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DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO
Nr.
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijos savivaldybėse
skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“:
1.

S k e l b i u gripo epidemiją Panevėžio mieste nuo 2020 m. kovo 6 d.

2.

R e k o m e n d u o j u vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės gripo ir ūminių

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių plane numatytas priemones
epidemijos metu.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės
a. 20 LT-35200, Panevėžys

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-03-05 Nr. A-205

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

Tomas Jukna, Administracijos direktorius

Sertifikatas išduotas

TOMAS JUKNA, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-05 16:23:47 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-05 16:24:53 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-06 10:00:22 – 2022-06-05 10:00:22

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,
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26
14:11:04

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 3.5.24
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-03-05
16:40:00)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-03-05 16:40:01 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

