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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI TARNYBINES VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PRAEJUSIU METU TARNYBINES VEIKLOS REZULTATAI
(TOLIAU - REZULTATAI) (pildo valstybes tarnautojas, kurio tarnybine veikla vertinama

(toliau - valstybes tamautojas)
( apra5 omi r ezttltatai,'vykdant nustatytas uZduoti s)

1 uiduotis: Administruoti projekto ,,GMO laboratorijos anaujinimas" igyvendinim4.

Vertinimo rodiklis: GMO laboratorines irangos ir medZiagq isigijimas ir naujq geneti5kai

modifikuotq organizmq tyrimo metodq diegimas.

trykdymas / nefiykdymas: Institutas isigijo GMO laboratoring irang4 ir medZiagas bei

pradejo naujq geneti5kai modifikuotq organizmq tyrimo metodq diegim4.

2 uiduotis: Koordinuoti Instituto veiksmus teikiant prai5k4 ES kvietimo H2020-SFS-2018-

2020 pasifrlymui ,,A safe DIVA sus scrofa vaccine for African Swine Fever control (liet.

Saugi DIVA sus scrofa vakcina Afrikos kiauliq maro kontrolei)".

Vertinimo rodiklis: Moksline ir technine pagalba teikiant prai5k4 ES kvietimo H2020'
SFS-2018-2020 pasi[lymui ,,A safe DIVA sus scrofa vaccine for African Swine Fever

control (liet. Saugi DIVA sus scrofa vakcina Afrikos kiauliq maro kontrolei)".

frykdymas / neivykdymas: Institutas pakviestas dalyvauti moksliniame projekte ,,H2020-
SFS-2019-1, tema: Vakcina nuo afrikinio kiaulir4 maro".

3 uiduotis: Dalyvauti Europos S4jungos technines pagalbos projektuose perteikiant

Lietuvos geriausi4 patirti veterinarijos ir maisto saugos klausimais iki 2019 m. gruodZio 1

d.

Vertinimo rodiklis: Dalyvauta bent vieno ES technines pagalbos projekto kvietime iki
2018 m. gruodZiol d.

fvykdymas / neivykdymas: Petras Madiulskis yra pagrindinis ekspertas ir ekspertq

komandos vadovas iunsos finansuoiamame technines pagalbos proj



..Gyvunq sveikatos ir gerovds stiprinimas" EuropeAidll3g3O6lDH/SER/RS Serbijos
Respublikoje.

4 uZduotis: Koordimuoti paraiSkos teikim4 pagalparamos Lietuvos bitininkystes sektoriui
2017 -2019 metq program4.

Vertinimo rodiklis: Koordimuoti paraiSkos teikim4 pagal paramos Lietuvos bitininkystes
sektoriui 2017 -20 19 metq program4.

frykdymas / nelvykdymas: Parengtos ir ivykdytos dvi taikomqjq moksliniq tyrimq
programos pagal priemong ,,Bitininkystei ir bitininkystes produktams skirtos taikomqjq
moksliniq tyrimq programos" :

- Pavadinimas - Bidiq medaus tarSos pesticidq likudiais analize Lietuvos bitynuose;
Kryptis - 5.6.5. pesticidq ir sunkiqjq metalq likudiai bidiq produktuose; ir

- Pavadinimas - tsidiq bakteriniq ir virusiniq ligq sukelejq epidemiologine apLvalga
Lietuvos bitynuose; Kryptis - 5.6.2. Bidiq sveikatingumas.

EINAMUJU METU UZDUOTYS (pildo tiesioginis vadovas)
(nustatomos ne maZiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

1 uiduotis: Administruoti projekto ,,GMO laboratorijos anaujinimas" igyvendinim4.
2 uZdotis: Koordinuoti Instituto dalyvavim4 mokslinio projekto ,,H2020.SFS-2019-1,
tema: Vakcina nuo afrikinio kiauliq maro" igyvendinime.

3 uZduotis: Dalyvauti Europos SEjungos finansuojamame technines pagalbos projekte
,,Gyvunq sveikatos ir gerovds stiprinimas" EuropeAidll3g306lDH/SER/RS Serbijos
Respublikoje.

4 uiduotis: Koordimuoti parai5kos teikim4 pagal paramos Lietuvos bitininkystes sektoriui
2020 -2022 metq pro gramq.

PASIEKTU REZULTATU, VYKDANT NUSTATYTAS UZDUOTIS, VERTINIMO
RODIKLIAI
(pildo tiesioginis vadovas, aptargs su valstybes tarnautoju)

Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas
vertins, ar nustatytos uZduotys yra fvykdytos
1. GMO laboratorines irangos k medLiagq isigijimas ir naujq genetiSkai modifikuotq
organizmq tyrimo metodq diegimas.

2. Mokslinio projekto ,,H2020-SFS-2019-1, tema: Vakcina nuo afrikinio kiauliq maro"
igyvendinimeo koordinavimas.

3. Europos S4jungos finansuojamo technines pagalbos projekto ,,Gyvfrnq sveikatos ir
gerovds stiprinimas" EuropeAidlT3g306lDH/SER/RS Serbijos Respublikoje uZduodiq
igyvendinimas.

4. Parengta ir pateikta bent viena parai5ka pagal paramos Lietuvos bitininkystes sektoriui
2020 -2022 metq pro gram4.


