleistų dalį
studijų kokybiškose užsienio laboratorijose. Jis turėtų toliau įgyvendinti politiką, kurios siekis –
pritraukti doktorantus iš užsienio. Daktaro disertacijų rengimas neturėtų trukti ilgiau nei 4 metus.
Jos turėtų būti rašomos anglų kalba ir pagrįstos pirmo kvartilio žurnaluose paskelbtais straipsniais.
Pagal tarptautinius standartus doktorantai apskritai turėtų būti pagrindiniais straipsnių autoriais.
Doktorantams galėtų būti naudinga pasiūlyti anglų kalbos pamokas VV.
VV turėtų stengtis kuo daugiau dalyvauti dideliuose ES konkursiniuose MTEP veiklos projektuose,
turinčiuose didelį biudžetą. Įsteigus specialų padalinį, jei tokio šiuo metu nėra, padedantį
mokslininkams susidoroti su sudėtinga ES biurokratija, būtų lengviau juose dalyvauti.
Institutas turėtų įsteigti specialų padalinį, kuris teiktų specializuotas paslaugas, susijusias su veislių
apsauga, patentais, licencijomis ir sutartimis su verslu. VV turėtų geriau subalansuoti biudžetą, kurį
sudaro tyrimų projektai ir MTEP veiklos projektai.
Rengti mokslinius straipsnius neturint pakankamai patirties – sunku. Straipsnis, kuriame pateikiami
tie patys duomenys, gali būti paskelbtas žemesnio arba aukštesnio kvartilio žurnale priklausomai nuo
jo parašymo kokybės. VV gali būti naudinga surengti specializuotus seminarus „Kaip rengti
mokslinius straipsnius“, kuriuos vestų pripažinti užsienio mokslininkai.
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Žemės ūkio mokslai, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

VV santrumpa

LSMU_Agricult

VV pavadinimas

Žemės ūkio mokslai

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius) 24,65
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius) pagal 73,75
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo
darbuotojai Dėstytojai
(turintys
(turintys
mokslo mokslo laipsnius) pagal
laipsnius) pagal 2017 m. 2017 m. VDDA
VDDA

Veterinarija (02A)

3

11,35

52,75

Zootechnika (03A)

2

13,3
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

VV perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Veterinarija (02A)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakultetas – pagrindinė nacionalinė institucija
Lietuvos veterinarijos mokslų srityje, kuris, deja, nėra pakankamai pripažintas tarptautiniu lygiu.
Jame atlikti moksliniai tyrimai yra aukšto lygio, tačiau dažniausiai pripažįstami tik nacionaliniu lygiu.
Ataskaitoje nurodyti moksliniai straipsniai ir kiti mokslo pasiekimai (pagrindiniai mokslinių tyrimų
rezultatai) – labai kokybiški.
Straipsniai publikuoti geruose tarptautiniuose žurnaluose (įtrauktuose į duomenų bazes Web of
Sciences ir Scopus) ne tik veterinarijos, bet ir kai kuriuose biomedicinos mokslų žurnaluose. Pastaruoju
metu kai kurie jų dažnai cituoti, kas įrodo jų kokybiškumą ir poveikį sričiai. Fakultetas nėra paskelbęs
išskirtinių publikacijų labai aukšto reitingo žurnaluose. Geriausius atrinktus straipsnius, paskelbtus
aukšto IF žurnaluose (IF > 5), parengė kelių asmenų tarptautinės komandos, tačiau Instituto
darbuotojai ir studentai šiame procese dalyvavo ne itin aktyviai. Apibendrinant, panašu, kad dėl mažo
išskirtinių straipsnių skaičiaus (labai mažas, palyginti su kitais veterinarijos fakultetais Vakarų
Europoje) pastarųjų metų citavimų skaičius ir Hiršo indeksas (angl. Hirsh Index) yra žemi.
Pranešimus rengia ir mokslinių tyrimų projektus vykdo tiek nacionalinės, tiek tarptautinės komandos.
Darbuotojai ir fakulteto doktorantai aktyviai dalyvauja veikloje užsienyje ir skaito pranešimus
pasauliniuose pripažintuose kongresuose ir moksliniuose susitikimuose, dažnai kaip kviestiniai
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pranešėjai. Darbuotojai ir studentai dažniausiai gavo tik nacionalinius apdovanojimus. Vis dėlto
paminėtina, kad daug jaunų mokslininkų ir doktorantų yra įvertinti prestižiniais nacionaliniais
apdovanojimais, įskaitant apdovanojimus už geriausią daktaro disertaciją. Tačiau tarptautinių
prestižinių apdovanojimų negauta. Instituto darbuotojų veikla paraiškų dėl mokslinių tyrimų
projektų teikimo srityje vertinama gerai, tačiau didelio biudžeto projektus dažniausiai finansuoja
nacionalinės agentūros ir fondai. Nors įgyvendinti keli tarptautiniai projektai (pagal BP7 ir
„Horizontas2020“), jie buvo gana maži, mažas buvo ir jų biudžetas. Taip pat negauta jokių
tarptautinių dotacijų. VV nebuvo paskirtas jokių tarptautinių projektų koordinatoriumi ir pagrindiniu
tyrėju. Be to, reikia daugiau tiriamojo mokslo, kelti mechanistinius, o ne vien aprašomojo pobūdžio
ir klinikinius, klausimus. Taip pat reikėtų tobulėti fundamentaliųjų veterinarijos mokslų srityje.
Nepaisant visko, VV turi potencialo ateityje gauti didesnį ES ir tarptautinį finansavimą, taip pat
tarptautinį pripažinimą.
Zootechnika (03A)

