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2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1383 

sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė, bei patvirtintas 

veiklos reglamentas.   

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, 

komisijos pirmininkė; 

Sandra Žaldarienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja 

(vyriausioji specialistė); 

Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo koordinatorė 

(vyriausioji specialistė); 

Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėja; 

Ingrida Meseckienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 

Eimantas Botyrius, Asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas; 

Audrius Mozūraitis, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro psichiatras.  

Vėliau savo veiklomis grupę papildė Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė ir Daiva Lenčiauskienė, 

Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro psichologė. 

Grupės paskirtis: 

1. savižudybių prevencijos sistemos savivaldybėje stebėsena; 

2. savižudybių prevencijos sistemos savivaldybėje specialistų palaikymas; 

3. statistinės su savižudybių prevencija susijusios informacijos rinkimas ir analizė 

(pavyzdžiui, ketinimai, mėginimai nusižudyti, savižudybės; psichologinės pagalbos teikimas šiais 

atvejais); 

4. psichikos sveikatos specialistų teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimas; 

5. informacijos apie pagalbos galimybes viešinimas (lankymasis seniūnijose ir kt.); 

6. projektų, padedančių mažinti savižudybių mastą savivaldybėje, vykdymas; 

7. psichologinės krizės valdymas įvykus savižudybei bendruomenėje (atkurti įprastą 

bendruomenės veiklą, užtikrinti psichologinės krizės paveiktiems bendruomenės nariams reikiamos 

pagalbos teikimą ir informuoti apie įvykį). 

Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė aplankė visas 12 

Vilkaviškio rajono seniūnijų, susitiko su seniūnais, seniūnijose dirbančiais socialiniais darbuotojais, 

švietimo įstaigose dirbančiais socialiniais pedagogais, psichologais. Išdiskutavus problemas, 

pagalbos galimybes 2020 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-

TS-287 patvirtinti reagavimo į savižudybių riziką Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir reagavimo į 

vaikų ir mokinių savižudybių riziką Vilkaviškio rajono savivaldybėje algoritmai.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupė suorganizavo 3 

posėdžius, kuriuose aptarė rajone įvykusius savižudybių atvejus. Sudarė pagalbos schemas šeimos 

nariams.  

Supervizijos su psichologu dr. Said Dadašev.  Siekiant sudaryti galimybę analizuoti 

pagalbos teikimą esant ketinimui ar mėginimui nusižudyti bei įvykus savižudybei, taip pat skatinti 

pagalbos teikėjų bendradarbiavimą vyko nuotolinės supervizijos Vilkaviškio r. psichologinių krizių 

valdymo grupės nariams bei mokymai specialistams, teikiantiems pagalbą savižudybės rizikoje 



esantiems asmenimis (socialiniams darbuotojams, priešgaisrinės tarnybos pareigūnams, 

slaugytojoms bei visuomenės sveikatos specialistėms).  

Įvyko 4 supervizijos specialistams, teikiantiems pagalbą savižudybės rizikoje esantiems 

asmenims Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Supervizijų tikslas – sudaryti galimybę specialistams 

analizuoti pagalbos teikimą asmenims esant ketinimui/mėginimui nusižudyti bei įvykus 

savižudybei, skatinti efektyvų pagalbos teikėjų bendradarbiavimą. Supervizijose galėjo dalyvauti 

tiek anksčiau mokymuose dalyvavę specialistai, tiek kiti specialistai. Supervizijų metu dalyviai 

galėjo pasidalinti sudėtingesnėmis situacijomis ir toliau stiprėti kaip pagalbos teikėjai. Supervizijos 

vyko balandžio – gegužės mėnesiais. Supervizijų dalyviai - Vilkaviškio rajono savivaldybės 

psichologinių krizių valdymo grupės nariai; Vilkaviškio socialinių paslaugų centras (atvejo 

vadybininkai ir socialiniai darbuotojai); Med. punktuose ir ambulatorijose dirbantys medikai, GMP, 

Ligoninės, Vilkaviškio ir Kybartų PSPC atstovai, Didvyžių socialinės globos namų atstovai; 

Gaisrinės, Policijos darbuotojai, seniūnai, vaiko teisių specialistai. Supervizijose dalyvavo 46 

asmenys.  

