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MŪSŲ Vizija
Sėkmingai visuomenės 
labui dirbanti kompe-
tentinga maisto ir vete-
rinarijos rizikos vertinimo 
institucija, turinti stiprų 
mokslinį potencialą ir 
efektyviai veikiančią la-
boratoriją.  

MŪSŲ MiSija
Saugoti žmonių ir gyvūnų 
sveikatą. 
Vertindami riziką maisto sau-
gos, kokybės, veterinarijos 
srityse, teikdami mokslinę ir 
techninę pagalbą bei atlik-
dami maisto, pašarų ir gy-
vūnų ligų laboratorinius tyri-
mus, mes prisidedame prie 
žmonių ir gyvūnų sveikatos 
stiprinimo. 
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VeikloS SrityS
  Maisto, mitybos, gyvūnų ligų ir  

 gerovės, pašarų, veterinarinių vaistų   
 ir biocidų rizikos vertinimas, mokslinė ir  
 techninė pagalba 
  Maisto, pašarų bei veterinarijos srities  

 laboratoriniai tyrimai, nacionalinių  
 referentinių laboratorijų veikla 
  Mokslinė veikla 

VeikloS objektai
  Laukiniai ir naminiai gyvūnai
  Augalinio ir gyvūninio maisto žaliavos
  Augaliniai ir gyvūniniai maisto produktai
  Maisto papildai ir specialiosios  

 paskirties maisto produktai
  Geriamasis vanduo
  Pašarai ir pašarinės žaliavos
  Veterinariniai vaistai ir biocidai
  Aplinka 

MeS didžiuojaMėS
Aukštos profesinės kompetencijos darbuotojų kolektyvu 

Tarptautiniu pripažinimu ir akreditacija 
Modernia moksline bei technine baze 

Vartotojų ir verslo klientų pasitikėjimu
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1945 m. 
Vilniuje (Etmonų g. 3) įsteigta Respu-
blikinė veterinarijos diagnostinė la-
boratorija (RVDL). Laboratorija buvo 
pavaldi tuometinei Žemės ūkio mi-
nisterijos Veterinarijos valdybai.
Laboratorijoje buvo atliekami 
mėsos mikroskopiniai, pasiutligės, 
bruceliozės, raudonligės, juodli-
gės, tuberkuliozės, kerpančiosios 
dedervinės ir keletas kitų tyrimų. 

1950 m. 
Respublikinė veterinarijos diagnos-
tinė laboratorija pervadinta į Res-
publikinę veterinarijos laboratoriją 
(RVL). Laboratorijoje buvo atlieka-
mi ne tik bakteriologiniai, serologi-
niai, bet ir histologiniai, cheminiai-
toksikologiniai ir kiti diagnostiniai 
tyrimai. Be laboratorinio darbo, 
RVL specialistai atliko epizootinių 
priemonių taikymą šalies ūkiuose. 
Veikė vivariumas.

1961 m. 
RVL įsigijo radiologinę įrangą ir 
atliko pirmuosius radiometrinius 
matavimus nustatydama beta 
aktyvumą. Netrukus pradėti radio-
metriniai ir radiocheminiai veteri-
narinės priežiūros objektų tyrimai.

1970 m.
Įkurtas Maisto produktų veterinari-
nės-sanitarinės ekspertizės skyrius. 
Tai – žmonėms skirtų maisto pro-
duktų tyrimų plėtros pradžia. 

iStoriNiai 
Faktai

1983 m. 
RVL persikėlė į dabartinį specialiai 
laboratorijai pastatytą 3 aukštų 
pastatą, esantį Vilniuje, J. Kairiūkš-
čio g. 10. 

1984 m. 
RVL sistemą sudarė RVL (kurioje 
dirbo 38 veterinarijos gydytojai ir 8 
kiti specialistai), 4 ekspedicijų la-
boratorijos ir 44 veterinarijos stočių 
laboratorinių tyrimų skyriai.

1994 m. 
RVL reorganizuota į Nacionalinę 
veterinarijos laboratoriją (NVL).  

2000 m. 
Įgyvendinant Lietuvoje ES maisto 
kontrolės principą „Nuo lauko iki 
stalo“ plėtėsi NVL veiklos sritys, vyk-
dyti ES finansuojami projektai, NVL 
suteikta tarptautinė akreditacija 
pagal EN 45001.   

