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1 
RAIDOS SUTRIKIMŲ APIBRĖŽIMAS, 

KLASIFIKACIJA, PAPLITIMAS

Raidos sutrikimai – heterogeninė grupė būklių, prasidedančių ankstyvoje vaikystėje ir pasireiškiančių 
raidos sutrikimu ir / ar atipine raida įvairiose raidos srityse, pvz., motorikos, pažintinėje, kalbos, 
komunikacijos ir kt. Tai įvairių vaiko raidos sričių sutrikimas dėl smegenų pažeidimo, įvykusio 
prenataliniu, perinataliniu ar postnataliniu laikotarpiu. Vaikų su raidos sutrikimais adaptacija 
visuomenėje daugiausia priklauso nuo ankstyvos pagalbos galimybių.

Normalios raidos sritys:
Bendroji motorika – tai judesiai, kuriuose dalyvauja visos pagrindinės raumenų grupės: vertimasis, 
šliaužimas, atsisėdimas, ropojimas, vaikščiojimas.
Smulkioji motorika – tai judesiai, kuriuose dalyvauja nedidelės raumenų grupės, įgalinančios tikslius 
rankų ir burnos artikuliacinio aparato judesius.
Pažintinė raida apima vaiko dėmesio, atminties, suvokimo, problemų sprendimo, mąstymo gebėjimus.
Kalbos ir kalbėjimo raida apima kalbos supratimo (receptyvios kalbos) ir kalbos išraiškos įgūdžius.
Socialinė-emocinė raida apima vaiko gebėjimo užmegzti ir palaikyti bendravimą, socialinius 
santykius su tėvais, broliais, sesėmis, kitais pažįstamais ir nepažįstamais žmonėmis.
Savitvarkos raida apima vaiko savarankiškumo įgūdžių (valgymo, tualeto, rengimosi) formavimąsi.

Raidos sutrikimų klasifikacija: 
1. Protinis atsilikimas ir mišrūs raidos sutrikimai.
2. Cerebrinis paralyžius ir kiti motorinės raidos sutrikimai.
3. Komunikacijos sutrikimai:

3.1.   kalbos ir kalbėjimo sutrikimas,
3.2.   vaikystės autizmas ir kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai, autizmas.

4.  Mokymosi sutrikimai.
5.  Socialinės-emocinės raidos sutrikimai.
6.  Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas ir kiti dėmesio trūkumo sindromai.
7.  Klausos sutrikimai.
8.  Regos sutrikimai.

Raidos sutrikimų paplitimas

Tyrimų duomenimis, iki 15 proc. iki 5 metų amžiaus vaikų turi raidos sutrikimų vienoje ar keliose 
raidos srityse. Vidutinio ir sunkaus laipsnio raidos sutrikimai, apimantys kelias raidos sritis, gali ir turi 
būti pastebimi pirmaisiais trejais vaiko gyvenimo metais. Lengvesni, vienos srities raidos sutrikimai 
(kalbos, mokymosi sutrikimai, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas) paprastai išryškėja ir nustatomi 
priešmokykliniame ar mokykliniame amžiuje.
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2 
VAIKŲ PSICHOMOTORINĖS RAIDOS 

TIKRINIMAS

Vaikų raidos sutrikimus ar jų riziką visų pirma turi įtarti pirminės sveikatos priežiūros specialistai – 
šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai. 
Vaikų su raidos sutrikimais ar jų rizika atranka atliekama šiais būdais:

1. Atliekant profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą pagal psichomotorinės raidos tikrinimo
metodiką vadovaujantis Vaiko sveikatos tikrinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015-03-23 įsakymu Nr. V-383. „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
sveikatos priežiūros įstaigose“ (2000, gegužės 31, Nr. 301) (lrs.lt).
2. Nustačius biologinius ir / ar socialinius vaikų raidos sutrikimų rizikos faktorius (žr. 2.5. poskyrį).
3. Konsultuojant tėvus dėl vaiko raidos ar elgesio problemų ir nustačius ankstyvuosius raidos
sutrikimų požymius.
4. Gavus naujagimių patikrinimo dėl įgimtų ligų ar klausos patikros rezultatus.
5. Gavus informaciją iš švietimo ir socialinės paramos įstaigų specialistų, kad vaiko gebėjimai ir /
ar elgesys skiriasi nuo bendraamžių.

2.1. PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO (PRT) METODIKA 

Psichomotorinės raidos tikrinimas (PRT) atliekamas 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 mėn. amžiaus vaikams. Jį 
galima atlikti 2 sav. iki nustatyto termino. Vaikus galima vertinti pagal konkretaus amžiaus tarpsnio 
reikalavimus ir vėlesniame amžiuje, bet nenustačius raidos sutrikimo rizikos svarbu atsižvelgti į kitus 
požymius, raidos sutrikimų įspėjamuosius ženklus. Neišnešioti naujagimiai iki 24 mėn. vertinami pagal 
koreguotą amžių. 

PRT priemonės
• Barškutis ar varpelis,
• plastikinis puodelis arba analogiško 
dydžio dėžutė,
• kaladėlės,
• dėlionė: lenta su 3 pagrindinėmis
formomis (trikampis, kvadratas,
apskritimas) arba plastikinė dėžutė
su atitinkamų formų angomis,
• knygutė su paveikslėliais, skirta 1–3
metų vaikams,
• lėlė,
• popierius,
• vaikiškos piešimo kreidelės arba
pieštukai.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a5a0aa95-6d09-481f-be36-1a370d7fbfe3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a5a0aa95-6d09-481f-be36-1a370d7fbfe3
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1. 3 mėn. 1.1. Laiko galvą 
gulėdamas ant 
pilvo.

1.2. Gulėdamas 
ant nugaros 
suveda rankas į 
vidurio liniją.

1.3. Šypsosi 
kalbinamas.

Gulėdamas ant pilvo 
gerai laiko galvą, ją 
sukinėja į visas puses.

Gulėdamas ant 
nugaros rankas 
suveda ant krūtinės, 
gali viena ranka 
suimti kitą. 

Kai šypsodamasis 
suaugusysis kalbina 
vaiką, jam atsako 
šypsena. 

Atkreipti dėmesį, ar vaiko galvos ir kūno 
padėtis simetriška, ar jis geba pasukti galvą į 
abi puses.

Gulėdamas ant nugaros vaikas turėtų 
pats išlaikyti galvą tiesiai, spontaniškai be 
paskatinimo suvesti rankas ant krūtinės – 
į „vidurio liniją“ – ir žaisti su savo 
rankomis.

Paprašyti mamos ar tėčio pakalbinti vaiką. 
Atkreipti dėmesį, kiek pastangų reikia 
išgauti vaiko šypseną, ar šypsodamasis 
jis žiūri į kalbinantį žmogų ar kur kitur. 
Kalbinant neturėtų būti taikoma papildoma 
stimuliacija kutenant, supant ar kt.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS

2.2. PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO UŽDUOČIŲ ATLIKIMO IR VERTINIMO REKOMENDACIJOS

1 lentelė. PRT užduočių atlikimo ir vertinimo rekomendacijos
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2. 6 mėn. 2.1. Verčiasi nuo 
nugaros ant 
pilvo.

2.2. Tikslingai 
paima paduotą 
žaislą.

2.3. Vaikas 
lokalizuoja garso 
šaltinį.

Vaikas, gulėdamas ant 
nugaros, visiškai arba 
iš dalies apsiverčia ant 
pilvo.

Vaikas, gulėdamas ant 
nugaros arba sėdėdamas 
mamai ant kelių, paima 
duodamą kaladėlę.

Vaikui sėdint mamai ant 
kelių, iš nugaros pusės 
10–15 cm atstumu nuo 
ausies pabarškinama 
barškučiu ar 
paskambinama varpeliu. 
Vaikas pasuka galvą ir 
akis garso link. 

Vaiko vertimąsi ant pilvo galima paskatinti 
žaisliuku ar kalbinimu. Jei nepavyksta to 
pamatyti, galima pažymėti remiantis tėvų 
duomenimis. Svarbu, kad vaikas gebėtų 
verstis į abi puses.

Kaladėlė vaikui paduodama ant ištiesto 
delno. Vaikas turi ištiesti ranką ir paimti 
kaladėlę delniniu griebimu. Geriau užduoti 
atlikti vaikui sėdint ant mamos kelių, 
atsisėdus priešais jį. Svarbu patikrinti 
griebimą abiem rankomis dėl galimos 
hemiparezės.

