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NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS

ISTAIGOS VEIKLOS SRIdIV, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELE KORUPCIJOS
PASIREISKIMO TIKIMYBE, VERTINIMAS

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau - NMVRVI)
Korupcijos prevencijos komisija, sudaryta NMVRVI direktoriaus 2009 m. birZelio 30 d. isakyrnu
Nr. 1A-44 ,,Del Korupcijos prevencijos Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos verlinimo
institute igyvendinimo" (su pakeitimais), atliko korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinim4 2020-
09-01-2021-08-31 laikotarpiu. NMVRVI veiklos sridiq analizes ir vertinimo tikslas - iSnagrineti
esamg situacij4 (atliekamas procedlras, dokumentq rengimo tvark4, valstybes tarnautojq ir
darbuotojq veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jq kontroles mechanizm4 ir pan.) ir
veikl4 reglamentuojandiq teises aktq nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar

nera teises aktq prieStaravimq, spragq, leidZiandiq daryti prielaid4, kad lgyvendinarrt nustatytus
NMVRVI veiklos tikslus gali kilti pavojus pasireik5ti korupcijai padarant korupcinio pobudZio
nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas.

NMVRVI nuostatuose, patvirtintuose Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2011 m. birZelio 8 d. isakymu Nr. B1-245 ,,Ddl Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai pavaldZiq biudZetiniq istaigq reorganizavimo, reorganizavimo s4lygl+ apra5q patvirtinimo ir
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatq patvirtinimo" (toliau -
NMVRVI nuostatai), su pakeitimais, nustatyti NMVRVI veiklos tikslai ir funkcijos" AtsiZvelgiant i
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (toliau - Korupcijos prevencijos fstatymas) 6

straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, kurie nustato valstybes ar savivaldybes istaigos veiklos
sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, 2020-09-Al-2021-08-31
laikotarpiu buvo vertintos Sios NMVRVI veiklos sritys, kuriose egzistuoja didele pasireiSkimo
tikimybe:

1. Pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZifiros vykdymas.
2. Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq

suteikimu ar apribojimu.
3" NMVRVI priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes

istaigos patvirtinimo, kuriems taip pat priskiriamas vieSqjq pirkirnq vykdymas.

1. Pagrindinds funkcijos yra kontrol6s ar prieZitiros vykdymas

NMVRVI, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - VMVT) pavaldi

istaiga. VMVT pavedimu ir nustatyta tvarka pagal VMVT patvirtintus strateginius ir metinius
veiklos planus bei programas, VMVT vykdant kontroles funkcijas maisto ir pa5arq saugos ir
kokybes bei gyvfinq sveikatos ir'geroves prieZilros, stebesenos ir kontroles srityse. atlieka:



2.1. Gyvflnq meginiq bakteriologinius, parazitologinius. patolocinir-rs anatonriniLls.
virusologinius, molekulinius, serologinius tyrimus, siekdamas ivertinti qr runu sr eikaia ir uaiknnti
gyvfinq uZkrediamqjq ligr] prieZiuros, likvidavimo, kontrolds ir prevencijos priemoniu isr r endini:r:a:

2.2. Gyvlnq, maisto ir pa5arq bei jq priedq meginiq fizikinius. cheminrus rr
toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, molekulinius ir kitus tr.rinr,,:s.

reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;
2.3. MedZiagq liekanq gyvlnuose, maisto produktuose, paSaruose ir vandenlie

tyrimr-rs.

