
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIRVINTŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2021 m. balandžio     Nr. 

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu ir Širvintų rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 153.17

papunkčiu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė

Elektroninio dokumento nuorašas



























DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Širvintų rajono savivaldybė
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-
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Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Živilė Pinskuvienė Merė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-29 13:25

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-29 13:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-27 11:19 - 2023-11-26 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rita Juknevičienė Specialistė (Savivaldybės tarybos

sekretorė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-29 15:02

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-31 16:12 - 2024-01-30 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-
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Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
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