Mokslinių tyrimų aktyvumas ir pasiekimai zootechnikos srityje nacionaliniu lygiu vertinami
patenkinamai. Fakultetas priskiriamas pažangiausioms šalies mokslo institucijoms gyvūnų mokslų
kryptyje, tačiau užsienyje jis dar mažai pripažintas. Mokslinių tyrimų rezultatai zootechnikos srityje
skelbiami ne tik vietos, bet ir specializuotuose žurnaluose, kurie platinami ir tik iš dalies pripažįstami
užsienyje. Žemės ūkio straipsnių gyvūnų mokslų žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines duomenų
bazes (Web of Sciences, Scopus), parengiama per mažai. Šie straipsniai – nacionalinio ir (arba)
tarptautinio bendradarbiavimo rezultatas, tačiau labai dažnai Fakulteto darbuotojai šiame procese
neatliko pagrindinio (pagrindinio autoriaus) vaidmens. Nedidelė dalis straipsnių paskelbti eiliniuose
susijusios srities žurnaluose (žemės ūkio, gyvūnų mokslų, maisto mokslų, veterinarijos) ir VV
neskelbia straipsnių žurnaluose, turinčiuose aukščiausią mokslinį reitingą gyvybės mokslų srityje.
Mokslo veikla ir projektai „maisto saugos“ srityje – svarbiausi ir įdomiausi. Zootechnikos moksliniai
tyrimai iš dalies sutampa su tyrimais, atliekamais Veterinarijos fakultete. Tai yra gerai, nes šis
sutapimas rodo, kad vyksta sąveiką ir ji naudinga abiem pusėms. Tiriamos žemės ūkyje paplitusios
gyvūnų veislės (avys, kiaulės, galvijai, vištos). Kai kurie projektai vėlgi yra susiję su infekcinėmis
ligomis, įskaitant pastarąsias grėsmes, tokias kaip afrikinis kiaulių maras. Kituose nagrinėjamas
šiltnamio dujų išmetimas, pašarų sąnaudų optimizavimas ir kitos temos. Išskirtinių publikacijų
neparengta, tačiau tai, be abejo, įprasta žemės ūkio moksluose. Kai kuriuose naujesniuose
projektuose nagrinėjamos gyvūnų veisimo ir gyvūnų genetikos sritys, kurios kol kas nepakankamai
tirtos. Atliekama labai mažai fundamentaliųjų gyvūnų mokslų, taip pat reprodukcijos biotechnikos ir
biotechnologijos tyrimų. Apibendrinant, reikėtų skelbti daugiau publikacijų, gerinti veterinarijos
mokslų kokybę, taip pat skatinti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą.
Mokslinių tyrimų projektus finansuoja nacionalinės ir ES institucijos. Būtina pabrėžti, kad lėšos
moksliniams tyrimams renkamos labai aktyviai. Per pastaruosius metus Fakultetas ir Institutas
laimėjo daug įvairaus masto ir didelio biudžeto nacionalinių ir tarptautinių projektų („Horizontas
2020“, ES struktūriniai fondai ir t. t.). Jiems pavyko gauti nacionalinių ir tarptautinių dotacijų, taip pat
pastaruoju metu jiems skirta viena gana didelė dotacija (beveik 700 000 eurų).
Deja, geriausiose, visame pasaulyje pripažįstamose tarptautinėse konferencijose ir moksliniuose
susitikimuose žodinės ataskaitos ir pranešimai teikiami neaktyviai. Keli ataskaitoje nurodyti
pranešimai pateikti svarbiose tarptautinėse konferencijose, tačiau tarp jų nebuvo pagrindinių
pranešimų, skaitytų prestižinėse konferencijose ar per plenarines sesijas. Nors keli pranešimai
pateikti tarptautiniuose renginiuose, apdovanojimai gauti tik iš nacionalinių organizacijų. Vis dėlto
VV dar turi potencialo ateityje padidinti ES ir tarptautinį finansavimą.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo veikla ir pasiekimai žemės ūkio srityje svarbūs
visuomenei. VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP veiklos partneris už
akademinės bendruomenės ribų. Teigiamai vertintina, kad pripažinta institucija, vykdanti akademinę
