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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
2020 m. gruodžio

d. Nr. IRLŠiauliai

(16.18)

1. Leidžiama pagal pateiktą UAB „Tuk Tuk statyba“, įmonės kodas 305052534, Gėlių g. 3,
Micaičių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., 2020 m. gruodžio 21 d. paraišką Nr. G7113(3.21) įrengti išorinę reklamą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus:
Išorinės reklamos įrengimo
adresas
(vieta)

Reklamos
plotas
(kv. m)

Tipinio projekto
Nr.

Leidimo
galiojimo
terminas

9,00

-

1 m.

Šiaulių r. sav.
Kuršėnų kaimiškoji sen.
Micaičių k.
Gėlių g. 3

Vietinės rinkliavos
dydis
(eurais)
Suma skaičiais:
202 eurai.
Suma žodžiais: du
šimtai du eurai.

2. Leidimas galioja nuo 2020 m. gruodžio 30 d. iki 2021 m. gruodžio 30 d.
3. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, reklaminės veiklos
subjektas privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo
priemonę arba nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.
4. Leidimas išduodamas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
5. Reklaminės veiklos subjektas jam išduoto leidimo negali perleisti kitiems asmenims.

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis
A. V.

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 111105174, Vilniaus g.
263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė)

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ (UAB „TUK TUK
STATYBA“)

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-29 Nr. IRL-15(16.18)

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

Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius

Sertifikatas išduotas

GIPOLDAS KARKLELIS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-29 13:12:03 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

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

Sertifikato galiojimo laikas

2020-01-22 16:11:24 – 2022-01-21 16:11:24

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 rajono savivaldybės administracija, į.k.188726051 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:13:21 iki 2021-12-26
14:13:21

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 3.4.50
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-29
14:06:01)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-12-29 14:06:01 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

