
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIRVINTŲ LIGONINĖS 2021 METŲ FINANSINIŲ

ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2022 m. kovo      d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Širvintų

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl įgaliojimų Administracijos

direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ 2

punktu,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį

(pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                          Ingrida Baltušytė

Parengė                                                                                                SUDERINTA:
Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                                       Ūkio plėtros skyriaus vedėja
Diana Labanauskienė                                                                           Rita Gujienė

SUDERINTA:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Vaida Šeipūnė

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Širvintų rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2021 metų finansinių

ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-31 Nr. 9-207

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-31 16:04

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-01 00:12

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-15 10:28 - 2024-12-14 10:28

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Lipeikienė Specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-31 16:15

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-31 16:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-19 10:26 - 2023-12-18 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Fin.atask. VšĮ Šrv.ligoninė už 2021 m.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220330.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-04)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-04-04 nuorašą suformavo Ieva Medišauskienė

Paieškos nuoroda -
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