fgyvendinanl20lT m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
20171625 del ohcialios kontroles ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant uZtikrinti maisto
ir pa5arq srities teises aktq bei gyvr:nq sveikatos ir gerovds, augalq sveikatos ir augalq apsaugos
produktq taisykliq taikym4, kuriuo i5 dalies keidiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 99912001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 106912009, (EB) Nr. 110712009, (ES) Nr.
115112012, (ES) Nr. 65212014, (ES) 20161429 ir (ES) 201612031, Tarybos regiamentai (EB) NL.
112005 ir (EB) Nr. 109912009 bei Tarybos direktyvos 98/58iEB, l999l74lEB,2007l43lEB.
2008/11g/EB ir 20081120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 85412004 ir (EB) Nr. 88212004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89l662lEE'
90l425lEEB, 9ll496lEEB, 96l23lEB, 96l93lEB ir 97l7\EB bei Tarybos sprendimas 92l438lEEE
(toliau - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 20171625),37 straipsnio 4 ir 5 dalis,
NMVRVI sukurta, idiegta ir nuolat tobulinama kokybes vadybos sistema, atitinkanti standarto LST
EN ISO/IEC 17025:2018 ,,Tyrimq, bandymq ir kalibravimo laboratorijq kompetencijai keliami
bendrieji reikalavimai" (toliau - standartas LST EN ISO/IEC 11025:2018) reikalavimus ir
uZtikrinanti tyrimq rezultatq patikimum4. Pagal Sio standarto reikalavimus NMVRVI akredituotas
Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau * NAB). Kasmet NAB vykdo akreditacijos prieZiuros
auditus, kuriq metu tikrinami visi NMVRVI veiklos procesai nuo meginio priemimo iki tyrimq
rezultatq pateikimo uZsakovui. NMVRVI auditus reguliariai atlieka Europos Komisijos Sveikatos ir
maisto saugos generalinio direktorato (DG SANTE) ekspertai. NMVRVI, atlikdamas laboratorinius
tyrimus, vykdo visas butinas kokybes uZtikrinimo procedflras - numatytos priemones, parengtos
procedr-rros, nustatytas kokybes kontroles priemoniq taikymo periodi5kumas - kaip to reikalauja
standartas LST EN ISO/IEC \1025:2018. Kokybes vadove nustatytos proceduros, uZtikrinandios
NMVRVI teikiamq paslaugq kokybg.

NMVRVI savo veikloje taip pat vadovaujasi Europos Sqjungos teisds aktais, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, VMVT direktoriar,"
isakymais, kitais teises aktais, sutartimis, standartais bei kitais norminiais dokumentais.

Kokybes vadovo dokumentuose nustatyta, kad NMVRVI turi pakankamus i5teklius
atliekamos veiklos kokybei uZtikrinti ir tinkamos kvalifikacijos vadovaujandius bei tyrimus
atliekandius darbuotojr-rs. Skyriq vadybos sistemos procedlrose reglamentuotas pareigybiq
pasiskirstymas. Pareigybiq apraSymai patvirtinti NMVRVI direktoriaus isakymais. Pareigybiq
apra5ymuose nustatytos valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis (toliau -
darbuotojai) teises ir pareigos. Darbuotojq pareigybiq apra5ymai parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisds aktais, atsiZvelgiant 1 NMVRVI nuostatus ir skyriq nuostatus, kuriuose
apibreZtos skyriq veiklos sritys, iSsamiai reglamentuotos funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendimq
priemimo tvarka bei atsakomybe.

{gyvendinant Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje istatym4, priimtas NMVRVI direktoriaus 2019 m. gruodZio 10 d. isakymas Nr. lA-107
,,Del privadiq interesq deklaravimo" (toliau - isakymas Nr. 1A-107), nustatantis privadiq interesq
deklaracijq pildym4 ir pateikim4 Vyriausiajai tarnybines etikos komisijai, patvirtintas pareigybiq,
deklaruojandiq privadius interesus, s4ra5as, paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ privadiq interesq
deklaraci.iq kontrolg.



Nuo 2021 m. sausio 1 d. isigaliojus naujoms Privadiq interesq deklaracijq pildymo.
tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisl,klems, patvirtintoms Vyriausiosios tarnybines etikos
komisijos 2020 m. gruodZio 30 d. sprendimu Nr. KS- 176 ,,Del privadiq interesq deklaracijos formos
bei jos pild1'mo. tikslinimo. papildymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo", NMVRVI direktoriaus
2021-0i-20 isaklmu \r. 1,{-6 ir NMVRVI direktoriaus 2021-02-23 isakymu Nr. 1A-17 pakeistas

isakvmas \r. 1-\-107. iki 2021 m. birZelio 1 d. NMVRVI valstybes tarnautojai ir darbuotojai,
kurienrs prir alu deklaruoti privadius interesus, juos deklaravo Privadiq interesq registre (PINREG).

\\I\rRVI kokybes vadove itvirtinti kriterijai, kuriais vadovaujantis priimami meginiai
Ir rimu atiikimui. sukufios kokybes valdymo (kontroles) procedlros, kurios yra skirtos tyrirnr-1

rezuliatu patikimumui kontroliuoti ir yru taikomos kiekvienam tyrimo metodui, nustatyti
reikalar imai tyrimq rezultaf4pateikimui. Tyrimq atlikimo terminai apibreLti teisds aktuose.

