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isakymuNr. V-53

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS MAITINIMO
ORGANIZAVIMO TVARI(OS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Maitinimo organizavimo Kelmes rajono Elvyravos pagrindineje mokykloje tvarkos apra5as
(toliau - Tvarkos apra5as) nustato vaikq maitinimo mokykloje reikalavimus.

Z. Sio Tvarkos apra5o tikslas - sudaryti sqlygas sveikatai palankiai vaikq mitybai, uZtikrinti
geriausi4 maisto saug4 ir kokybg, patenkinti vaikq maisto medLiagq fiziologinius poreikius, ugdyti
sveikos mitybos ig[dZius.

II SI(YRIUS
NUORODOS

3. Siame Tvarkos apraSe pateikiamos nuorodos i Siuos teises aktus:
3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999m. geguZes 7d. nutarim4 Nr.544 ,,Del Darbq ir

veiklos sridiq, kuriose leidliama dirbti darbuotojams, tik i5 anksto pasitikrinusiems ir veliau
periodi5kai besitikrinantiems, ar neserga uZkrediamosiomis ligomis, s4raSo ir Siq darbuotojq
sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo" (Zin.,1999, Nr. 4l-I294;2002,Nr.73-3127);

3.2. Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 1999 m. liepos 1 d. isakym4 Nr. 288 ,,Ddl
Privalomqjq kakavos ir Sokolado produktq kokybes reikalavimq patvirtinimo" (hin.,1999, Nr. 60-
1964);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkridio 25 d. lsakym4 Nr. 5 1 0

,,Del Rekomenduojamq paros maistiniq medliagt4 ir energijos normq tvirtinimo" 1Zin., 1999,
Nr. 102-2936);

3.4. Lietuvos Respublikos produktq saugos istatym4 1Zin., 1999, Nr. 52-1673;2001, Nr.64-
2324);

3.5. Lietuvos Respublikos maisto istatym4 12in.,2000, Nr. 32-893;2005,Nr. 142-5107);
3.6.2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 (EB) 17812002, nustatanti

maistui skirtq teises aktq bendruosius principus ir reikalavimus, isteigiant! Europos maisto saugos
tarnyb4 ir nustatanti su maisto saugos klausimais susijusias proceduras (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p.463);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002m. balandLio I2d. nutarim4 Nr.519 ,,Del
valstybinio strateginio atliekq tvarkymo plano patvirtinimo" (Zin., 2002, Nr.40-1499; 2007,
Nr. 122-5003);

3.8. Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZitiros istatymq (hin.,2002,Nr. 56-2225);
3.9. Lietuvos Respublikos Svietimo istatym4 1Zin, 1991, Nr. 23-593;2003, Nr. 63-2853;2011,

Nr. 38-1804);
3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.liepos 23 d. isakym4Nr. V-455

,,Del Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai"
patvirtinim o" (Lin., 2003,Nr. 79-3 606);



3.11. Valstybines maisto ir veterinarijos tamybos direktoriaus 2003 m. gruodZio 15 d. isakymq
Nr. 81-955 ,,D€l Lietuvos Respublikoje i5augintq SvieZiq vaisiq, CarZoviq, uoge, bulviq atitikties
deklaracij os iSdavimo reikalavimq patvirtini mo" (Zin., 2004, Nr. 3 -2 1 );

3.I2.2004 m.balandlio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 @B) Nr. 85212004 del
maisto produktqhigienos (OL2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius,34 tomas,p.3I9);

3.13.2004m. balandZio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 (EB) Nr. 85312004,
nustatanti konkredius gyvlnines kilmes maisto produktq higienos reikalavimus (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p.l4);

3.14.2004 m.balandlio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 @B) Nr. 88212004 del
oficialios kontroles, kuri atliekama siekiant uZtikrinti, kad b[tq ivertinama, ar laikomasi pa5arus ir
maist4 reglamentuojandiq teises aktq, gyvunq sveikatos ir gerovds taisykliq (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p.200);

3.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsejo 1 d. isakym4 Nr. V-675
,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 15:2005 ,,Maisto higiena" patvirtinimo" (Zin.,2005, Nr. 110-
4023);

3.16. Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatym4 (Zin,2006,Nr. 17-589);
3.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. isakym4 Nr. V-168

,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 26:2006 ,,Maisto produktq mikrobiologiniai kriterijai"
patvirtinim o" (Zin, 2006,Nr. 3 1 - I 096);