Tikrinama ne klausa, o reakcija į garsą, 
gebėjimas surasti garso šaltinį. Svarbu rami 
aplinka, prieiti vaikui iš nugaros. Būtina 
patikrinti vaiko reakciją tiek iš dešinės, tiek iš 
kairės pusės. 

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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3. 9 mėn. 3.1. Sėdi 
savarankiškai.

3.2. Stovėdamas 
tvirtai remiasi 
kojomis.

3.3. Ima žaislus 
abiem rankomis.

Vaikas ilgai ir laisvai sėdi 
tiesia nugara ant kieto 
pagrindo.

Vaikas tvirtai remiasi 
abiem kojomis, 
stovėdamas ant kieto 
pagrindo. Gali svorį 
perkelti nuo vienos kojos 
ant kitos.

Vaikas abiem rankomis 
paima po daiktą (pvz., 
kaladėlę, barškutį) ir 
laiko. 

Tikrinimo metu svarbu pamatyti vaiką 
sėdimoje padėtyje, įvertinti jo galvos ir 
galūnių padėties ir judesių simetriškumą, ar 
vaikas gali laisvai naudotis rankomis, imti 
žaislus.

Tikrinant vaikas laikomas už abiejų rankų, 
vertinama, ar vaikas remiasi visa pėda, ar 
ištiesia kojas per kelius.

Tikrinama vaikui sėdint ant kieto pagrindo 
arba ant mamos kelių. Pradžioje ant ištiesto 
delno paduodama kaladėlė, paskui kita 
kaladėlė ar žaislas. Vaikas turi tikslingai 
ištiesti ranką, paimti antrą kaladėlę ir 
nepaleisti pirmosios. Galima pastebėti, kaip 
vaikas perkelia savo dėmesį, apžiūrinėja tai 
vienoje, tai kitoje rankoje esančias kaladėles. 

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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3.4. Siekia daikto 
už akiračio ribų.

3.5. Čiauška 
skiemenimis.

Vaikas stengiasi paimti 
daiktą, kurį gali pasiekti 
tik pakeitęs kūno padėtį.

Vaikas sako 
sudvigubintus skiemenis 
(pvz., „da da“, „ba ba“ ir 
pan.). Galima vertinti 
teigiamai remiantis 
tėvų arba kitų vaiko 
atstovų pagal įstatymą 
duomenimis.

Vaiko pažintinių gebėjimų brandą rodo tai, 
kaip jis suvokia, kad už jo akiračio ribų dingęs 
žaislas nedingo visam laikui (Piaget objekto 
pastovumo dėsnis). Svarbu visų pirma 
pastebėti, ar vaikas akimis ieško už akiračio 
ribų dingusio daikto, o paskui – ar stengiasi jį 
pasiekti pakeisdamas kūno padėtį. Užduoties 
atlikimo metu svarbu naudoti vaiką 
dominantį žaislą ar daiktą. 

Skiemenims su priebalsiais tarti vaikui 
reikalinga gera lūpų kontrolė, kuri 
susiformuoja jau 5–6 mėn. amžiaus. 
Dauguma 9 mėn. amžiaus vaikų jau 
spontaniškai sako ne tik pavienius, bet ir 
suporintus skiemenis, pradeda sakyti „ma 
ma“, „te te“ nespecifiškai tėvams. Tikrinimo 
metu reikia paprašyti tėvų pakalbinti vaiką 
tariant suporintus skiemenis „ba ba“, „pa 
pa“, „da da“ ir laukti vaiko atsako. Neišgavus 
atsako tikrinimo metu, pažymėti vaiko 
tariamus garsus pagal tėvų duomenis.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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4. 12 mėn.
(1 m.)

4.1. Ropoja.

4.2. Eina 
pristatomu 
žingsniu.

4.3. Atlieka 
veiksmus su 
dviem daiktais. 

Vaikas juda kryžminės 
koordinacijos būdu.

Vaikas eina laikydamasis 
už baldų.

Vaikas įdeda žaislą į 
dėžutę arba padaužo du 
žaislus vienas į kitą.

Sudaryti sąlygas vaikui ropoti ant grindų 
patiestu kilimėliu, pasiūlyti muzikinių žaislų 
ropojimo motyvacijai pagerinti. Stebėti, ar 
vaikas ropoja taisyklingai, kryžminiu būdu 
ar kokiu nors kitu netipiniu būdu, pažymėti 
tai aprašant būklę. Dalis vaikų praleidžia 
ropojimo etapą ir tai neturi įtakos tolesnei 
raidai, bet svarbu tai pažymėti kaip netipinės 
motorinės raidos elementą.

Tikrinimo metu svarbu sudaryti sąlygas 
vaikui atsistoti prie staliuko, kėdės, 
sofos ar kito baldo. Jeigu vaikas pats 
neatsistoja, galima jį pastatyti prie 
staliuko ar sofos, kur jis gali patogiai 
atsiremti ir eiti šonu pristatydamas kojas. 
Vaiko motyvaciją gali paskatinti tėvai, 
kviečiantys ateiti, arba įdomus žaislas. 
Stebima, ar vaikas taisyklingai remiasi 
pėda, ar juda simetriškai į abi puses. 

Ši užduotis pradedama analogiškai kaip 
3.3., kai imami žaislai abiem rankomis, ir, 
vaikui paėmus du daiktus, stebima, ką jis 
su jais darys: ar padaužys vieną į kitą, ar 
įmes kaladėlę į puoduką.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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4.4. Mėgdžioja 
veiksmus, 
garsus.

4.5. Reaguoja į 
savo vardą. 

4.6. Sako 
„mama“, „tete“.

Vaikas pakartoja 
suaugusiojo atliekamus 
veiksmus arba sakomus 
skiemenis.

Pašauktas vardu vaikas 
suklūsta, atsisuka.vaiko 
atstovų pagal įstatymą 
duomenimis.

Vaikas sako „mama“, 
„tete“, kreipdamasis 
į mamą, tėtį. Galima 
vertinti teigiamai 
remiantis tėvų arba kitų 
vaiko atstovų pagal 
įstatymą duomenimis.

Tikrinimo metu stebima, ar vaikas kartoja 
veiksmus, judesius, garsus bendravimo 
ar žaidimo metu: gestai „labas“, „ate“, 
„katutės“, „saulytė“, daiktų dėjimas į dėžutę, 
padaužymas vienas į kitą ir kt.

Vaikas, vardu šaukiamas iš už nugaros, 
sustoja, suklūsta, atsisuka į kviečiantį 
žmogų. Galima vertinti remiantis tėvų 
duomenimis.

Vertinant šią užduotį reikia atsižvelgti 
į vaiko kultūrinės, kalbinės aplinkos 
ypatumus. Svarbu, kad jis kreiptųsi 
į mamą ir tėtį konkrečiu specifiniu 
kreipiniu.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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5. 18 mėn.
(1,5 m.)

4.7. Ima maistą 
rankomis ir 
valgo.

5.1. Vaikšto 
savarankiškai.

5.2. Žaidžia 
funkcinius 
žaidimus.

Vaikas gali paimti 
rankomis maistą (pvz., 
sausainį), įsidėti į burną ir 
valgyti.

Vaikas pereina per 
kambarį.

Vaikas žaisdamas 
naudoja žaislus pagal 
paskirtį: važiuoja su 
mašinėle, piešia pieštuku, 
šukuoja šukomis, varto 
knygutę.

Svarbu tiek vaiko gebėjimas paimti maistą 
rankomis, tiek kramtyti kietesnį maistą. 10–
12 mėn. yra jautrus vaiko kramtymo įgūdžių 
formavimosi periodas. Jei šiuo laikotarpiu į 
vaiko maisto racioną neįvedama kietesnės 
konsistencijos maisto, vaikas maitinimas tik 
skystu ar pertrintu maistu, vėliau įvesti kietos 
konsistencijos maistą gali būti sunkiau dėl 
padidėjusio burnos jautrumo.

Vaikų vaikščiojimo pradžios laikas labai 
individualus, todėl jo normos pakankamai 
plačios – nuo 10 iki 18 mėn. Jeigu vaikas 12–
18 mėn. dar savarankiškai nevaikšto, svarbu, 
kad jis gebėtų ropoti ar kitaip savarankiškai 
judėti aplinkoje, pereiti iš vienos padėties į 
kitą. 

Pirmųjų metų vaiko žaidimas, kai jis tyrinėja 
aplinką įvairiomis juslėmis ir judesiais, 
vadinamas sensomotoriniu. Antraisiais 
metais šis žaidimo pobūdis taip pat išlieka, 
bet dominuoti turėtų funkcinis žaidimas. 
Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į raidą vaikų, 
kurie antraisiais metais vis dar intensyviai 
tiria žaislus burna ir juos daugiau mėto, o ne 
renka, sudeda, – tai rodo pažintinės raidos 
sutrikimo riziką.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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5.3. Vykdo žodinį 
nurodymą 
„duok“.