2004 m. 
NVL pradėti pirmieji molekulinės 
biologijos ir GMO tyrimai. 

2008 m. 
Reorganizavus Lietuvos valstybinę 
veterinarijos preparatų inspekciją 
ir NVL, įkurtas Nacionalinis maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimo institu-
tas (NMVRVI). 
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Faktai ir Skaičiai
• Institute dirba 309 darbuotojai (iš jų 103  
 teritoriniuose skyriuose): chemikai, veterinarijos 
 gydytojai, biologai, inžinieriai, visuomenės  
 sveikatos specialistai ir kitų profesijų atstovai.  
 13 darbuotojų turi mokslinius laipsnius (2014 m.).
• 2004–2014 m. Institute atlikta beveik 11 mln. tyrimų.  
• Akredituota beveik 500 tyrimo metodų. 
• 2014 m. Institutas suteikė paslaugas daugiau 
 kaip 5500 verslo įmonių.
• 2012–2014 m. pateikta beveik 200 moksliškai 
 pagrįstų nuomonių, rizikos vertinimų.
• Institute kasmet mokoma apie 100 specialistų 
 iš trečiųjų šalių. 
• Kasmet apsilanko ir su Instituto veikla  
 susipažįsta daugiau nei 50 delegacijų iš Lietuvos 
 ir užsienio valstybių. 
• Institutas glaudžiai bendradarbiauja su  
 daugiau nei 15 rizikos vertinimo, tyrimų, mokslo 
 ir mokymo institucijų bei organizacijų.    
• Institutas kasmet paskelbia daugiau nei 50  
 informacinių straipsnių visuomenei.

Šiandien tai vienas profesionaliausių tokio  
pobūdžio institutų Baltijos šalyse, Europos  
Sąjungos ir kitose šalyse pripažintas ir vertina-
mas kaip patikimas, brandus ir kompetentin-
gas mokslo, tyrimų ir verslo partneris.

SiekiaMe aukščiauSioS  
kokybėS 
Institute įdiegta ir nuo 2000 m. akredituota 
kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO/
IEC 17025 standartą „Tyrimų, bandymų ir ka-
libravimo laboratorijų kompetencijai keliami 
bendrieji reikalavimai“ ir užtikrina atliekamų 
tyrimų rezultatų objektyvumą ir patikimumą. 

2015 m. gegužės 6 d. Institutui įteiktas naujasis 
akreditavimo pažymėjimas. Instituto akredi-
tavimą iš Vokietijos akreditavimo tarnybos 
DAkkS perėmė Lietuvos nacionalinis akredita-
cijos biuras. Akreditavimo pažymėjimo priede 
pateikti 427 akredituoti Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Šiaulių, Panevėžio bei Telšių laboratori-
jose įdiegti ir naudojami tyrimų metodai.

Atliekamų tyrimų rezultatai pripažįstami ne 
tik Europos Sąjungoje, bet ir daugelyje kitų 
pasaulio valstybių. 

NacioNaliNiS 
MaiSto ir 

VeteriNarijoS 
rizikoS 

VertiNiMo 
iNStitutaS 

šiaNdieN
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VartotojaMS
Mes dirbame, kad vartotojai 

jaustųsi saugūs.

VerSlui
Institutas yra pelnęs 
verslo partnerių pasitikė-
jimą – tarp jo klientų yra 
daugiau kaip 5500 verslo 
įmonių.

MŪSŲ tikSlaS – kuo greičiau nu-
statyti galimą riziką maisto saugai 
ir apie tai informuoti rizikos valdy-
tojus, kad jie galėtų apsaugoti 
vartotojus nuo nekokybiškų ar pa-
vojingų sveikatai maisto produktų. 
Laboratoriniais tyrimais nustatoma maisto produktų ir 
žaliavų tarša cheminėmis medžiagomis: pesticidais, 
sunkiaisiais metalais, dioksinais, policikliniais aroma-
tiniais angliavandeniliais, veterinarinių vaistų, hor-
monų liekanomis ir kt., taip pat radiacinė, mikrobinė 
maisto tarša ir kiti maisto saugos parametrai. Atlieka-
mi maisto sudėties, kokybės ir kiti tyrimai.   