2019 m. apžvalga, dėl savižudybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir Lietuvoje: 

RODIKLIS 
Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/ 

Lietuva 

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų 

sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai: 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 73,8 76,5 70,7 79,1 0,96 

Išvengiamas mirtingumas (proc.) 32,2 31,7 24,3 39,7 1,02 

1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 

1.1.  Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl savižudybių (X60–

X84) 100 000 gyv. 
40 23,5 0,0 69,8 1,70 

Standartizuotas mirtingumas dėl 

savižudybių (X60–X84) 100 000 gyv. 
40,4 23,0 0,0 119,4 1,76 

Bandymų žudytis skaičius 
 (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyv. 

17,1 37,1 3,0 68,3 0,46 

 

Vilkaviškio r. sav. palyginimo su atitinkamu Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad iš visų 

sveikatos rodiklių į žaliąją zoną patenka penki rodikliai: kurių vienas ir yra dėl bandymų žudytis, 

todėl lyginant su dar ankstesniais metais, pastebimas pagerėjimas šio rodiklio. 2020 m. statistikos 

dar nėra, todėl palyginti nėra galimybių. 

Esant savižudybės grėsmei, ypač svarbi priklausomybės konsultantų pagalba. Šią paslaugą 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vykdo du priklausomybių 

konsultantai. Eimantas Botyrius konsultuoja suaugusiuosius, o Mantas Klova, kuris šią 

paslaugą pradėjo teikti nuo 2020 m. spalio mėn. – konsultuoja jaunuolius.  

Per 2020 m. Eimantas Botyrius suteikė unikalių 180 konsultacijų iš kurių, 50 proc. asmenų 

kreipėsi dėl savižudybių grėsmės (išgyvenę artimojo savižudybę arba patys galvoja apie tai).  



Mantas Klova suteikė 28 konsultacijas jaunuoliams, iš kurių viena buvo teikiama mergaitei 

dėl galimos savižudybių grėsmės (ši mergaitė buvo konsultuojama 4 kartus). 

Daug dėmesio buvo skirta krizės suvaldymui mokyklose. Smurtas, patyčios. Nagrinėti 

psichologiniai savižudybių aspektai. Stiprinant savižudybių prevenciją, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro svarbus vaidmuo, ne tik prisidėti prie savižudybių rizikos 

valdymo algoritmo koordinavimo, informacinės sklaidos viešinimo, bet pagalbos stiprinant 

specialistų, dirbančių savižudybių prevencijos srityje, kompetencijos didinimo.  

Šiuo tikslu 2020 m. buvo organizuojami savižudybių prevencijos mokymai: 

1. „SafeTalk“ 8 ak. val. – 30 asmenų.  

Apie SafeTALK mokymus – juose dalyvavo visi, norintys išmokti atpažinti savižudybės 

riziką ir nukreipti profesionalios pagalbos: socialiniai darbuotojai, gydytojai, slaugytojai, mokytojai, 

seniūnijų darbuotojai, policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnai. 

2. Savižudybių prevencijos mokymai „Asist“ 16 ak. val – 30 asmenų.  

Apie ASIST mokymus – dalyvavo visi, norintys išmokti suteikti pirmąją pagalbą apie 

savižudybę svarstantiems žmonėms: socialiniai darbuotojai, gydytojai, slaugytojai, mokytojai, 

seniūnijų darbuotojai, policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai, gyd. psichiatrai, psichologai. 

3. Mokymai gimnazistams. Tema „Aš ir savižudybė. Ką turiu žinoti: mitai ir faktai“. 

Mokymai vyko Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje ir Gražiškių gimnazijoje – bendras 

dalyvių skaičius 60 asmenų. 

Paskelbtas pagalbą teikiančių įstaigų sąrašas https://vilkaviskis.lt/savizudybiu-prevencijai-

patvirtintas-pagalbos-modelis/.  

