
2019 m. balandžio 1 d., 9:00-15:00 val. 

Konferencijų salė, LR Seimas 

 

Konferencija „Autizmas Lietuvoje:  

iššūkiai ir sprendimai“ 
(Pasaulinės autizmo supratimo dienos išvakarėse) 

 

Auditorija: valstybinių institucijų atstovai, NVO, švietimo, sveikatos, socialinių įstaigų, vaiko teisių 

atstovai, specialistai, dirbantys su ASS turinčiais vaikais, žiniasklaida. 

Tiesioginę konferencijos transliaciją bus galima stebėti internetu. 

 

Moderatoriai: 

9:00 - 10:30val. – Lina Bušinskaitė-Šriubėnė, Sveikatos apsaugos ministro patarėja, atstovė spaudai  

10:30 – 15:00val. – „Žinių radijo“ žurnalistas Aurimas Perednis. 

 

 

PRELIMINARI PROGRAMA 

 

Įžanginiai žodžiai  (9:00 – 9:20 val.) 

 

Konferencijos iniciatorius ir sveikatos apsaugos ministras ir Aurelijus Veryga 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 

I DALIS: Tikros istorijos ir kasdieniai iššūkiai 

 

9:20 – 9:35 

Lina Sasnauskienė – Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos 

pirmininkė  

„Šeimų kasdienybė auginant ASS turinčius vaikus“ 

  

9:35 – 9:50 Vaizdo istorijos apie šeimų kasdienybę 

9:50 – 10:10 

Atvirai su Tomu apie jo gyvenimą pakeitusią diagnozę – pasakojimas gyvai 

Šiandien Tomui - 26 metai. Jis yra vedęs, turi darbą tarptautinėje kompanijoje ir aktyvų 

gyvenimą. Jo hobiai – fotografija, stalo žaidimai ir kelionės.  

Tomui nuo mažens buvo sunku rišliai reikšti mintis, kalbėti. Jis turėjo sensorinių 

iššūkių, dėl sunkaus elgesio buvo lavinamas namuose. Vaikinas ir šiandien jautrus 

garsams bei jaučia nuolatinį stresą, bet jis puikus pavyzdys, kaip galima sėkmingai 

gyventi, turinti autizmo spektro sutrikimą, jam suaugus diagnozė patikslinta – 

Aspergerio sindromas su autizmu.  

Tomas jau pusę metų važinėja po Lietuvą ir susitikinėja su tėvais bei specialistais, 

pasakodamas, kaip sėkmingai galima gyventi turint tokią diagnozę ir kiek sunkumų 

teko išgyventi iki tol. 



 

 

 

PERTRAUKA   (11:30 – 12:30 val.) 

 

 

II DALIS. Diagnostika ir ankstyvoji reabilitacija Lietuvoje 

 

10:00 – 10:15 
Daina Šiekštelytė Valkerienė – asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė 

„Pagalba vaikams, turintiems ASS, ir jų šeimoms Lietuvoje“ 

  

10:15 – 10:30 

Rūta Buivydaitė – Oksfordo universiteto doktorantė 

„Tėvų patiriamo streso auginant vaiką (-us) su neurologiniu vystymosi sutrikimu 

vertinimas Lietuvoje“ 

  

10:30 – 10:45 
Algirdas Šešelgis – SAM viceministras 

„Valstybės pagalba sveikatos priežiūros srityje: esama situacija ir naujovės“ 

  

10:45 – 11:00 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas 

„Iššūkiai ir procesai, kuriantys kokybišką ir įtraukiančią švietimo sistemą ypatingų 

ugdymosi poreikių vaikams“ 

  

11:00 – 11:30 DISKUSIJA 

12:30 – 12:50 
Dr. Urtė Neniškytė – neuromokslininkė 

„Autistiškos smegenys neuromokslininko akimis“ 

  

12:50 – 13:05 

Dr. Jovita Petrulytė – Vaiko raidos centro vadovė, Santaros klinikos, Vaikų 

ligoninė 

„Psichomotorinio raidos tikrinimo svarba ankstyvam autizmo spektro sutrikimų 

išaiškinimui“ 

  

13:05 – 13:20 

Prof. Sigita Lesinskienė – VU Medicinos Fakultetas, Klinikinės medicinios 

instituto Psichiatrijos klinikos vadovė 

„Kompleksinės pagalbos principai mokyklinio amžiaus vaikams su autizmo spektro 

sutrikimais“ 

  

13:20 – 13:35 

Gyd. Indrė Bakanienė – LSMU ligoninės Kauno klinikos filialas Vaikų 

reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ 

„Autizmas. Gydyti ar ugdyti? Įrodymais pagrįsti metodai ir praktikos“ 

  

13:35 – 13:50 

Psichologė Aistė Urbonavičė ir logopedė - spec. pedagogė Aušra Šlečkienė – 

LSMU Kauno klinikų filialo vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ 

„Terapinis ugdymas. Geroji patirtis“ 



 

 

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome užsiregistruoti užpildant anketą: 

https://sam.lrv.lt/apklausos/registracija-i-konferencija-autizmas 

 

13:50 – 14:05 

Doc. dr. Audronė Prasauskienė – Vaikų reabilitacijos klinika, LSMU 

„Paslaugų autizmo diagnozę turintiems vaikams prieinamumas ir kokybė. Mitai ir 

tikrovė“ 

  

14:05 – 14:20 
Gyd. Rūta Praninskienė – Santaros klinikų Vaikų neurologijos klinikos vadovė 

„PANDAS ir autizmas“ 

  

14:20 – 14:35 
Eglė Steponėnienė – VšĮ „Sėkmingi vaikai“ įkūrėja 

„ABA terapijos taikymas ASS turintiems – kelias į sėkmingą ateitį“. 

  

14:35 – 15:00 DISKUSIJA 

https://sam.lrv.lt/apklausos/registracija-i-konferencija-autizmas
https://sam.lrv.lt/apklausos/registracija-i-konferencija-autizmas