5.4. Rodo 
rodomuoju 
pirštu, kas jį 
sudomino.

Paprašytas paduoda 
artimam asmeniui 
daiktą. 

Pats vaikas prašo daikto, 
rodydamas pirštu.

12 mėn. vaikas paprastai žodinį nurodymą 
„duok“, „atnešk“ vykdo tuomet, kai į jį 
tiesiama ranka, pirštu rodomas daiktas, kurį 
reikia paduoti, atnešti. 
15–18 mėn. amžiuje tikimasi, kad vaikas 
tokius paprastus nurodymus įvykdys ir be 
gesto, nerodant norimo daikto. 
Tikrinant rekomenduotina prašyti vaiko 
daikto, kurį jis jau turi savo rankose. 

12 mėn. vaikas įgyja įgūdį atskirti smilių 
nuo kitų rankos pirštų ir naudoti jį aplinkai 
tyrinėti, norams išreikšti.
18 mėn. amžiuje įgūdis rodyti pirštu tai, ko 
vaikas nori, tai, kas jį sudomina, tuo pačiu 
žiūrint į kitą asmenį, kuriam tai rodoma, 
jau turi būti tvirtai susiformavęs. Tai vienas 
kritinių požymių, vertinamas atliekant vaikų 
atranką dėl autizmo spektro sutrikimų. 
Jei matome ar iš tėvų duomenų žinome, 
kad vaikas siekia, rodo norimus daiktus 
visa plaštaka, šį įgūdį pažymime med. 
dokumentuose, bet jis nėra pakankamas 18 
mėn. amžiuje. Šiuo atveju rekomenduotinas 
išsamesnis vaiko kalbos, bendravimo, 
autizmo požymių vertinimas.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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6. 24 mėn.
(2 m.)

5.5. Sako 3 
prasmingus 
žodžius.

6.2. Piešimas: 
piešia keverzonę. 

6.1. Žaidimas 
kaladėlėmis: 
pastato bokštą.

Vaikas sako 3 prasmingus 
žodžius daiktams ar 
veiksmams įvardyti. 
Galima vertinti teigiamai 
remiantis tėvų arba kitų 
vaiko atstovų pagal 
įstatymą duomenimis.

Vaikas braižo popieriuje 
netaisyklingas linijas. 

Vaikas sudeda 2 
kaladėles vieną ant kitos.

Vertinama, ar vaikas nuolat vartoja tą patį 
žodį arba garsažodį tam pačiam daiktui ar 
veiksmui apibūdinti. Tikslus, taisyklingas 
žodžio sudarymas, tarimas nėra būtinas. 

Vaikas pradeda piešti jau antraisiais 
gyvenimo metais, kai supranta, kam 
naudojamos kreidelės, pieštukai. 
Pradžioje vaikas geba palikti tik nedideles 
žymes popieriuje, vėliau daugiau braižo 
įvairių krypčių linijas. 24 mėn. tikimasi, 
kad vaikas gebės ilgiau išlaikyti ranką 
neatitraukęs nuo popieriaus ir nupieš 
netaisyklingų linijų rezginį – keverzonę.

Pagrindinis trečiųjų vaiko metų žaidimo 
pobūdis – konstrukcinis žaidimas, gebėjimas 
sujungti atskiras žaidimo dalis į visumą. Jis 
prasideda nuo pirmųjų piramidžių ir bokštų 
konstravimo jau antraisiais gyvenimo metais, 
todėl iš 24 mėn. vaiko tikimasi, kad jis gebės 
pastatyti mažesnį ar didesnį bokštą. Jeigu 
vaikas pats nekonstruoja, galima parodyti 
pavyzdį ir, patiems pastačius bokštą, 
paprašyti: „Pastatyk tokį bokštą kaip mano.“ 

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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6.3. Rodo kūno 
dalis. 

6.4. Rodo 
paveikslėlius.

6.5. Taria dviejų 
žodžių frazes.

Vaikas parodo bent vieną 
kūno dalį ją įvardijus.

Vaikas parodo bent vieną 
paveikslėlį knygoje jį 
įvardijus.

Vaikas sako frazes, pvz., 
„mama, duok“, „mama, 
niam“ ir pan. Galima 
vertinti teigiamai 
remiantis tėvų arba kitų 
vaiko atstovų pagal 
įstatymą duomenimis.

Tikrinama, ar vaikas paprašytas gali parodyti 
bent vieną kūno dalį ant savęs, mamos, tėčio, 
lėlės ar paveikslėlyje. Nevertinama, jei vaikas 
nesiklausydamas prašymo baksnoja įvairias 
žmogaus ar lėlės veido dalis, nors gal kartais 
ir pataiko. Dauguma vaikų šią užduotį atlieka 
jau 18 mėn. amžiaus. 

Vertinant svarbu pasirinkti laminuotas 
korteles ar knygutes su aiškiais, nestilizuotais 
paveikslėliais. Geriausia, kai rodomame 
puslapyje yra ne daugiau kaip 4–6 
paveikslėliai.

Vertinama, ar vaikas geba reikšdamas 
norus, poreikius ar žaisdamas sujungti du 
garsažodžius ar žodžius į suprantamą frazę. 
Žodžių darybos ar tarties taisyklingumas 
nėra svarbus. 

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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6.6. 
Savarankiškai 
valgo.

6.7. Atneša 
daiktus 
norėdamas juos 
parodyti. 

Vaikas gali suvalgyti 
kelis šaukštus maisto 
savarankiškai. Galima 
vertinti teigiamai 
remiantis tėvų arba kitų 
vaiko atstovų pagal 
įstatymą duomenimis.

Vaikas savarankiškai 
atneša parodyti daiktus 
tėvams. Galima vertinti 
teigiamai remiantis 
tėvų arba kitų vaiko 
atstovų pagal įstatymą 
duomenimis.

Vertinama, kiek vaikas siekia bendravimo 
su artimais žmonėmis, kiek yra linkęs jį 
inicijuoti. Svarbus bendravimo požymis – ar, 
pamatęs įdomų daiktą, gavęs dovaną, vaikas 
siekia jį parodyti mamai, tėčiui arba kitam 
artimam asmeniui, ar rodydamas daiktą 
taip pat šypsosi, žiūri į akis, mimika, elgesiu 
demonstruoja emocijas, susijusias su tuo 

Vertinama, kiek vaikas siekia bendravimo 
su artimais žmonėmis, kiek yra linkęs jį 
inicijuoti. Svarbus bendravimo požymis – ar, 
pamatęs įdomų daiktą, gavęs dovaną, vaikas 
siekia jį parodyti mamai, tėčiui arba kitam 
artimam asmeniui, ar rodydamas daiktą 
taip pat šypsosi, žiūri į akis, mimika, elgesiu 
demonstruoja emocijas, susijusias su tuo 
daiktu. 
Tai kritinis požymis, pagal kurį atliekama 
vaikų, turinčių autizmo spektro požymių, 
atranka. 
Dažnai tėvai pažymi, kad vaikai atneša 
jiems daiktus, žaislus kitu tikslu – atidaryti, 
pataisyti, sutvarkyti – ir atiduodami nesiekia 
bendravimo, kontakto. Tokie pavyzdžiai šiuo 
atveju neįskaitomi. 

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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7.1. Žaidžia 
konstravimo 
žaidimus.

7.2. Sudeda 
dėlionę. 

Vaikas žaidžia su 
konstruktoriais, pvz., 
kaladėlėmis, lego ir kt., 
statydamas statinius ir 
pan.

Vaikas sudeda 3 formų 
dėlionę 
(∆ O □) nesuklysdamas.
ww

36 mėn. vaiko konstrukcinis žaidimas jau 
žymiai sudėtingesnis, kūrybingesnis negu 
24 mėn. vaiko. Jis kuria, stato savarankiškai 
tiek horizontalias, tiek vertikalias, erdvines 
konstrukcijas ne tik pagal pavyzdį. Vertinant 
svarbu atkreipti dėmesį į vaiko vaizduotę, 
ar žaidime yra pasikartojančių vienodų, 
stereotipinių elementų, pvz., polinkis viską 
rikiuoti eilutėmis ar kita specifine tvarka.

