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Gintarė Šatė, 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

Į pagalbą autizmo spektro 

sutrikimų turintiems vaikams



• Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 499860 vaikų iki 17 m. 
amžiaus. Remiantis pasauline autizmo statistika, 8500 iš jų 
turėtų turėti autizmo spektro sutrikimą.

• Apytiksliai šiuo metu yra virš 2000 šeimų, auginančių vaikus, 
turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų. 

• Per artimiausius 5-10 metų tokių šeimų bus ne mažiau 10 
tūkstančių. Atitinkamai, tai sudarys 30-50 tūkstančių autistiškų
vaikų šeimos narių (tėvai, broliai ir seserys, kiti artimi giminės).

Žebrauskas A., Grėsminga autizmo statistika: ar Lietuva pasirengusi? Lietuvos autizmo asociacijos žurnalas „Lietaus vaikai“, Nr. 1. Vilnius,
2019



Sutrikusios raidos vaikų 

konsultavimo skyriaus tikslas  

Didinti vaikų, turinčių įvairiapusių 

raidos sutrikimų, ugdymosi 

veiksmingumą, teikiant konsultacinę 

ir metodinę pagalbą tėvams, šalies 

pedagogams ir švietimo pagalbos bei 

kitiems specialistams.



PAGALBĄ TEIKIANTYS SPECIALISTAI:

specialusis 

pedagogas

socialinis 

pedagogas

psichologas

ergoterapeutas

logopedas

SPECIALISTAI PADĖS:

pedagoginėms 

psichologinėms ir švietimo 

pagalbos tarnyboms pasirengti 

vertinti įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčių vaikų 

gebėjimus

ugdymo įstaigoms pasirengti 

ugdyti įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčius vaikus

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

pasiruošti gyvenimo pokyčiams, 

auginant įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčius vaikus



TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Konsultavimo paslaugos tėvams, 

pedagogams ir specialistams

Konsultacijos vaikams, turintiems 

įvairiapusių raidos sutrikimų, jų tėvams, 

mokytojams, specialistams

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

pedagogams ir specialistams

Renginiai tėvams, auginantiems 

įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius 

vaikus

Mobilios komandos paslaugos 

nuolatinėje vaiko ugdymo(si) 

aplinkoje

Vaiko stebėjimas

Rekomendacijos pedagogams ir 

specialistams

Pagalba sudarant Individualius pagalbos 

planus



Jeigu iškyla sunkumų namuose ar mokykloje, ugdant vaikus, 

turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų:

Teikia prašymą dėl konsultacinės 

pagalbos teikimo el.paštu: 

srvks@lasuc.lt

Konsultacijos tėvams teikiamos raštu 

arba organizuojamas susitikimas su 

skyriaus specialistais

Esant poreikiui, sudaromas 

individualus pagalbos planas vaikui, 

organizuojami periodiniai susitikimai 

su vaiko šeimos nariais

Teikia prašymą dėl konsultacinės pagalbos teikimo el.paštu: 

srvks@lasuc.lt

Pasirašoma trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp ugdymo įstaigos 

vadovo, vaiko tėvų ir LASUC direktoriaus

Specialistų komanda pateikia vaiko ugdymo rekomendacijas 

mokykloje ir namuose

Esant poreikiui, organizuojami susitikimai skyriuje arba ugdymo 

įstaigoje, teikiamos konsultacijos sudarant individualų pagalbos planą 

Įvertinami ir įsivertinami pasiekti rezultatai

Tėvai (globėjai, rūpintojai), auginantys 

vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų
Įstaiga, kurioje ugdosi vaikas, turintis įvairiapusių raidos sutrikimų



IF THEY CAN'T LEARN THE WAY 

WE TEACH, WE TEACH THE WAY 

THEY LEARN

„
„

Doc. O. Ivar Lovaas



Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centras

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo 

skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
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