veiklą, palaiko santykius su verslo įmonėmis, sprendimų priėmėjais ir visuomene. Universitetas
palaiko gausius ir aktyvius ryšius su neakademinėmis, pramonės, visuomeninėmis ir vyriausybinėmis
organizacijomis. Bendradarbiaujama su vietos vyriausybinėmis agentūromis ir privačiomis
organizacijomis, o tai svarbu MTEP veiklos rezultatų komercializacijai. Tačiau akivaizdus patentų
paraiškų neteikimas gali sumažinti galimybes rezultatus komercializuoti. VV yra surengęs mokslinių
konferencijų ir renginių, taip pat dalyvauja tarptautinių darbo grupių ir asociacijų veikloje, tačiau jis
turi vadovauti susitikimams, susijusiems su jo mokslinių tyrimų prioritetu. Be to, Universitetas galėtų
daryti daugiau įtakos sprendimus priimančioms institucijoms. Universiteto darbuotojai ir
doktorantai skaito paskaitas, skirtas populiarinti mokslą, bendradarbiauja su mokyklomis. Palaikoma
daug ir glaudžių ryšių su verslu vietos (šalies) ir tarptautiniu lygiu. Svarbiausios bendradarbiavimo
sritys: (1) saugus maistas, (2) gyvūnų mityba, (3) bioįvairovė, (4) tvari gyvūninė produkcija, (5)
veterinarinė mikrobiologija, (6) parazitologija, (7) veterinarinė toksikologija. Darbuotojai aktyviai
dalyvauja įvairių nacionalinių ir tarptautinių mokslo tarybų ir verslo įmonių veikloje. Gautų pramonės
dotacijų skaičius (pvz., silosui, pieno rūgšties bakterijų panaudojimui suirimui didžiajame skrandyje
fermentacijos metu) – vertinimui taip pat svarbus veiksnys. Universitetas palaiko gerus ryšius su
pramone ir žemės ūkiu, taip pat vykdo daug jungtinių projektų ir yra sudaręs daug sutarčių su verslo
ir žemės ūkio atstovais. Nacionaliniu lygiu žemės ūkio mokslams priskiriami padaliniai labai aktyviai
įgyvendina mokslinius rezultatus gyvulininkystės produkcijos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, maisto
saugos ir aukštos vertės maisto srityse. Taip pat gerų balų nusipelno aktyvus tarptautinis, dvišalis
bendradarbiavimas su įvairiomis šalimis ir tarptautinėmis agentūromis ar bendradarbiavimas pagal
programas (pvz., Europos vaistų agentūra ir Veterinarijos ekspertų darbo grupė (Gyvūnų gerovė).
Surengta daug konferencijų ir VV grupės dalyvavo Lietuvos mokslo festivalyje 2017.
Nors su verslo įmonėmis, ūkininkų kooperatyvais ir nacionalinėmis agentūromis (t. y. Nacionaline
veterinarijos tarnyba ir pan.) vykdomi projektai ir su jais sudarytos sutartys yra bendradarbiaujamojo
pobūdžio ir duoda rezultatų bendrojo švietimo, bendros gyvūnų ir visuomenės sveikatos srityse ir
ekonominiu požiūriu yra naudingi Universitetui, jie tik iš dalies prisideda prie mokslo pasiekimų ir
naujų mokslinių duomenų kūrimo ar rinkimo ir neatsispindi publikacijų skaičiuje. Veterinarinės ir
analitinės paslaugos, taip pat bendradarbiavimas su ūkininkais turėtų būti svarbus mokslinių
duomenų šaltinis. Bendras informacijos apie „omics“, genotipą, epigenotipą, fenotipą ir aplinką
kūrimas, didelės apimties duomenų apdorojimas ir rinkimas galėtų padėti parengti daugiau
mokslinių publikacijų ir pagerinti jų kokybę.
VV perspektyvumas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas turi didelį potencialą būti įvertintas gerai arba puikiai, taip
pat pripažintas tarptautiniu lygiu žemės ūkio mokslų srityje. Universiteto sistema ir įdarbinimo
politika, kurioje atsižvelgiama į jaunų darbuotojų tobulėjimą, turi reikiamą ir tinkamą struktūrą.