36 mėn. vaikas jau turėtų gebėti be klaidų 
ar papildomų bandymų sudėti įvairių formų 
dėliones – rūšiuoti pagal formą. Moksliškai 
pagrįsta, kad dauguma 24 mėn. amžiaus 
vaikų geba sudėti klasikinę trijų pagrindinių 
formų lentą (Segeno lentelę), todėl, jei 36 
mėn. amžiaus vaikas nesugeba šios lentos 
sudėti, tai vertinama kaip raidos sutrikimo 
rizika.
Svarbu atkreipti dėmesį, ar prieš įdėdamas 
formą vaikas apžiūri galimas formų dėjimo 
vietas, ar bando jėga įkišti formą į netinkamą 
vietą, ar pakartotinai dėdamas formas daro 
tas pačias klaidas. Toks problemų sprendimo 
gebėjimų trūkumas taip pat vertinamas kaip 
raidos sutrikimo rizika. 

7. 36 mėn.
(3 m.)

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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7.3. Piešia 
apskritimą.

7.4. Skiria 
spalvas.

7.5. Supranta 
kalbos sąvokas.

Vaikas nupiešia 
popieriuje apskritimą 
savarankiškai arba pagal 
pavyzdį.

Vaikas parodo bent 1 
spalvą iš 3, prašomas 
parodo pieštukus, žaislus 
ar paveikslėlius.

Vaikas supranta bent 
vieną sąvoką iš 5: 
„toks pats“, „didelis“, 
„mažas“, „vienas“, „daug“, 
prašomas parodo žaislus 
ar paveikslėlius.

Nuo 36 mėn. vaiko pažintinius įgūdžius 
galima vertinti pagal gebėjimą kopijuoti 
tam tikras geometrines figūras, šiuo atveju 
apskritimą.

Žaisdami kompiuterinius žaidimus daug 
vaikų išmoksta patys įvardyti ten rodomas 
spalvas lietuvių ar anglų kalbomis ir tai daro 
neprašomi. 
Vertinant svarbu, kad vaikas gebėtų 
paprašius parodyti spalvas buityje 
naudojamų daiktų, žaislų, paveikslėliuose.

Vaiko kalbos supratimas vertinamas žaidimo 
metu prisijungiant prie jo pasirinktos veiklos. 
Prašoma paduoti „tokią pačią detalę“, 
parodyti, kur „didelis“, o kur „mažas“ žaislas, 
gyvūnas paveikslėlyje ar kt.; prašoma paduoti 
vieną ar dvi kaladėles, kreideles, sudėti „visas 
kaladėles į dėžutę“.

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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7.6. Jungia 
žodžius į 3 
žodžių frazes, 
sakinius.

8.1. Žaidžia 
vaidmeninius 
žaidimus.

8.2. Nupiešia 
atpažįstamą 
objektą.

Vaikas sako trijų žodžių 
frazes, sakinius. Galima 
vertinti teigiamai 
remiantis tėvų arba kitų 
vaiko atstovų pagal 
įstatymą duomenimis.

Vaikas, žaisdamas su 
kitais asmenimis, gali 
atlikti įvairius vaidmenis 
(žmonių, gyvūnų ir pan.).

Vaikas nupiešia 
atpažįstamą objektą, 
pvz., mašiną, žmogų iš 
2–3 dalių ir pan.

36 metų vaikui būdingas fiziologinis 
šveplavimas – netaisyklinga kalbos 
gramatinė struktūra ir tartis. Vertinant 
svarbu, ar jis geba sujungti tris žodžius 
į sakinį. Dažniausiai tai bus įvardis, 
veiksmažodis, daiktavardis, bet galimi ir kiti 
kalbos dalių deriniai. Svarbu, kad frazė ar 
sakinys būtų suprantami.

Svarbu, kad vaikas vaidintų žaisdamas 
drauge su kitais, jam būtų svarbios jų 
reakcijos.

Svarbu atkreipti dėmesį, jei vaikas piešia 
tik tam tikras figūrėles, objektus, juos daug 
kartų kartoja (stereotipinis piešinys būdingas 
autizmo spektro sutrikimams).

8. 48 mėn.
(4 m.) 

NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS
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NR. VAIKO 
AMŽIUS

ĮGŪDIS TIKRINIMAS PASTABOS

8.4. Supranta 
prielinksnius. 

8.5. Trumpai 
papasakoja. 

Vaikas įvykdo bent 3 iš 4 
prašymų su prielinksniais: 
„padėk ant kėdės“, „padėk 
po stalu“, „įdėk į dėžutę“, 
„padėk už nugaros“. 

Vaikas paklaustas 
gali keliais sakiniais 
papasakoti apie 
įvykius, nutikusius, pvz., 
namuose, ugdymo 
įstaigoje.

Svarbu suformuluoti prašymus taip, kad 
daikto padėjimo vieta nebūtų savaime 
suprantama, netinkamas pavyzdys: „Padėk 
ant stalo.“ 

Jei sudėtinga užmegzti kontaktą su vaiku, 
galima vertinti namų vaizdo įrašus, tėvų 
atpasakojimus.

8.3. Piešia pliusą 
(+).

Vaikas nupiešia pliusą 
(+) savarankiškai arba 
pamėgdžiodamas pagal 
pavyzdį.

Vertinami tiek savarankiško piešimo, tiek 
mėgdžiojimo gebėjimai.
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2.3. REZULTATŲ INTERPRETACIJA IR APRAŠYMAS

PRT rezultatai pildomi Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lape, skirtame kūdikiams arba 
ankstyvojo amžiaus vaikams. Kai vaikas neatlieka VIENOS atitinkamo amžiaus užduoties, tai laikoma 
didele raidos sutrikimo rizika, nes tame amžiaus tarpsnyje tą užduotį turi būti pajėgūs atlikti visi tokio 
amžiaus vaikai. 
PRT lape √ pažymima: stulpelyje „Normali raida“ arba „Raidos sutrikimo rizika“, įrašoma tikrinimo data. 

Medicininiuose dokumentuose atlikus PRT gali būti rašomos diagnozės:
Z01.8 Kitas specialusis ištyrimas: psichomotorinės raidos tikrinimas.
Z13.4. Stebėjimas dėl vaikystėje prasidėjusių raidos sutrikimų.
R62.9 Nepatikslintas fiziologinės raidos sutrikimas: raidos sutrikimo rizika.
R47.8 Kiti ir nepatikslinti kalbos sutrikimai: kalbos raidos sutrikimo rizika. 

2.4. TOLESNI VEIKSMAI

Nustačius raidos sutrikimo riziką, vaikas siunčiamas gydytojo socialinio pediatro konsultacijai 
į ASPĮ, teikiančią vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, arba kito gydytojo 
specialisto vaikų ir paauglių psichiatro arba vaikų neurologo konsultacijai, išsamiam raidos 
vertinimui ir diagnozės tikslinimui. 
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2.5. BIOLOGINIAI IR SOCIALINIAI 
RAIDOS SUTRIKIMŲ RIZIKOS FAKTORIAI

2 lentelė. Biologiniai raidos sutrikimų rizikos faktoriai

BIOLOGINIAI RAIDOS SUTRIKIMŲ RIZIKOS FAKTORIAI 

Prenataliniai ar 
intranataliniai, adaptacijos 
periodo rizikos faktoriai 

Postnataliniai naujagimystės, 
ankstyvos vaikystės rizikos 
faktoriai

1.   Neišnešiotumas, ypač naujagimių, kurių 
svoris iki 1 500 g.

2.   Sunki naujagimio intranatalinė asfiksija.

3.   Vidutinio ir sunkaus laipsnio hipoksinis 
centrinės nervų sistemos pažeidimas.

4.    II–III laipsnio intraskilvelinės kraujosruvos.

5.   Periventrikulinė leukomaliacija.

6.   Centrinės nervų sistemos (CNS) infekcijos: 
6.1. citomegalija, toksoplazmozė, 
raudonukė ir kt.,
6.2. maitinimo sutrikimai adaptaciniu 
laikotarpiu,
6.3. toksinių medžiagų vartojimas 
nėštumo metu.

1.   Chromosominė ir geninė patologija.

2.   Įgimtos CNS vystymosi ydos.

