
 

     

 

 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020–

2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO  

 

2020 m. gruodžio 18 d. Nr. DV-873  

Pasvalys 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1, 2 

ir 7 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų 

nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-208 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių 

bendrovių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4–6 punktais,  

t v i r t i n u  uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2020–2024 metų 

strateginį veiklos planą (pridedama). 

  Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorius                                                 Povilas Balčiūnas 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



































































DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Pasvalio rajono savivaldybės administracija 188753657, Vytauto
Didžiojo a.1, LT-39143 Pasvalys

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“
2020–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-12-18 Nr. DV-873
Dokumento registracijos data ir numeris 2020-12-18 Nr. 2020-27851
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2020-12-18 Nr. 181063

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Povilas Balčiūnas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas POVILAS,BALČIŪNAS
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-12-18 13:47:24
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-12-18 13:47:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-06 - 2023-11-05
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Pagojienė, Vyriausiasis specialistas, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas ASTA,PAGOJIENĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-12-18 14:32:39
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-12-18 14:33:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-18 - 2023-06-17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija, į.k.188605295 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-03-
06 iki 2022-03-05
"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, į.k.188605295 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-03-06 iki 2022-03-05

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20201218.1

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

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-20)

Paieškos nuoroda https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/46b409f1412d11eb8d9fe110e148c770

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-12-20 01:26:50 TAR