Darbuotojai ir doktorantai – itin išsilavinę, kvalifikuoti ir labai motyvuoti. Tačiau reikėtų daugiau
jaunesnių mokslininkų, įskaitant doktorantų, ir kitų darbuotojų. LMSU-Agri būtų naudinga samdyti
daugiau jaunų mokslininkų, ypač šiems įgijus daktaro laipsnį kitose šalyse, arba organizuoti
podoktorantūros stažuotes, siekiant paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir būti labiau
matomais. Taip pat reikėtų įvesti didelės rizikos mokslinių tyrimų programas. Jos pagerintų mokslinių
tyrimų kokybę ir padėtų parengti daugiau publikacijų geriausiuose pasaulio žurnaluose. Žmogiškųjų
išteklių sistemos silpnoji pusė – žemas tarptautinis jaunų mokslo darbuotojų ir doktorantų judumas.
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Reikėtų aktyviau dalyvauti programose ir pritraukti sistemines dotacijas, kurios sudarytų sąlygas
tarptautiniams mainams ir ilgalaikiams moksliniams vizitams į geriausius mokslo centrus užsienyje.
Per paskutinius metus Universitetas išplėtė savo modernią infrastruktūrą įsteigdamas naujas
laboratorijas ir aprūpindamas jas įranga. Pastaruoju metu pakeista ir patobulinta infrastruktūros
struktūra. Įsteigti nauji moksliniai skyriai ir laboratorijos, kurios laikomos „pagrindine infrastruktūra“,
įskaitant 13 naujų iki galo įrengtų laboratorijų slėnyje „Nemunas“ (pastatytame 2011–2015 m.).
Svarbiausia veterinarijos mokslams buvo įsteigti Virškinimo fiziologijos ir patologijos centrą,
Histologijos, Parazitologijos ir Mikrobiologijos laboratorijas, kuriose gausu inovatyvios technikos ir
galima atlikti įvairias analizes. Panašu, kad Universitetui pakanka mokslinių tyrimų ir laboratorijų
infrastruktūros ir įrenginių, kad būtų galima vykdyti tarptautiniu lygiu pripažįstamus ir inovatyvius
mokslinių tyrimų projektus tiek fundamentaliųjų, tiek taikomųjų veterinarinės medicinos mokslų,
gyvūnų biologijos ir gyvulininkystės, maisto tyrimų ir kontrolės srityse. LSMU vykdo veiklą tiek
medicinos, tiek veterinarijos (gyvūnų mokslų) srityse. Todėl logiška siūlyti taikyti koncepciją „Viena
sveikata“ (One Health). Tai skėtinė sąvoka, apimanti veterinarijos ir gyvūnų mokslus, kurią turėtų
taikyti visas Universitetas. Veterinarijos mokslų srityje parengtos kelios publikacijos, kuriose jau yra
sąsajų su žmonių sveikata. Glaudesnis žmonių ir gyvūnų sveikatos susiejimas galėtų suteikti daug
perspektyvų. Taip darbo aplinka taptų įdomesnė ir tikėtina, kad padaugėtų tarpdalykinių projektų,
taip pat suaktyvėtų ryšių su verslu palaikymas. Šioje srityje Universitetas galėtų tapti verslesnis,
pavyzdžiui, padėdamas mokslo darbuotojams suprasti, kad reikia kurti savo intelektinę nuosavybę.
Bendri LSMU-Agricult strateginiai tikslai nustatyti tinkamai ir atitinka modernius žemės ūkio tyrimus.
VV mokslinių tyrimų biudžetas – priimtinas, jis taip pat gauna dotacijas trumpalaikėms ir vidutinės
trukmės stažuotėms užsienyje (doktorantūros, podoktorantūros). Mokslininkai taip pat tinkamai
skatinami skelbti publikacijas geruose žurnaluose, registruoti patentus ir saugomas veisles, sudaryti
MTEP veiklos sutartis ir gauti svarbias nacionalines ir tarptautines konkurso būdu teikiamas dotacijas.
Panašu, kad personalo kvalifikacija tinkama dalyvauti ir pritraukti finansavimą nacionaliniams ir
tarptautiniams projektams. Personalas taip pat galėtų gerinti MTEP veiklos kokybę ir ekonominį ir