Per metus Institute atliekama daugiau nei 1 mili-
jonas maisto produktų, žaliavų, maisto papildų, 
vandens, pašarų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir kitų 
laboratorinių tyrimų (2014 m. – 1 304 268  tyrimai). 

Atsižvelgus į Instituto tyrimų rezultatus, per metus į 
Lietuvos rinką nepatenka daugiau nei 1000 tonų 
nesaugių maisto produktų, maisto žaliavų, pašarų ir 
kitos produkcijos.  

SaVo tyriMaiS priSidedaMe prie  
ekSporto SkatiNiMo, lietuViškoS  
produkcijoS koNkureNciNguMo  
didiNiMo
Lietuvos ūkininkams ir verslininkams atsiveria vis daugiau gyvūni-
nių produktų eksporto galimybių. Institutas, vertindamas gyvūnų 
ligų riziką bei atlikdamas gyvūnų sveikatos tyrimus, prisideda prie 
palankios epizootinės situacijos užtikrinimo bei konkurencingumo 
eksporto rinkose didinimo. 

Institutas atlieka didžiulį spektrą tyrimų – nuo gyvūnų ligų, aplinkos, 
pašarų iki maisto žaliavų ir maisto produktų – pagal maisto kontro-
lės principą „nuo lauko iki stalo“. 
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koNFereNcijoS,
projektai

beNdradarbiaujaMe
Institutas bendradarbiauja su kitų ša-
lių kompetentingomis rizikos vertinimo 
institucijomis, dalyvauja nacionali-
niuose ir tarptautiniuose projektuose, 
mokslinėse darbo grupėse, konferen-
cijose kartu su mokslo institucijomis, 
aukštosiomis mokyklomis, tarptauti-
nėmis organizacijomis, kitomis šalies 
ir užsienio šalių kompetentingomis 
institucijomis, laboratorijomis.

Aktyviai dalyvaujama ES Nacionalinių 
referentinių laboratorijų tinklo veikloje, 
susijusioje su gyvūnų užkrečiamųjų ligų 
tyrimais, maisto cheminiais, mikrobio-
loginiais ir daugeliu kitų tyrimų. 

MokoMėS ir MokoMe 
Instituto ekspertai dalyvauja Europos Komisijos, Europos maisto 
saugos tarnybos (EFSA), Europos vaistų agentūros (EMA) ir kitose 
ekspertų darbo grupėse, mokslinėse konferencijose, kelia kvali-
fikaciją rizikos vertinimo institucijose, ES centrinėse referentinėse 
laboratorijose.  

Instituto darbuotojai nuolat tobulina savo profesinę kompetenci-
ją, ugdo vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikaci-
jos ir kitus gebėjimus.  

Institutas teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas, orga-
nizuoja tarptautines konferencijas, seminarus, mokymus ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio šalių specialistams, aukštųjų mokyklų stu-
dentams, maisto pramonės atstovams ir kt.

MokyMai  
Instituto darbuotojai 
ugdomojo vadovavimo 
mokymų metu kuria 
tobulo Instituto viziją.



Svarbu priartinti mokslinę 
maisto rizikos informaciją 
prie vartotojo – pateikti ją 
suprantamai ir aiškiai. Tei-
kiama mokslu pagrįsta in-
formacija apie riziką stipri-
na vartotojų pasitikėjimą 
maistu ir jo sauga.

rizikoS aNalizė
Moksliškai pagrįstas procesas
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rizikoS  
VertiNiMaS

Nustatyti riziką – apsau-
goti sveikatą. 

 

Remdamasis atliktų laboratorinių tyrimų išvadomis, mokslinėmis nuo-
monėmis, pagrįsta moksline rizikos analize, Institutas atlieka maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimą. Instituto pateiktais duomenimis vado-
vaujasi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos valstybinės 
institucijos, verslo subjektai, fiziniai asmenys.

MaiSto ir MityboS rizikoS VertiNiMaS 
Maisto rizikos vertinimas atliekamas siekiant išvengti, pašalinti ar 
sumažinti pavojų žmonių sveikatai. Maisto rizikos vertinimas būtinas 
siekiant gauti nepriklausomą, moksliškai pagrįstą patarimą maisto 
saugos ir kokybės klausimais. Jis leidžia rizikos valdymo procese 
geriau suprasti pavojų ir priimti tam tikroje situacijoje geriausią 
sprendimą. Taip pat rizikos vertinimu pagrįsti sprendimai tampa 
suprantamesni ir priimtinesni visuomenei. 

