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PAGRINDINIAI PRAEJUSIU METU TARNYBINES VEIKLOS REZULTATAI
(TOLIAU REZULTATAI) fuildo valstybes taurautojas, kurio tarnybine veikla
vefiinama (toliau - valstybes tarnautojas)
(apra5omi rezultatai, vykdant nustatytas uZduotis)

1 uZduotis:
Organizuojant Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vettinin-ro instituto veiklq,
racionaliai ir optirnaliai panaudoti Zmogi5kuosius ir materialiuosius i5telclius; uZtiktinti
tinkam4 finansiniq iStekliq pashirstym4.

Vertinimo rodiklis:
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toiiau - NiVt\rRVI) 2019

m. veikla vykdyta efektyviai, racionaliai ir optimaliai pateikiant Valstybines rnaisto ir'
veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) dilektoriui iki 2019-1.2-31 ataskaitq pagai

teritoririiq padaliniq kiekvieno 20i9 m. menesio vykdytus tyrimus ir jq finansavim4,
ZrnogiSkuosius i5teklius; uZtikrintas tinkamas finansiniq i5tekliq paskilstymas, pagal

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos verlinimo instituto apskaitos politikos Gautinq
sumq bei Ilgalaikiq ir trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos apra5q atlikti suderinimai
pagal gautinas ir isipareigojimq sumas, sudarytas i5ankstiniq mohejimq, gautinq sumq il
isipareigojimq inventolizavimo apra5ai-sutikrinirno Ziniara5diai (iki 2019-12-31 apie
aililrtq udduoti paleilcicuna detali etaskaitcr VMVT direktoriui).

fvykdymas / neivykdyrnas:
UZduotis ivykdyta:
Siekiant optimaliai panaudoti NMVRVI teritoliniq skyliq Zmogi5kuosius i5teklius,
vykstant iSoriniam ir vidiniarn personalo judejiniui bei keidiantis veiklos apimtims,
vylcdytas Zmogi5kqjrl iSteklitl planavimas, siekiant uZtikrinti sklandq skyriq darb4 ir'

nesandiq dalbuotojq funkcijq perskirstym4 skyriuose. Pareigybiq skaidiaus pokydiai vyko
2 teritoriniuose skyriuose priklausornai nuo darbo apirndiq padidejimo ir sumaZejimo
optimizuojant skyriq veiklos funkcijas, I(aipedos telitoriniame skyliuje 2019 n. vasario it'
bilandZio menesiais papildomai buvo jsteigtos dvi laborantq pareigybes, Siauliq
tet'itoriniarne skvriuie 2019 rn. vasario i buvo isteistas papildomas laboranto etatas,



o 2079 m. balar-rdZio menesi, sumaZejus atliekamq tyrimq skaidiui buvo panaikintos

laboranto ir vyriausiojo inZinieriaus pareigybes. 2019 m. teritoriniuose skyriuose buvo

atleista 18 darbuotojq ir priimta 1 1.

Pridedama: Ataskaita Nr. 1-1 ,,Nacionalinio maisto ir veterinalijos rizikos vertinimo
instituto Zmogi5kqjq i5tehliq panaudojimas", ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2019'
12-37.
Siekiant efektyviai, racionaliai ir optirnaliai vykdyti veikl4, NMVRVI teritoriniuose

skyriuose 2019 m. atlikta 11 ploc. daugiau laboratoriniq tylimq nei 2018 m. sunaudojant

rnaZiau finansiniq iStekliq nei 2018 rn.

UZtikrinant tiukam4 finansiniq i5tekliq panaudojimq pagal Nacionalinio tnaisto it'
vetelinarijos rizikos vertinimo instituto apskaitos politikos Gautiriq surnq bei Ilgalaikiq iL

trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos apra5q atlikti suderinimai pagal gautinas ir

isipareigojilnq surnas, sudary,tas iSankstiniq rnokejirnq, gautinq sumq ir isipareigojimq
inventorizavimo apraSai-sutikrinirno Ziniara$diai :

2019-l 1-30 buklei sudatyti 864 suderinirno aktai su pirkejais 242968,75 Eur surnai;

2}lg-11-30 bnklei sudaryti 526 suderinirno aktai su tiekejais 358278,92 Eur sumai.