Siekiant tikrinti ir ivertinti kokybes vadybos sistemos rezultatyvum4, Kokybes vadove
apra5yta vidaus auditq atlikimo tvarka. Auditq tikslas - iverlinti, ar NMVRVI veikla atitinka
kokybes vadybos sistemos ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir yra
rezultatyvi. Vidaus auditai atliekami pagal kiekvienais metais sudarom4 program4 - plan4. Auditus
atlieka apmokyti ir kvalifikuoti auditoriai, kurie nera susijg su numatoma audituoti yeikla. Auditai
yra atliekami vadovaujantis i5 anksto parengtais klausimynais. Kai audito metu aptinkami
nukrypimai nuo kokybes vadybos sistemos procedflrq ar standarto LST EN ISO/IEC 17025.2018
reikalavimq, iniciuojami koregavimo irlar korekciniai veiksmai. Audituota veikla, nustatytos
neatitiktys ir i5 to sekantys korekciniai veiksmai yra dokumentuojami. 2021 met4 vidaus audittl
programoje-plane numatyta atlikti 55 planinius vidaus auditus.

fgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 20171625 39

straipsnio nuostatas, NMVRVI vidaus auditus periodi5kai atlieka ir VMVT Vidaus audito skyrius.
2021 m, vykusio audito tikslas * patikrinti ir ivertinti NMVRVI ir NMVRVI PaneveZio teritorinio
skyriaus atliekam4 veikl4 ir nustatyti, ar atliekama veikla ir susijg tokios veiklos rezultatai atitinka
suplanuot4 tvark4 ir ar ta tvarka efektyviai taikoma ir yra tinkama NMVRVI ir VMVT tikslarns
pasiekti: Didinti VMVT veiklos efektyvum4, padeti igyvendinti veiklos strategij4, teikti
informacij4, veftinimus ir rekomendacijas, susijusias su audituota veikla.

NMVRVI kokybes vadove reglamentuota subjektq, atliekandiq tyrimus ir priimandiq
sprendimus, sprendimq apskundimo tvarka. Vienas i5 kokybes tikslu yra palaikyti maLa,

nusiskundimq ir nukrypimq nuo kokybes sistemos reikalavimq lygi. NMVRVI registruojami visi
klientq skundai t LodLiu i5reik5ti nusiskundimai bei pastabos, jq nagrinejimui ir sprendimq
priemimui yra parengta kokybes sistemos procedDra. Asmenq skundai nagrinejami vadovaujantis
NMVRVI direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. isakymu Nr. 1,4-40 ,,Del asmenq pra5ymq nagrinejimo
ir jq aptarnavimo Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute" patvirtintomis
Asmenq pra5ymq nagrinejimo ir jq aptarnavimo NMVRVI taisyklemis. Siekiant gerinti teikiamtl
paslaugq kokybg, klientq aptarnavim4 bei tobulinti kokybes vadybos sistemq, NMVRVI kasmet
vykdoma klientq apklausa. 2021-01-31 duomenimis NMVRVI interneto svetaineje ir tiesiogiai
skyriuose uZpildytos ir pateiktos 77 klientq apklausos anketos apie NMVRVI teikiamas paslar-rgas.

Anketoje korupcijos aprai5kq atsiradimo galimybg Institute ivertino 100 % respondentq. Vienas
respondentas pildydamas elektroninE apklausos anket4 paZymejo, kad susidflre su korupcijos
apraiSkomis NMVRVI, tadiau Sio klausirno pladiau nepakomentavo. Klientq apklausa yra
anonimind, todel buvo ivertinti kiti Sio respondento atsakymai, anketos pildymo laikas. PaZymetina.
kad anketa uZpildyta per trumpE laiko tarpq, nei vienam klausimui nebuvo pateikti platesni
komentarai. AtsiZvelgiant i i5nagrinet4 informacij4 ir fverlinus, kad anketa pildyta elektronineje
formoje, bDtq galima daryti iSvad4, kad pildant anket4 uZsakovas padare klaid4. NMVRVI teises
aktai yra periodi5kai perZiDrimi, atliekami pakeitimai ir papildymai. AtsiZvelgiant i standarto
naujoves, techning paLangq, naujus teises aktus ir norminius dokumentus, 2021 metq pirmarne
ketvirtyje buvo perZilrimi ir atnaujinami NMVRVI kokybes vadybos sistemos dokumentai.



NMVRVI idiegta kokybes vadybos sistema nukreipta i nuolatini veiklos procesq tobulinrrn4.
NMVRVI veiklos procesuose identifikuotos rizikos ir fdiegtos rizikos valdl-mo proced[ros.

