
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D.

SPRENDIMO NR. T1-159 ,,DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠILALĖS

RAJONE ALGORITMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. birželio 12 d. Nr. T1-169

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T1-

159 ,,Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja

redakcija:

,,ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠILALĖS RAJONE ALGORITMŲ

PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių

apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26

d. įsakymu Nr. V-859 ,,Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę

išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr.V-856 „Dėl

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 ,,Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 ,,Dėl Psichologinės pagalbos teikimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuro įvykdytą Savižudybių prevencinį projektą, finansuotą Valstybinio visuomenės sveikatos

stiprinimo fondo lėšomis 2017–2018 m., Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmą (pridedama).

2. Patvirtinti Reagavimo į vaikų (mokinių) savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmą

(pridedama).

3. Patvirtinti Asmenų, ketinusių (mėginusių) žudytis, registracijos lapą (pridedama).

4. Nustatyti, kad:

4.1. Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, UAB „Ambulansas“

Šilalės greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, VšĮ Šilalės rajono ligoninės gydytojai per 7

dienas po užfiksuotos asmens psichologinės krizės pateikia Šilalės rajono savivaldybės

administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui informaciją apie teiktą pagalbą
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ketinusiems (mėginusiems) žudytis asmenims. Informacija renkama savižudybių grėsmės

stebėsenos ir prevencinių veiksmų planavimo ir įgyvendinimo tikslais.

4.2. Visi pagalbą teikiantys specialistai vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais,

reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą. Asmens duomenis gali atskleisti ar perduoti

tik subjektams, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi teisę juos gauti.

5. Įpareigoti pagalbą teikiančius specialistus informacija dalintis tik tinklo viduje ir tik

tokia apimtimi, kokia leidžiama teisės aktų nustatyta tvarka, saugoti asmens duomenų paslaptį.

Pasibaigus darbo santykiams ar perėjus dirbti į kitas pareigas, pranešti vadovui apie bet kokias

aplinkybes, kurios gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

6. Skirti Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo

koordinatorių atsakingą už algoritmų vykdymo kontrolę.“

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt. ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda), arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. T1-159

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 12 d. sprendimo

Nr. T1-169 redakcija)

REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠILALĖS RAJONE ALGORITMAS

Reagavimo į savižudybių grėsmę algoritmo tikslas – padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir

organizuoti pagalbą.

Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė – Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti specialistų grupė, kuri atlieka

psichologinių krizių valdymo organizavimą. 

Pagalbos teikėjas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas, socialinis

darbuotojas, greitosios pagalbos medikas, šeimos gydytojas, medicinos punkto bendruomenės

slaugytojas, švietimo specialistas, policijos pareigūnas, probacijos pareigūnas, ugniagesys –

gelbėtojas, kitų įstaigų psichologai, socialiniai darbuotojai.

Gaunama informacija apie savižudybės riziką

Galvojama apie savižudybę

Sutinka priimti pagalbą Atsisako priimti pagalbą

1. Kai įvertinama žema savižudybės grėsmė,

pagalbos teikėjas nukreipia asmenį pas

specialistą.

2. Kai įvertinama vidutinė ar aukšta

savižudybės grėsmė, pagalbos teikėjas susieja

asmenį su sveikatos priežiūros specialistu

(palydi/skambina 112/perduoda artimiesiems,

kurie palydi).

Toliau pagalba teikiama vadovaujantis SAM

aprašu1.

1. Kai įvertinama žema savižudybės grėsmė,

pagalbos teikėjas nukreipia asmenį pagalbai ir

pateikia asmeniui teikiančių pagalbą

specialistų kontaktus. Pagalbos teikėjas

perduoda informaciją apie savižudybės grėsmę

nusižudyti ketinančio asmens artimiesiems bei

suteikia informaciją apie galimybę kreiptis

pagalbos. Taip pat informuoja UAB Šilalės

psichikos sveikatos ir psichologinio

konsultavimo centro arba UAB ,,Andoka“

atvejo vadybininką.

2. Kai įvertinama vidutinė ar aukšta

savižudybės grėsmė, pagalbos teikėjas

skambina 112, perduoda informaciją apie

savižudybės grėsmę. Toliau pagalba teikiama

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro patvirtintu aprašu (toliau –

SAM aprašas)1

Pagalbos teikėjas perduoda informaciją apie

savižudybės grėsmę specialistui, kuriam

Jei asmuo/asmens artimieji sutinka, atvejo

vadybininkas informuoja seniūną apie
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nukreipė, ir gavęs ketinančio nusižudyti asmens

sutikimą, asmens artimiesiems.

savižudybės grėsmės atvejį, seniūnijos

socialinis darbuotojas, seniūnas rūpinasi

emocine ir socialine parama asmeniui, jo

šeimai, padeda spręsti iškilusias problemas.  