3.   CNS infekcijos.

4.   Medžiagų apykaitos ligos.

5.   Neurokutaniniai sindromai.

6.   Epilepsija.

7.   Nervų ir raumenų ligos.

8.   Aklumas.

9.   II–III laipsnio neprigirdėjimas.

10.   Galvos smegenų trauma.
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3 lentelė. Socialiniai rizikos faktoriai ir raidos sutrikimų prevencijos galimybės

SOCIALINIAI RIZIKOS 
FAKTORIAI

RAIDOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJOS 
GALIMYBĖS

1.   Tėvų nepatyrimas, 
išsilavinimo, tėvystės ir kitų 
socialinių įgūdžių stoka.

2.   Tėvų protinė negalia ar 
psichinė liga.

3.   Tėvų priklausomybės.

4.   Tėvų nedarbas.

5.   Blogos gyvenimo sąlygos, 
skurdas.

6.   Smurtas prieš vaiką: 
vaiko nepriežiūra, fizinė, 
psichologinė ar seksualinė 
prievarta.

1.   Socialinės paslaugos: tėvystės ir kitų 
socialinių įgūdžių lavinimas.

2.   Priklausomybių prevencija ir gydymas.

3.   Tėvystės įgūdžių mokymo grupės.

4.   Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji 
reabilitacija: tėvų mokymas, 
psichosocialinė šeimos reabilitacija.

5.   Bendradarbiavimas su psichikos 
sveikatos centrais, socialinių paslaugų 
centrais, Valstybės vaiko teisių apsaugos 
tarnybomis.
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3
ANKSTYVAS RAIDOS SUTRIKIMŲ 

NUSTATYMAS

Vaiko raidos sutrikimo nustatymas yra sudėtingas procesas, bet ankstyva raidos sutrikimo diagnozė 
svarbi reabilitacijai. Būtent ankstyvoji reabilitacija padeda spręsti šeimos ir vaiko problemas, įgalina 
tėvus padėti savo vaikui, pagerina vaiko raidos sutrikimo išeitį.
Visiems žinoma, kad vaikui vystantis svarbiausi pirmieji treji gyvenimo metai, kai vaiko smegenys 
vystosi intensyviausiai, didėja jų apimtis. Būtent plastiškumas – visą žmogaus gyvenimą trunkantis 
smegenų veiklos procesas, kuris padeda sukurti, atnaujinti ir pagerinti žmogaus funkcines galimybes, 
– šiuo gyvenimo laikotarpiu yra pats intensyviausias. Smegenų plastiškumas yra žmogaus mokymosi 
pagrindas. Sukuriamos naujos jungtys tarp neuronų, kinta senųjų jungčių galia, formuojasi nauji 
neuronai (neuronogenezė), miršta neveiklūs neuronai (apoptozė). Beveik 80 proc. neuronų sinapsių 
susiformuoja per pirmuosius trejus gyvenimo metus.

Ankstyvos raidos sutrikimų diagnozės svarba:

1. Ankstyva diagnozė leidžia kuo anksčiau pradėti ankstyvąją reabilitaciją.

2. Ankstyvoji reabilitacija leidžia pagerinti vaiko funkcines galimybes, veikiant smegenų plastiškumą.

3. Ankstyvoji reabilitacija padeda pagerinti vaiko socialinę adaptaciją, savarankiškumą, užtikrinti 
negalios prevenciją ar sumažinti neįgalumo lygį.

4. Ankstyva raidos sutrikimo diagnozė leidžia sumažinti tėvų streso būklę, padėti įveikti šeimos 
psichologinę krizę, suteikti psichologinę ir socialinę pagalbą. 

Bendri raidos sutrikimų ankstyvieji įspėjamieji ženklai:

• Mažai reaguoja į regimuosius ar garsinius signalus. 
• Nesidomi bendravimu, mažai bendrauja su suaugusiaisiais ar vaikais.
• Praranda turėtus įgūdžius.
• Vaikas per daug glebus ar per daug įsitempęs ir tai turi įtakos jo judėjimui ir aplinkos 
tyrinėjimui.

Vaikų raidos sutrikimų įspėjamųjų ženklų sąrašas pagal amžių pateiktas 1 priede. 
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3.1. JUDESIŲ RAIDOS SUTRIKIMAI

Judesių raidos sutrikimas – būklė nuo motorikos įgūdžių sutrikimo iki cerebrinio paralyžiaus, kuriai 
ankstyvajame amžiuje būdingas judesių įvairovės sumažėjimas, judesių vienodumas, stereotipiškumas, 
ribota motorinė įvairovė. Būtent ji neleidžia rasti specifinės, vaikui optimalios judesių strategijos, tai yra: 
vaikas neranda sau optimalaus judėjimo būdo, kurio sutrikimas gali būti dėl sensorinės informacijos 
priėmimo problemų, motorinio planavimo sutrikimų, raumenų tonuso sutrikimų ir kt. neurobiologinių 
veiksnių.

Cerebrinis paralyžius (CP) (G80) – polietiologinė neurologinių sutrikimų grupė, pasireiškianti 
išliekančiu raumenų tonuso, judesių ir padėties sutrikimu dėl ankstyvos ir neprogresuojančios 
nesubrendusių, besivystančių galvos smegenų pažaidos (iki 5–7 metų). Cerebrinis paralyžius 
dažniausiai diagnozuojamas iki 24 mėnesių amžiaus.

Specifinis judesių raidos sutrikimas (F82) nustatomas, kai judesių koordinacijos įgūdžiai yra gerokai 
žemesni, negu tikimasi, atsižvelgiant į vaiko chronologinį amžių ir galimybes išmokti naujus įgūdžius 
ir juos panaudoti. 

4 lentelė. Ankstyvieji cerebrinio paralyžiaus požymiai

AMŽIAUS TARPSNIS POŽYMIAI

Naujagimystė

Ikimokyklinis amžius

Kūdikystė

Adaptacijos sutrikimai.
CNS sudirginimo ar slopinimo požymiai.
Maitinimo sunkumai: čiulpimo, rijimo 
sutrikimai.

Judesių raidos sutrikimas.
Judesių asimetrija.
Netaisyklinga kūno padėtis ir judesiai.
Raumenų tonuso sutrikimai.
Patologiniai refleksai.

Ankstyva raumenų hipotonija.
Naujagimystės refleksų persistavimas 
(išlikimas) ilgiau nei 6 mėn. amžiaus (Moro, 
Galanto, ATKR, delnų, padų griebimo refleksai).
Raumenų hipertonusas. 
Asimetrinė patologinė padėtis.
Silpna galvos kontrolė.
Judesių asimetrija.
Judesių raidos atsilikimas, deviacija.
Nevalingi judesiai.
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Vaiko su judesių raidos sutrikimų ištyrimo metodai:

1.   Neurologinis tyrimas.

2.   Judesių raidos tyrimas. 

3.   Bendrųjų judesių tyrimas (angl. General movements assessment, 
H. Prechtl).

4.   Hammersmith neurologinis kūdikio tyrimas (angl. Hammersmith 
neurological infant assessment, L. Dubowitz, 1981).

5.   Raidos vertinimo skalės.

3.2. AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAI

Autizmas ir jo spektro sutrikimai (pagal TLK-10-AM, įvairiapusiai raidos sutrikimai, F84) – 
kompleksiniai raidos sutrikimai, kuriems iš esmės būdingi bendravimo ir socialinių santykių su kitais 
asmenimis sunkumai. Jie pasireiškia kokybiniais socialinio bendravimo, komunikacijos bei elgesio 
ypatumais (ribotas interesų ratas, stereotipijos, sensoriniai sutrikimai).

Jau nuo pirmųjų gyvenimo metų svarbu pastebėti ankstyvuosius kalbos ir bendravimo raidos 
sutrikimo požymius, netipinę vaiko raidą ir savo laiku įtarti autizmo spektro sutrikimus.
Autizmo pasireiškimo pradžia gali būti labai įvairi. O’Brien Towle (10) išskiria tris vaiko su autizmu 
galimus raidos būdus:

1. Vaiko elgesys „keistas“ nuo pat gimimo. Nuo pirmųjų savo gyvenimo dienų jie būna neįprastai 
ramūs, mažiau domisi kitais žmonėmis. Vėliau pradeda reaguoti į šalia esančius asmenis, stebima 
mažiau akių kontakto net su artimiausiais žmonėmis, pavėluotai atsiranda socialinė šypsena, vėliau 
ima tarti garsus. Tokie vaikai labiau domisi pasikartojančiais vizualiniais stimulais negu sąveikomis su 
žmonėmis.

2. Raidos stagnacija, arba plato (angl. plateau) raidos būdas, atsiradęs po pirmųjų gyvenimo metų. 
Dažnai vaikai vystosi taip pat, kaip ir daugelis tokio amžiaus vaikų, bet, sulaukus maždaug vienų metų, 
jų raidos procesas sulėtėja, sustoja ir pažanga nebevyksta. 