Sudarytas konsultantų tinklas, į kurį pagal gyvenamą vietą gyventojai gali kreiptis 

pagalbos: 

• Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykloje-daugiafunkciame centre pradėjo dirbti 

psichologė, kuri pagal galimybes stiprina mokinių psichologinį atsparumą ir 

psichikos sveikatą, padeda mokiniams, mokytojams ir kitiems mokyklos 

darbuotojams atgauti dvasinę darną, aktyviai bendradarbiauja su mokyklos 

socialine pedagoge ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Informaciją pateikė – soc 

pedagogė Aistė Uldinskaitė 

• Virbalio seniūnijoje klientai konsultuojami krizių metu. Esant krizinei situacijai, klientai 

nukreipiami pas Psichologinių krizių valdymo grupės specialistus – pagalbos gavimui. 

Informaciją pateikė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Virbalio seniūnijos soc. 

darbuotoja darbui su šeimomis Audronė Snabaitienė 

• Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko 5-10 klasių 

mokinių susitikimas su Eimantu Botyriumi tema – „Priklausomybės, žalingi įpročiai“. 

Nuolat skatinamas mokinių emocinio intelekto ugdymo stiprinimas. Informaciją pateikė – 

soc. pedagogė Eglė Berčiūnienė 

• Keturvalakių seniūnijoje  pasitraukus iš gyvenimo sutuoktinei / motinai, vaikams ir 

sutuoktiniui buvo suteikta informacija apie Psichologinių krizių valdymo grupės veiklą ir 

galimą pagalbą, perduotas lankstinukas su kontaktiniais telefono numeriais, motyvuota 

konsultuotis ir pasinaudoti paslaugomis; bendrauta ir bendradarbiauta su Psichologinių 

krizių valdymo grupės nariais dėl linkusios į savižudybę merginos nukreipimo pas 

psichoterapeutą konsultacijoms, suteikta informacija apie grupės veiklą ir perduotas 

lankstinukas su kontaktiniais telefono numeriais artimiesiems. Informaciją pateikė – 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Keturvalakių seniūnijos socialinė darbuotoja darbui 

su šeimomis Zita Galeckienė 

• Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetainėje patalpinta Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės siųsta 

https://vilkaviskis.lt/savizudybiu-prevencijai-patvirtintas-pagalbos-modelis/
https://vilkaviskis.lt/savizudybiu-prevencijai-patvirtintas-pagalbos-modelis/


medžiaga Pagalbos vaikams linijos reklaminis skydelis ir supažindinti tėvai ir mokiniai. 

Rugsėjo-gruodžio mėn. mokykloje vyko Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro organizuojami Psichologinės gerovės ir sveikatos stiprinimo užsiėmimai dviems 

grupėms: 7 kl. mokiniams ir visiems norintiems tėvams. Mokyklos interneto svetainėje 

patalpinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausios specialistės siųstos rekomendacijos, skirtos mokinių psichikos sveikatos 

stiprinimui COVID-19 pandemijos metu. Vykdomos mokyklos psichologo ir soc. pedagogo 

konsultacijos.  Informaciją pateikė – psichologė Inga Pociuvienė 

• Vilkaviškio ,,Aušros" gimnazijoje ir Vilkaviškio r. suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje 

2020 m. buvo 5 suicidiniai atvejai. Visais atvejais buvo teikiama psichologinė pagalba. 

Trimis atvejais  buvo kreiptasi arba rekomenduota mokinių tėvams kreiptis į vaikų 

psichiatrą. Buvo suteikta kompleksinė pagalba. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 

dalyvavo seminare ,,Psichologinių krizių valdymas bei įtraukusis ugdymas" ir mokymuose 

,,Streso ir konfliktų valdymas". Informaciją pateikė – psichologė Jolanta Skinkienė 

• Vilkaviškio pradinė mokykla 2020 m. psichologinių krizių atžvilgiu kai kuriems vaikams 

išties buvo sunku staiga, netikėtai išeiti į karantiną, nuotolinį mokymąsi ir dėl to vyko 

konsultacijos su mokiniais, kad lengviau prisitaikytų prie naujų mokymosi sąlygų (nes buvo 

suprastėjusi mokymosi motyvacija, mokymosi rezultatai, sumenkęs pasitikėjimas savimi, 

suprastėję santykiai šeimoje). Konsultavo mokyklos socialiniai pedagogai ir psichologas. 