3.18. Lietuvos Respublikos socialines paramos mokiniams istatym4 (Zin,2006,Nr.73-2755;
2008, Nr. 63-23 821' 2009, Nr. 1 53-6886);

3.19. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentq (EB) Nr.123412007, nustatant! bendr4 Zemes
Dkio rinkq organizavim4 ir konkredias tam tikriems Zemds tikio produktams taikomas nuostatas (OL
2007,L299,p. l);

3.20. Lietuvos Respublikos Zemes flkio ministro 2007 m. lapkridio 29 d. isakym4 Nr. 3D-524
,,Del i5skirtines kokybes Zemes ukio ir maisto produktq" (Zin.,2007,Nr.126-5142);

3.2I. 2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglament4 @B) Nr. 65712008, kuriuo nustatomos
iSsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 123412007 taikymo taisykles, susijusios su Bendrijos
pagalba aprupinant pienu ir tam tikrais pieno produktais Svietimo istaigq moksleivius (OL 2008, L
183,p. l7);

3.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsejo 15 d. isakym4 Nr. V-
884 ,,Del Lietuvos higienos nonnos HN 54:2008 ,,Maisto produktai. DidZiausios leidZiamos ter5alq
ir pesticidq likudiq koncentracijos" patvirtinimo" 12in.,2008, Nr. 109-4175);

3.23. Lietuvos Respublikos valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m.
spalio 15 d. isakymQ Nr.BI-527 ,,Del Maisto tvarkymo subjektq patvirtinimo ir registravimo
reikalavimq patvirtini mo" (Lin., 2008,Nr. 1 23 -4693 ) ;

3.24. Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2009 m. sausio 12 d. isakym4 Nr. 3D-13 ,,De^
Nealkoholiniq gerimq ir giros apibiidinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento
patvirtinim o" (Zin., 2009,Nr. 7 -252);

3.25. 2009 m. balandLio 7 d. Komisijos reglament4 @B) Nr.288/2009, kuriuo nustatomos
iisamios Taryhos reglamento (ER) Nr. 1?,?41?,007 taikymo taisykles del Rendrijos pagalhos tiekiant
vaisius ir darioves, perdirbtq vaisirl ir darZovirl bei bananq produlitus vaikams ! Svietimo istaigas,
igyvrutliuaut vairir4 vartujiuru skatiuiuru nuL;r[.lu5g prugulll+ (UL 2UUy, L 94, p. 5E);

3.26. Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministro 2009 m. liepos 15 d. isakym4 Nr. 3D-488 ,,Del
Importuojamq, eksportuojamq ir tiekiamq i vidaus rink4 SvieZiq vaisiq ir darZoviq atitikties
prekybos standartams tikrinimo taisykliq patvirtinimo" (Zin.,2009,Nr. 84-3548);

3.27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. isakym4 Nr. V-
108 ,,Del Lietuvos higienos nofinos HN 53:2010 ,,LeidZiami naudoti maisto priedai" patvirtinimo
(Zin., 2oro,Nr. 2 I -l oo9);



3.28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandLio 22 d. isakym4 Nr. V-
313 ,,Dei Lietuvos higienos norrnos HN 75:2010 ,,|staiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)
priesmokyklinio ugdymo program?. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (Zin.,
2010, Nr. 50-2454);

3.29.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. isakym4 Nr. V-640
,,Ddl ,,Rekomenduojamq maisto produktq at5ildymo, pirminio ir Siluminio apdorojimo nuostoliq
s4raSo" patvirtinim o" (Zin., 20 I 0, Nr. 8 9-4 73 3 ) ;

3.30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll m. geguZes 2 d. isakym4 Nr. V-
417 ,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 16:2006,,MedZiagq ir gaminiq, skirtq liestis su maistu,
specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (Zin.,20lI,Nr.54-2620).

III SKYRIUS
SAVOKOS IR JU APIBREZIMAI

4. Siame Tvarkos apraSe vartojamos s4vokos ir jq apibreLimai:
Pritaikytas maitinimas - toks maitinimas, kuris ul1cil<rtna tam tikro sveikatos sutrikimo

(alergija tam tikriems maisto produktams, vir5kinimo sistemos ligos ar remisines jq bukles ir kt.)
nulemtus, vaiko (asmens) individualius maistiniq medliagq ir energijos poreikius, parenkant
toleruojamus maisto produktus, jq gamybos bld4, konsistencij4 ir valgymo relim4, ir yra ra5ti5kai
rekomenduoj amas gydytoj o.