I5vada: Atlikus NMVRVI veiklos srities - laboratoriniq tyrimu atlikinio. rr kdant
kontrolds ir prieZiuros funkcijas, kurioje egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo trkintrL,e.
vertinim4, nustatyta, kad 5i veikla pakankamai reglamentuota, nustatytos kokybes uziknnimo
proced[ros, NMVRVI kasmet atliekami NAB akreditacijos prieZifiros auditai.

2. Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar
apribojimu

2.1. Geriamojo vandens tiekdjq laboratorijq patvirtinimo leidimq i5davimas

Lietuvos Respublikos maisto fstatymo 9 straipsnio 5 dalies 7 punkte nustatyta. kad
VMVT nustato tvark4 ir i5duoda leidimus geriamojo vandens tiekejq laboratorijoms, atliekanciorns
geriamojo vandens saugos ir kokybes tyrimus, iSskyrus laboratorijas, akredituotas Siems tyrimar
teises aktq nustatyta tvarka.

NMVRVI nuo 2074 m. sausio 25 d. atlieka geriamojo vandens tiekejq laboratorijq
dokumentq vertinim4, laboratorijos veiklos vertinim4 vietoje ir geriamojo vandens tiekejo
laboratorijos patvirtinimo leidimo projekt4 teikia VMVT direktoriui tvirtinti. t.y. NMVRVI
vykdoma veikla i5 dalies atitinka veikl4, numatyt4 Korupcijos prevencijos fstatymo 6 straipsnio 4

dalies 4 punkte - veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisitl
suteikimu ar apribojimu.

NMVRVI atlieka geriamojo vandens tiekejq laboratorijq dokumentq vertinim4.
laboratorijos veiklos vertinim4 vietoje ir rengia geriamojo vandens tiekejo laboratorijos patvirtinimo
leidimo projektus, leidimo priedus bei jq keitimus vadovaudamasis VMVT direktoriaus 2014 m.
sausio 21 d. isakymu Nr. B1 * 40 ,,D61 Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq patvirtinimo leidimtl
i5davimo tvarkos apra5o patvirtinimo". Teises akte ai5kiai ir tiksliai reglamentuojama
administracinds proced[ros eiga, terminai, nustatyti konkretDs, objektyviai pamatuojami
reikalavimai procedlroje dalyvaujantiems asmenims. Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq
patvirtinimo leidimq i5davimo tvarkos apra5o (toliau - Apra5as) 2 punkte nustatyta, kad ApraSas
taikomas geriamojo vandens tiekejq, iSskyrus geriamojo vandens fasuotojq, laboratorijoms
atliekandioms geriamojo vandens saugos ir kokybes tyrimus, iSskyrus laboratorijas, akredituot.-
Siems tyrimams teises aktq nustatyta tvarka, geriamojo vandens tiekejo laboratorijos veiklos
vertinimo komisijai, valstybes tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutarti,
vykdant Siame ApraSe nustatytas funkcijas. Apra5o 5 ir 6 punktai detalizuoja pateikiamq dokumentq
s4ra54 ir turini.

Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq dokumentq vertinim4, laboratorijos veiklos
vertinim4 vietoje ir geriamojo vandens tiekejo laboratorijos patvirtinimo leidimo projekt4 rengia
Geriamojo vandens tiekejo laboratorijos veiklos vertinimo komisija (toliau - Komisija). Apra5o 8 ir
9 punktai aiSkiai numato Komisijos narir4 atsakomybes ir isipareigojimus.

NMVRVI neturi igaliojimq i5duoti leidimq. NMVRVI direktorius, remdamasis
Komisijos sprendimu, derina leidimo projekt4 ir ji teikia VMVT direktoriui tvirtinti.

Apra5o 25, 26, 27 punktuose ai5kiai numatyta Komisijos sprendimo del geriamojo
vandens tiekejo laboratorijq veiklos ivertinimo, priemimo tvarka.

Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq vertinimo teisinis reguliavimas nesukuria
nevienodq (taikant i5imtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojandiq



s4lygq tam tikroje srityje veikiantiems subjektams: teisiniu reglamentavimu uZtikrino veiklos ir
atskirq tokios veiklos subjektq santlkiq skaidrum4.

