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Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 

Kokybės politika 
 

 

Misija – saugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą. 
 

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – Institutas), įgyvendindamas 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam pavestas  rizikos vertinimo ir nacionalinių 

referentinių laboratorijų funkcijas bei vykdydamas laboratorinius tyrimus maisto, pašarų saugos ir 

kokybės bei veterinarijos srityse, siekia šių tikslų: 
 

1. Saugoti vartotojų interesus, prisidėti prie maisto saugos ir kokybės užtikrinimo bei 

užkrečiamųjų gyvūnų ligų ir zoonozių kontrolės; 

2. Kurti, plėtoti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemą, apimančią visus Instituto veiklos 

procesus ir atitinkančią standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus;  

3. Stiprinti mokslinį Instituto potencialą, dalyvauti tarptautinėje ir tarpinstitucinėje mokslinėje 

veikloje bei taikyti mokslines žinias ir patirtį praktinėje veikloje; 

4. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir Pasaulio gyvūnų sveikatos 

organizacijos (OIE) referentinėmis laboratorijomis bei rizikos vertinimo institucijomis, 

dalyvauti jų veikloje; 

5. Stiprinti visuomenės, socialinių partnerių ir verslo subjektų pasitikėjimą Instituto veikla. 

Institutas, siekdamas šių tikslų, savo veikloje vadovaujasi nešališkumo, objektyvumo ir 

konfidencialumo principais ir įsipareigoja: 

 

 vadovautis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, norminiais dokumentais, 

Nacionalinio akreditacijos biuro bei Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos 

(ILAC) ir Europos akreditacijos organizacijos (EA) dokumentų reikalavimais; 

 nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą; 

 užtikrinti, kad Instituto darbuotojai būtų susipažinę su kokybės politika ir dirbtų pagal 

kokybės vadybos sistemos reikalavimus; 

 diegti naujus ir tobulinti esamus laboratorinių tyrimų metodus, siekiant užtikrinti kokybiškas 

tyrimų paslaugas, atitinkančias užsakovų lūkesčius; 

 vykdyti informacijos sklaidą bei analizuoti užsakovų poreikius ir interesus, lanksčiai ir 

operatyviai reaguoti į išorinės aplinkos pokyčius;  

 palaikyti darbuotojų kompetenciją ir sudaryti sąlygas nuolatiniam tobulėjimui;  

 skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo atliekamą veiklą; 

 palaikyti vidinę komunikaciją, užtikrinti tinkamą darbo aplinką, būtiną įrangą ir priemones 

Instituto veikloms vykdyti. 
 
 

Aš, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius, atsakau už 

Instituto vykdomos veiklos kokybę ir atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 

reikalavimams. 