Siltas maistas - maistas, patiekiamas kaip kar5tas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne
Zemesneje kaip +68 oC temperatlroje.

UZkandis - maisto produktas ar patiekalas, neitrauktas i pietq valgiara5ti.
Valgiara5tis - patiekiamq dienos maisto produktq ir patiekalq s4ra5as.

5. Kitos s4vokos atitinka kituose teises aktuose vartojamas s4vokas.

IV SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI RE,IKALAVIMAI

6. Mokyklos vadovas (toliau - Vadovas) yra atsakingas uZ vaikq maitinimo orgarizavim4 ir Sio

Tvarkos apraSo nuostatq igyvendinim4.
7. Maisto produktq tiekimas, maisto tvarkymo vietos irengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti

teises aktq reikalavimus.
8. Vaikq maitinimas organizuojamas valgykloje ir kitoje vaikams maitinti pritaikytoje patalpoje

ar vietoje laikantis nustatytq maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimq ir sudarant s4lygas
kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo.

9. Mokykloje vaikai twi gauti Silto maisto.
10. Maisto paruo5imas ir patiekalq ivairumas turi atitikti vaikq atnLh4 ir sveikos mitybos

rekomendacij as (www. smlpc.ltlmetodine_me diiaga).
11. Vaikq maitinimui Mokykloje draudZiamos tiekti Sios maisto produktq grupes: bulviq,

kukurtizq ar kitokie tra5kudiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai;
Sokoladas ir jo gaminiai; konditerijos gaminiai su glaistu, Kokoladu ar kremu; sunrs konditerijos
gaminiai (krniuose natrio daugiau kaip 0,4 9/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su
maisto priedais (Sio Tvarkos apraSo 3 priedas); gazuoti gerimai; energiniai gerimai; gerimai ir
maisto produktai, pagaminti i5 (arba kuriq sudetyje yra) kavamedZio pupeliq kavos ar jq ekstrakto;
cikorijos, giliq ar gr[dr+ gerimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultiniq koncentratai; rflkyta Zuvis;
konservuoti mesos ir Zuvies gaminiai (ie leidZiami bendrojo ugdymo istaigose organizuojamq
vasaros stovyklq metu ar sudarant maisto paketus i namus); nepramonines gamybos konservuoti
gaminiai; Llegtainiai; mechaniSkai atskirta mdsa ir jos gaminiai; subproduktai (inkstai, smegenys,



plaudiai); maisto papildai; maistas, pagamintas i5 geneti5kai modifikuotq organizmq (toliau -
GMO), arba rnaistas, i kurio sudeti ieina GMO.

12. Yalkams maitinti rekomenduojami Sie maisto produktai: darZovds, bulves, vaisiai, uogos ir
jq patiekalai, sultys (ypad SvieZios); grudiniai (duonos gaminiai, kruopq produktai) ir ank5tiniai
produktai; pienas ir pieno produktai; liesa mesa ir jos produktai; Zuvis ir jos produktai; aliejus (turi
biti maiiau vartojama gyvunines kilmes riebalq: riebi mesa ir mesos produktai turi btiti keidiami
liesa mdsa, paukStiena, Zuvimi ar ank5tinemis darZovemis; gyl.unines kilmes riebalai ir margarinas,
kur imanoma, keidiami aliejais); kiau5iniai; geriamasis vanduo ir nat[ralus mineralinis bei Saltinio
vanduo (negazuoti). Maisto produktus rekomenduojama tiekti i5 ekologines gamybos iikiq ar
i5skirtines kokybes produktq gamintojq.

13. Patiekalq gaminimo ir patiekimo reikalavimai:
13.1. patiekiamas maistas turi biiti gaminamas ir patiekiamas t4 padi4 dien4;
13.2. patiekiamas maistas turi btti kokybi5kas, ivairus ir atitikti saugos reikalavimus;
13.3. pirmenybe teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalq gamybos brldarns: virimui

vandenyje ar garuose, tro5kinimui;
13.4. gaminant maist4 neturi btiti naudojami prieskoniq mi5iniai, kuriq sudetyje yra maisto

priedq;
13.5. gaminant maist4 turi bDti naudojama kuo maZiau druskos ir cukraus;
13.6. riikyti mesos gaminiai tiekiami ne daZniau kaip kart4 per savaitg,
13.7. kiekvien4 dien4 turi bflti patiekta darZoviq ar vaisiq, rekomenduotina, SvieZiq;
13.8. tas pats patiekalas neturi blti tiekiamas daZniau nei kart4 per savaitg;
13.9. kar5tas pietq patiekalas turi blti i5 daug baltymq turindiq produktq (mesa, pauk5tiena,

