
Tai reikia žinoti 

Kai kurios žinios apie savižudybę 

           Savižudybė – sąmoningas savęs paties susinaikinimo aktas, savo gyvybės nutraukimo  aktas (E. S. 

Shneidman). Tai ilgai trunkančio proceso rezultatas, t. y. nusižudoma  susikaupus daugeliui problemų, kai 

žmogus pasijunta vienišas ir niekam nereikalingas, kai atsiduria aklavietėje, iš kurios nemato jokios išeities. 

Tuomet žmogui atrodo, kad savižudybė yra vienintelė ir pati tinkamiausia   išeitis iš susidariusios padėties. 

Lietuvoje kasmet nusižudo 50–60 vaikų ir jaunuolių nuo 10 iki 19 metų. Vaikinai nusižudo dažniau nei 

merginos. Dažniau savižudžiais tampa miestų gyventojai (mieste gyvenančiųjų nusižudo apie pusantro karto 

daugiau nei kaime gyvenančiųjų). Beveik 40 proc. vienuolikos, trylikos ir penkiolikos metų vaikų ir paauglių 

galvoja apie savižudybę, yra kūrę konkrečius savižudybės planus ar net bandė žudytis. 

           Dauguma mano, jog jeigu žmogus kalba apie savižudybę, tas dažnai ir nusižudo. Taip, net 80 proc.  

nusižudžiusiųjų yra aiškiai kalbėję ar kitaip rodę savo ketinimus (grąžina skolas, dovanoja kitiems brangius 

daiktus be jokios progos, rašo atsisveikinimo laiškus, kalba užuominomis: „paskutinį kartą einu šia gatve“ , 

„manau, kad daugiau nesusitiksim“ ir pan).  Visuomet į tai reikia kreipti  dėmesį ir klausti, ką tai reiškia. 

Nereikia bijoti kalbėti apie savižudybę (daugelis išgirdusiųjų kalbas apie ketinimus nusižudyti sutrinka, nežino, 

ką sakyti, ir kreipia kalbą kitur).  Kalbėjimas apie savižudybę nėra paskata tai daryti – priešingai, kalbėdami su 

žmogumi apie jį apnikusias savižudiškas mintis, sumažinsime ketinančio žudytis  emocinę įtampą, kuri žmogui 

darosi nepakeliama, suteiksime jam emocinę paramą. Žmogus pasijus ne vienišas, galbūt nuoširdus pokalbis 

išvaduos jį iš apėmusios nevilties. Žmogaus noras gyventi yra didelis – besižudantieji iš tikrųjų nori ir gyventi, 

ir  pabėgti nuo tuo metu juos apėmusio begalinio skausmo, nuo kurio išsivadavimas,  jų nuomone, yra mirtis. 

Tad savižudybė jiems atrodo esanti geriausia išeitis iš  susiklosčiusios padėties. Tačiau tai nepadaroma vienu 

mostu – ketinantis nusižudyti rodo ženklus, tik reikia juos pastebėti ir kalbėti apie tai, ką žmogus ketina daryti, 

nepalikti jo vieno tuo metu, nepamokslauti, parodyti, kad jis jums svarbus. Noras nusižudyti yra laikina būsena 

– apimti nevilties tik tam tikru momentu jaučia didžiulį skausmą ir ketina sąmoningai patys pasitraukti iš 

gyvenimo. Įveikę krizę vėl atranda savyje jėgų susidoroti su gyvenimo sunkumais. 

 

Kaip atpažinti savižudybės grėsmę? 

Jeigu žmogus: 

 Atrodo apimtas nevilties, bejėgiškumo, depresijos, pesimizmo, 

 Pradeda daug gerti, vartoti narkotikus, 

 Imasi rizikingų avantiūrų, tarsi nepaisydamas pavojaus gyvybei, 

 Staiga pasikeičia – nebesirūpina anksčiau jį dominusiais dalykais, apsileidžia, atrodo viskam abejingas,  

 Grąžina skolas, dovanas, parašo testamentą ir pan., 

 Perdėtai domisi mirties ir savižudybės temomis – rašo apie tai, piešia ir pan., 

 Kalba apie savižudybę tiesiogiai arba netiesiogiai („Visiems be manęs bus geriau“ ir t.t.). 