Informaciją pateikė – direktoriaus pavaduotoja Danguolė Rumbinienė 

• Kybartų "Saulės" progimnazijoje spalio mėn. vyko paskaita „Psichologinis atsparumas – 

gebėjimas apsaugoti save sudėtingoje aplinkoje“, kurią skaitė 7-8 kl. mokiniams psichologas  

Evaldas Karmaza . Už paskaitos pravedimą buvau atsakinga Visuomenės sveikatos 

specialistė Rasa Stumbrienė, o lektorių pakvietė Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras. Informaciją pateikė – Visuomenės sveikatos specialistė Rasa 

Stumbrienė 

• Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykloje: Įgyvendinant akciją ,,Sąmoningumo mėnuo 

be patyčių“, mokiniams nuotoliniu būdu buvo pateiktos užduotys. Mažiesiems –  meninio 

filmo ,,Bjaurusis ančiukas" peržiūra, klausimai filmo apmąstymui ir patarimai bei meninė 

užduotis. Vyresnieji mokiniai žiūrėjo meninį filmą ,,Drugelių cirkas", atsakinėjo į klausimus 

bei taip pat atliko meninę užduotį. Užduočių tikslas – analizuoti patyčių sąvoką, suvokti 

patyčių žalą asmenybei, išmokti tinkamo elgesio bei bendravimo įgūdžių. Mokyklos 

internetinėje svetainėje įdiegta elektroninė ,,Patyčių dėžutė”.  Buvo keliama kvalifikacija 

krizės valdymo klausimais.  Buvo pasidalinta informacija apie Krizių valdymo mokykloje 

nuotoliniu būdu organizavimą ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimą ir pagalbos 

mokiniams galimybes.  2020 m. gruodžio mėnesį atlikta 5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo 

programos  specialiųjų klasių mokinių žalingų įpročių ir patyčių paplitimo mokykloje 

apklausa. Buvo organizuota Tolerancijos diena mokykloje. Lapkričio 13-20 dienomis, 

mokykloje, antrus metus iš eilės, vyko respublikinė, specialiųjų poreikių turinčių mokinių, 

piešinių paroda ,,Aš – toks, tu – kitoks ir pasaulis tampa spalvotas!“, skirta Tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti. Parodoje dalyvauti pareiškė norą mokiniai iš įvairiausių 

Lietuvos kampelių. Šiemet sulaukėme 118 piešinių iš 23 ugdymo įstaigų, o darbus parengti 

padėjo net 61 pedagogas. Organizuotas tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas. 

Organizuotas pasaulinės AIDS dienos minėjimas. Informaciją pateikė – direktoriaus 

pavaduotoja Egė Labašauskienė 



• Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje buvo išdalinti informaciniai lapai klasių vadovams, 

kuriuose buvo nurodyti kontaktai, kur kreiptis pagalbos, kai iškyla psichologinės problemos 

ar mintys apie savižudybę. Tą informaciją klasių vadovai pakabino klasėse, kad matytų 

mokiniai, prireikus ja pasinaudotų. SEU užsiėmimuose mokiniams yra integruojamos temos, 

kaip spręsti emocines problemas, kur kreiptis pagalbos. Psichologė pagal poreikį teikia 

konsultacijas mokiniams, tėvams, jei iškyla emocinių ar psichologinių sunkumų. Socialinė 

pedagogė bendradarbiauja su seniūnijų soc. darbuotojomis ar atvejo vadybininkais, jei 

reikalinga pagalba mokiniams, jų šeimoms, patiriančioms gyvenimo sunkumų. Mokykloje 

dirba VGK, kurioje iš karto sprendžiamos mokinių elgesio, mokymosi ar psichologinės 

problemos. VGK nariai yra dalyvavę mokymuose, kaip elgtis įvykus krizei ar savižudybei. 