socialinį poveikį, ypač tarptautiniu lygiu, kartu su didelėmis tarptautinėmis organizacijomis
atlikdamas daugiadalykius mokslinius tyrimus. LSMU-Agricult reikia pritraukti daugiau lėšų iš
tarptautinių finansavimo programų ir sutarčių su verslo įmonėmis, kad jo poveikis būtų didesnis.
LSMU-Agricult turi potencialo ateityje tapti naujų mokslo sričių lyderiu tarptautiniu lygiu.
Apibendrinant, žemės ūkio mokslų srityje LSMU yra pajėgus pasiekti, kad ateityje MTEP veiklos
kokybės, ekonominio ir socialinio poveikio vertinimų suma būtų ne mažesnė kaip 9 balai, ypač dėl to,
kad struktūriniu ir sisteminiu požiūriu, įskaitant žmogiškųjų išteklių valdymą, tolesnei plėtrai nekyla
daug kliūčių.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
LSMU-Agricult nagrinėja svarbias temas, aktualias įmonėms ir plačiajai visuomenei, tačiau daugiausiai
dėmesio skiriama gyvuliams. Projektai vykdomi ir publikacijos rengiamos gyvūnų sveikatos ir
gerovės, maisto saugos, saugojimo, tvarios gyvūninės produkcijos srityse. Tačiau yra daug sričių,
kuriose LSMU-Agricult trūksta kompetencijos. Vykdoma gana aktyvi visuomenės informavimo veikla,
pavyzdžiui, gyvūnų veisėjai informuojami apie infekcines ligas, pašarus, kai kurias reprodukcines
technologijas. Tačiau vykdomi moksliniai tyrimai nėra aukšto lygio ir nepakankamai pripažįstami
tarptautiniu lygiu. LSMU-Agricult turi didelį potencialą, tačiau daro mažai poveikio veterinarijos ir
gyvūnų mokslų raidai, taip pat visuomenės sveikatos studijoms, nes pastaraisiais metais mažai
publikacijų skelbiama geriausiuose tarptautiniuose žurnaluose; mažas bendras citavimų skaičius, taip
pat gana žemas Hiršo indeksas (Hirsh index).
LSMU-Agricult turi potencialo iš tiesų pagerinti MTEP veiklos rezultatus. Teikiamos šios
rekomendacijos:
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1. LSMU sudaro tiek gyvūnų arba veterinarijos, tiek žmonių medicinos mokslų ar tyrimų
padaliniai. Reikėtų pradėti vykdyti projektus, kuriuose laikomasi principo „Viena sveikata“
(One Health). Tyrimai turėtų būti sutelkti į visuomenės sveikatą taikant šį modelį: sveikas
gyvūnas – saugus maistas – sveika visuomenė. Be to, kuo daugiau rizikos, tuo labiau
moksliniai tyrimai turėtų būti vykdomi žmonių sveikatai taikant gyvūnams skirtus
modelius. Taip pat reikėtų tobulinti labiau mechanistinius, fundamentaliuosius mokslus
remiantis „omics“ technologija (t. y. gyvūnų genetika ir epigenetika, fiziologija,
imunologija, reprodukcine biologija ir patologija).
2. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti fakultetų mokslo strategijoms: juose turėtų būti
dėstomi įvairūs dalykai, tačiau svarbiausia nustatyti pagrindines bendras sritis, kuriose jie
nori būti pažangūs (per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, regeneracinė medicina,
senėjimas ir t. t.).
3. Per masinius klinikinius stebėjimus, vykdomus teikiant specifines veterinarines paslaugas
ir bendradarbiaujant su veterinarijos praktikais ir gyvūnų veisėjais, turėtų būti surenkama
naujų duomenų. Tačiau reikia diegti moderniausias „omics“ technologijas, kad turimą
medžiagą ir masinius duomenis būtų galima išanalizuoti.
4. Reikėtų didinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą, taip pat darbuotojų ir studentų iš
užsienio skaičių (bent jau turinčių tarptautinės patirties) taikant šias priemones:
•