Institute atliekamas cheminių teršalų maisto produktuose, maisto 
mikrobiologinio užterštumo, maisto priedų ir maisto papildų, ge-
netiškai modifikuotų organizmų, mitybos rizikos vertinimas, maisto 
produktų gamybos technologijų įtakos maisto saugai rizikos verti-
nimas, per maistą plintančių pavojingų žmonėms ir gyvūnams ligų 
sukėlėjų epidemiologinė analizė.

Siekiame, kad vartotojams netrūktų informacijos, kaip rinktis 
saugų ir kokybišką maistą. Atliekama maisto sudėties, mitybos 
įpročių, maisto pasirinkimo kriterijų ir kitų su mityba susijusių sričių 
analizė, rengiama metodinė medžiaga ir mokymai sveikatai pa-
lankios mitybos temomis.

VeteriNarijoS rizikoS VertiNiMaS
Veterinarinis rizikos vertinimas atliekamas užtikrinant gyvūnų svei-
katą ir gerovę, pašarų saugą, siekiant užkirsti kelią gyvūnų užkre-
čiamųjų ligų plitimui ar sumažinti jų grėsmę.

Atliekame kenksmingų medžiagų liekanų gyvūninės kilmės produk-
tuose ir nepageidaujamų medžiagų pašaruose, pašarų mikrobiolo-
ginio užterštumo, pašarų priedų ir papildų bei naujų pašarinių pro-
duktų, genetiškai modifikuotų organizmų ir jų produktų pašaruose, 
technologinių procesų įtakos pašarų saugai, gyvūnų laikymo ir 
transportavimo sąlygų įtakos sveikatai ir gerovei rizikos vertinimą, 
gyvūnų ligų ir zoonozių bei jų sukėlėjų epidemiologinę analizę. 
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MaiSto papildŲ VertiNiMaS 
Institutui priskirta nauja funkcija – maisto papildų ir 
tam tikrų specialiosios paskirties maisto produktų no-
tifikavimas. Instituto ekspertai vertina jų sudėtį, koky-
bę, ženklinimą, atitiktį teisės aktų reikalavimams.

MokSliNė Veikla 
Institute vykdomi taikomieji 
moksliniai tyrimai bei eksperi-
mentinė veikla. Veiklos tikslas – 
mokslinio bendradarbiavimo 
plėtra, integracija į tarptautinę 
mokslinių tyrimų erdvę, mokslo 
darbuotojų profesinės kvalifika-
cijos tobulinimas, parama Insti-
tuto veiklai naujausiomis moks-
lo ir praktikos žiniomis, mokslinių 
žinių pritaikymas visoje maisto ir 
veterinarinės saugos sistemoje. 

Instituto mokslininkai 2008–
2014 m. publikavo daugiau nei 
40 mokslinių straipsnių maisto 
saugos ir veterinarijos temomis. 

rizikoS  
VertiNiMaS 

VeteriNariNiŲ VaiStŲ ir  
biocidŲ VertiNiMaS 
Institutas atlieka veterinarinių vaistų ir veterinarinių 
biocidinių produktų kokybės, saugumo, veiksmingu-
mo, taip pat veterinarinių vaistų saugumo periodi-
nių ataskaitų vertinimą, kad į Lietuvos rinką patektų 
tik kokybiški, saugūs ir efektyvūs produktai. 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Institutas 
teikia vertinimo išvadas dėl veterinarinių vaistų ir 
veterinarinės paskirties biocidų autorizavimo, autori-
zacijos atnaujinimo ir sąrankų duomenų keitimų bei 
dėl Lietuvos Respublikoje neregistruotų veterinarinių 
vaistų laikino įvežimo ir vartojimo. 

2014 m. pateikta 870 
vertinimo išvadų.