Pridedama: Ataskaita Nr. 1-2 ,Nacionalirrio maisto ir veterinalijos rizikos vertinimo

instituto finansiniq iSteklitl panatrdojimas", ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2019-12'
31, Ataskaita Nr. 1-3 ,,Nacionalinio maisto il veterinarijos rizikos vertinimo instituto

teritoriniq skyriq atlikti Iaboratoriniai tyrimai", ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 -
2019-12-31.

2 uZduotis:
Organizuoti efektyvi4 Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto

veiklq, didinant veiklos skaidrum4.

Vertinimo rodiklis:

{diegta nauja maisto, pa5arq ir aplinkos meginiq priemimo ir informacijos valdymo

sisterna bei proceduros, pritaikant jas hoduotq meginiq prieminrui ir susijusios

infbrnracijos valdymui (iki 2019-12-j1 apie atliktq uiduoli pateikiama detqli crtaslcaita

VMVT direktoriui).

[vykdymas / neivykdymas;

{vertinus informaciniq sistemq tobulinimo poreiki ir tam leikalingus resursus, 2019 m.

lapkridio 20 d, vyhusio VMVT pasitariruo metu pristadius bendros su VMVT Meginiq
infonnacijos valdymo sisternos atnaujinimo ir kdtimo klausimus ir pritarus VMVT
vadovybei, uZduotis perkelta i 2020 rn. (jtraukta i Nacionalinio maisto ir vetet'inarijos

rizikos veltinimo instituto veiklos optimizavimo plan4 2019-2021m., vykdymo data2020

m. I-IV ketv.),
Pridedarna: Ataskaita Nr. 2 ,,Nacionalinio maisto ir veterinarijos lizikos vertinimo
instituto maisto, pa$alq ir aplinkos meginiq priernimo ir informacijos valdymo sistemos

bei plocedultl atnaujirrimas, pritaikant jas koduotq meginiq pliemirnui ir susijusios

irifbrmacijos valdymui", ataskaitinis laikotalpis: 2019-01-01-2019-12-31.

3 uZduotis:
Organizuoti efelctyvi4 nacionaliniq referentinirtr laboratorijq veikl4 maisto, palalq ir
gyvtrnq sveikatos srityse.

Vertiuimo rodiklis:
Pagal naujqjq standarto LST EN ISO/IEC 1"1025:2018,,Tyrimq, bandymq ir kalibravimo
laboratorijq kompetencijai lceliami bendrieji reikalavimai" vetsijq, laikantis istatyrnq ir'

poistatyminiq teises aktq reikalavirnq, perakredituota NVfi/RVI kokybes vadybos sistema

(iki2019-12-31apieattiktquiduot!pctl,eilciamadetaliataslraitctVMYTdirelcloriui).

[vykdymas / neivykdymas:
UZduotis i



Siekiant uZtikrinti e1'ektyvq ir kokybi5k4 NMVRVI Kokybes vadybos sistenios
funkcionavim4 2019 lr1. NMVRVI buvo diegiamos standarto LST EN ISOIIEC
17075:2018 nuostatos, keidiami Kokybes vadybos sistemos dokumentai, organizuoti
dalbuotojq rnokyrnai veiklos procesq ir lizikq valdyrno srityse. Parengtas ir patvirtintas
naujas NMVRVI I(okybes vadovas.
2019 m. lapkridio 22 d, Nacionalinio akleditacijos biuro pateiktoje pakartotinio
akleditavimo trurnpoje ataskaitoje NMVRVI rekomenduotas pakartotinai akledituoti
standafio LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikdiai ir lanl<sdios srities taikymui.
Numatoma, kad NMVRVI akreditacijos patvirtininias standarto LST EN ISO/IEC
17025:2018 atitikdiai ir naujo alaeditavirno paZymejimo i5davimas bus ivykdytas
numatytais teuninais, t,y. ne veliau kaip 2020 m. geguZes 6 d. (ild to laiko galioja
dabaltinis akteditavilno paZymej irnas).
Pridedama: Ataskaita Nr'. 3 ,,Nacioralinio rnaisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
instituto I(okybes vadybos sistemos pakartotinis al<reditavimas pagal standarlo LST EN
ISO/IEC 17025:2018 ,,Tyrimq, bandymq ir lcalibravimo laboratolijq kornpetencijai
keliami bendrieji reihalavirnai" reikalavimus", ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2019-
12-3t.