3. Vaiko raidos regresas stebimas iki 30 proc. atvejų. Kaip ir raidos stagnacijos atveju, vaikas pradžioje 
vystosi tipiškai. 15–18 mėnesių ir vėliau vaiko raida pakinta – jo kalba, akių kontaktas, socialinis 
įsitraukimas pastebimai mažėja ir vaikas gali netekti jau turėtų raidos įgūdžių. Pastarojo meto 
mokslininkų darbai rodo, kad ryškiai išreikšta raidos regresija yra reta. Jei stebimas itin ryškus būklės 
pablogėjimas anksčiau normaliai besivystančiam vaikui, visada reikia įtarti Landau–Kleffner sindromą 
(įgytą epilepsinę afaziją) ir atlikti būtinus tyrimus.
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5 lentelė. Ankstyvieji autizmo spektro sutrikimų požymiai

AMŽIAUS TARPSNIS ANKSTYVIEJI  POŽYMIAI

Pirmieji gyvenimo metai

Ikimokyklinis amžius

Antrieji gyvenimo metai 

Savireguliacijos sutrikimai: padidėjęs 
jautrumas įvairiems sensoriniams stimulams, 
miego-būdravimo ritmo sutrikimai, maitinimo 
sutrikimai, išrankumas maistui, sunku įvesti 
naujus produktus.
Kalbinamas nusisuka, nežiūri į akis, nesišypso.
6 mėnesių nesijuokia ar nesidžiaugia 
kalbinamas.
Neguguoja, nečiauška iki 12 mėnesių amžiaus.

Noro bendrauti ir kurti santykius stoka.
Nemokėjimas sukurti abipusių santykių.
Socialinių taisyklių nesupratimas.
Empatijos stoka.
Gebėjimo palaikyti pokalbį stoka.
Socialinio žaidimo stoka.
Kalbos ypatumai: specifinis tembras, 
intonacija, mechaniškas išmoktų žodžių frazių 
kartojimas, kito žmogaus žodžių atkartojimas 
– echolalija.
Kūno kalbos, gestų stoka.

Nerodo pirštu į norimą daiktą.
Nereaguoja į savo vardą.
Nemėgdžioja veiksmų, judesių, garsų.
Nevykdo prašymų, nerodo aplinkos daiktų.
Nesako 3 prasmingų žodžių / garsažodžių iki 
18 mėn. 
Nesako dviejų žodžių frazės iki 24 mėn. 
amžiaus.
Nežiūri į jam rodomus daiktus.
Nenaudoja gestų (pvz., „atia“) ar kitų 
nežodinės komunikacijos formų.
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Pastebėjus ankstyvuosius autizmo spektro sutrikimo požymius 18–30 mėn. amžiuje, atliekamas 
tikrinimas dėl autizmo pagal M-CHAT klausimyną ir patvirtinus autizmo įtarimą vaikas siunčiamas 
išsamiam vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos vertinimui, 
diagnozės tikslinimui ir ankstyvajai reabilitacijai. 
Vėliau autizmo spektro diagnozės tikslinamos atlikus CARS2, ADOS-2, ADI-R tyrimus.

3.3. PAŽINTINĖS RAIDOS SUTRIKIMAI

Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai (F83 pagal TLK-10-AM) – tai specifinių kalbos ir tarimo, pažintinių 
ar mokymosi sugebėjimų ir / arba judesių raidos sutrikimų derinys, kai nė vienas iš šių sutrikimų 
nėra vyraujantis. Sutrikimai diagnozuojami ankstyvame amžiuje, kai yra sumažėjusios vaiko 
savarankiškumo ir socialinio funkcionavimo galimybės, į tai ypač svarbu atsižvelgti sprendžiant dėl 
neįgalumo lygio nustatymo. 
Protinis atsilikimas (F70–F79 pagal TLK-10-AM) – tai intelekto sutrikimas, kai bendrasis asmens 
intelekto lygis yra žemesnis už 70–75 ir esama gretutinių socialinės adaptacijos ir savarankiškumo 
sutrikimų. Protinis atsilikimas gali būti lengvo, vidutinio, sunkaus ir gilaus laipsnio.

6 lentelė. Ankstyvieji pažintinės raidos sutrikimų požymiai

AMŽIAUS TARPSNIS ANKSTYVIEJI POŽYMIAI

Pirmieji gyvenimo metai

Antrieji gyvenimo metai 

Kūdikiai ramūs, mažai verkia, ilgai miega, 
dažnai vangūs, sunku pažadinti.
Maitinimo sutrikimai dėl silpno čiulpimo, 
kramtymo, užsitęsęs seilėtekis.
Raumenų hipotonija, vėluoja judesių raida.
Vėluoja ikikalbiniai įgūdžiai: socialinė šypsena, 
juokas, mėgdžiojimas, žaidimai „slėpynių“.

Vėliau pradeda vaikščioti.
Vėluoja ikikalbinių įgūdžių ir kalbos raida: 
nemėgdžioja, nesupranta prašymų, nerodo 
kūno dalių, paveikslėlių, nesidomi bendravimu.
Žaidimo ypatumai: užsitęsęs žaislų tyrimas 
burna, daugiau mėto žaislus, o ne sudeda.
Vėliau formuojasi savarankiško valgymo, 
tualeto įgūdžiai.
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Pažintinės raidos sutrikimų diagnozė tikslinama atlikus ir kartojant išsamų raidos vertinimą DISC 
metodika 0–5 metų amžiaus, WISC intelekto tyrimą nuo 6 metų amžiaus ir įvertinus vaiko socialinę 
adaptaciją bei savarankiškumą.

Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai (F83.00 pagal TLK-10-AM) diagnozuojami atlikus išsamų 
raidos vertinimą. 

Kriterijai:

1. Bent du iš trijų raidos sričių sutrikimų:
a) specifiniai kalbos ir tarimo sutrikimai,
b) mokymosi gebėjimų ar kognityvinės veiklos sutrikimai,
c) judesio raidos sutrikimai. 

2. Nė vienas iš šių sutrikimų nėra vyraujantis tiek, kad būtų pagrindinis.

Protinis atsilikimas (F70–79 pagal TLK-10-AM) diagnozuojamas atlikus išsamų raidos ir / ar 
intelekto vertinimą.

Diagnostiniai kriterijai:

1. Gerokai žemiau vidurkio esantis bendras intelektas.
2. Kartu pasireiškiantys adaptyvios veiklos trūkumai ir sutrikimai: asmens gebėjimai neatitinka 
jo amžiaus ir kultūros grupės laukiamų standartų dviejose ar daugiau iš šių sričių: bendravimas, 
kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, socialiniai įgūdžiai, asmens autonomija ir savarankiškumas.

Protinio atsilikimo laipsniai pagal intelekto koeficientą (IQ):

• Lengvas protinis atsilikimas, F70, IQ – nuo 50 iki 69.
• Vidutinis protinis atsilikimas, F71, IQ – nuo 35 iki 49.
• Sunkus protinis atsilikimas, F72, IQ – nuo 20 iki 34.
• Labai sunkus (gilus) protinis atsilikimas, F73, IQ žemiau už 20.

Ikimokyklinis amžius Sunkiai sekasi apibendrinti, kategorizuoti, 
analizuoti, apibūdinti priežasties ir pasekmės 
loginius ryšius.
Vyrauja konkretus mąstymas, sunku suprasti 
abstrakčias sąvokas, samprotavimus.
Padidėjęs judrumas.
Sunku sukaupti dėmesį.
Mažai iniciatyvos, motyvacijos, vengia 
sunkesnių užduočių, nepasitiki savimi.
Sunku išmokti naujas, sudėtingas veiklas.
Vėliau formuojasi savarankiškumo įgūdžiai 
(tualetas, prausimasis, rengimasis).
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3.4. KALBOS RAIDOS SUTRIKIMAI

Kalbos raidos sutrikimo rizika dažniausiai nustatoma 1–3 metų amžiuje, :
•  kai vaikas mažai, neaiškiai kalba, tėvų / globėjų, ugdymo ir socialinės pagalbos specialistų 
duomenimis;
• atlikus psichomotorinės raidos tikrinimą
• kai vaikui nustatytas klausos sutrikimas, veido ir žandikaulių anomalijos.

Įtariant kalbos raidos sutrikimą ankstyvame amžiuje pirminėje sveikatos priežiūroje 
nustatomos šios diagnozės:

1. Fiziologinės raidos sutrikimas: kalbos raidos sulėtėjimas, R62.8.
2. Kiti ir nepatikslinti kalbos sutrikimai, R47.8.
3. Nepatikslintas tarimo ir kalbos raidos sutrikimas, F80.9.

Nustačius kalbos raidos sutrikimą ar jo riziką, vaikas siunčiamas gydytojo socialinio pediatro 
konsultacijai į ASPĮ, teikiančią vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, arba kito 
gydytojo specialisto vaikų ir paauglių psichiatro arba vaikų neurologo konsultacijai, išsamiam raidos 
vertinimui ir diagnozės tikslinimui. 

