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• vaikas nečiauška, neguguoja, nekalba savo vaikiška kalba, neatsako jokiu garsu 

ar veido išraiška; 

• vaikas neatsako šypsena į šypseną; 

• vaikas nerodo į daiktus, nemojuoja ranka atsisveikindamas (nedaro „ate-ate“); 

• vaikas neseka tėvų žvilgsnio (nežiūri į daiktus, į kuriuos žiūri tėvai); 

• vaikas nesako nė vieno žodžio ar neištaria 1–2 žodžių frazės (savarankiška 

kalba nelaikomas išgirstos frazės atkartojimas, pamėgdžiojimas, pokalbį turi 

inicijuoti pats vaikas); 

• vaikas nereaguoja (arba labai retai reaguoja) į savo vardą; 

• vaikas neklauso nurodymų; 

• kartais atrodo, kad vaikas yra kurčias ar neprigirdi; 

• vaikas dažnai kartoja keistus, neįprastus judesius (linguoja, sukasi, vėduoja 

ranka, keistai įtempia rankas ar liemenį, mėgsta „žvairuoti“); 

• vaikas yra pernelyg aktyvus, nebendraujantis ar užsispyręs (priešinasi ką nors 

keisti, išmokti); 

• vaikas nemėgsta prisilietimų, jautriai reaguoja į garsus, šviesą ar tam tikrus 

daiktus;  

• kartais atrodo, kad vaikas nejaučia skausmo; 

• vaikui išsivysto staigūs įniršio ir agresijos priepuoliai; 

• vaikas nemoka žaisti su žaisliukais, naudoja juos ne pagal paskirtį; 



• vaikas negali paaiškinti, ko jis nori; 

• vaikas nežiūri į akis, labiau domisi daiktais nei žmonėmis; 

• vaikas nuolat kartoja tuos pačius veiksmus; 

• vaikas, atrodo, labiau mėgsta žaisti arba būti vienas; 

• vaikas ima daiktus tik sau; 

• pagal savo amžių vaikas atrodo labai nepriklausomas (neprisirišęs); 

• vaikas tarsi gyvena savo pasaulyje; 

• vaikas keistai prisirišęs prie kai kurių žaislų, daiktų ar taisyklių (pvz., visada 

rankoje laiko virvutę, prieš užsimaudamas apatines kelnaites privalo užsimauti 

kojines ir kita); 

• vaikas didžiąją laiko dalį praleidžia tvarkydamas daiktus, dėliodamas juos į vieną 

liniją, dėstydamas juos tam tikra nekintama tvarka. 

• vaiko kalbos įgūdžiai vystosi lėtai; 

• vaikas praranda turėtus kalbos ar socialinius, bendravimo įgūdžius. 

          Neverta nerimauti, jeigu vaikui pasireiškia vos vienas kitas bruožas. Kai kurių  

bruožų gali turėti kiekvienas žmogus. Sunerimti reikia, jei pasireiškia šių 

požymių visuma, kuri ženkliai paveikia komunikacinius ir socialinius vaiko įgūdžius 

trijose srityse: 

• socialinės sąveikos:  aiškus ir į akis krintantis vaiko nesidomėjimas savo 

bendraamžiais, kitais vaikais arba nemokėjimas su jais žaisti, bendrauti, palaikyti 

ilgesnį kontaktą, 

• komunikacijos: vaikas dažnai nesuvokia kūno kalbos, veido išraiškos ženklų, 

kuriais yra perduodama žinia, jog kitas asmuo norėtų užmegzti tam tikrą ryšį arba 

norėtų jo išvengti; nesuvokia taip jam siunčiamos žinios bei pats negeba jos 

pasiųsti kitiems; supranta viską tiesiogiai, neturi intuicijos, kuri pasakytų kaip 

elgtis; 

• veiklos bei interesų: vaikas būna paniręs į tą pačią, nuolat besikartojančią veiklą: 

tai vis tie patys, be fantazijos žaidžiami žaidimai; domėjimasis viena siaura 

sritimi, pavyzdžiui, lipdukais ir nesidomėjimais kitais žaislais; stiprus 

pasipriešinimas pokyčiams bei naujovėms; to paties maisto valgymas, to paties 

vaizdo klipo žiūrėjimas daugybę kartų. 

          Kadangi vaiko sutrikimai paprastai nepasireiškia staiga ir vieną dieną, neretai 

tėvams patiems sunku pamatyti ir pripažinti, kur vaiko elgesys dar atitinka vaiko 

unikalumo, „sunkaus charakterio“ ar „kaprizų“ kategoriją, ir kur prasideda riba, už kurios 

būtina specialistų konsultacija ir pagalba.  

 

           Pirmiausia reikėtų savo nuogąstavimus išsakyti šeimos gydytojui, su juo pasitarti. 

Gal jis nuramins, kad viskas gerai, o gal patars kreiptis į specialistus, dirbančius 



Ankstyvos reabilitacijos skyriuje arba Santaros Vaiko raidos centre (VRC), Vaikų 

reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutėje“ ir „Lopšelyje“ LSMU Kauno klinikų filiale 

Vaikų reabilitacijos ligoninėje.  

 

           Laiku nustačius ASS (autizmo spektro sutrikimą) ir pradėjus teikti pagalbą, 

simptomai švelnėja. Tinkamas ugdymas padeda vaikui nusiraminti, išvengti nerimo, 

baimės, pykčio, moko išreikšti savo norus ir suprasti kitus. Vaikas pradeda geriau 

adaptuotis ir elgtis kaip tipiškas vaikas. 

 

           Svarbu ,,nepražiopsoti”, neneigti ,,kitoniškumo’’ , kuris nėra liga (ASS - tai 

įvairiapusis raidos (vystymosi) sutrikimas,  besitęsiantis visa žmogaus gyvenimą) , o 

padėti vaikui gyventi be įtampos, padėti išmokti bendrauti, nes jis to nori. Neieškoti 

kaltų, o žinoti, kad vaikų, turinčių šį sindromą, gimsta vis daugiau ir, kad nėra dviejų 

ASS turinčių žmonių, kurių simptomai būtų absoliučiai vienodi. 

 

 
Šaltiniai: 

www.kitoksvaikas.lt 

www.asociacija.lietausvaikai.lt 

https://www.eurovaistine.lt/patarimai-ir-straipsniai/ligos-simptomai-ir-ju-gydymas/kudikiu-ir-vaiku-ligos 
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