4 uZduotis:
Optimizuoti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto veiklq,

Vertinirno lodiklis:
Racionaliai, laikantis istatymq ir poistatyminiq teises aktq 2019 rr1. efektyvinama
NMVRVI veikla: ild 2019 m. vasario 20 d. pateikianras VMVT direktoriui NMVRVI
optimizavimo planas su paglindimu; iki 2019 m. kovo 20 d. suderinamas NMVRVI
optirnizavimo planas su VMVT direktodumi ir iki 2019-12-31 laikantis teises aktuose
nustatytq terminq ivykdytas NMVRVI optirnizavirnas (iki 2Al9-12-i1 pateikiama detali
op t irniz av i nt o i gyv e n rl i nim o atas ka ita V MVT dir e kto r i ti) .

[vykdyrnas / neivykdynias :

IlZduotis ivykdyta:
Siekiant optirnizuoti NMVRVI veikl4, 2019 metais buvo paruo5tas, suderintas il'
vykdomas Nacionalinio maisto ir veterinarijos lizikos vertinimo instituto veiklos
optinrizavimo planas 2019-2021 m.
Vykdant plane nurnatytas priemones ir veiklas, 2019 m, kartu su VMVT optimizuoti
meginiq logistikos urat5rutai, i5vengiant VMVT ir NMVRVI transporto malsrutq ir laiko
dubliavimosi bei neracionalaus transpolto naudojimo. Sudaryti ir sudelinti meginiq
h'anspoltavimo grafikai ir marSlutai gali btiti derinami ir keidiami pagal situacijq, siekiant
kuo optimaliau i5naudoti galimybes atsiZvelgiant i poreiki. Atliktos veiklos sumaZino
i5laidas transportui.
Optimizuojant informacines sisternas, 2019 rn. III ketvirtyje buvo vykdlas afi'ikinio
kiauliq maro (AI(M) duomenq pateikiruo ir analizes modulio tobulinimas laboratorijos
inforrnacijos valdymo sistemoje (toliau - LIVS) (i5glynintas duomenq poreilcis, atlikti
programavimo darbai).
Vykdant t4 pa(:iq priemonE 2019 m.IV ketvirtyje i LiVS buvo itlaukti Balcteriologiniq
tyrimq skyt'iaus atliekami tyLirnai (i5grynintas duomenq poreikis, atlikti plogramavimo
da$ai).
Atlildos veiklos padidino duomerrq patikimumq, sumaZino darbuotojq darbo laiko
sqnaudas.

AtsiZvelgiafii2AlS-2019 rn. veiklos analizE,2019 m. gtuodZio men. priimtas sprendimas
atlikti stluktflrinius pokydius optimizuojant NMVRVI veikl4 - vyhdyti laboratoliniq
tyrimq koncentravimq ir specializavim4 I(auno ir l(laipedos telitoriniuose skyriuose,
perkeliant PaneveZio, Siaulir4 il Tel3itl teritoriniq skyritl laboratoriniq tylirnq atlikim4
Siuose skyriuose paliekant tik mesiniu surinkimo tus) ir nlediant I(auno ir I(ai



teritoriniq skyriq atliekamq tyrirnq spektlq, pelkeliant tarn tila'us Vilniaus laboratorijos
skyriq atliekamus tyrirnus. Sios priernones sumaZintq iSlaidas pastatq it' laboratorines

irangos eksploatacijai, kokybes sistemos palaikymui (akreditacijai, kvalifikacijos
tiklinimui, laboratolines irangos metlologines patiklos ir kalibravimo atlikimui), nraZintq

tyrimq atiikimo kaStus, optimizuotq l(auno il I(aipedos telitoriniq skyriq ir Vilniaus
laboratorijos skyriq dalbo krilius, del sumaZejusio kruvio Vilniaus laboratorijos skyriuose

atsirastq galimybe pletoti kitus tyrirnus, pagreitinti jt1 atlikimo laik4. Strulrtilriniai ir
veiklos pokydiai, susijg su PaneveZio, Siauliq ir TelSiq telitoriniq skyriq veiklos perkelimu

i Kauno ir Klaipedos telitoritius skydus, numatomi igyvendinti iki 2020 rn. liepos 1 d.

Qrlacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto veiklos optimizavirno
plane 2019*2021 n, igyvendinirno data buvo nurnatyta202l m. IV ketvittis, paankstinta

ivertinus situacij4).
Pridedama: Ataskaita NL, 4 ,,Nacionalinio maisto ir veterinat'ijos rizikos vertinimo
instituto veiklos optimizavimas", ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 -2019-12-31.

5 uZduotis:
Identifikuoti vidaus kontloles priemoniq sistemos tr'[kumus ir uZtilainti tinkamE

Nacionalinio maisto ir veterinalijos rizikos vertinimo instituto vidaus kontt'oles veikir:r4.

Verlinimo lodiklis:
Organizuoti ir igyvendinti NMVRVI vidaus hontroles priemoniq sistemos tobulinim4 ne

maZiau kaip trijose veiklos srityse, iki 2019-06-01 palengti il pateikti VMVT direktoriui
NMVRVI vidaus kontroles priernoniq sistemos tobulinimo plan4 ne maLiau kaip trijose
veiklos srityse, il<i 2019-12-31 ivykdyti ir pateikti VMVT direktoriui detali4 informacij4
apie NMVRVI vidaus kontroles prienioniq sistemos tobulinimo igyvendinirn4,

{vykdyrnas / neivykdyrnas:
UZduotis ivykdyta:
Siekiant uZtikrinti tinkarn4 NMVRVI vidaus kontroles veikim4, buvo identifikuoti vidaus
kontroles priemoniq sistemos trukumai ir igyvendintas NMVRVI vidaus kontroles
priemoniq tobulinimas,
Siekiant uZtikrinti Lietuvos Respublikos vieiqiq pilkimq fstatymo igyvendinim4
NMVRVI, 2019 m. rugpjridio 2 d. - 2019 rn. gruodZio 31 d. laikotarpiu, vyhdant
NMVRVI vie5qjq pirkirnq srities tobulinimo plana,2019-2020 m., patvirlintq NMVRVI
direktoriaus 2019 m. rugpjadio 2 d. isakymu Nr. 14.-66 ,,De1 Nacionalinio rnaisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo instituto vie5qjq pirkirtrq srities tobulinimo plano 2019-

2020 m. tvirtinimo", parengtos NMVRVI vie5qfq pirkimq olganizavimo ir vidaus

kontroles taisykles, patviltintos NMVRVI direktoriaus 2019 m. gruodZio 31 d. lsakymu
Nr. 1A-115 ,,Ddl Nacionalinio maisto ir veterinarijos lizikos vertinirno instituto vieiqiq
pirkimq organizavimo ir vidaus konholes taisykliq tvirlinirno ir atsakingq asmerul

skyrimo, lcutiose, atsiZvelgiant i viesqj4 pirkirnq srities tobulinirno plan4, papildytos
nuostatos apie rinkos tyrimq, iskaitant dnlcos konsultacijas, vykdym4, sumafintos
funkcijos pirkimq iniciatoriams, numatyta, jog asmuo, atsakingas uZ pirkimo sutaldiq
registlo tvar{<ym4, ikeldamas sr"rtarti i sutardiq registr4, nurodo jos galiojimo ir sutarliniq
prievoliq vykdymo telminus. Atliehant vie5uosius pit'kimus, viesrljq pirkirnq komisijos
naliams sudarytos galimybes posedZiq dokumentus pasilaSyti elektloniniu pala5u.

NMVRVI servelyje patalpinta infotmacija apie skyriq atliktus atvirq konkursq rinkos
tyrimus. Vie5qjq pirkimq komisija, siekdama pretenzijq nagrinejimo efektyvurno it'

objektyvumo didinimo, infonnavo ir inlbrmuoja NMVRVI direktoriq apie gautas

pretenzijas.
Pridedaua: Ataskaita Nr. 5 ,,Nacionalinio rnaisto ir veterinarijos rizikos vertinirno
instituto vidaus kontroles plienioniq sistemos tobulinimas'., ataskaitinis laikotarpis: 2019-

01-01 - 2019-12-31.
EINA M S (oildo tiesiositris vadovas



(nustatomos ne maZiau kaip 2 il ne daugiau kaip 5 uZduotys)

1, Olganizuoti efektyviq Nacionalinio maisto ir vetelinalijos rizikos vertinimo
instituto veiklq, optiniizuojant Zrnogi5kuosius ir finansinius i5teklius ir vykdant
strukt[rinius bei veiklos pokydius koncentruojant laboratodniq tyrirnq veikl4 Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l(auno ir I(laipedos teritoriniuose
skyriuose, uZtikrinant, kad kiekvieno i5 vadovaujarnq teritoriniq padaliniq veiklos pajamq
ir sqnaudq santykis br)tq teigiamas.