2014 m. Institutas notifikavo 6892 
maisto papildus.



laboratoriNiai  
tyriMai

Specialistų kompetencija +  
Moderniausia įranga =  

Mūsų raktas į sėkmę

INSTITuTO ATlIeKAmų TyRImų SKAIčIuS 2008–2014 m. 2120

beVeik 500 akredituotŲ tyriMo  
MetodŲ, daugiau Nei 1 MilijoNaS  
tyriMŲ per MetuS! 
• Institute atliekami cheminiai, mikrobiologiniai, jusliniai,  
 radiologiniai, genetiškai modifikuotų organizmų, molekulinės  
 biologijos maisto ir maisto žaliavų, vandens, pašarų, aplinkos  
 mėginių ir kiti tyrimai.
• Čia atliekami bakteriologiniai, serologiniai, virusologiniai,  
 patologiniai anatominiai ir histologiniai, molekulinės biologijos  
 ir kiti gyvūnų sveikatos, užkrečiamųjų gyvūnų ligų diagnostikos 
 tyrimai.
• Vykdomos valstybinės maisto ir veterinarinių tyrimų programos:  
  Augalinės kilmės maisto produktų taršos stebėsenos  
  Medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje 
  kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos  
  Importuojamų maisto produktų kontrolės  
  Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės  
  Pašarų stebėsenos ir kontrolės  
  Patvirtinamųjų valstybinių maisto mėginių kontrolės  
  programos ir kt.
• Rengiamos maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų laboratorinių  
 tyrimų rezultatų vertinimo išvados, atliekama analizė.
• Veikia 36 maisto, pašarų, gyvūnų ligų tyrimų srityse patvirtintos  
 nacionalinės referentinės laboratorijos.
• Glaudžiai bendradarbiaujama su ES centrinėmis ir šalių  
 nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis, nuolat  
 dalyvaujama tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose.
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Atsižvelgus į 
klientų poreikius, 
įdiegti greiti, 
patikimi 
molekuliniai 
patogeninių 
mikroorganizmų 
aptikimo tyrimų 
metodai.

Naujausia 
įranga leidžia 
ištirti beveik 400 
pesticidų viename 
produkte.
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MaiSto ir  
pašarŲ tyriMai
Institute atliekami chemi-
niai, mikrobiologiniai, mo-

lekulinės biologijos, jusliniai, 
radiologiniai, genetiškai 

modifikuotų organizmų ir 
kiti maisto bei pašarų koky-

bės ir saugos tyrimai.

Čia tiriami maisto produktai ir žaliavos, gaivieji ir alkoholiniai gėrimai, 
geriamasis vanduo, maisto priedai ir maisto papildai, gyvūnų pa-
šarai. Didžiausia tyrėjų komanda – 45 specialistai – Institute atlieka 
cheminius tyrimus. Vykdomos  Lietuvos Respublikos nacionalinės 
cheminių tyrimų referentinės laboratorijos funkcijos šiose tyrimų srityse: 
pesticidų liekanų, veterinarinių vaistų liekanų, hormonų liekanų, miko-
toksinų, sunkiųjų metalų, dioksinų, furanų ir dioksino tipo PCB, daugia-
ciklinių aromatinių angliavandenilių. Atliekami maisto produktų sudė-
ties cheminiai tyrimai ir maisto produktų maistingumo bei kiti tyrimai.

Nustatome mikroorganizmais užterštus maisto produktus ir pašarus ir 
taip užkertame kelią nesaugių produktų plitimui maisto grandinėje. 

Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriuje atliekami mikro-
biologinės taršos bei parazitologiniai tyrimai. Tiriami indikatoriniai 
(pavyzdžiui, bendras mikroorganizmų skaičius, koliforminių bakterijų, 
enterobakterijų skaičius ir kt.) ir patogeniniai (pavyzdžiui, salmonelės, 
listerijos, kampilobakterijos, šigelės ir kt.) mikroorganizmai, žuvų hel-
mintai, trichinelos, mikologinis užterštumas.

Maisto produktų ir geriamojo vandens juslinių rodiklių kontrolę atlieka 
kruopščiai atrinkti ir parengti vertintojai savo pagrindiniais pojūčiais: 
rega, uosle, skoniu, lytėjimu.

Radiologinių tyrimų skyrius vykdo referentinės radiologinės labora-
torijos funkcijas veterinarijos srityje, gyvūnų, maisto produktų, pašarų 
valstybines radiologinės taršos stebėsenos programas, importuojamų 
maisto produktų ir pašarų kontrolę. Tiriami ir iš šalies eksportuojami 
maisto produktai ir pašarai. 