Zuvis, kiau5iniai, ank5tiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandeniq turindiq produktq. Su
karStu patiekalu turi b[ti patiekiamos darZoves, vaisiai arba jq salotos;

13.10. valgymo metu ant stalq neturi blti padeta druskos, pipiry, garstydiq;
13.1 1. jei tiekiama arbata, turi bUti sudaryta galimybe atsigerti nesaldintos arbatos.
14. Mokykloje turi bDti sudarytos higieni5kos s4lygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens

(rekomenduotina, kambario temperat[ros, pvz., pilstomo i5 geriamajam vandeniui skirtq indq, talpq,
automatq ir pan.), net jei vaikai nemaitinami.

15. DraudZiama naudoti susidevejusius, iskilusius, apdaulytais kraStais indus bei aliumininius
irankius ir indus.

16. Mokyklos valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje turi btiti
skelbiama:

1 6. 1. einamosios dienos valgiara5diai;
16.2. maisto pasirinkimo piramides plakatas ar kita sveik4 mitybq skatinanti informacija;
16.3. Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris

(skambinti maisto saugos ir sudeties, valgiara5diq klausimais) bei teritorines visuomenes sveikatos
prieZitiros istaigos telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais).

17. Jei Mokykloje maitinami suaugg asmenys, jiems Mokykloje neturi buti pateikiami Sio
Turrrlryl rrprrrtlrr rlilrrrlnvimr! nfntitinlrnntyj 6nia16 Ftnduktni nf Fntiflcnlfli tnihl mnitinlma fnctu,

18. Mokykloie negali biiti reklamuojami maisto produktai, i5vardyti Sio Tvarkos apra5o
1l punkte.

V SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

19. Mokykloje kasdien organizuojami pietls, kuriq metu sudarytos s4lygos vaikams pavalgyti
Silto maisto.

20. Patiekalai pietums patiekiami pagal valgiaraSdius, jie turi buti skelbiami mokyklos interneto
svetaineje.



21. YalgiarcSdiai sudaromi atsiZvelgiant i bendrojo ugdymo mokykloje besimokandiq mokinie
amLl4. Skiriamos dvi amZiaus grupes (5-10 metq ir 11 metq bei ryresnio amZiaus mokiniai).

22. Mokykloje gali blti:
22.1 . papildomas mokiniq maitinimas (pusrydiai) ;

22.2.laisvaipasirenkami Salti ir (ar) Silti uZkandZiai.
23. Jei organizuojamas papildomas mokiniq i5 maZas pajamas gaunandiq Seimq maitinimas, turi

btiti sudaryti papildomq maitinimq (pusrydiq, pavakariq) valgiara5diai.

VI SKYRIUS
VAIKV MATTINTMO VALGr,Ln n si4t SUDARYMO REIKALAVTMAT

24. Yalkr1 maitinimo valgiara5diai sudaromi atsiZvelgiant i rekomenduojamas paros energijos ir
maistiniq medZiagq nonnas vaikams bei i vaikq buvimo trukmg mokykloje.

25. Mokyklose valgiara5diai sudaromi ne maiiau kaip 15 dienq laikotarpiui.
26. Mokyklos valgiara5diuose prie kiekvieno patiekalo nurodomas jo kiekis (g). Valgiara5diuose

nurodytq patiekalq recepturos ir gamybos technologiniuose apra5ymuose nurodyti naudojami
maisto produktai, jq sudetis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos bldas (virimas vandenyje ar garuose,
kepimas ir pan.).

2T.YalgiaraSdiai derinami su teritorine Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
28. Pasikeitus valgiaraSdiams jie turi buti pakartotinai derinami. Atliekant nereik5mingus

keitimus, t. y. pakeitus vien4 maisto produkt4 tos padios maisto produktq grupes kitu maisto
produktu, kai mitybine verte nepablogeja, o energine verte pasikeidia ne daugiau kaip de5imt
procentq, valgiara5diq pakartotinai derinti nereikia.

