
 „Mažinkime savižudybes, veikdami kartu“ 

2018 metų Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos šūkis 

– „Mažinkime savižudybes, veikdami kartu“. Šiuo šūkiu siekiama 

parodyti, kad kiekvienas bendruomenės narys gali padėti žmogui, 

turinčiam minčių apie savižudybę, bei kviečiama vienyti skirtingų 

bendruomenės narių pastangas. 

Lietuvoje nuo savižudybių per metus miršta daugiau žmonių nei per eismo 

įvykius.   Labai svarbu atkreipti dėmesį į artimus žmones, jų savijautą, elgseną, kadangi 

apie 80% nusižudžiusiųjų yra kalbėję ar užsiminę apie savižudybę artimiesiems. 

Dažniausiai žmogus nenori mirti, užuot jis nori, kad skausmas liautųsi – jis 

neturi su kuo pasikalbėti, kam išsipasakoti ar tiesiog nežino ką daryti ir kur kreiptis. 

Todėl, vien tik įtarus, kad artimasis turi ketinimų žudytis, pasikliauk savo intuicija ir 

atvirai išreikšk savo nerimą. Būtinai daryk tai tuoj pat! Nors ir į menkiausią įtarimą, 

kad artimasis yra pavojuje turi būti atsižvelgiama rimtai. Negalima ignoruoti ženklų, 

rodančių, jog žmogus kenčia, jaučia neviltį, liūdesį, vienišumą bei išgyvena traumą, 

artimojo netektį. Jei jūs pats jaučiatės vienišas, liūdnas, viskam abejingas ir tokia 

savijauta nedingsta, arba  blogėja, jokiu būdu neatsiribokite nuo kitų, pasikalbėkite su 

kuo nors, arba paskambinkite į pagalbos liniją. 

Ženklai, rodantys, kad reikia  susirūpinti artimuoju: 

 ankstesnis bandymas nusižudyti; 

 artimojo ar pažįstamo  mirtis, savižudybė, savižudybės bandymas; 

 pasakymai ,,aš noriu mirti”, ,,nebenoriu gyventi”, ,,geriau čia manęs nebūtų”; 

 itin slogi, niūri, liūdna, pesimistiška savijauta; 

 nebedomina ankščiau patikusi veikla, abejingumas, apsileidimas; 

 itin rizikingas elgesys; 

 užsisklendimas, žmogus su nieko nesikalba, visada yra vienas; 

 staigus svorio pokytis, miego, valgymo rėžimo pakitimas; 

 savo vertingų daiktų išdalinimas; 



 padidėjęs alkoholio vartojimas; 

 neigiamas savęs vertinimas. 

 

 Ką daryti, jei įtariate, kad artimasis turi minčių apie savižudybę? 

 Patikėkite. Pripažinkite, kad jūsų artimajam gali grėsti pavojus. 

 Žiūrėkite į tai rimtai. Neatmeskite tos galimybės vien todėl, kad manote, jog jis 

tikrai to nedarys. 

 Pasitikslinkite. Gali būti naudinga pasikalbėti su kitu žmogumi ir pasitikslinti, 

ar jam tikrai taip atrodo. 

 Galite tiesiai paklausti ir paties žmogaus, kurį įtariate galvojant apie savižudybę. 

 Išklausykite. Negailėkite laiko išklausyti asmenį. 

 Parodykite rūpestį. Įtikinkite asmenį, kad jį suprantate ir tikrai juo rūpinatės. 

Parodykite, kad esate neabejingi. 

 Būkite ramūs. Nepanikuokite. Panika tik padidins asmens nerimą, prarasite 

galimybę veikti. 

 Paskatinkite jį išsakyti savo jausmus ir mintis. Neteiskite jo už tai, ką sako. 

Neteisingai nežadėkite, kad viskas susitvarkys. Nesileiskite priverčiami 

pažadėti, kad niekam nesakysite. 

 Ieškokite profesionalios pagalbos. Jei asmuo pagalbos atsisako, imkitės padėti 

patys. 

 Jei savižudybės rizika didelė, nepalikite asmens vieno. 

 Jei savižudybės aktas jau pradėtas, nedelsdami iškvieskite greitąją ir policiją. 

Straipsnis paruoštas remiantis: Valstybinio psichikos sveikatos centro, Krizių įveikimo centro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateikta informacija. 

 

 

 



Pagalbos galite kreiptis: 

EMOCINĖ PARAMA 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 

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 

 
Skambučius į visas linijas apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš valstybės biudžeto 

lėšų. 

 
EMOCINĖ PARAMA INTERNETU 
  

Emocinės paramos 

tarnyba 
Adresas Darbo laikas 

  

„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 
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 



  
PAGALBOS TAIP PAT GALITE KREIPTIS Į  
  

Psichologinė, medicininė bei socialinė 

pagalba teikiama Psichikos sveikatos 

centre, kuris Šiaulių rajone įsikūręs 

Šiaulių rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centre 

VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO 

PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRAS 

J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai 

Tel. 8 41 58 26 43 

I-IV – 8.00-

17.00, 

V – 8.00-15.45 

Šiaulių rajone psichologinę pagalbą 

vaikams, tėvams, pedagogams, 

šeimoms, bendrojo ugdymo įstaigų 

vadovams ir specialistas teikia Šiaulių r. 

švietimo pagalbos specialistai: 

psichologai, specialieji pedagogai. 

ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO 

PAGALBOS TARNYBA 

V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai 

Tel. 8 41 580 313 

I-IV – 8.00-

17.00, 

V – 8.00-15.45 

  

Priklausomybės ligų centre teikiama 

ambulatorinė pagalba (priklausomybės 

ligų gydytojo psichiatro, psichologo, 

socialinio darbuotojo konsultacijos) bei 

stacionarus gydymas. 

ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS 

LIGŲ CENTRAS 

Daubos g. 3, Šiauliai 

Tel. 841 45 75 11 

Registratūros tel. 841 455644 

El. paštas info@splc.lt 

I-V 
 8.00 - 12.00  

 12.30 - 16.06 
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