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   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23´ straipsnio 4, 7 dalimis, 49 straipsnio 4 dalimi ir

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2017  m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190, 3 skyriaus 13 punktu bei

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662, 3 punktu

   p a v e d u Anykščių švietimo pagalbos tarnybai teikti psichologinę pagalbą rajono

savivaldybės mokyklų  mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar

smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje.

    Šis įsakymas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Visuomeninei administracinių ginčų

komisijai (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) arba Panevėžio apygardos administraciniam teismui

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.
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