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Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ (toliau – Programa) tikslas – 

pritaikant pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus bei naujausias mokslo žinias kurti 

naujus saugius, aukštesnės kokybės ir padidintos biologinės vertės maisto produktus, jų prototipus, 

bei parengti teorinius pagrindus naujų technologijų ir produktų diegimui. Programai skirta daugiau 

nei 4,6 mln. eurų, paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas, finansuoti 27 projektai, iš kurių 26 buvo 

pilnai įgyvendinti. Programos projektus vykdė 7 stipriausios šios srities institucijos.  

Programai buvo keliami du uždaviniai, pagal kuriuos vykdomos 4 priemonės. Vykdant 

pirmąjį uždavinį – „Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius 

auginant augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto 

žaliavų kokybę ir saugą didinančių technologijų prototipus“, buvo tiriami biologiškai aktyvių 

komponentų kitimai maistui vartojamuose augaluose ir gyvūnuose, vertinamos tinkamiausios 

auginimo technologijos ir veislės. Dauguma šios priemonės projektų buvo skirti augalinės kilmės 

maisto produktų tyrimui. Maisto produktų, jų žaliavų kokybės ir saugos tyrimuose atlikti aukšto 

lygio darbai, pasiūlyti nauji unikalūs metodai, sukurtos maisto patogenų detekcijos sistemos, 

pateikta patentinė paraiška. Vykdant antrąjį uždavinį – „Ištirti ir įvertinti maisto komponentus 

cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos 

biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus”, buvo tiriami potencialūs maisto komponentai, 

vertinamos jų savybės. Pagal šią priemonę vykdyti 4 projektai, du iš jų – tos pačios tyrėjų grupės. 

Tai rodo mokslinio potencialo stoką inicijuotoje veikloje. Taip pat vykdant šį uždavinį buvo 

siekiama sukurti ir įdiegti pažangias technologijas maisto žaliavų perdirbimui ir laikymui. Vykdant 

šią priemonę sukurti ir išbadyti nauji vertingi maisto produktų prototipai, pasiūlytos inovatyvios 

gamybos ar maisto praturtinimo vertingomis medžiagomis technologijos. Programos tikslas iš 

esmės pasiektas, uždaviniai sėkmingai įvykdyti, nors ne visų projektų indėlis lygiaverčiai svarus.  

Daugumos Programos projektų rezultatai yra reikšmingi ir pakankamai inovatyvūs. Vykdant 

Programą įvertinta augalinių ir gyvulinių maisto produktų vertė, pasiūlytos tinkamiausios auginimo 

technologijos ir veislės, sukurtos naujos pažangios maisto gamybos, praturtinimo, saugos 

technologijos, naujų vertingų maisto produktų prototipai. Pažangių technologijų maisto pramonėje 

diegimo prasme Programa pasiekė savo tikslus, buvo gauti reikšmingi rezultatai. Projektų rezultatai 

rodo didelį praktinio taikymo potencialą, bet praktinė rezultatų svarba atsispindi tik publikacijose. 

Programos rezultatai publikuoti 103 moksliniuose straipsniuose cituojamumo rodiklį turinčiuose 

žurnaluose. Vidutiniškai kiekvienam įvykdytam projektui teko 4 publikacijos. Dauguma publikacijų 

parengtos vidutinio ar nedidelio cituojamumo leidiniuose, tačiau apytiksliai trečdalis straipsnių 

publikuoti santykinai aukšto cituojamumo (IF>3) žurnaluose. Vertinant visą sumą skirtą projektų 

vykdymui, vidutinės išlaidos vienai publikacijai siekė daugiau nei 51 tūkst. eurų. Aukščiausio lygio 

mokslinių publikacijų trūkumą atsveria kiti Programos rezultatai – parengta viena patentinė 

paraiška, paruošti naujų maisto produktų prototipai, parengtos inovatyvios maisto produktų 

gamybos ar saugos technologijos. Tačiau Programos praktinių rezultatų apimtis ataskaitoje 

nevisiškai atskleista. 

Programos rezultatai turi aukštą taikomąją vertę, dalis inovatyvių technologijų tinkamos 

perkelti į gamybą ar maisto saugą. Naujų maisto produktų ar priedų prototipai išbandyti, kai kuriais 

atvejais atlikti poveikio sveikatai tyrimai. Vykdant Programą paskelbta 103 publikacijos 

periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, paskelbtas vienas tarptautiniu 

mastu pripažintų leidyklų (CRC Press, Taylor & Francis Group) knygos skyrius. Padaryta daug 

pranešimų konferencijose, rezultatai viešinti populiarioje spaudoje, į Programos veiklas aktyviai 

įtraukti doktorantai ir magistrantai. Programos projektų tyrimų rezultatų sklaida ir pritaikomumas 

yra pakankami. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Programą galima laikyti įgyvendinta. 