Komisiia neturi igaliojimq vykdyti veiklos prieZiuros/kontrolg bei taikyti sankcijas. Si4

funkcija r vkdo \:\lYT.
\\I\-R\-l nuostatq 23 punkte nustatyta, kad NMVRVI vidaus audit4 atlieka VMVT

Vidaus audito skrrius.
\\I\'RVI parei5kejq, t. y. geriamojo vandens tiekejq, aptarnavimui taikomas ,,vieno

i:.ngelitr" principas. Apra5o 6 punktas numato dokumentq pateikimo bldus: tiesiogiai atvykus I
\\l\-RYI arba nuotoliniu bldu (paStu, faksu, el. pa5tu, per Lietuvos Respublikos paslaugq istatyme
:'-irodr ta kontaktini centr4).

Geriamojo vandens tiekejq teikiamq dokumentq priemimui informacines technologijos
rdieuiamarfdiegta e. valdZios sistema) nebuvo naudojamos, taikomi auk5diau nurodyti dokumentq
pateikimo bldai.

NMVRVI yra parengtas Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq patvirtinimo leidimo
iSdavimo paslaugos apra5yrnas, jis paskelbtas vie5ai NMVRVI interneto svetaineje, adresu

http://www.nmvrvi.ltlltl paslaugos/Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq patvirtinimo leidimo
iSdavimas ir Viesqiq ir administraciniq paslaugq katalogo infbrmacineje sistemoje adresu

http ://www. lietuva. gov. ltlkatalo gas/.

Apra5o 53 punktas numato, kad VMVT sprendimai gali blti skundiiamr Lietuvos
Respublikos administraciniq gindq komisijq istatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administraciniq
gindq komisijai, Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka
admini straciniams teismams.

Skundq, prane5imq del leidimq i5davimo ar neiSdavimo, priimtq sprendimq teisetumo,
pagrfstumo ndra gauta.

Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. lsakymas
Nr. B1 - 40,,Ddl Geriamojo vandens tiekejq laboratorijq patvirtinimo leidimq i5davimo tvarkos

apra5o patvirtinimo" nebuvo perZiflretas.

2.2. Maisto tvarkymo subjektq laboratorijq patvirtinimo leidimq iSdavimas

Lietuvos Respublikos maisto istatymo 9 straipsnio 5 dalies 6 punkte itvirtinta nuostata,

kad VMVT nustato tvark4 ir flkio subjekto praSymu iSduoda leidimus maisto tvarkymo subjektq
laboratorijoms, atliekandioms maisto Lahav''4, produktq tyrimus, iSskyrus laboratorijas, akredituotas
Siems tyrimams teises aktq nustatyta tvarka.

NMVRVI nuo 2014 m" sausio 24 d. atlieka maisto tvarkymo subjektq laboratorijq
dokumentq vertinim4, laboratorijos veiklos vertinim4 vietoje ir maisto tvarkymo subjekto
laboratorijos patvirtinimo leidimo projekt4 teikia VMVT direktoriui tvirtinti. Si veikla i5 dalies

atitinka Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatyt4 veikl4 - veikla yra
susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu.

NMVRVI maisto tvarkymo subjektq laboratorijq dokumentq veftinim4, laboratorijos
veiklos vertinim4 vietoje ir maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimo projektus,
leidimo priedus bei jq keitimus rengia vadovaudamasis Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. isakymuNr. B1 -41 ,,Del Maisto tvarkymo subjektq laboratorijtl
patvirtinimo leidimq iSdavimo tvarkos apra5o patvifiinimo". Teises akte aiSkiai ir tiksliai
reglamentuojama administracines procedrlros eiga, terminai, nustatyti konkretfls, objektyviai
pamatuojami reikalavimai proced[roje dalyvaujantiems asmenims. Maisto tvarkymo subjektq

laboratorijq patvirtinimo leidimq i5davimo tvarkos apra5o (toliau - ApraSas) 2 punktas nustato, kad

Apra5as taikomas maisto tvarkymo subjektq laboratorijoms, atliekandioms maisto Zaliavq,
produktq, aplinkos tyrimus, i5skyrus laboratorijas, akredituotas Siems tyrimams teises aktq nustatyta



tvarka, Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos veiklos vertinimo komisijai. r'alstvbes tamautoialrs
ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutarti, vykdant Siame Apra5e nustat)'tas funkcijas. Apraio
5 punktas detahzavo pateikiamq dokumentq s4ra54 ir turini.

