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2020 m. kovo 12 d. Nr. V13-

Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir

atsižvelgdamas į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020 m. kovo 3 d. raštą,

p a k e i č i u Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymo Nr. V13-459 „Dėl nuolatinės saugaus eismo komisijos sudarymo“ 1 punktą ir išdėstau jį

taip:

„1. S u d a r a u  Nuolatinę saugaus eismo komisiją šios sudėties:

Pirmininkas – Sigitas Šveikauskas, Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotojas;

Nariai:

Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ atstovas;

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos atstovas;

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Neringos policijos komisariato

atstovas;

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas;

Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas;

Neringos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (civilinei saugai ir

mobilizacijai). “

Administracijos direktorius  Egidijus  Šakalys

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Neringos savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013

m. rugpjūčio 28 d. įsakymo „Dėl nuolatinės saugaus eismo

komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-03-16 Nr. V13-98

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 Egidijus Šakalys Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-13 15:56

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-13 15:56

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-16 12:31 - 2024-05-14 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Dimšaitė Raštvedė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-16 11:42

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-16 11:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-03 10:11 - 2025-03-02 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20200304.5

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-12-21)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-12-21 nuorašą suformavo DVS .

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




