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d. Nr. AŠiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.
sprendimu Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,
atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos
sveikatos ministerijos Šiaulių departamento 2021-01-20 raštą Nr. (6-13 16.1.17. Mr) 2-20442
„Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“,
n u r o d a u Šiaulių „Dermės“ mokyklos 5 – 10 klasėse nuo 2021 m. sausio 20 d. iki
2021 m. sausio 31 d. taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą, ugdymo procesą
perorganizuojant į nuotolinį ugdymą.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16osios g. 62, Šiauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS DARBO
ORGANIZAVIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-01-21 Nr. A-61

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

Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Sertifikatas išduotas

ANTANAS BARTULIS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-21 14:55:06 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-21 14:55:09 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-04-11 07:47:41 – 2021-04-10 07:47:41

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k.188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26
14:12:43

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.45
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-01-21
16:35:42)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-01-21 16:35:42 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

