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Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Klaipėdos
miesto  savivaldybės  tarybos  2008 m.  balandžio  3  d.  sprendimo  Nr.  T2-106  „Dėl  savivaldybės
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į
UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“  nepriklausomo auditoriaus išvadą bei susipažinęs su
viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties veiklos ataskaita,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties 2020 metų
finansinių  ataskaitų  rinkinį  (pridedama  Finansinės  būklės  ataskaita,  Veiklos  rezultatų  ataskaita,
Piniginių srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2020 metų aiškinamasis raštas).
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