užmezgant dar daugiau tarptautinių ryšių ir įgyvendinant daugiau tarptautinių
projektų, taip pat siekiant jiems vadovauti;

•

skatinant tarptautinių ekspertų vizitus, ne tik vizitus į užsienį;

•

didinant doktorantų ir podoktorantūros stažuočių dalyvių skaičių, taip pat
išnaudojant įvairias galimybes vykti į ilgalaikes stažuotes kokybiškose užsienio
laboratorijose, o ne tik išleisti specialiąsias dotacijas dalyvaujant tarptautinėse
konferencijose;

•

įgyvendinant ilgalaikių podoktorantūros stažuočių užsienyje programą;

•

skelbiant konkursus mokslo darbuotojams ar studentams iš užsienio, kad iš užsienio
šalių būtų pritraukta daugiau doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir darbuotojų;

•

skelbiant mažiau publikacijų nacionaliniuose ar regioniniuose žurnaluose, o daugiau
tarptautiniuose aukšto reitingo žurnaluose (t. y. reikėtų organizuoti specializuotus
kursus ir užsiėmimus, kuriuos vestų pripažinti mokslininkai iš užsienio ir kuriuose būtų
mokoma, kaip rengti kokybiškus rankraščius).

Įgyvendinti šias rekomendacijas būtina, siekiant gerinti LSMU-Agricult mokslinių tyrimų kokybę ir
ilgainiui padidinti publikacijų reitingą.
Jas įgyvendinus bus taip pat lengviau užmegzti tvirtus ryšius, padedančius dalyvauti didelių gausias
lėšas turinčių ES konsorciumų veikloje.
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BENDRA ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ LIETUVOJE APŽVALGA IR REKOMENDACIJOS:
Žemės ūkio mokslai Lietuvoje turi didelį potencialą ir galimybę daryti didelį poveikį šalies ekonomikai
ir visuomenei. Įgyvendinus šioje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, galima pagerinti MTEP veiklos
kokybę ir padidinti jos tarptautinį pripažinimą.
Bendra žemės ūkio mokslų tyrimų kokybė (atskirų disciplinų vertinimas)
VV MTEP veiklos kokybė ir lygis – patenkinami, tačiau tarptautiniuose aukšto lygio žurnaluose
skelbiama mažai publikacijų. Dėl to nacionaliniu lygiu šiuose VV atliekami moksliniai tyrimai yra
stiprūs ir pripažinti, tačiau sulaukia per mažai tarptautinio pripažinimo.
Iš esmės, geriausios publikacijos parengtos bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu, dėl to tokį
bendradarbiavimą reikia dar labiau skatinti, kad MTEP veikla tobulėtų, ypač tose srityse, kuriose
reikia taikyti naujausias technologijas. Be to, neaktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose taip
pat daro neigiamą poveikį MTEP veiklos pripažinimui už Lietuvos ribų.
Kadangi dėmesys sutelkiamas į atskiras disciplinas: agronomiją ir miškininkystę, MTEP veikla šioje
srityje yra aukštesnio lygio ir didesnio poveikio lyginant su zootechnika ir veterinarija. Parengtos
kelios tarptautiniu lygiu pripažintos agronomijos ir miškininkystės mokslų publikacijos, tačiau
zootechnikos ir veterinarijos mokslų publikacijos moksliniu požiūriu buvo neaktualios, nes jose
nagrinėtos gyvulininkystės ir akvakultūros sritys.
Reikėtų daugiau dėmesio skirti doktorantūrai, siekiant kelti MTEP veiklos lygį ir kokybę. Turėtų būti
išlaikytas reikalavimas, kad rengiant daktaro disertacijas IF žurnaluose būtų paskelbtos dvi
publikacijos, tačiau studentas turi būti bent vieno šių straipsnių pagrindinis autorius, taip pat jie turi
būti paskelbti aukšto lygio susijusios mokslo krypties žurnaluose.
Žinių perdavimas: MTEP veiklos socialinis ir ekonominis poveikis
VV vykdomi moksliniai tyrimai daro ekonominį ir socialinį poveikį, taip pat yra svarbūs visuomenei.
VV aktyviai populiarina savo tyrimų rezultatus ir tam naudoja įvairius kanalus, tokius kaip
konsultacijos vietoje ir internetinės konsultavimo sistemos, seminarai ir parodos. Ryšiai su privačiu ir
valstybiniu sektoriumi – išvystyti ir svarbūs skatinant mokslinių tyrimų rezultatų taikymą. Tačiau šie
ryšiai daro mažą poveikį MTEP, dėl to reikėtų peržiūrėti pasirašytas sutartis ir susitarimus, įskaitant
