
 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. 

SPRENDIMO NR. 1-TS-335 „DĖL  REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ANYKŠČIŲ 

RAJONE ALGORITMŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-TS-307 

Anykščiai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  

18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 

kaitą, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 

1-TS-335 „Dėl  reagavimo į savižudybių riziką Anykščių rajone algoritmų patvirtinimo“: 

1.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Skirti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoją  Vaivą 

Daugelavičienę Koordinatore, atsakinga už algoritmų vykdymo kontrolę Koordinatoriaus darbo 

metu.”. 

2. Pakeisti Reagavimo į suaugusiųjų savižudybių riziką Anykščių rajone algoritmą, 

patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-TS-335 

„Dėl reagavimo į savižudybių riziką Anykščių rajone algoritmų patvirtinimo“ ir 1-2 pastraipas 

išdėstyti taip: 

„Pagalbos teikėjas – seniūnas, seniūnijos darbuotojas, socialinis darbuotojas, medikas, 

policijos pareigūnas, bendruomenės pirmininkas, švietimo pagalbos specialistas, mokytojas, 

psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai, informuoti Koordinatorių mob. 869763271.”. 

3. Pakeisti Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Anykščių rajone algoritmą, 

patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-TS-335 

„Dėl reagavimo į savižudybių riziką Anykščių rajone algoritmų patvirtinimo“ ir 1-2 pastraipas 

išdėstyti taip: 

„Pagalbos teikėjas – seniūnas, seniūnijos darbuotojas, VTAS, socialinis darbuotojas, 

medikas, policijos pareigūnas, bendruomenės pirmininkas, švietimo pagalbos specialistas, 

mokytojas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 



Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai, informuoti Koordinatorių mob. 869763271”. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės 

tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui 

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo 

Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Meras Sigutis Obelevičius  
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