
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos įstaigos Vilniaus mieste: 

 
 Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko 
raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos 
skyrius (Santariškių g. 7, Vilnius, tel. 8-
5273 0021, el. paštas: raida@santa.lt). 
 

 VšĮ Karoliniškių poliklinikos Vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 
skyrius (L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius, 
tel. 8-5245 8438, el. 
paštas: rastine@karpol.lt). 
 

 Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų 
centras ,,Šeimos slėnis“ (Žolyno g. 47, 
Vilnius, tel. 8-5234 0300, el. 
paštas: administracija@seimos-
slenis.lt). 
 

 VšĮ Antakalnio poliklinikos Vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 
tarnyba (Antakalnio g. 59, Vilnius, tel. 8-
5234 2515, el. 
paštas: info@antakpol.lt). 
 

 VšĮ Centro poliklinikos Fizinės medicinos, 
reabilitacijos ir vaikų raidos skyrius 
((Pylimo g. 3, Vilnius (padaliniai: Vytenio 
g. 59, K. Kalinausko g. 4, G. Vilties g.1A, 
Gedimino pr.27, Pylimo g. 56),  tel. 8-
5244 2244, el.paštas: info@pylimas.lt). 

 

 

 

Šeimos paramos grupės internete: 

1. Saulytės: http://www.saulytes.lt/ 
2. Galių dėžutė: https://galiudezute.lt/ 

https://www.facebook.com/galiudezute/  

3. Vilties spindulėlis: 
https://www.facebook.com/groups/
839821989497292/  

4. Lietaus vaikai: 
https://asociacija.lietausvaikai.lt/ 
https://www.facebook.com/lietaus
vaikai/?ref=py_c  

5. Vaiko raidos akademija: 
https://www.facebook.com/Vaiko-
raidos-akademija-111577620604673/  
 

Kompleksinės paslaugos  
Vilniaus rajono šeimoms: 

 

 

Kalvarijų g. 131, Vilnius, 
 tel. +370 694 05 030, 

el. p. info@vpscentras.lt. 
********************************** 

 
Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m.,  

LT-15172, Vilniaus r. sav.,  
tel. (8 5) 215 3447,  

el. p. info@vrspc.lt 
 

 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS 
VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parengė  
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
socialinė pedagogė C. Buinovska 
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Specialiųjų poreikių vaikas – 

tai vaikas, kuriam dėl išskirtinių gabumų, 

įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių 

aplinkos veiksnių reikalinga savita pagalba 

ar paslaugos ugdymo procese. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) 

įvertinimo tikslas  – nustatyti švietimo 

pagalbos ir paslaugų reikmes, 

rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo 

programos ar kt. pritaikymą, specialiąsias 

mokymo ir techninės pagalbos priemones, 

ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, 

siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) 

optimalias ugdymosi sąlygas. 

Kaip nustatyti, ar vaikas turi specialius 

poreikius? 

Negalia, sutrikimas pasireiškia ir yra 

pastebima 1-5 vaiko gyvenimo metais.  

Vaiko raidos sutrikimų įvertinimas Vaikų 

raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

(toliau – VRSAR) įstaigoje: 

• Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji 

reabilitacija  – tai specialistų 

komandos teikiamos ambulatorinės 

ir (ar) stacionarinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos, 

užtikrinančios ankstyvą vaiko raidos 

sutrikimų nustatymą, ankstyvą 

kompleksinę pagalbą raidos 

sutrikimų ar jų rizikos veiksnių 

turinčiam vaikui, jo tėvams 

(globėjams). 

• VRSAR paslaugos užtikrina vaikų 

neįgalumo prevenciją, kompleksinę 

ankstyvąją vaikų reabilitaciją bei jų 

integraciją į visuomenę ir švietimo 

sistemą. 

• VRSAR paslaugos teikiamos vaikams 

iki 7 metų (vaikams iki 4 metų – 

prioritetine tvarka), turintiems 

psichologinės, motorinės ir 

socialinės raidos sutrikimų ar jų 

rizikos veiksnių, bei šių vaikų 

tėvams (globėjams). 

• Į VRSAR įstaigą gali siųsti šeimos 

gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba 

kiti gydytojai specialistai, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta tvarka patikrinę 

vaiko psichomotorinę raidą ir (ar) 

nustatę raidos sutrikimo riziką. 

• Specialistų komanda sudaro ir 

vykdo sutrikusios raidos vaiko 

individualią ankstyvosios 

diagnostikos ir reabilitacijos 

programą, kuri sudaroma metams, 

įtraukiant į šį procesą vaiko tėvus 

(globėjus). Individualią programą 

sudaro specialistai, pasirinkdami 

moksliškai pagrįstus diagnostikos, 

gydymo ir pagalbos šeimai 

metodus, atsižvelgdami į vaiko 

sveikatos ir raidos būklę. 

• Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

išsamesnio įvertinimo, esant 

poreikiui, vaikas siunčiamas į PPT. 

*********************************** 

 

Pasitarti galima  
darbo dienomis  

9.00-13.00 val. ir 17.00-21.00 val. 
Antradieniais  

17.00-21.00 val. – ir rusų kalba. 