vykdomų ir naujų projektų finansavimą. Per VV mokslininkų konsultacijas gamintojams suteikiama
vertingos informacijos, tačiau nematomas aiškus poveikis produkcijos tobulinimui ir produktų
kokybei. Svarbu pradėti teikti paslaugas, kurios užtikrintų intelektinės nuosavybės apsaugą.
Dauguma VV organizuotų konferencijų buvo vietos ar regioninės svarbos, dėl to MTEP veiklos
rezultatai nėra pakankamai matomi tarptautiniu lygiu. Dalyvaujama daugiausia žemą reitingą
turinčių žurnalų redaktorių kolegijų veikloje, o tai gali labiau blaškyti, nei sutelkti produktyviai veiklai.
Infrastruktūra, finansavimas, valdymas, žmogiškieji ištekliai (įskaitant karjeros galimybes ir
žmogiškųjų išteklių valdymą), infrastruktūra, finansavimas (tarptautinis), tarptautinis
bendradarbiavimas
Agronomijos ir miškininkystės MTEP infrastruktūra ir įrenginiai – aukštos kokybės ir tinkami
vykdomiems moksliniams tyrimams, kurie dažniausiai yra aprašomojo pobūdžio. Vis dėlto reikia
daugiau tiriamojo mokslo, kelti mechanistinius klausimus, pavyzdžiui, suprasti ryšį tarp genomos,
aplinkos, epigenetikos ir fenotipo, taip pat suprasti genų funkcijas ir jomis manipuliuoti siekiant
biotechnologinio pritaikymo. Taip pat norint kurti „omics“ technologijas, informaciją apie fenotipus
ir aplinką, reikia tvarkyti, apdoroti ir saugoti didelį kiekį duomenų. Galima numatyti nacionalinę
pagrindinę infrastruktūrą, kuri padėtų atlikti tokio pobūdžio mokslinius tyrimus ir megaduomenų
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analizę. Zootechnikos ir veterinarijos sričių MTEP laboratorijos turi įrangą naujausioms
technologijoms taikyti, tačiau jas reikia nuolat atnaujinti ir aprūpinti specializuotu techniniu
personalu, kuris šią infrastruktūrą valdytų. Be to, glaudesnis žmonių ir gyvūnų sveikatos susiejimas
suteiktų daugiau perspektyvų.
Universitetų VV itin nesubalansuotas mokslininkų ir dėstytojų, taip pat ne visą darbo dieną dirbančio
personalo (tiek mokslininkų, tiek doktorantų) skaičius. Tai trukdo vykdyti produktyvią MTEP veiklą ir
šią problemą reikėtų spręsti, norint didinti VV perspektyvumą. Be to, doktorantų skaičius yra gana
mažas ir jį reikėtų didinti pritraukiant daugiau studentų iš Lietuvos ir užsienio, kad MTEP veikla ir
rezultatai taptų geriau matomi dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, skelbiant publikacijas ir
skaitant pranešimus konferencijose. Jauni mokslininkai – entuziastingi ir turi plataus užmojo tikslų,
tad šį potencialą reikia išnaudoti ir finansiškai remti, kad VV augtų ir darytų didesnį mokslinį ir
socialinį poveikį.
Tarptautinėse konferencijose, kuriose skaityti pagrindiniai pranešimai arba pranešimai plenarinėse
sesijose, dalyvaujama labai neaktyviai. Taip pat retai dalyvaujama tarptautiniuose projektuose,
kuriuose įgyvendinant pagrindinius pasiūlymo veiksmus atliekamas lyderio vaidmuo.
Rekomendacijos žemės ūkio mokslams, kaip įveikti jiems kylančius išbandymus
VV turi aiškų ateinančių metų strateginį planą. Tačiau norint jį įgyvendinti, reikalinga įvairių sričių
ekspertų pagalba.
Svarbus skirtingų žemės ūkio mokslų ir kitų sričių VV ryšių palaikymas ir bendradarbiavimas siekiant
didinti MTEP veiklos poveikį ir palengvinti ar efektyvinti turimos infrastruktūros ir įrenginių
naudojimą.
VV, vykdantys gyvūnų ar veterinarinės ir žmonių medicinos MTEP veiklą, turėtų įgyvendinti jungtinius
projektus pagal principą „Viena sveikata“ (One Health). Projektuose daugiausiai dėmesio turėtų būti
skiriama visuomenės sveikatai taikant šį modelį: sveiki gyvūnai – saugus maistas – sveika visuomenė.
Be to, reikėtų atlikti daugiau mokslinių tyrimų apie gyvūnų modelių taikymą žmonių sveikatai. Taip
pat reikia daugiau fundamentaliųjų ir mechanistinių tyrimų, pagrįstų naujausiomis „omics“
