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 Vadovaujantis Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-669/A1-241, reikalavimais, 

viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės 

tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 “Dėl viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir 

patvirtinimo” 62.15 papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus 

pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės mero 2021 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu 

Nr. 7V-37 ,,Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės 

aprašymo patvirtinimo” 7.16 papunkčiu 

 1. N u r o d a u, kad darbuotojai, patyrę bauginimą, smurtą ar kitus psichosocialinius 

veiksnius darbe, gali kreiptis į viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų cento dokumentų 

rengimo specialistę Rūtą Šeštokienę, tel. 8 318 51 070. 

 2. Į p a r e i g o j u: 

  2.1. 1 punkte nurodytą asmenį, suteikti nukentėjusiajam pagalbą ir imtis papildomų 

veiksmų (jei tokių reikia), užtikrinančių psichosocialinių veiksnių darbe prevenciją. 

 2.2. viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų cento dokumentų rengimo specialistę 

Rūtą Šeštokienę, šį sakymą paskelbti viešai. 

 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. SPCV1-217 ,, Dėl psichosocialinių veiksnių darbe‘‘. 

 4. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos 

gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos 

skyriui, adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių 

ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo 

Kauno rūmams, adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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