Specialistas, baigęs darbą su nukreiptu asmeniu,

jei asmuo sutinka, informuoja apie tai seniūną.

Seniūnijos socialinis darbuotojas, seniūnas

rūpinasi emocine ir socialine parama asmeniui,

jo šeimai, padeda spręsti iškilusias problemas.

Mėginimas nusižudyti

Sutinka priimti pagalbą Atsisako priimti pagalbą
Pagalbos teikėjas rūpinasi asmens patekimu į

sveikatos priežiūros įstaigą pranešdamas

pagalbos telefonu 112, perduoda informaciją apie

savižudybės grėsmę sveikatos priežiūros

specialistui ir, asmeniui sutikus, jo artimiesiems.

Pagalba teikiama vadovaujantis SAM aprašu1.

Pagalbos teikėjas skambina 112, perduoda

informaciją nusižudyti mėginusio asmens

artimiesiems. 

Atsisakymas priimti pagalbą patvirtinamas

asmens parašu. Pagalbos teikėjas suteikia

asmeniui informaciją apie pagalbos

galimybes rajone. 

Pagalba teikiama vadovaujantis SAM aprašu1

Sveikatos priežiūros įstaigos specialistas tą pačią

arba artimiausią darbo dieną informaciją apie

asmenį perduoda UAB Šilalės psichikos

sveikatos ir psichologinio konsultavimo centro

arba UAB ,,Andoka“ atvejo vadybininkui.

Jei asmuo/asmens artimieji sutinka,

seniūnijos seniūnas, socialinis darbuotojas

rūpinasi emocine ir socialine parama

asmeniui, padeda spręsti iškilusias

problemas.

UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio

konsultavimo centro arba UAB ,,Andoka“ atvejo

vadybininkas ar psichologas/psichiatras užmezga

kontaktą su pacientu sveikatos priežiūros

įstaigoje ir susitaria dėl tolimesnių konsultacijų. 

UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio

konsultavimo centro arba UAB ,,Andoka“

psichologas/psichiatras, baigęs darbą su

nukreiptu asmeniu, jei asmuo sutinka,

informuoja apie tai artimuosius/seniūną.

Seniūnijos socialinis darbuotojas, seniūnas

rūpinasi emocine ir socialine parama asmeniui,

šeimai,  padeda spręsti iškilusias problemas.

Įvykusi savižudybė

Į savižudybės vietą atvykęs policijos pareigūnas informuoja apie savižudybę seniūnijos seniūną,

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius kartu su seniūnijos seniūnu užtikrina, kad

nusižudžiusiojo artimiesiems, savižudybės paliestoms bendruomenėms būtų pasiūlyta psichologo

pagalba.
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Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, bendradarbiaudamas su seniūnijos socialiniu

darbuotoju ir seniūnu, organizuoja pagalbą bendruomenės (kaimo, miestelio, kolektyvo)

žmonėms/darbuotojams.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius kartu su Šilalės rajono savivaldybės

psichologinių krizių valdymo grupe analizuoja įvykusios savižudybės aplinkybes, siekdami

efektyvesnio reagavimo į savižudybės riziką ateityje.

Seniūnijos seniūnas, socialinis darbuotojas, esant poreikiui, rūpinasi tolimesne emocine ir

socialine parama nusižudžiusiojo šeimai/artimiesiems.

1Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 ,,Dėl

Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę

išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Specialistas – UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centro arba UAB ,,

Andoka“ psichiatras ir psichologas, viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės gydytojai, ugdymo

įstaigos psichologas, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos, ugdymo įstaigos psichologas,

koordinacinio centro „Gilė“ psichologai ar kito rajono gydymo įstaigos psichiatras/psichologas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – Šilalės rajono savivaldybės

administracijos valstybės tarnautojas, kuris užtikrina savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo

pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems

didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams,

rūpintojams) koordinavimą. 

Pastabos.

Jei gyventojas dėl mėginimo nusižudyti kreipiasi į kito rajono gydymo įstaigą dėl stacionarizavimo,

tolesne pagalba, baigus gydymą, rūpinasi jo šeimos gydytojas arba UAB Šilalės psichikos sveikatos

ir psichologinio konsultavimo centras, arba UAB ,,Andoka“, kurie pateikia informaciją (Asmenų,

mėginusių žudytis registracijos lapą) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Specialisto nedarbo metu, asmuo/artimieji/pagalbos teikėjai kreipiasi į šeimos ar budintį gydytoją.