2. Organizuoti ef'ektyvi4 Nacionalinio maisto ir veterinarijos lizikos vefiinimo
instittrto veikl4, didinant veiklos skaidlumq,

3. Per einamuosius metus parengti Instituto veiksmq plan4, ivykus brariduolinei
avarijai.

4, Iki einamqjq metq pabaigos pradeti vykdyti sukelejq tyrimus del pilno genomo
sekos tyrimo il idiegti viening4 Iaboratoring informacinE valdymo sistern4 gyvonil
uZkr ediamqj LI ligq diagnostikos srityj e, bio saugos sisternq,
5, 

_ _Jer einamuosiqs Bglus efektyvinti vieitd-4_pirkirnq vykdyrn4 Institute.
PASIEI(TV REZULTATU, VYKDANT NUSTATYTAS UZDUOTIS, VERTINIMO
RODIKLIAi
(pildo tiesioginis vadovas, aptargs su valstybes tarnautoju)
Kiekybiniai, kokybiniai, laiko il kiti kriterijai, lcuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas
vertins, ar nustatytos uZduotys yra ivykdytos

1. Nacionalinio maisto il veterinarijos lizikos vertinimo instituto struktfiros keitimo
igyvendinimo plane nustatytais terminais ir tvarka igyvendinti NMVRVI struhtfiriniai
pertvarkymai ir su jais susijr.rsios veiklos, atliekant Cherniniq tyrimq, Maisto produktq
miklobiologiniq tyrimq, Meginiq infotnacijos valdymo, Kauno il Klaipedos teritoriniq
skyriq veiklos i5pletirn4 bei PaneveZio, Siauliq ir Tel5iq teritoriniq skyriq panaikinimq,
uZtiklinant, kad kiekvieno i5 vadovaujamq teritoliniq padaliniq veiklos pajarnq ir sqnaudq
santykis biitq teigiamas (iki 2020-07-01., detali uZduoties ivykdymo ataskaita pateikiama
VMVT direktoriui iki 2021-01-15),

Z. Atnaujinta maisto, pa5arq ir aplinkos meginiq priemirno ir infolmacijos valdymo
sistema bei procedfrros, pritaikant jas koduotq meginiq priemimui ir susijusios
infonnacijos valdymui (iki 2A20-12-31, detali uZduoties ivykdymo ataskaita pateikiama
VMVT direktoriui iki 2021-01-15),

3. Iki einamqjq metq gruodZio 31 d. parengtas ir patvirtintas Instituto veiksrnq planas,
ivykus branduolinei avarijai, detalizuojant mdiologiniq tyrimq atlikim4, r'ekomendacijq
teikimq maisto, gyv[nq klausimais, numatant veiklq tgstinum4.

4. Iki einamqjq rnetq 31 d. atlikti 5 sukelejq tipaviniai ir idiegta vieninga labolatorine
infot'macine valdyrno sistenia gyvlnq uZkrediamqjq ligrl diagnostikos srityje, biosaugos
sistema.
5' Iki einarnqjq metq pabaigos, atlikus NMVRVI vykdomq viesqjq pirkirnq naudos /
kaStq analizE, uZtikrinti ne maZiau kaip 10 proc.viesqjq pirkimq per CPVO il patobulinti
ne maZiau kaip viena priemone viesuju oirkim NMVRVI.



@srarytos uZouorYs GALI BUTI NEIVYKDYTOS
(pi1do tiesioginis vadovas, aptargs su valstybes tarnautoju)

Kokios aplinkybes gali tuteti itakos nustatlq uZduodirl neivykdymui?

1. Regionines politikos vykdymas.

2. Uthukgs VMVT rneginiq koclavirno plocedlrq diegimas.

3. ZmosiSkuiu i5tekliq tr[kumas, darbuotojr4 kaita, nedarbi