Yra paruoštas aplankas, kokius žingsnius reikia atlikti po krizės ar savižudybės. Informaciją 

pateikė – soc. pedagogė Diana Tarnauskienė 

• Sūdavos pagrindinėje mokykloje vykdoma nuosekli SEU programa LIONS QUEST, nuo 

priešmokyklinio ug, grupės iki 10 klasės. Programų -"Laikas kartu", "Paauglystės 

kryžkelės", "Raktai į sėkmę",  vienas iš svarbiausių tikslų yra ugdyti savimonę, savitvardą, 

socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykių įgūdžius, atsakingą sprendimų priėmimą. Spalio 

23 d. 1-4, 5-8, 9-10 klasių mokiniams vyko netradicinio ugdymo diena. Jos tikslas buvo 

orientuotas į mokinių sąmoningumą apie žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos sampratą, 

kada atsisakoma žalingų įpročių ir pasirenkama sveika gyvensena. Sveikuolių sveikuoliai 

skaitė vaikams paskaitas, diskutavo, vaizdžiai demonstravo, rėmėsi asmenine patirtimi, kaip 

vaikui augti kultūringam, jaustis svarbiam visuomenės nariui, kaip stiprinti pasitikėjimą 

savimi, atsisakyti žalingų įpročių, gyventi blaiviai, suvokti savanorystės bendruomenei 

svarbą. Pakviestos Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro darbuotojos vedė praktinius 

užsiėmimus: mokė vaikus kaip taisyklingai kvėpuoti, vaikščioti šiaurietiško ėjimo lazdomis, 

atlikti jogos pratimus. ,,Olimpinis mėnuo"- LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR 

Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas 

projektas pradinių klasių moksleiviams. Dalyvavo 3 kl. mokytoja ir mokiniai. Temos: fizinis 

aktyvumas, sveika mityba, vaiko psichinė ir emocinė  gerovė, kokybiškas poilsis. Mokyklos 

Facebook paskyroje skelbiama ir platinama Sveikatos instituto, Vilkaviškio r. savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro informacija.  Informaciją pateikė – soc. pedagogė Daiva 

Kačkauskienė. 

• Vilkaviškio miesto seniūnijoje gauta informacija pasidalinta su šeimomis. Reikalui esant 

visada bendradarbiaujama su reikiamais specialistais. Informaciją pateikė – Vilkaviškio 

socialinės pagalbos centro Vilkaviškio miesto seniūnijos soc. darbuotoja darbui su šeimomis 

Inga Adomaitienė. 

• Klausučių seniūnijoje Psichologinių krizių valdymo grupės teikiamą pagalbą informuotos 

Klausučių seniūnijos socialines paslaugas gaunančios šeimos, esant poreikiui 

bendradarbiavome su krizių valdymo grupės nariais ir sprendėme kylančias problemas. 

Informaciją pateikė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Klausučių  seniūnijos soc. 

darbuotoja darbui su šeimomis Evelina Marcinkevičiūtė. 

Didžiausias pasiekimas, kad žmonės nebijo kalbėti šia tema. Skambina, prašo pagalbos. 

Grupės nariai išsprendė ne vieną problemą kilusią vėlai vakare arba savaitgalyje. Vilkaviškio 

visuomenės sveikatos biure su krize ištikusiais žmonėmis dirba psichologė Daiva Lenčiauskienė.  

 

Temos Konsultacijų skaičius Konsultuojamųjų skaičius 

1 konsultacijos 

trukmė – 1 val. 