________________________________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. T1-159

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 12 d. sprendimo

Nr. T1-169 redakcija)

REAGAVIMO Į VAIKŲ (MOKINIŲ) SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠILALĖS RAJONE

ALGORITMAS

Reagavimo į savižudybių grėsmę algoritmo tikslas – padėti identifikuoti pagalbos poreikį ir

organizuoti  pagalbą.

Šilalės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė – Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti specialistų grupė, kuri atlieka

psichologinių krizių valdymo organizavimą. 

Pagalbos teikėjas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas, socialinis

darbuotojas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos Tauragės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės rajone specialistas,

greitosios pagalbos medikas, šeimos gydytojas, medicinos punkto bendruomenės slaugytojas,

švietimo specialistas, policijos pareigūnas, probacijos pareigūnas, ugniagesys - gelbėtojas, kitų

įstaigų psichologai, socialiniai darbuotojai.

Gaunama informacija apie savižudybės riziką

Galvojama apie savižudybę

Sutinka priimti pagalbą Atsisako priimti pagalbą
1. Kai nustatoma žema savižudybės grėsmė,

pagalbos teikėjas informuoja nepilnamečio

tėvus/įstatyminius atstovus, ugdymo įstaigos

vadovą. Pagalbos teikėjas, atsižvelgdamas į

tėvų sutikimą, palydi nepilnametį pas

specialistą, teikiantį nepilnamečiui

psichologinę pagalbą.

2. Kai nustatoma aukšta savižudybės grėsmė,

pagalbos teikėjas nedelsdamas užtikrina

nepilnamečiui būtinąją medicininę pagalbą

(arba praneša pagalbos telefonu 112). Pagalba

teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro patvirtintu aprašu

(toliau – SAM aprašas)1.

Pagalbos teikėjas informuoja VVTAĮT.

Nepilnamečio tėvai/ įstatyminiai atstovai

pasirašo, kad pagalbos atsisako, taip pat, kad

yra supažindinti apie galimybę gauti pagalbą. 

Kai yra aukšta savižudybės grėsmė, kviečiami

medikai pranešant pagalbos telefonu 112.

Toliau pagalba teikiama vadovaujantis SAM

aprašu1.

Pagalbos teikėjas perduoda turimą informaciją

apie savižudybės grėsmę specialistui,

teikiančiam nepilnamečiui medicininę ir/ar

psichologinę pagalbą.

VVTAĮT imasi veiksmų, numatytų Pranešimų

apie galimus vaiko teisių pažeidimus

registravimo, informavimo ir nagrinėjimo

tvarkos apraše ir inicijuoja pagalbos

organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
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Specialistas, teikiantis nepilnamečiui

psichologinę pagalbą, baigęs darbą su

nukreiptu nepilnamečiu, informuoja tėvus/

nepilnamečio įstatyminius atstovus apie

nepilnamečio būseną, būtinybę gauti tolimesnę

pagalbą/baigtą pagalbos teikimą. Kai įtariamas

galimas vaiko teisių pažeidimas, informacija

pateikiama VVTAĮT.

Nepilnamečiui ir tėvams/nepilnamečio

įstatyminiams atstovams, esant poreikiui,

teikiama reikalinga pagalba/paslaugos teisės

aktų nustatyta tvarka.

Nepilnamečiui ir tėvams/nepilnamečio

įstatyminiams atstovams, esant poreikiui,

teikiama reikalinga pagalba/paslaugos teisės

aktų nustatyta tvarka.

Mėginimas nusižudyti

Sutinka priimti pagalbą Atsisako priimti pagalbą
Jeigu įvykis yra mokykloje, pagalbos teikėjas

informaciją nedelsiant perduoda ugdymo

įstaigos vadovui, kuris informuoja nepilnamečio

tėvus/įstatyminius atstovus. Atsižvelgiant į

situaciją, mėginęs žudytis asmuo perduodamas

tėvams/globėjams (nurodant kuo skubiau vykti į

sveikatos priežiūros įstaigą) arba skambinama

112. Pagalba teikiama vadovaujantis SAM

aprašu1.

Pagalbos teikėjas perduoda informaciją apie

mėginimą žudytis sveikatos įstaigos specialistui.

Ugdymo įstaigos vadovas nedelsiant informaciją

apie įvykį perduoda VVTAĮT. 