technologijomis ir bioinformatika, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama tokiems klausimams
kaip gyvūnų genetika ir epigenetika, fiziologija, imunologija, reprodukcinė biologija ir patologija, taip
pat šeimininko organizmo ir patogeno sąveikų studijoms.
Doktorantų stipendijos padidinimas vertinamas pozityviai. Dėl to turėtų padaugėti doktorantų, kurie
daugiausiai dėmesio skirs savo mokslo projektams ir sieks pagerinti tyrimų rezultatus. Reikėtų įvesti
apribojimą, kiek laiko doktorantai gali skirti papildomai veiklai, tokiai kaip dėstymas.
VV turėtų parengti stipresnį planą ilgalaikėms podoktorantūros stažuotėms kokybiškose užsienio
institucijose strateginėse šalies ir VV mokslo srityse. Ši programa būtina siekiant gerinti VV tyrimų
kokybę ir ilgainiui kelti publikacijų lygį. Ji taip pat sudarys sąlygas užmegzti tvirtus ryšius, kurie
palengvins dalyvavimą didelių gausų finansavimą turinčių ES konsorciumų veikloje.
VV turėtų kviesti daugiau jaunų mokslininkų, kad pritrauktų aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų
mokslininkų iš užsienio šalių.
Svarbu nustoti skelbti straipsnių žemo IF žurnaluose ir nebedalyvauti šių žurnalų redaktorių kolegijų
veikloje, o susitelkti į mokslinių tyrimų kokybės gerinimą, kad publikacijos būtų skelbiamos aukšto
lygio žurnaluose. Vėlgi, bendradarbiavimas su užsienio institucijomis padėtų šį tikslą pasiekti.
VV turėtų pradėti teikti specializuotą paslaugą klausimais, susijusiais su intelektinės nuosavybės
apsauga, licencijomis ir sutartimis su verslu.
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Svarbu gerinti anglų kalbos žinias. Pavyzdžiui, visos magistro studijų programos galėtų būti siūlomos
anglų kalba, kas padidintų jų tarptautiškumą. Rengti mokslinius straipsnius žmonėms be patirties –
sunku. Straipsniai, kuriuose pateikiami tie patys duomenys, gali būti paskelbti žemesnio ar
aukštesnio kvartilio žurnale priklausomai nuo jų parašymo kokybės. VV gali būti naudinga surengti
seminarus, kuriuos vestų pripažinti užsienio mokslininkai apie tai, kaip rašyti mokslinius straipsnius.
VV ryšiai su privačiu ir valstybiniu sektoriumi – išplėtoti, tačiau daro mažai poveikio MTEP, todėl
reikėtų peržiūrėti pasirašytas sutartis ir susitarimus, įskaitant vykdomų ir naujų projektų finansavimą.
Buvo paminėta, kad biurokratija apsunkina tyrimus, kad yra pirkimą varžančių taisyklių, nėra projektų
valdymo priemonių, viskas daroma naudojant popierinius dokumentus. Biurokratiją galėtų sumažinti
platformų diegimas panaudojant turimą kompiuterinę prieigą. Tokiu būdu taip pat būtų galima
nuimti dalį krūvio nuo personalo ir įgyti daugiau pajėgumų.
Reikėtų didinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą, taip pat personalo ir studentų iš užsienio (bent
turinčių tarptautinės patirties) skaičių pasitelkiant šias priemones: (a) užmegzti dar daugiau
tarptautinių ryšių ir įgyvendinti daugiau tarptautinių projektų, taip pat siekti lyderio vaidmens juose,
(b) skatinti tarptautinių srities ekspertų vizitus, taip pat VV mokslininkų vizitus į užsienį, (c) didinti
doktorantų ir podoktorantūros stažuotojų skaičių, taip pat išnaudoti įvairias galimybes, kad didelę
stažuočių dalį jie praleistų užsienio laboratorijose ir dalyvaudami tarptautinėse konferencijose, (d) į
mokslininkų pozicijas ir studentų vietas pritraukti daugiau doktorantų, podoktorantūros stažuotojų
ir darbuotojų iš užsienio.
VV turėtų apsvarstyti galimybę per vertinimus ateityje pateikti informaciją apie bendrą publikacijų
skaičių, mokslinių tyrimų grupes ar VV ir darbuotojus kiekvienoje grupėje, bendrą pateiktų paraiškų
patentams ir išduotų patentų skaičių, tikslų mokslininkų dėstymo krūvį, taip pat vertinime atskirti
fundamentaliuosius mokslinius tyrimus nuo technologinių inovacijų.
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