
NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PASIRENGIMO VAKCINACIJAI COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO

INFEKCIJOS) VAKCINA

2020 m.                     d. Nr. V13-

                                                                         Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. V-60 „Dėl skiepijimo valstybės

biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės“:

1. S u d a r a u komisiją kontroliuoti skiepijimo COVID-19 vakcina procesą, vertinant, kad

skiepijimas būtų vykdomas griežtai laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 23 d. įsakyme Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“

nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės (įskaitant, kad nebūtų skiepijami

atitinkamu metu tam teisės neturintys asmenys):

pirmininkas – Egidijus Šakalys, Neringos savivaldybės administracijos direktorius;

nariai:

Asta Baškevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Viktorija Budvytytė-Bedalienė, Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Jovita Beržinė, Neringos savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr.

specialistė);

Sigitas Šveikauskas, Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Raimondas Žičkus, Neringos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei

saugai ir mobilizacijai.

2. P a v e d u komisijai nagrinėti ir vertinti įstaigų teikiamų dokumentų, sąrašų dėl

vakcinacijos atitikimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d.

įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ nuostatoms.

Šį įsakymą paskelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius                                                              Egidijus Šakalys

Jovita Beržinė
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Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Neringos savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Įsakymas dėl vakcinavimo sąrašų sudarymo kontrolės

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-02-04 Nr. V13-34

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 2021-02-04 09:26

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-02-05 01:04

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 2021-02-04 10:21

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-02-04 10:22

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

Elpako v.20210202.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-03-26 nuorašą suformavo Jovita Beržinė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