29. Mokyklos visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistas (o nesant - kitas Vadovo igaliotas
asmuo) pagal kompetencij4 priZiuri, kad vaikq maitinimas btitq organizuojamas pagal5i Tvarkos
apraS4 ir kitus Sio Tvarkos apraSo reikalavimus. Sis specialistas kart4 per savaitg pildo Valgiara5diq
ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lnmal4, nustatgs neatitikimq, juos uZregistruoja
ValgiaraSdiq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lumale, nedelsdamas raStu apie tai
informuoja maitinimo paslaugos teikej4 ir prane5imo kopij4 pateikia Vadovui. Maitinimo paslaugos
teikejas atsako uL tai, kad nustatyti vaikq maitinimo organizavimo trukumai bfltq pa5alinti tq pa1i4
dien4.

30. Valgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Zurnalas saugomas dvejus metus.
31. Jei per nustatyt4 laik4 po prane5imo ra5tu vaikq maitinimo organizavimo tr0kumai

nepaSalinami, Vadovas, gavgs praneSim4 apie Sio Tvarkos apraSo uZtikrinimo tr[kumus, apie tai
praneSa Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (maisto saugos ir sudeties, valgiara5diq
klausimais) arba teritorinei visuomends sveikatos prieZiriros istaigai (maitinimo organizavimo
klausimais).

VII SKYRIUS
MOKINIU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

32, Sncialinir pedagogas kisk^r,ienos dienor qrtl peilnni eoandiq ncmokamq maitinimq, gaunandiq
mokiniq skaidiq bei neutvykusiq i mokyklq ncmokumq maitinimq gaunandiq mokiniq pavardcs ir
nune5a valgyklos darbuotoj ai.

33. Mokinys, gaunantis nemokam4 maitinim4, atvykgs i mokykl4 veliau, apie savo atvykim4
prane5a socialiniam pedagogui, kuris apie mokinio velavim4 informuoja valgyklos darbuotoj4.

34. Valgyklos darbuotojas gavgs informacij4 apie esam4 tos dienos mokiniq gaunandiq
nemokamo maitinimo skaidiq, telefonu maist4 uZsako i5 Kelmes ,,KraZantds" progimnazijos
valgyklos.

35. UZsakyto maisto iSvyksta parve5ti mokyklinis autobusas ! Kelmes ,,KraZantes" progimnazij1.



36. Mokiniai gauna kar5tE ir SvieZi4 maist4.
37. Mokiniai valgykloje valgo tik nurodytu iaiku:
37.1. prie5mokyklinio ugdymo grupes vaikai, 1-5 klasiq mokiniai 103s - 1055 val;
37.2. 6-10 klasiq mokiniai I 140- I2oo val.
38. Po pamokq atsakingas darbuotojas paima i5 valgyklos duomenis, sutikslina su Ziniara5diu ir

uZpildo elektronini (SPIS) programoje maitinimo Lumal1.

VIII SKYRIUS
MOKINIU ELGESIO TAISYKLES MOKYKLOS VALGYKLOJE

39. Mokiniai privalo:
39.1. eidami i valgykl4 plauti rankas;
3 9 .2. laikytis mandagaus elgesio taisykliq;
39.3. kulhlringai elgtis prie stalo, netinkamu elgesiu netrukdyti draugams;
39.4. gerbti valgyklos darbuotojq darbq;
39.5. tausoti maisto produktus, pagarbiai elgtis su maistu.
40. Valgykloje draudZiama stumdyti inventoriq, ji lauZyti, triuk5mauti, gadinti valgymui skirtus

irankius.
4 1 . Budintys mokiniai priZilri tv arkq valgykloj e.

42. Budetojai nune5a neSvarius indus, nuvalo stalus.
43.U2 tvark4 ir 5var4 valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokyojai ir

mokiniai.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Paja:r,;r\, gaurulmq uZ suteiktas maitinimo paslaugas, apskaita tvarkoma kaip specialiqlq
programq le5os vadovaujantis teises aktq nustatyta tvarka. Programq i5laidq s4matq tvirtina istaigos
vadovas.

45. Vaikq maitinimui skirtq leSq panaudojimo audit4 atlieka Kelmes rajono savivaldybes
kontroles ir audito tarnyba, Centralizuotas savivaldybes vidaus audito skyrius ar valstybes
institucij o s pagal j oms priskirt4 kompetencij 4.

46. Maisto kokybes kontrolg, valgiara5diq vertinim4 atlieka teritorine Valstybine maisto ir
veterinarijos tamyba.

4T.Yaikqmaitinimo tvark4 keidia, pildo ar naikina Kelmes rajono savivaldybes taryba.


