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Vadovaudamasi
amasi Lietuvos Respublikos
Respubl
vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
6 punktu, Lietuvos Respublikos
Respubli
Vyriausybėss 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl
„D valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
– valstybėss lygio ekstremaliosios
ekstremalio
situacijos valstybės operacijųų vadovo 2021 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. V 1546 „Dėl
„Dė valstybės ir savivaldybių institucijųų ir įstaigų,
įstaig kitų įstaigų viešųjų ir
administracinių paslaugųų teikimo sąlygų”:
s
1. N u r o d a u kontaktiniu būdu
du paslaugas asmenims
asmenim teikti, atsižvelgiant į
rekomenduojamas valstybės
valstybė lygio ekstremaliosios situacijos
jos operacijų vadovo nustatytas asmenų
srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas,
s lygas, užtikrinant kitus valstybės
valstyb
lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų
operacij vadovo nustatytus visuomenės
ės sveikatos saugos ir higienos ir
kitus susijusius reikalavimus, ir kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys
atit
vieną iš šių kriterijų (toliau – turintys Galimybių pasą):
1.1. asmuo yra pasiskiepijęs
pasiskiepij viena iš šių COVID-19
19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
vakcin
1.1.1. praėjus
ėjus
jus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos
vakcino antrosios dozės
suleidimo pagal skiepijimo
mo schemą,
schem išskyrus šio įsakymo 1.1.5 papunktyje nurodytą
nurodyt atvejį;
1.1.2. praėjus
ėjus 2 savaitėms
savaitė nuo „COVID-19
19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės
doz suleidimo;
1.1.3. praėjus
ėjus 4 savaitėms,
savait
bet ne daugiau kaip 13 savaičių
čių nuo pirmos „Vaxzevria“
vakcinos dozėss suleidimo, išskyrus šio įsakymo 1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės
doz s suleidimo pagal skiepijimo schemą;
schem
1.1.5. praėjus
ėjus 2 savaitėms
savait ms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos
vakcino vienos
dozėss suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19
COVID 19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė
diagnoz buvo
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2
SARS
PGR tyrimo rezultatu;
1.1.6. praėjus
ėjus
jus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės
doz
suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai –
„Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
atvirkš
1.2. asmuo persirgo COVID-19
COVID
liga (koronaviruso infekcija) ir:
1.2.1. diagnozėė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV
SARS CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno
testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo
pra jo ne daugiau kaip 210 dienų
dien (bet ne anksčiau,
nei asmeniui baigėsi
ėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų
dien yra gavęs teigiamąą (kai nustatomi anti-S,
anti
anti-S1
arba anti-RBD
RBD IgG antikūnai
antikū
prieš SARS-CoV-2)
2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio
imunologinio tyrimo atsakymą,
atsakym , išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo
COVID-19
19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
1.3. asmeniui,
niui, kuriam atliktas COVID-19
COVID 19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne
anksčiau
iau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant
(skai
nuo ėminio paėmimo
mimo momento) atlikus SARS-CoV-2
SARS
PGR tyrimą;
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1.4. yra vaikas iki 16 metų.
2. T v i r t i n u paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu ir
kurios teikiamos asmenims, neatitinkantiems šio įsakymo 1.1 papunkčio reikalavimų, sąrašą:

Eil.
Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas
(padalinys)
bylų Bendrasis skyrius

1.1. Likviduotų juridinių asmenų dokumentų
priėmimas/išdavimas.
1.2. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas ir
Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo
tvarka Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso nustatyta tvarka.

2.

2.1. Konsultavimas dėl vietinės rinkliavos (apie mokėjimo Mokesčių ir turto skyrius
pranešimus, priskaičiuotą vietinę rinkliavą ir rinkliavos skolų
sumokėjimą).
2.2. Mokėjimo pranešimų tikslinimas, pateikus pažymas iš
elektros tiekėjo.
2.3. Pažymų notarui apie įsiskolinimus išdavimas.

3.

Socialinės paramos
3.1. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas.
3.2. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir skyrius
mokėjimas.
3.3. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas.
3.4. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto
vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas.
3.5. Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas.
3.6. Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas.
3.7. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir
mokėjimas.
3.8. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas.
3.9. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai
skyrimas ir
mokėjimas.
3.10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas.
3.11. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas.
3.12. Būsto pritaikymas neįgaliesiems.
3.13. Prašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo šeimoms,
globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus
giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, priėmimas ir
nagrinėjimas.
3.14. Prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų
vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo priėmimas ir
nagrinėjimas.
3.15. Prašymo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju
(rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju
pasirengimo vaiko globai (rūpybai), priežiūrai priėmimas ir
nagrinėjimas.
3.16. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas.
3.17. Pareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu
(ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir išvados dėl globos
(rūpybos) neveiksniam (ribotai veiksniam) tam tikroje srityje
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4.

5.

6.

asmeniui nustatymo teikimas.
3.18. Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui
nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikimas.
4.1. Tėvystės pripažinimo registravimas.
Teisės ir civilinės
4.2. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos metrikacijos skyrius
registravimas.
4.3. Vardo, pavardės keitimas.
4.4. Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas.
4.5. Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
Švenčionių rajono gyventojams teikimas.
5.1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos
Žemės ūkio skyrius
bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros
talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas,
registracijos duomenų keitimas, registracijos
liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas
ar pranešimas apie pardavimą.
5.2. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo
ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas.
6.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas (prašymų ištaisyti,
pakeisti ar panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis; pažymos apie gyvenamosios patalpos savininko (ų) gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius
asmenis išdavimas; pažymos apie deklaruotą gyvenamąją
vietą išdavimas).
6.2. Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į
apskaitą (pažymos apie asmens įtraukimą į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas).
6.3. Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinių
veiksmų atlikimas.
6.4. Atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir poreikių
įvertinimas.
6.5. Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai
nepasiturintiems asmenims (prašymų gauti paramą priėmimas
ir maisto produktų dalinimas).
6.6. Prašymų dėl neįgaliojo aprūpinimo techninės pagalbos
priemonėmis ar šių priemonių išlaidų kompensavimo,
priėmimas.
6.7. Prašymų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo
priėmimas ir perdavimas rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriui.
6.8. Prašymų dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų,
geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų
kompensacijų ar kitų socialinių išmokų priėmimas ir
perdavimas rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriui.
6.9. Leidimo laidoti išdavimas.
6.10. Prašymų skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę
priėmimas.
6.11.Prašymų dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priėmimas.
6.12. Prašymų dėl vietinės rinkliavos lengvatos priėmimas.
6.13. Prašymų dėl socialinių paslaugų suteikimo priėmimas.

Seniūnijos
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6.14. Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas.
6.15. Charakteristikų išdavimas.
6.16. Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas miestų ir
gyvenviečių viešose vietose išdavimas.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki valstybės lygio ekstremalios situacijos,
paskelbtos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, pabaigos.
4. Į p a r e i g o j u su šiuo įsakymu supažindinti darbuotojus tokia tvarka:
4.1. rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių supažindinti darbuotojus, kuriuos į
darbą priima savivaldybės administracijos direktorius, dokumentų valdymo sistemos priemonėmis,
jei darbuotojas neturi kompiuterinės darbo vietos - pasirašytinai;
4.2. rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus supažindinti pavaldžius
darbuotojus dokumentų valdymo sistemos priemonėmis, jei darbuotojas neturi kompiuterinės darbo
vietos - pasirašytinai.
5. Šis įsakymas skelbiamas Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.svencionys.lt ir Teisės aktų registre.

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ

JOVITA RUDĖNIENĖ