Specifiniai tarimo ir kalbos raidos sutrikimai gali būti nustatomi tik atlikus išsamų raidos vertinimą 
ir ekskliudavus pažintinės raidos sutrikimus (specifinius mišrius, raidos sutrikimus, protinį atsilikimą), 
autizmo spektro sutrikimus, klausos sutrikimus.

3.5. RAIDOS DIAGNOZĖS IR RAIDOS KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Nustačius sutrikimą vienoje ar keliose raidos srityse, įvertinus vaiko soma¬tinę, neurologinę būklę, 
atlikus reikalingus instrumentinius tyrimus, nustatoma raidos diagnozė. 

Raidos sutrikimo diagnozė yra funkcinė diagnozė. Ji neparodo raidos sutrikimo priežasties. 
Kiekvienam vaikui nustatoma raidos diagnozė (pvz., cerebrinis paralyžius, įvairiapusis raidos 
sutrikimas, kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimas). Atlikus specialius tyrimus (medžiagų apykaitos, 
genetinius, smegenų vaizdo ir kt.), nustatoma etiologinė diagnozė. Tarkime, vaikas, turintis intelekto 
sutrikimo požymių, gauna protinio atsilikimo diagnozę ir chromosomų trisomijos sindromo diagnozę, 
kuri dažnai ir yra PA priežastis. 

Norint įvertinti, kaip stipriai pažeista viena ar kita sritis, skaičiuojamas raidos koeficientas (toliau – 
RK). Raidos koeficientas gaunamas vaiko išsivystymo amžių padalijus iš vaiko chronologinio amžiaus 
ir padauginus iš 100. 

Rezultatų interpretacija:

• Jei RK<50, vaiko raida yra stipriai sutrikusi. Tokį vaiką reikia ištirti me¬diciniškai: atlikti 
neurologinius, instrumentinius, laboratorinius ir kitus tyrimus, taip pat išsamų vaiko raidos tyrimą. 
• Jei RK>50, vaikas gali turėti lengvų raidos sutrikimų, reikalingas tolesnis stebėjimas.
• Jei RK>80, tai rodo normos variantą, galimi labai nedideli kokybiniai pakitimai.
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DIAGNOZĖ DIAGNOSTINIAI KRITERIJAI

F80.0 Specifinis tarimo 
sutrikimas

F80.1 Kalbos išraiškos 
sutrikimas

Vaiko sugebėjimas tarti garsus žemesnis už to 
protinio amžiaus lygį.
Normalūs kalbos įgūdžiai.

Vaikas iki 2 m. netaria atskirų žodžių arba jų 
pakaitalų.
Vaikas iki 3 m. nevartoja paprastų dviejų 
žodžių frazių.
Normalus kalbos supratimas.
Nesutrikusi neverbalinė komunikacija 
(gestai, mimika), vaikas noriai bendrauja, 
kompensuodamas kalbos sutrikimą gestais, 
mimika.

F80.2 Kalbos supratimo 
sutrikimas

F80.8 Kiti tarimo ir kalbos 
raidos sutrikimai 

1 m. nereaguoja į jam pažįstamus vardus. 
18 mėn. nesugeba atpažinti pažįstamų 
objektų.
2 m. nesugeba atlikti paprastų kasdienių 
nurodymų.
Vėlesniame amžiuje nesugeba suprasti 
gramatinių konstrukcijų bei subtilesnių kalbos 
aspektų.
Vaikas supranta kalbą blogiau, negu įprasta jo 
protiniam amžiui. 
Normalus socialinis bendravimas, gestų 
naudojimas.

Stebimi ir kalbos išraiškos, ir supratimo 
sutrikimo požymiai, be tikslesnio ištyrimo 
negalima nei patvirtinti, nei paneigti kalbos 
ar kito raidos sutrikimo diagnozės.

F80.9 Nepatikslinti tarimo ir 
kalbos raidos sutrikimai

Įtariant kalbos raidos ar kitą pažintinės 
raidos sutrikimą ir neturint galimybių atlikti 
išsamesnio raidos vertinimo, pacientai 
nukreipiami į vaikų raidos sutrikimų 
ankstyvosios reabilitacijos tarnybą, psichikos 
sveikatos centrą ar logopedo konsultacijai.

7 lentelė. Specifinių tarimo ir kalbos raidos sutrikimų diagnostiniai kriterijai
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4 
PAGALBOS VAIKAMS SU RAIDOS SUTRIKIMAIS 

ORGANIZAVIMAS

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (VRSAR) – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, 
užtikrinanti:

1. ankstyvą vaikų raidos sutrikimų išaiškinimą,
2. ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams su raidos sutrikimais ir rizikos faktoriais,
3. šeimos psichologinę ir socialinę reabilitaciją, tėvų mokymą. 

Taip vykdoma šių sutrikimų ir vaikų neįgalumo pirminė, antrinė ir tretinė prevencija, vaikų, turinčių 
raidos sutrikimų, integracija į visuomenę ir švietimo sistemą. 

VRSAR specialistų komandą sudaro: gydytojas-socialinis pediatras, medicinos psichologas, klinikinis 
logopedas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, specialusis pedagogas, meno terapeutas, socialinis 
darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytoja.

VRSAR paslaugos teikiamos nuo gimimo iki 7 metų. Pradėjus lankyti ugdymo įstaigą, vaikai turi 
galimybę gauti logopedo, spec. pedagogo, psichologo pagalbą, o ankstyvosios reabilitacijos specialistų 
komanda tęsia vaiko raidos stebėjimą, teikia rekomendacijas ugdymo įstaigos specialistams bei įvairių 
specialistų konsultacijas, terapines procedūras pagal poreikį.

VRSAR paslaugų aprašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
VRSAR paslaugų teikimo sistema pateikta 1 schemoje. VRSAR paslaugas teikiančių įstaigų sąrašas 
pateiktas 2 priede.

VRSAR paslaugų indikacijos pateiktos 2 schemoje. 
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ŠEIMOS 
GYDYTOJAI, 
VAIKŲ LIGŲ 
GYDYTOJAI 

PSPC

VAIKŲ LIGŲ 
GYDYTOJAI 

SPECIALISTAI

GENETIKOS 
CENTRŲ 

GYDYTOJAI

NAUJAGIMIŲ 
SKYRIŲ 

GYDYTOJAI, 
NAUJAGIMIŲ 

RAIDOS 
PRIEŽIŪROS 
KOMANDOS 

SPECIALISTAI

1 schema. Ankstyvosios reabilitacijos sistema

VRSAR paslaugas teikiančios ASPĮ
Raidos sutrikimų diagnostika

Individualus ankstyvosios reabilitacijos planas
Šeimos socialinė reabilitacija, krizės intervencija, 

pagalbos planas

VAIKO INTEGRACIJA Į ŠVIETIMO SISTEMĄ
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2 schema. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos 0–7 m. vaikams

GYDYTOJO-SOCIALINIO PEDIATRO KONSULTACIJA

VAIKŲ SU RAIDOS 
SUTRIKIMAIS AR JŲ 

RIZIKA PIRMINIS 
ĮVERTINIMAS IR 

REKOMENDACIJOS
(R62.9, Z13.4)

LENGVI RAIDOS 
SUTRIKIMAI 

(R62, R47.8, F80, 
F82)

KOMPLEKSINIAI 
RAIDOS 

SUTRIKIMAI 
(F83, F84, G80, 

F70–79)

RAIDOS 
SUTRIKIMAI + 
GRETUTINIAI 

ELGESIO, EMOCIJŲ, 
MAITINIMO, 

MIEGO SUTRIKIMAI

Išplėstinė vaikų 
raidos sutrikimų 

ankstyvosios 
reabilitacijos 

specialistų komandos 
konsultacija 2 kartus 

per metus

VRSAR dienos 
stacionaras:
40 dienų per 

metus

VRSAR 
stacionaras:
VULSK arba 

LSMU KK

VRSAR dienos 
stacionaras:
20 dienų per 

metus
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ĮSPĖJAMIEJI RAIDOS SUTRIKIMŲ POŽYMIAI

1 priedas. 

AMŽIUS
(METAIS)

6 mėn.

9 mėn.

12 mėn. 

SOCIALINĖ-EMOCINĖ 
RAIDA IR BENDRAVIMAS

Kalbinamas nerodo 
bendravimo malonumo, 
nesišypso.

Garsu neatsako į 
suaugusiojo kalbinimą, 
nepalaiko dialogo, akių 
kontakto.