Socialinis 

darbuotojas 

Tėvai/ 

Suaugę 

Mokiniai/ 

vaikai 

Socialinis 

darbuotojas 

Tėvai/ 

Suaugę  

Mokiniai/ 

vaikai 



1. Problemos su 

paaugliu 

 5   1  

2. Dėl savižudybės 1 2  1 1  

3. Baimė, nerimas, 

suicidinės mintys 

2 3 3  3 2 

4. Vienišumo 

jausmas 

3 10  2 6  

5. Santykiai po 

skyrybų 

 4   2  

6. Vienišumo 

jausmas  (tęstinė, su 

negale, sėdėjęs 

kalėjime) 

 7  1 2  

7. Vienišumo 

jausmas karantine 

 2   1  

8. Neturi kur 

gyventi 

2 21 6 1 4 2 

9. Vidiniai 

sunkumai 

  1   1 

10. Moteris, vyras 

dėl gėrimo, paimta 

duktė 

5 13 2 3 7 1 

11. Nerimas  7 4  3 2 

12. Stipriai 

išreikštos emocijos 

(tęstinė) 

  12   4 

13. Psichologinis 

smurtas po skyrybų 

(telefonu) 

1 2  1 1  

14. Motyvacija 

lankyti mokyklą 

1 4 1 1 5 1 

15. Smurtas  10 4  7 4 

16. Įtarimai dėl 

tėvystės 

 3   1  

17. Nepakankami 

tėvystės įgūdžiai 

 4   3  

18. Karantine iškilę 

stiprūs jausmai 

 17   5  

19. Nepakankami 

tėvystės įgūdžiai 

 2   1  

20. Gedėjimas  1   1  

21. Paauglės 

žalojimasis 

2 2 2 1 2 1 

22.Tėvų santykiai su 

vaikais 

5 7 1 3 3 1 

23. Problemos dėl 

alkoholio 

2 18 5 1 9 2 

24. Socialinės 

darbuotojos aptarti 

dėl informacijos ir 

pagalbos teikimo  

(telefonu) 

20   12 1  

Viso: 44 144 41 27 69 21 



 

2020 metais sausio mėnesį buvo pirmasis atvejis, kuomet šeimoje nusižudė suaugęs 

žmogus. Reaguojant į šį atvejį – artimiesiems buvo suteikta psichologinė konsultacija ir nurodytos 

galimybės tik prireikus gauti nemokamą pagalbą.  

Gegužės mėnesį buvo kitas atvejis, kurį nedelsiant reikėjo spręsti. Tai buvo mokinės 

savižudybė. Kadangi mokymosi procesas vyko nuotoliniu būdu, tai mokyklos direktorė buvo 

konsultuota, kaip organizuoti ugdymo procesą tuo metu, kokias reikia atlikti procedūras, 

organizuoti gedėjimą, kaip ir kokią pateikti informaciją mokytojams, mokiniams. Taip pat buvo 

pateiktos rekomendacijos, kaip suvaldyti situaciją, kad to pasekoje normalizuotųsi situacija. Visada 

įvykus tokiam įvykiui būtina teikti pagalbą, kad iškilę stiprūs jausmai nesukeltų kitos savižudybės ir 

stabilizuotųsi emocijos, ypač aplinkinių kaltės jausmas. Psichologinių krizių valdymo grupė šį 

atvejį reflektavo naudojantis Zoom programa.  

Kitas ryškus atvejis, kuomet kreipėsi Vilkaviškio rajono mokyklos socialinė pedagogė, 

prašydama suteikti informacijos, jai kaip specialistei padėti artimiesiems, kurių vienas šeimos narys 

mėgino nusižudyti (mokinys). Buvo konsultuota specialistė apie galimus artimųjų jausmus ir kur 

gauti šeimai nemokamos pagalbos.  

Galima daryti prielaidą, kad sąlyginai savižudybių mažiau, jeigu psichologai, socialiniai 

pedagogai moko ir padeda spręsti problemas ugdymo įstaigose, konsultuoja tėvus, skatina tėvų 

mokymus. Savižudybių mažėja jeigu mūsų bendruomenė tampa empatiška aplinkiniams, šeimos 

nariams, vienišiems žmonėms ir t.t. Taip pat labai svarbu, kad miestas gražėja, įrengiamos erdvės, 

kuriose gali vykti įvairios veiklos, akcijos, užsiėmimai, ir kurios prieinamos visiems bendruomenės 

nariams.  