Nacionalinė genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) tyrimų labo-
ratorija. Tai pamatinė GMO laboratorija Lietuvoje, vykdanti GMO ar 
jų produktų teikimo į rinką, saugos ir vartojimo valstybinę laboratorinę 
kontrolę. Nuo 2004 m. ji yra Europos GMO laboratorijų tinklo dalis.

Siekiant nustatyti genetinę modifikaciją, vykdomi maisto produktų, 
maisto papildų, maisto priedų, pašarų, medaus ir žiedadulkių, augalų 
sėklų, sojų, kukurūzų, rapsų, ryžių ir kitų produktų kiekybiniai ir kokybiniai 
molekuliniai tyrimai, dalyvaujama rizikos žmonių bei gyvūnų sveikatai, 
aplinkai, augalams, žemės ūkiui nustatymo procese ir stebėsenoje. 

Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriuje nu-
statoma gyvūno rūšis maisto produktuose ir pa-
šaruose, aptinkamos maisto produktų klastotės.
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gyVŪNŲ ligŲ 
tyriMai

Institute atliekami bakteriologi-
niai, parazitologiniai, mikologi-
niai, serologiniai, virusologiniai, 
molekulinės biologijos, patolo-

giniai anatominiai ir histologiniai 
naminių ir laukinių gyvūnų svei-
katos tyrimai, diagnozuojamos 

užkrečiamosios gyvūnų ligos. 

Institute tiriami naminiai ir laukiniai gyvūnai: žemės ūkio gyvuliai, kailiniai 
žvėreliai, gyvūnai augintiniai, paukščiai, laukiniai žvėrys, ropliai, žuvys, 
bičių šeimos. Tyrimai atliekami klasikiniais ir greitaisiais tyrimų metodais. 

Bakteriologinių tyrimų skyriuje gyvūnų ligų tyrimai atliekami naudojant 
gyvūnų klinikinę ir patologinę medžiagą, taip pat vykdomi antimikrobi-
nio rezistentiškumo tyrimai. Skyriuje nustatoma pašarų ir jų žaliavų koky-
bė, tiriamas mastitinis pienas, atliekami aplinkos mėginių tyrimai. 

Serologinių tyrimų skyriuje atliekama daugiau kaip šešiasdešimt įvairių 
infekcinių ligų tyrimų laukiniams ir naminiams gyvūnams.

Gyvūnų virusinės kilmės infekcinių ligų (įskaitant zoonozę – pasiutligę) 
ir žuvų virusinių ligų laboratorinė diagnostika vykdoma Virusologinių 
tyrimų skyriuje. Skyriuje atliekami greitieji diagnostiniai IFA (imunofer-
mentinės analizės) tyrimai. Skyriuje įrengta moderni trečiojo biologinės 
saugos lygio laboratorija. 

Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriuje efektyviai gyvūnų vi-
rusinių ligų diagnostikai įdiegti molekuliniai patogenų nustatymo 
metodai, taikomi naujausi molekulinės biologijos pasiekimai. Čia plė-
tojamos molekulinės biologijos technologijos yra svarbios nacionalinei 
maisto ir ligų kontrolei, valstybinėms sveikatingumo programoms ir 
ankstyvam ligų diagnozavimui. Glaudžiai bendradarbiaujant su kitais 
Instituto tyrimų skyriais atliekami molekuliniai mikrobiologiniai, bak-
teriologiniai, virusologiniai tyrimai pasiutligei, afrikiniam ir klasikiniam 
kiaulių marui, paukščių gripui, galvijų, žuvų ir bičių bakterinėms ir virusi-
nėms ligoms diagnozuoti. 

Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriuje atliekami pato-
loginės medžiagos, užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyri-
mai, pašarų mikroskopiniai tyrimai gyvūninės kilmės komponentams 
nustatyti, laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės efek-
tyvumo vertinimas, nustatomos naminių ir laukinių gyvūnų gaišimo 
priežastys, atliekami patologinės medžiagos histologiniai ir imunohis-
tocheminiai tyrimai.

Bendromis tarpinstitucinėmis pastangomis  
Lietuva laisva nuo daugelio pavojingų ligų  
(juodligės, bruceliozės, snukio nagų ligos ir kt.).
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