Nemėgdžioja veiksmų, 
judesių (katutės, 
slėpynės, didelis).

Neatsiliepia šaukiamas 
vardu.

KALBA

Neguguoja 
(„a gu“, „e he“).

Nečiauška 
skiemenimis.

Nerodo pirštu 
į norimus ar 
pažįstamus 

daiktus, paklausus 
„kur?..“. 

PAŽINIMAS, 
SAVITVARKA

Netyrinėja daiktų akimis, 
rankomis ir burna.

Nesuka galvos į garso į 
pusę.

Neišlaiko rankose dviejų 
daiktų.

Neperima daikto iš rankos 
į ranką.

Nepaima smulkių daiktų 
dviem pirštais (pincetiniu 

griebimu).

Rankomis neima maisto ir 
nevalgo.

BENDROJI MOTORIKA

Sėdimoje padėtyje 
neišlaiko galvos.

Gulėdamas ant nugaros 
nesuveda rankų į vidurio 
liniją.

Nesiekia ir neima daiktų.

Nesėdi savarankiškai,
pastatytas neišlaiko 
kūno svorio.
Nesistengia paimti 
daikto aktyviai 
keisdamas kūno 
padėtį. 

Pats savarankiškai 
nejuda, nebando stotis. 

BENDRI ĮSPĖJAMIEJI 
POŽYMIAI VISOMS 
AMŽIAUS GRUPĖMS

Mažai reaguoja 
į regimuosius ar 
garsinius signalus.

Nesidomi 
bendravimu, mažai 
bendrauja su 
suaugusiaisiais ar 
vaikais.

Nežiūri į akis arba 
žiūri nepakankamai.

Praranda turėtus 
įgūdžius.

Dominuojantis 
vienos rankos 
naudojimas iki 1 
metų.

Vaikas per daug 
glebus ar įsitempęs, 
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AMŽIUS
(METAIS)

18 mėn.

2

4

5

3

SOCIALINĖ-
EMOCINĖ RAIDA IR 
BENDRAVIMAS

Nežaidžia kartu su 
kitais.

Nesidomi šalia esančiais 
vaikais.

Nežaidžia vaidmeninių 
žaidimų.

Vaikų grupėje nemoka 
žaisti žaidimų pagal 
taisykles.

Nežaidžia ir 
nebendrauja su kitais 
vaikais.

Neatneša parodyti 
turimų daiktų.

KALBA

Netaria prasmingų 
garsažodžių.

Nesupranta 
trumpų paprašymų 

(„paduok“, „atnešk“).

Netaria dviejų žodžių 
frazių.

Nerodo kūno dalių.

Nesuprantama kalba.
Nesupranta spalvų 

sąvokos.
Nevykdo dviejų 

nurodymų.

Nepasako vardo, 
amžiaus. 

Neatsako į paprastus 
klausimus, nepasakoja.

Nesako 3–4 žodžių 
sakinių.

Kalba nesuprantamai 
saviems.

Nesupranta sąvokų 
„didelis“, „mažas“.

PAŽINIMAS, 
SAVITVARKA

Nenaudoja žaislų pagal 
paskirtį: nepaišo kreidute, 

nevažiuoja mašinėle.
Neatlieka veiksmų su 

dviem daiktais: nededa 
kaladėlės ant kaladėlės, 
kaladėlės į dėžutę ir t. t.).

Nekonstruoja, mėto daiktus.
Nevalgo savarankiškai su 

šaukštu.

Nenupiešia žmogaus iš 
2–3 kūno dalių.

Neturi tualeto įgūdžių.

Nepiešia paveikslėlių.
Negali savarankiškai 

apsirengti.

Nežaidžia konstrukcinių 
žaidimų, nenupiešia 

atpažįstamo objekto.
Nesudeda formų dėlionės:

     
Nepavalgo savarankiškai.

BENDROJI MOTORIKA

Nevaikšto.

Nelipa laiptais 
prisilaikydamas.

Nepastovi ant vienos 
kojos.
Nepagauna kamuolio 
sulenktomis rankomis.

Nešokinėja ant vienos 
kojos.

Nemoka bėgti ir 
šokinėti.
Savarankiškai neužlipa 
laiptais aukštyn, 
žemyn.

BENDRI ĮSPĖJAMIEJI 
POŽYMIAI VISOMS 
AMŽIAUS GRUPĖMS

o tai turi įtakos jo 
judėjimui ir aplinkos 
tyrinėjimui.

Parengė: dr. J. Petrulytė, gyd. L. Mikulėnaitė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centras 
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2 priedas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines ir stacionarines(*) 
vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas vaikams

GYDYMO ĮSTAIGOS 
APSKRITIS

GYDYMO ĮSTAIGOS 
SAVIVALDYBĖ

GYDYMO ĮSTAIGOS 
PAVADINIMAS

Alytaus apskr.

Kauno apskr.

Alytus

Jonavos r. sav.

Kaišiadorių r. sav.

Kaunas

Kėdainių r. sav.

Prienų r. sav.

Raseinių r. sav.

Klaipėda

Klaipėdos r. sav.

Kretingos r. sav.

Šilutės r. sav.

1.   VšĮ Alytaus miesto poliklinika

2.   VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

3.   VšĮ Jonavos ligoninė

4.   VšĮ Kaišiadorių ligoninė

5.   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninė Kauno klinikos*

6.  VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Kauno ligoninė

7.   VšĮ Kauno miesto poliklinika

8.   VšĮ Kėdainių ligoninė

9.   VšĮ Prienų ligoninė

10.   VšĮ Raseinių ligoninė

11.   Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 
namai

12.   UAB „Mano šeimos gydytojas“

13.   VšĮ TESTAS

14.   VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

15.   VšĮ SG Konsultacinė klinika

16.   Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų 
ligoninė

17.   Kretingos rajono savivaldybės VšĮ 
Kretingos ligoninė

18.   VšĮ Šilutės ligoninė

Klaipėdos apskr.
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GYDYMO ĮSTAIGOS 
APSKRITIS

GYDYMO ĮSTAIGOS 
SAVIVALDYBĖ

GYDYMO ĮSTAIGOS 
PAVADINIMAS

Marijampolės apskr. Marijampolės sav.

Šakių r. sav.

Vilkaviškio r. sav.

Biržų r. sav.

Panevėžys

Pasvalio r. sav.

Akmenės r. sav.

Kelmės r. sav.

Pakruojo r. sav.

Radviliškio r. sav.

Šiauliai

Šilalės r. sav.

Tauragės r. sav.

Mažeikių r. sav.

Plungės r. sav.

Telšių r. sav.

19.   VšĮ Marijampolės ligoninė

20.   VšĮ Šakių ligoninė

21.   VšĮ Vilkaviškio ligoninė

22.   VšĮ Biržų ligoninė

23.   VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

24.   VšĮ Pasvalio ligoninė

25.   VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė

26.   VšĮ Kelmės ligoninė

27.   VšĮ Pakruojo ligoninė

28.   VšĮ Radviliškio ligoninė

29.   VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros 
centras

30.   VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

31.   VšĮ Šiaulių centro poliklinika

32.   VšĮ Šilalės rajono ligoninė

33.   UAB „Medicum centrum“

34.   VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos 
priežiūros centras

35.   VšĮ Mažeikių ligoninė

36.   UAB Sveikatos ir grožio klinika

37.   VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros 
centras

Panevėžio apskr.

Tauragės apskr.

Telšių apskr.

Šiaulių apskr.
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GYDYMO ĮSTAIGOS 
APSKRITIS

GYDYMO ĮSTAIGOS 
SAVIVALDYBĖ

GYDYMO ĮSTAIGOS 
PAVADINIMAS

Utenos apskr.

Vilniaus apskr.

Anykščių r. sav.

Utenos r. sav.

Visaginas

Zarasų r. sav.

Ukmergės sav.

Trakų r. sav.

Vilniaus m. sav.

38.   VšĮ Anykščių rajono savivaldybės 
pirminės sveikatos priežiūros centras

39.   VšĮ Utenos ligoninė

40.   VšĮ Visagino ligoninė

41.   Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės 
sveikatos priežiūros centras

42.   VšĮ Ukmergės ligoninė

43.   VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

44.   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė 
Santaros klinikos*

45.   VšĮ Antakalnio poliklinika

46.   VšĮ Centro poliklinika

47.   VšĮ Karoliniškių poliklinika

48.   VšĮ Šeškinės poliklinika

49.   Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių 
namai „Šeimos slėnis“

50.   UAB Vaikų ir jaunimo klinika „Empatija“




