
Savižudybė: pagalbos mokiniui būdai 

Savižudybė – sudėtinga problema, kuri neturi kokios nors vienintelės 

priežasties ar paaiškinimo. Sunku paaiškinti, kodėl vienas žmogus žudosi, o štai 

kitas, atsidūręs panašioje ar net blogesnėje padėtyje, to nedaro. 

Mitas: Savižudžiai iš tikrųjų nori mirti. 

Tikrovė: Dauguma ketinančių žudytis žmonių būna neapsisprendę, ar jie 

nori gyventi, ar mirti. Kartais jie viską tiesiog palieka spręsti kitiems – gal 

bus išgelbėti, o gal ne. 

 Žmogui, nutarusiam nutraukti savo gyvenimo siūlą, padėsite tiesiog 
pabūdami su juo. 

 

 Neleiskite jam pasišalinti, neklausykite jo reikalavimų palikti jį ramybėje, 
palikti vieną. 

 

Savižudybe siekiama nutraukti sąmonę, kad būtų galima nebegalvoti ir 

nebejausti. 

Nors daugeliui iš mūsų niekada neteks tokio reiškinio patirti savo namuose 

ar mokyklose, labai svarbu, kad kiekvienas žinotume savižudybės grėsmės 

ženklus ir pagalbos būdus. 

Savižudybės grėsmės ženklai  

Apie gresiantį savižudybės pavojų galima įtarti pastebėjus ryškius įprastinio 

elgesio pasikeitimus, pavyzdžiui: 

 aktyvus, iniciatyvus jaunuolis staiga užsisklendžia, tampa apatiškas, neryžtingas 
arba atvirkščiai, tylenis staiga tampa triukšmingas, plepus, išsišokantis; 

 tiesiai ar užuolankomis ima kalbėti arba juokauti apie mirtį ar savižudybę, pvz.: 
“Nebėra prasmės gyventi”, ”Visiems bus tik geriau be manęs” “Kas nutinka 
žmogui po mirties?” “Ar nuo didelės šitų vaistų dozės galima numirti?” ir pan.; 

 atrodo apimtas nevilties, išgyvena svarbią netektį, gėdą ar kaltę; 
 rodo atsisveikinimo ženklus, pvz.: gražina pasiskolintus daiktus, pinigus, rašo 

atsisveikinimo laiškus; 
 nebepajėgia susikaupti, laikytis nusistovėjusios tvarkos; 
 krinta darbingumas, padidėja dirglumas, agresyvumas; pradeda daug gerti, rūkyti 

ar vartoti įvairius medikamentus ir narkotines medžiagas; 
 nebesidomi tuo, kas jam buvo svarbu – hobi, asmenine higiena ar pan.; 
 sutrinka miegas, apetitas, kankina košmariški sapnai; 



 nuotaika ryškiai svyruoja - tai verkia, tai pernelyg linksmas, tai netikėtai 
pratrūksta pykčiu; 

 pasikeičia santykiai su draugais, padidėja izoliacija; 
 ima beprasmiškai rizikuoti ar save žaloti. 

 
Vieno ar kelių tokių ženklų buvimas, žinoma, dar nereiškia, kad žmogus garantuotai 

ruošiasi žudytis. 

 

Kaip padėti? 

• Parodyti nuoširdų susirūpinimą. 
• Išklausyti. 
• Neskubėti teisti, vertinti ar įtarinėti. 
• Tiesiai paklausti apie ketinimus žudytis. 
• Suteikti viltį, kad galimos kitos problemos sprendimo alternatyvos. 
• Pašalinti savižudybės priemones, jeigu tai įmanoma. 
• Ieškoti pagalbos. 
 

Ko nedaryti? 

 NEignoruoti susidariusių aplinkybių. 
 NEparodyti pasibaisėjimo, sutrikimo ar panikos. 
 NEsakyti, kad viskas bus gerai. 
 NEprovokuoti savižudžio daryti kaip pats išmano. 
 NEmenkinti problemos. 
 NEsipiktinti už jo akių. 
 NEpalikti vieno. 
 NEmeluoti, nežadėti visko laikyti paslaptyje. 
 NEklausti “kodėl?”. 
 NEaiškinti apie gyvenimo prasmę. 
 

 

  



Kur ieškoti pagalbos? 

 Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 
Dambrausko g. 17 – 2, Kuršėnai 

Tel.: 8 41 580813 

Psichologinę pagalbą Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje teikia:  

 Psichologė Kristina Bičkauskienė  
Darbo laikas:  
I - IV 8.00 – 17.00 val;  

           V 8.00 – 15.45 val. 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val. 

207 kabinetas 

 

 Psichologė Vitalija Monkienė 
Darbo laikas:  

I - II 8.00 – 17.00 val;  

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val. 

208 kabinetas 

 

 Pagalba telefonu 
 

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas 

Jaunimo linija  

Budi savanoriai konsultantai 
8 800 28888 

I-VII  
visą parą 

Vaikų linija  

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai 
116 111 

I-VII  
11:00 - 21:00 

Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)  

Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.  
8 800 77277 

II-VI  
16.00 - 20.00 

Pagalbos moterims linija  

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 
8 800 66366 

I-VII  
visą parą 

Vilties linija  

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 
116 123 

I-VII  
visą parą 

 Pagalba internetu 
 

„Vaikų linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt  
Atsako per dvi 
dienas 

„Jaunimo linija“ 
Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/internetas 
Pokalbiai internetu: www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu (pokalbiai internetu vyksta 
trečiadieniais ir penktadieniais 18-22 val., šeštadieniais 13-17 val.) 

Atsako per dvi 
dienas 

„Vilties linija“ Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com  
Atsako per tris 
darbo dienas 

„Pagalbos 
moterims linija“ 

Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt  
Atsako per tris 
dienas 

 

Informaciją parengė Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė  

Kristina Bičkauskienė 
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