
Elektroninio dokumento nuorašas





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M.

GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-15 Nr. IL-40-(6.4 E)
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 Rimantas Bikulčius, Direktorius
Sertifikatas išduotas RIMANTAS,BIKULČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 15:52:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 15:52:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-26 15:11:29 – 2024-02-25 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Girčienė, Vyr. finansininkė
Sertifikatas išduotas VILMA,GIRČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 17:22:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 17:22:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-10 17:02:05 – 2026-03-09 23:59:59
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,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k.188753461 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:19:47 iki 2021-12-26
14:19:47

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
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-03-15
17:23:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-03-15 17:23:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M.

GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-15 Nr. IL-41-(6.4 E)
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 Rimantas Bikulčius, Direktorius
Sertifikatas išduotas RIMANTAS,BIKULČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 15:52:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 15:52:41 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-26 15:11:29 – 2024-02-25 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Girčienė, Vyr. finansininkė
Sertifikatas išduotas VILMA,GIRČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 17:23:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 17:23:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-10 17:02:05 – 2026-03-09 23:59:59
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,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k.188753461 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:19:47 iki 2021-12-26
14:19:47

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
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-03-15
17:24:00)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-03-15 17:24:00 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



Elektroninio dokumento nuorašas





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė) PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO

31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-15 Nr. IL-43-(6.4 E)
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 Rimantas Bikulčius, Direktorius
Sertifikatas išduotas RIMANTAS,BIKULČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 15:52:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 15:53:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-26 15:11:29 – 2024-02-25 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Girčienė, Vyr. finansininkė
Sertifikatas išduotas VILMA,GIRČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 17:24:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 17:25:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-10 17:02:05 – 2026-03-09 23:59:59
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,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k.188753461 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:19:47 iki 2021-12-26
14:19:47

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
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-03-15
17:25:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-03-15 17:25:30 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė) GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M.

GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-15 Nr. IL-42-(6.4 E)
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 Rimantas Bikulčius, Direktorius
Sertifikatas išduotas RIMANTAS,BIKULČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 15:53:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 15:53:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-26 15:11:29 – 2024-02-25 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Girčienė, Vyr. finansininkė
Sertifikatas išduotas VILMA,GIRČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 17:24:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 17:24:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-10 17:02:05 – 2026-03-09 23:59:59
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,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k.188753461 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:19:47 iki 2021-12-26
14:19:47

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
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-03-15
17:24:45)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-03-15 17:24:46 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



Elektroninio dokumento nuorašas







































































DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 190202999
Dokumento pavadinimas (antraštė) ZARASŲ "ĄŽUOLO" GIMNAZIJOS 2020 METŲ FINANSINIŲ

ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris –
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis –
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos –
Sertifikatas išduotas –
Parašo sukūrimo data ir laikas –
Parašo formatas –
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją –
Sertifikato galiojimo laikas –
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

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
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta
Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas
Dokumente parašų nerasta (2021-03-15 15:16:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-03-15 15:16:15 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


