
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS

CENTRO 2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2021 m. gegužės     d. Nr. 1-AĮ-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir

7 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 11 straipsnio

1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 12 straipsniu, Atstovavimo Anykščių rajono savivaldybei viešosiose

įstaigose taisyklių, patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu

Nr. 1-TS-353 ,,Dėl atstovavimo Anykščių rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių

patvirtinimo“, 35.3 papunkčiu bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo

informacijos centro įstatų, patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d.

sprendimu Nr. 1-TS-305 „Dėl viešosios įstaigos Anykščių verslo informacinio centro reorganizavimo,

viešųjų įstaigų Anykščių verslo informacinio centro ir Anykščių turizmo informacijos centro

reorganizavimo sąlygų aprašo bei Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo“,

26.2 papunktį ir viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorės Renatos

Gudonienės 2021 m. gegužės 5 d. raštą Nr. S-55 „Dėl metinių finansų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų

metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro

direktorę Renatą Gudonienę pateikti viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro

2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbti

įstaigos interneto svetainėje. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriui (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                                 Ligita Kuliešaitė

Elektroninio dokumento nuorašas
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Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Bendrasis ir ūkio skyrius



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Anykščių rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos

centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio

tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-31 Nr. 1-AĮ-477

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 Ligita Kuliešaitė Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-31 09:06

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-31 09:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-20 10:34 - 2022-05-19 10:34

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurgita Češiūnė Vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-31 09:22

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-31 09:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-09-02 08:35 - 2022-09-02 08:35

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) TVIC_2020 finansinių atsakaitų rinkinys_Final.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210528.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-31)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-05-31 nuorašą suformavo Jurgita Češiūnė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




