
Vaikq ugdymo istaigg, vaikq socialines
globos istaigq ir vaikq poilsio stovyklq
valgiara5diq derinimo tvarkos apraSo
3 priedas

VALSTYBINES MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VISAGINO VALSTYBINE MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

(teritorinio padalinio pavadinimas)

VALGIARASCTO YERTINIMO PAZYMA

2018 m. rugsejo 13 d. Nr. VVP- {r9-('l
Visagino rrGerosios vilties'6 progimnazija, Partizanq g. 217, Visaginas

(vaikq ugdymo istaigos, vaikq socialines globos istaigos arba vaikq poilsio stovyklos pavadinimas, adresas)

Visa gino, Gerosios vilties'6 pro gimnaz iia, P artizanq g. 2/7, Visaginas

(valgiaraSti teikiandios derinti imones arba istaigos pavadinimas, adresas)

6-10 m.

fvertintas vaikq amZiaus grupes
(l-3 m.; 41 m.;6-10 m.; 1l m. ir vyresni ir kt.) (ira5yti tinkam4)

pusrydiq / pdeSBieEiu / pietq / Bar.akadu / vakaden€s-valgiara5tis.
(nereikaling4 i5braukti)

Nustatytos neatitiktys (teises akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis ar kt.):

Vertinimo i5vada: suderinta / nesuderinta
(nereikaling4 i5braukti)

VOS

istatymo nustatrta tvarka.

Vertinim4 atliko:

(nurodoma tuo atveju, jei valgiara5tis nesuderinamas)

Birute Gabriliene

$S$)&

(vardas ir pavarde)



Vaikq ugdymo istaigq, vaikq socialines
globos istaigq ir vaikq poilsio stovyklq
valgiaraSdiq derinimo tvarkos apra5o
3 priedas

VALSTYBINES MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VISAGINO VALSTYBINE MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

(teritorinio padalinio pavadinimas)

VALGIARASCIO VERTINIMO PAZYMA

20i8 m. rugsejo 13 d. Nr. VVp- 7.i f'*tls"

visa gino,,Gerosios vilties" pro gimnaz ija, p artizanq g. 2/7, visaginas

(vaikq ugdymo istaigos, vaikq socialines globos lstaigos arba vaikq poilsio stovyklos purruaini*ffiffi
visagino, Gerosio s vilties" pro gimnaz ija, p artizanq g. 2/7, visa ginas

(valgiarasti teikiandios derinti imones arba lstaigos pavadinimas, adresas)

11-16 m.
{vertintas vaikq amZiaus grupes

(l-3 m.; U7 m.;6-10 m.; 11 m. ir vyresni ir kt.) (ira5yi tinkam4)

algiara5tis.
(nereikaling4 i5braukti)

Nustatytos neatitiktys (teises akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis ar kt.):

Vertinimo i5vada: suderinta / nesuderinta
(nereikaling4 i5braukti)

istatymo nustaOrta tvarka. (nurodoma tuo atveju, jei valgiarastis nesuderinamas)

Vertinim4 atliko:

Vir5ininke-valq$$1 veterinarijos inspektore Birute Gabriliene

MAISTOIR ;

VETERINABIJO$

TARNYBA

(para5as) (vardas ir pavarde)