Maisto tvarkymo subjektq laboratorijq dokumentq vertinim4, laboratorijos r eiklos
vertinim4 vietoje ir maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimo projekt4 rengia
Maisto tvarkymo subjektq laboratorijos veiklos vertinimo komisija (toliau - Komisija). Apra5o 8 ir
9 punktai aiSkiai numato Komisijos nariq atsakomybes ir fsipareigojimus.

NMVRVI neturi igaliojimq iSduoti leidimq. NMVRVI direktorius, remdamasis
Komisijos sprendimu, derina leidimo projekt4 ir jiteikia VMVT direktoriui tvirtinti.

Apra5o 25, 26, 27 punktuose ai5kiai numatyta Komisijos sprendimo del Maisto
tvarkymo subj ektq laboratorijq veiklos ivertinimo, priemimo tvarka.

Maisto tvarkymo subjektq laboratorijq verlinimo teisinis reguliavimas nesukuria
nevienodq (taikant i5imtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojandiq
sqlygll tam tikroje srityje veikiantiems subjektams; teisiniu reglamentavimu uZtikrina veiklos ir
atskirq tokios veiklos subjektq santykiq skaidrum4.

Komisija neturi igaliojimq vykdyti veiklos prieZiuros/kontrolg bei taikyti sankcijas. Sia
funkcij4 vykdo VMVT.

NMVRVI nuostatq 23 punkte nustatyta, kad NMVRVI vidaus audit4 atlieka VMVT
Vidaus ar"rdito skyrius.

NMVRVI pareiSkejq, t. y. maisto tvarkymo subjektq, aptamavimui taikomas ..vieno
langelio" principas. ApraSo 6 punktas numato dokumentq pateikimo bfldus: tiesiogiai atvykus i
NMVRVI arba nuotoliniu bldu (paStu. faksu, el. paitu, per Lietuvos Respublikos paslaugq fstatyme
nurodyt4 kontaktini centr4).

Maisto tvarkymo subjektq teikiamq dokumentq priemimui informacines technologijos
(diegiama/idiegta e. valdZios sistema) nebuvo naudojamos, taikomi auk5diau nurodyti dokumentq
pateikimo bfldai.

NMVRVI yra parengtas Maisto tvarkymo subjektq laboratorijq patvirtinimo leidimo
i5davimo paslaugos apra5ymas, jis yra paskelbtas vie5ai NMVRVI interneto svetaindje, adresu
http://www.nmvrvi.ltllt/ paslaugos/ Maisto tvarkymo subjektq laboratorijq patvirtinimo leidimo
iSdavimas ir VieSqiq ir administraciniq paslaugq katalogo informacineje sistemoje adresu

http : //www. li etuva. gov. ltlkatalo gas/.

Apra5o 53 punktas numato, kad VMVT sprendimai gali bflti skundLiamr Lietuvos
Respublikos administraciniq gindq komisijq istatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracini"
gindq komisijai, Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarr-a
administraciniams teismams.

Skundq, praneSimq del leidimq i5davimo ar nei5davimo, priimtq sprendimq teisetumo,
pagristumo nera gauta.

Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. fsakymas
Nr. Bl - 4l ,,Del Maisto tvarkymo subjektq laboratorijq patvirtinimo leidimq iSdavimo tvarkos
apraSo patvirtinimo" nebuvo perZiuretas.

I5vada: iSanalizavus teises aktus, reglamentuojandius leidimq iSdavimo tvark4 geriamojo
vandens tiekejq laboratorijoms, atliekandioms geriamojo vandens saugos ir kokybes tyrimus ir
leidimq i5davimo tvark4 maisto tvarkymo subjektq laboratorijoms, atliekandioms maisto Lahavr4,

produktq tyrimus, nustatyta, kad juose itvirtinti sprendimq priemimo principai ir veiksmq atlikimo
tvarka yra skaidrus, aiSkls kriterijai, sprendimo priemimo terminai, ai5kiai apibreZti fgaliojimai,
ndra pertekliniq reikalavimq, nustatyta sprendimq apskundimo tvarka. Korupcijos pasirei5kimo
tikimybes nenustatyta.



/

3. Sprendimai, susijg su vielaisiais pirkimais

NMVRVI priimti teisds aktai, uZtikrinantys Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatymo (toliau - VPD ir kitq, viesuosius pirkimus reglamentuojandiq, teises aktq reikalavimq

igyvendinim4:
L Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2019 m.

gruod2io 31 d. lsakymas Nr. 1A-115,,DeI Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
instituto vieSqie pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykliq tvirtinimo ir atsakingq asmenli
skvrimo (toliau - NMVRVI vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykles) (lsigaliojo
2020-01-01 ir galiojo iki 2021-09-05).

2. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2021, m.

rugpjtdio 24 d. isakymu Nr. 14-66 ,,Del Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
instituto vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontrolds taisykliq tvirtinimo ir atsakingq asmenq

skyrimo" (toliau - isakymas Nr. 14-66) (isigaliojo 2021-Q9-06) paskirti pirkimq organizatoriai.
pirkimq iniciatoriai, Centrines viesqjq pirkimq informacines sistemos administratorius, asmenys,

atsakingi uZ pirkimq planavim4, organizavtm4 ir pirkimq organizavimo prieZi[14 ir sutardiq
saugojim4, uZ sutardiq prieZifir4. Taisyklese numatyti konkretls vie5uosiuose pirkimuose sprendimus
galir-rtys priimti subjektai, i5samiai ir ai5kiai aprbreZta Siuos sprendimus priimandiq subjektq

kompetencija. fsakymas Nr. 14-66 parengtas vadovaujantis Vieiqjq pirkimq tarnybos pirkimq
orgaruzavlmas kontrole garemls:

https://'upt.lrv.itluploads/vptldocuments/fi1es/mp/organizavimas_kontrole gaires"pdf 
^

3. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2012 m.

rugpjldio 27 d. lsakymas Nr. 14-73 ,,Del vieSqjq pirkimq komisijos sudarymo ir jos veiklos
organizavimo taisykliq ir vie5ojo pirkimo (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso
vertinimo) komisijos darbo reglamento tvirtinimo" (toliau - isakymas Nr. 1A-73).

4" Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos verlinimo instituto direktoriaus 2019 m.

rugpjldio 2 d. fsakymas Nr. 14-66 ,,Ddl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
instituto vie5qjq pirkimq srities tobulinimo plano 2019-2020 m. tvirtinimo" (toliau - NMVRVI
vie5qjq pirkimq srities tobulinimo planas 2019-2020 m.).

5. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2020 m.

sausio 4 d. isakymas Nr. 1A-1 ,,Del Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
planuojamq atlikti 2021 metais pirkimq plano patvirtinimo ir pirkimq suvestines paskelbimo".

fstaigoje viesuosius pirkimus reglamentuojantys teisds aktai periodi5kai perZilrimi.
2020-09-01-2021-08-31 laikotarpiu isakymas Nr. lA-73 buvo pakeistas NMVRVI direktoriaus

isakymais 2021 m.liepos 2 d. Nr. lA-46,2021, m. rugpjfidio 4 d. Nr. 1A-57 ir2021m. rugpjldio
20-30 d. Nr. 1A-67 .

Atliekant maZos vertds pirkimus nuo 2017 m. liepos 1 d. vadovaujamasi Vie5qiq
pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-97 ,,Ddl maZos vertes pirkimq
tvarkos apraSo patvirtinimo".

{gyvendinant VPf reikalavimus, nuo 2017-01-01NMVRVI vieSojo pirkimo komisijos
nariai, ekspertai, pirkimq organizatoriai pasira5e konfidencialumo pasiZadejimq ir ne5ali5kurno
deklaracij4, patvirtint4 VieSq,q pirkimq tarnybos direktoriaus 2011 m. birZelio 23 d. lsakymu Nr.
1S-93 ,,Ddl ne5ali5kumo deklaracijos tipines formos patvirtinimo".202I m. sausio men. NMVRVI
vieiqjq pirkimq komisijos nariai, pirkimq organizatoriai, iniciatoriai, eksperliat, atsiLvelgdami i
Vie5qjq pirkimq tarnybos rekomendacijas https://klausk.vpt.ltlhc/ltlarticles/360001 159380-Ar-
kiekvien%C4ol085-kartoZC4%85*vykdydarna-pirkimus-perkan%C4%SDiosios-organizacijos-
vie%C5%A1ojo-p_tkimo-komistios-nariai-turi--iYs::C:%N:ga_qi,q:_pqsl{sllsC5Z.A_i:r!,i:
neo/aC\a/oAlalio/oC5%Al kurno-deklaracijas-ir-konfidencialurno-pasi%C5%BEad%CJ%97jirUug:
pasira5e neSali5kumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiZadejimus.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq dekiaravimo istat)'mo
4 straipsniu, NMVRVI vieSojo pirkimo komisijos nariai, darbuotojai, NMVRVI direktoriaus

