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Reagavimo į vaikų/ mokinių  savižudybių riziką Raseinių rajone algoritmas 

 

Pagalbos teikėjas – atvejo vadybininkas, švietimo įstaigos darbuotojas, greitosios medicinos pagalbos medikas,  

vaikų gydytojas, vaiko teisių apsaugos skyriaus  specialistas, socialinis darbuotojas, policijos pareigūnas, 

bendruomenės slaugytojas. 

Neveikiant kuriai nors algoritmo daliai, informuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorių tel. (8 428) 41 564. 

 
 

 

Gaunama 
informacija apie 

savižudybės riziką

Ketinimas 
nusižudyti

Sutinka 
priimti 
pagalbą

Esant aukštai rizikai 
pagalbos teikėjas

skambina 033 ar 112 , 
informuoja AV.

Kitais atvejais pagalbos 
teikėjas: 

*perduoda informaciją 
AV, kuris informuoja 

tėvus/globėjus,  
mokyklos  

psichologą/socialinį 
pedagogą ar kitą 
atstovą, socialinį 

darbuotoją; 
*atsižvelgiant į 

pageidavimus, palydi 
pas  psichologą, PSC  

psichiatrą, vaikų 
gydytoją. 

Pagalbos teikėjas 
perduoda turimą 
informaciją AV, 

specialistui, kuriam 
nukreipė.

AV organizuoja 
pagalbos teikimą, 

palaiko kontaktą su 
pagalbą teikiančiais 

specialistais.

Specialistai, baigę 
darbą su nukreiptu 

vaiku/mokiniu, 
informuoja jo 

šeimos narius ir 
AV.  

AV, pagalbos teikėjai
rūpinasi emocine ir 
socialine parama 

vaikui/mokiniui ir jo 
šeimai, padeda spręsti 
iškilusias problemas.

Atsisako 
priimti 
pagalbą

Esant aukštai rizikai 
pagalbos teikėjas

skambina 033 ar 12, 
informuoja AV.

Kitais atvejais 
pagalbos teikėjas: 

*perduoda informaciją 
AV, kuris informuoja 

tėvus/globėjus,  
mokyklos  

psichologą/socialinį 
pedagogą ar kitą 
atstovą, socialinį 

darbuotoją, VTAS.

Tėvai,/globėjai 
pasirašo, kad pagalbos 

atsisako.

AV palaiko 
kontaktus su 

vaiku/moksleiviu ir 
jo šeima.  Pagalbos 

teikėjai stebi 
situaciją, rūpinasi 

emocine ir socialine 
parama 

vaikui/mokiniui ir jo 
šeimai.

Mėginimas 
nusižudyti

Pagalbos teikėjas:

* skambina 033 ar 
112, 

tėvams/globėjams, 
rūpinasi 

vaiko/mokinio
stacionarizavimu 

Raseinių arba kitoje 
ligoninėje;

* perduoda turimą 
informaciją 

GMP/ligoninės 
priėmimo skyriui.

Ligoninės priėmimo 
skyrius tą pačią arba 

artimiausią darbo 
dieną informuoja 

apie pacientą AV, 
kuris informuoja  

mokyklos  
psichologą/socialinį 

pedagogą ar kitą 
atstovą, socialinį 

darbuotoją, VTAS. 

Psichologas užmezga 
kontaktą su 

vaiku/mokiniu ir jo 
tėvais/ globėjais kol 
jis dar ligoninėje ir 

susitaria dėl tolesnių 
konsultacijų.

Psichologas, pradėjęs ir 
baigęs darbą su 

vaiku/mokiniu, informuoja 
apie tai tėvus/globėjus ir 

AV. 

AV, pagalbos teikėjai
rūpinasi emocine ir socialine 
parama vaikui/mokiniui, jo 

šeimai ir padeda spręsti 
iškilusias problemas.

Atsisako vykti į 
sveikatos 

priežiūros įstaigą

Pagalbos teikėjas:

*perduoda 
informaciją AV, kuris 
informuoja  mokyklos  
psichologą/socialinį 

pedagogą ar kitą 
atstovą, socialinį 

darbuotoją, VTAS.

Tėvai,/globėjai 
pasirašo kad atsisako 

pagalbos. 

AV palaiko 
kontaktus su 

vaiku/moksleiviu ir 
jo šeima.  Pagalbos 

teikėjai stebi 
situaciją, rūpinasi 

emocine ir 
socialine parama 
vaikui/mokiniui ir 

jo šeimai.

Įvykusi 
savižudybė

Į savižudybės vietą atvykęs 
policijos pareigūnas pateikia 
informaciją artimiesiems apie 

pagalbos galimybes,  
informuoja apie savižudybę  

VTAS, kuris informuoja  
KVG vadovą

KVG vadovas 
informuoja švietimo 
skyriaus ir švietimo 
įstaigos vadovus; 

organizuoja posėdį. 

KVG organizuoja 
pagalbą 

nusižudžiusiojo 
artimiesiems, 
bendruomenės 

(švietimo įstaigos, 
kaimo, miestelio,) 

žmonėms.

KVG analizuoja 
įvykusios savižudybės 
aplinkybes, siekdama 
nustatyti, kaip galima 

būtų efektyviau 
reaguoti į savižudybės 

riziką ateityje.
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Paaiškinimai:  

AV- atvejo vadybininkas, ugdymo įstaigos pedagoginis darbuotojas, paskirtas direktoriaus įsakymu 

PSC – VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras 

TBK- Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoirus 

ŠPT – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba 

VTAS - Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius  (nuo 2018 m. liepos 1 d. 

VVTAĮT (teritorinis skyrius) – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos teritorinis skyrius) 

GMP – VšĮ Raseinių greitosios medicinos pagalbos stotis 

KVG – Raseinių rajono krizių valdymo grupė 

 

Pastabos: mokykloje dirbantis psichologas, gavęs informaciją apie ketinimą žudytis ir teikiantis pagalbą vaikui 

ir jo šeimai, pats sprendžia apie informacijos teikimo kitiems specialistams tikslingumą. 

Jei vaikas/ mokinys ir jo tėvai (globėjai) dėl ketinimo/ mėginimo žudytis patys kreipėsi ne į Raseinių rajono 

savivaldybės gydymo įstaigą,  gavęs epikrizę vaikų gydytojas/ psichiatras informuoja AV, kuris organizuoja 

tęstinę pagalbą. 

________________________ 