VVTAĮT imasi veiksmų, numatytų Pranešimų

apie galimus vaiko teisių pažeidimus

registravimo, informavimo ir nagrinėjimo

tvarkos apraše ir inicijuoja pagalbos

organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagalbos teikėjas informuoja nepilnamečio

tėvus/globėjus, skambina 112, informuoja

VVTAĮT, ugdymo įstaigos vadovą.

Nepilnamečio tėvai/įstatyminiai atstovai

pasirašo, kad pagalbos atsisako, taip pat, kad

yra supažindinti apie galimybę gauti pagalbą.

Pagalba teikiama vadovaujantis SAM aprašu1

Sveikatos priežiūros įstaigos specialistas tą

pačią arba artimiausią darbo dieną informuoja

apie mėginimą žudytis Švietimo pagalbos

tarnybos psichologą arba specialistą, teikiantį

nepilnamečiui psichologinę pagalbą.

VVTAĮT imasi veiksmų, numatytų Pranešimų

apie galimus vaiko teisių pažeidimus

registravimo, informavimo ir nagrinėjimo

tvarkos apraše ir inicijuoja pagalbos

organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Švietimo pagalbos tarnybos psichologas arba

specialistas, teikiantis nepilnamečiui

psichologinę pagalbą, baigęs darbą su nukreiptu

nepilnamečiu/darbo eigoje informuoja tėvus/

nepilnamečio įstatyminius atstovus, VVTAĮT

apie nepilnamečio būseną, būtinybę gauti

tolimesnę pagalbą/baigtą pagalbos teikimą.

VVTAĮT apie tai praneša mokyklos vadovui.

Nepilnamečiui ir tėvams/nepilnamečio

įstatyminiams atstovams teikiama reikalinga

pagalba/paslaugos teisės aktų nustatyta tvarka.
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Įvykusi savižudybė

Į savižudybės vietą atvykęs policijos pareigūnas informuoja apie savižudybę VVTAĮT, kuri

informuoja Savivaldybės administracijos direktorių, ugdymo įstaigos vadovą.

Ugdymo įstaigos vadovas šaukia Krizių valdymo posėdį dėl psichologinės pagalbos užtikrinimo

nusižudžiusio nepilnamečio klasės draugams/ugdymo įstaigos bendruomenei ir kitoms

savižudybės įvykio paliestoms grupėms.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaiga,

užtikrina, kad nusižudžiusio nepilnamečio artimiesiems ir kitoms savižudybės įvykio paliestoms

grupėms būtų pasiūlyta psichologo pagalba.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius kartu su Šilalės rajono savivaldybės

psichologinių krizių valdymo grupe analizuoja įvykusios savižudybės aplinkybes, siekdamas

nustatyti, kaip būtų galima efektyviau reaguoti į savižudybės riziką ateityje.

VVTAĮT imasi veiksmų, numatytų Pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus

registravimo, informavimo ir nagrinėjimo tvarkos apraše, ir inicijuoja pagalbos organizavimą

teisės aktų nustatyta tvarka. Nusižudžiusio nepilnamečio tėvams/įstatyminiams atstovams

teikiama reikalinga pagalba/paslaugos teisės aktų nustatyta tvarka.

1Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 ,,Dėl

Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę

išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Specialistas – UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centro arba UAB

,,Andoka“ psichiatras ir psichologas, viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės gydytojai, Šilalės

švietimo pagalbos tarnybos, ugdymo įstaigos psichologas, koordinacinio centro „Gilė“ psichologai

ar kito rajono gydymo įstaigos psichiatras/psichologas.

VVTAĮT – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos Tauragės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrius (Šilalė).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – Šilalės rajono savivaldybės

administracijos valstybės tarnautojas, užtikrinantis savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo

pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems

didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams,

rūpintojams) koordinavimą. 

Pastabos.

Jei nepilnamečio tėvai/įstatyminiai atstovai dėl mėginimo nusižudyti kreipiasi į kito rajono gydymo

įstaigą dėl stacionarizavimo, tolesne pagalba, baigus gydymą, rūpinasi nepilnamečio šeimos

gydytojas, UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centras, arba UAB

,,Andoka“ (priklausomai, kur nepilnametis registruotas), kurie pateikia informaciją (Asmenų,

mėginusių žudytis, registracijos lapą) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Nepilnamečio tėvams/įstatyminiams atstovams kreipiantis psichologo pagalba teikiama Šilalės

švietimo pagalbos tarnyboje.

Specialisto nedarbo metu, nepilnamečio tėvai/įstatyminiai atstovai/pagalbos teikėjai kreipiasi į

šeimos ar budintį gydytoją.
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