isakymu paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir vie5qjq pirkimq proced[rose da11'r'auiantl's

ekspertai, pateike privadiq interesq deklaracijas.
Siekiant uZtikdnti VPf itvirtintq vieSqjq pirkimq principq laikym4si, NMVRVI CVPIS

ir internetiniame tinklalapyje www.nmvrvi.lt skelbia laimejusio dalyvio pasiulym4, sudaryt4
pirkimo sutarti, preliminari4j4 sutarti ir Siq sutardiq pakeitimus, i5skyrus informacij4, kurios
atskleidimas prie5tarautq informacijos ir duomenq apsaug4 reguliuojantiems teises aktams arba

visuomenes interesams, paZeistq teisdtus konkretaus tiekejo komercinius interesus arba turdtq
neigiam4 poveiki tiekejq konkurencijai, ne veliau kaip per 15 dienq nuo pirkimo sutarties ar

preliminariosios sutafties sudarymo ar jq pakeitimo, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal
ji pradZios Vie5qjq pirkimq tarnybos nustatyta tvarka. Sis reikalavimas netaikomas laimejusio
dalyvio pasi[lymui, kai pasifllymas pateikiamas ZodZiu, arba sudarytai pirkimo sutardiai, kai
pirkimo sutartis sudaroma LodLiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiamq derybq bldu (maZos vertes
pirkimq atveju-neskelbiant apie pirkim4) esant VPf 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c

papunkdiuose ir 6 dalies 5, 6,7 punktuose nustatytoms s4lygoms, jeigu jq metu lairnejusiu dal.vviu

nustatomas fizinis asmuo, ir esant VPI 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustaty_
s4lygai, taip pat laimejusio dalyvio pasi[lymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties

dalims, kai nera techniniq galimybiq tokiu b[du paskelbti informacijos. Tokiu atveju NMVRVI
sudaro galimybg susipaZinti su nepaskelbtomis laimejusio dalyvio pasifilymo, pirkimo sutarties ar

preliminariosios sutarties dalimis. NMVRVI CVPIS skelbia informacij4 apie planuojamus atlikti,
atliekamus pirkimus, laimejusiq tiekejq pasifllymus, sudarytas sutartis, vieSqq pirkimq procedflrq
ataskaitas, skelbimus apie sudarytas sutartis.

ISvada: Sprendimq, susijusiq su vie5aisiais pirkimais, veikla reglamentuota teises aktq
nustatyta tvarka, nera teisds aktq prie5taravimq, spragq, leidZiandiq daryti prielaid4, kad atliekant
viesuosius pirkimus gali kilti pavojus pasireik5ti korupcijai, padarant korupcinio pobUdZio

nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas.
VMVT 2021-08-02 vidaus audito ataskaitoje Nr. VASl-5 NMVRVI vie5qlq pirkimq

vertinimo iSvadose teigiama:
1. Audituojamu laikotarpiu Institutas buvo suklrqs vidaus kontroles sistemE vie5qjq

pirkimq srityje, maZos vertes vieSqjq pirkimq procedtrrl vykdymas, nepaZeide VPI l9 straipsnio 1

dalies.
2. Visi atsitiktines atrankos budu pasirinkti Instituto vie5ieji pirkimai, kai numatornu

pirkimo sutarties vertd buvo 10 000 Eur (be PVM) ir didesne, buvo vykdomi per CPO.
3. Audituojamu laikotarpiu visi atsitiktines atrankos bldu pasirinkti maZos vertds

vie5ieji pirkimai, kuriq numatoma pirkimo sutarties vert6 buvo 10 000 Eur (be PVM) ir didesne,

buvo vykdomi CVP IS priemonemis, uZpildant skelbim4 apie pirkim4.
4. Audituo.iamu laikotarpiu visi atsitiktinds atrankos bfdu pasirinkti Instituto maZos

vertds vie5ieji pirkimai, kuriq pirkimo sutarties vertd buvo 3 000 Eur (be PVM) ir didesne, sutartys

vadovauj antis Apra5o 21 .4 .3 . papunkdiu buvo sudarytos ra5tu.

5. Audituojamu laikotarpiu visos vidaus audito metu, atsitiktines atrankos bfidu,
pasirinktos Instituto sudarytos vie5ojo pirkimo sutartys buvo paskelbtos CVP IS, tadiau dalis 5it1

vie5qjq pirkimo sutardiq buvo paskelbtos praleidus VP{ 86 straipsnio 9 dalyje nlrstatytE terminq.