 Jau yra mėginę žudytis, 

 Yra minėję savižudybės vietą ir laiką, 

 Kalba tarsi norėdamas atsisveikinti, 

Tada galima įtarti, jog žmogus gali nutrukti savo gyvenimą. 

 

 



Kaip padėti nevilties apimtam žmogui? 

Parodyti nuoširdų juo susirūpinimą 

Ketinantis nusižudyti žmogus jaučiasi labai vienišas, atstumtas. Jis ne iš karto patikės, kad juo kas nors tikrai 

nuoširdžiai rūpinasi. Tad reikės nemažai pastangų, kad jis patikėtų kitu žmogumi. Jei juntama savižudybės 

grėsmė, paklausti tiesiai: „Tu galvoji apie savižudybę?“. Jei žmogus atsako „taip“, išsiaiškinti, ar jis konkrečiai 

planuoja, kada ir kaip tai padarys. Kuo aiškesnis planas ir kuo pavojingesnius būdus žmogus nusprendęs 

pasirinkti, tuo didesnė savižudybės grėsmė. Tuomet nepalikti žmogaus vieno, kol bus rasta tinkama jam 

pagalba. 

Išklausyti 

Svarbu leisti žmogui kalbėti apie savo jausmus, dažnai tokį žmogų slegia liūdesys, pyktis, gėda, kaltė. 

Išsikalbėjus atidžiam pašnekovui, nelaimingojo savijauta gali pagerėti. 

Neskubėti teisti, vertinti, patarinėti 

Žmogui svarbu suvokti savo jausmus, o ne išgirsti patarimus, ką jis turi daryti (patardami mes prisiimame 

atsakomybę už kitą žmogų). Žmogus turi suprasti, kad jis jums svarbus, kad jūs rimtai žiūrite į jo problemas. 

Nesukurti priklausomybės 

Nesiimti atsakomybės už kito žmogaus sprendimus. Reikia tik išklausyti, padėti susigaudyti,, bet ne gyventi 

kito gyvenimą.  Juolab kad grasinimai žudytis kartais gali būti siekimas manipuliuoti kitais žmonėmis. 

Ieškoti pagalbos 

Iškilus savižudybės grėsmei, žmogaus sunkumai paprastai yra dideli, neišsprendžiami vienu pokalbiu. Tad 

reikia paieškoti, kas dar iš artimų žmonių galėtų padėti, paskatinti kreiptis pagalbos į specialistus psichologus, 

psichoterapeutus, psichiatrus. 

Kur galima rasti pagalbą? 

 

 Krizių įveikimo tarnybose. 

 Psichikos sveikatos specialistai (psichologai, psichoterapeutai, psichiatrai) dirba poliklinikose, psichikos 

sveikatos centruose, specializuotose psichologinės – socialinės paramos tarnybose. 

 Greičiausiai prieinama psichologinė parama – tai anoniminiai psichologinės pagalbos 

telefonai. Jais galima skambinti nemokamai iš visos Lietuvos. 

 

 



Psichologinės pagalbos kontaktai 

 

 

Įstaigos pavadinimas Kontaktai Darbo laikas 

Jaunimo linija 8 800 28 888 Visą parą nemokamai emocinę paramą 

teikia: savanoriai 

www.jaunimolinija.lt 

 

Vaikų linija 116 111 11.00-21.00 kasdien 
Emocinę paramą teikia: savanoriai 

nemokamai 

www.vaikulinija.lt 

 

Vilties linija 116 123 Visą  parą 
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos 

sveikatos profesionalai nemokamai 

 

www.paklausk.kpsc.lt/contact.php 

 

Pagalbos moterims linija 8 800 66 366 10.00-21.00 kasdien 
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos 

sveikatos profesionalai 

 

pagalba@moteriai.lt 
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