
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2020 METŲ INVENTORIZACIJOS  

2020 m. spalio 21 d. Nr. V-80 

 

Vadovaudamasis Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 

1070 redakcija), viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatais, 

1. S u d a r a u  tokios sudėties viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ turto 

inventorizacijos komisiją: 

1.1. Donatas Bernatonis – vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas; 

1.2. Jelena Streikuvienė – teisininkė, komisijos narė; 

1.3. Živilė Vaitkuvienė – buhalterė, komisijos narė. 

2. N u s t a t a u , kad 2020 m. gruodžio 1-31 dienomis viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis 

internetas“ atliekama viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ turto inventorizacija pagal 2020 m. 

lapkričio 30 d. būklę; 

3. Į s a k a u  Finansų skyriui atlikti skolų suderinimą su Valstybine mokesčių inspekcija prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę. 

4. S u d a r a u  tokios sudėties viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ panaudos teise 

valdomo turto inventorizacijos komisiją: 

4.1. Jolanta Kavaliūnaitė – Tinklo valdymo tarnybos vadovė, komisijos pirmininkė; 

4.2. Donatas Bernatonis – vyriausiasis specialistas, komisijos narys; 

4.3. Alvydas Gražys – specialistas, komisijos narys; 

4.4. Romas Piličiauskas – vyriausiasis specialistas, komisijos narys; 

4.5. Jelena Streikuvienė – teisininkė, komisijos narė; 

4.6. Živilė Vaitkuvienė – buhalterė, komisijos narė. 

5. N u s t a t a u , kad 2020 m. lapkričio 4 d. – 2021 m. sausio 31 d. dienomis viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ panaudos teise valdomo turto inventorizacija atliekama pagal 2020 m. spalio 31 

d. būklę. 



 
 

6. P a v e d u  šio įsakymo 1 ir 4 punktuose nurodytoms komisijoms, vadovaujantis 

Inventorizacijos taisyklėmis, laiku ir tinkamai pagal šiame įsakyme nurodytos dienos būklę: 

6.1. atlikti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ nuosavybės teise ir kitais pagrindais 

valdomo turto inventorizaciją; 

6.2. iki 2021 m. vasario 28 d. įforminti atliktas inventorizacijas Inventorizacijos taisyklėse 

nustatytais dokumentais. 

 

 

 

Direktorius  Gytis Liaugminas Gytis Liaugminas 
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