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Vaikų, turinčių kalbos ir (ar) kalbėjimo sutrikimų, pasiskirstymas pagal sutrikimų grupes 2022 m. rugsėjo mėn. 
Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
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vaikai
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raida (kalbos) 
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neišsivystymas    

73
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kalbos 

neišsivystymas 

46
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neišsivystymas 

23



 

 4 

Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, pasiskirstymas pagal amžių 2022 m. rugsėjo mėn. 

          

  

G
im

ę 
20

16
m

. 
(5

-6
 m

.)
Nežymus kalbos 
neišsivystymas 31 atvejai

10 iš jų po įvykusio 
pokyčio

1 iš jų kartu su 
kalbėjimo sutrikimu

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 7 atvejai

1 iš jų po įvykusio 
pokyčio

Žymus kalbos 
neišsivystymas 1 atvejis

Fonologinis 
sutrikimas 73 atvejai

14 iš jų po įvykusio 
pokyčio

Fonetinis sutrikimas 9 atvejai

Sulėtėjusi raida 
(kalbos) 3 atvejai

Sklandaus kalbėjimo 
sutrikimas 2 atvejai

1 iš jų kartu su 
kalbos sutrikimu

G
im

ę 
20

18
m

.
(3

-4
 m

.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 14 atvejų

1 iš jų po įvykusio 
pokyčio

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 17 atvejų

1 iš jų po įvykusio 
pokyčio

Žymus kalbos 
neišsivystymas 10 atvejai

Fonologinis sutrikimas 11 atvejų

Fonetinis sutrikimas 1 atvejis

Sulėtėjusi raida (kalbos) 3 atvejai

G
im

ę 
20

19
m

. 
(2

-3
 m

.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 4 atvejai

Žymus kalbos neišsivystymas 9 atvejai

Sulėtėjusi raida (kalbos) 6 atvejai

125 
vaikai 56 

vaikai 

19 
vaikų 

G
im

ę 
20

17
m

.
(4

-5
 m

.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 28 atvejai

9 iš jų po įvykusio 
pokyčio

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 18 atvejų

4 iš jų po įvykusio 
pokyčio

Žymus kalbos 
neišsivystymas 3 atvejai

Fonologinis kalbos 
sutrikimas 31 atvejis

10 iš jų po įvykusio 
pokyčio

2 iš jų kartu su 
kalbėjimo sutrikimaisFonetinis kalbėjimo 

sutrikimas 7 atvejai

Sulėtėjusi raida 
(kalbos) 4 atvejai

Sklandaus kalbėjimo 
sutrikimas 3 atvejai

2 iš jų kartu su 
kalbos sutrikimu

92 
vaikai 
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Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pasiskirstymas pagal vaiko gimimo metus 
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3 atvejais 
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ir kalbėjimo 

sutrikimai. 



 

 6 

1-ą kartą paskirtos švietimo pagalbos vaikams, turintiems kalbos ir/ar kalbėjimo sutrikimų, gimusiems 2016 metais, 
analizė 
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1-ą kartą paskirtos švietimo pagalbos vaikams, turintiems kalbos ir/ar kalbėjimo sutrikimų, gimusiems 2017 metais, 
analizė 
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1-ą kartą paskirtos švietimo pagalbos vaikams, turintiems kalbos ir/ar kalbėjimo sutrikimų, gimusiems 2018 metais, 
analizė 
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1-ą kartą paskirtos švietimo pagalbos vaikams, turintiems kalbos ir/ar kalbėjimo sutrikimų, gimusiems 2019 metais, 
analizė 
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Marijampolės savivaldybės 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

duomenys 
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 
 

   

 

  23 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas 
(atvejų skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta 

logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2016 m.            
(2 vaikai)

2020 m.            
(3-4 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2021 m.

(4-5 m.)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (1)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2017 m.               
(9 vaikai)

2021 m. 

(3-4 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(2)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (3)

2022 m.

(4-5 m.)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(2)

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba 

(amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2018 m.         
(8 vaikai)

2022 m.

(3-4 m.)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (1)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(4)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Sutrikimas 
(atvejų 

skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta 

logopedo 
pagalba 
(amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2019 m.           
(4 vaikai)

2022 m.         
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(4)
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ 
 

   

 

  11 
vaikų, turinčių kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų Sutrikimas (atvejų 

skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba 

(amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2016 m.            
(6 vaikai)

2020 m.            
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(2)

2021 m.

(4-5 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (2)

2022 m.   

(5-6 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (2)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2017 m.         
(5 vaikai)

2021 m.

(3-4 m.)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (1)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2022 m.

(4-5 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (1)
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Patašinės universalus daugiafunkcis centras 
  

2 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2019 m.           
(2 vaikai)

2022 m.         
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (2)

8 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas 
(atvejų skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta 

logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2016 m.           
(7 vaikai)

2021 m.         
(4-5 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (1)

2022 m.         
(5-6 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (6)
Sutrikimas 

(atvejų skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta 

logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2018 m.           
(1 vaikai)

2022 m.         
(3-4 m.)

Fonologinis kalbos 
sutrikimas (1)
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ 
   

  33 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba 

(amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2016 m.            
(10 vaikų)

2020 m.            
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2021 m.

(4-5 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(4)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(2)

2022 m.   

(5-6 m.)

Fonologinis 
kalbos sutrikimas 

(3)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2017 m.         
(13 vaikų)

2020 m.

(2-3 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2021 m.

(3-4 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(2)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2022 m. 

(4-5 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(2)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Sklandaus 
kalbėjimo 

sutrikimas (1)

Fonologinis 
kalbos sutrikimas 

(3)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2018 m.            
(10 vaikų)

2021 m.

(2-3 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2022 m.   

(3-4 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (1)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

8 atvejams jau įvykęs pokytis. 
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ 
 

  

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą 
kartą 

paskirta 
logopedo 
pagalba 
(amžius)

Gimimo 
metai (vaikų 

skaičius)

2016 m.           
(21 vaikų)

2019 m.         
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (2)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (1)

2020 m. 

(3-4 m.)

Fonologinis kalbos 
sutrikimas (4)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (5)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (1)

2021 m. 

(4-5 m.) Nežymus kalbos 
neišsivystymas (1)

2022 m.

(5-6 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (2)

Fonologinis kalbos 
sutrikimas (2)

Sklandaus kalbėjimo 
sutrikimas (1)

Sulėtėjusi raida (kalbos) 
(1)

55 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą 
kartą 

paskirta 
logopedo 
pagalba 
(amžius)

Gimimo 
metai (vaikų 

skaičius)

2017 m.           
(20 vaikų)

2020 m.         
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (2)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (2)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (3)

2021 m. 

(3-4 m.)

Sulėtėjusi raida (kalbos) 
(2)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (3)

2022 m. 

(4-5 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (2)

Sulėtėjusi raida (kalbos) 
(1)

Fonologinis kalbos 
sutrikimas (4)

22 atvejais jau yra 
įvykęs pokytis. 
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ 

 

  

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2018 m.            
(10 vaikų)

2021 m.

(2-3 m.)

Sulėtėjusi raida 
(kalbos) (1)

2022 m.   

(3-4 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (2)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(4)

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2019 m.         

(4 vaikai)

2022 m.   

(3-4 m.)

Sulėtėjusi 
raida (kalbos) 

(2)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(3)



 

 17 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2016 m.           
(12 vaikų)

2020 m.         
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (1)

Fonologinis 
kalbos sutrikimas 

(1)

2021 m.
(4-5 m.)

Fonologinis 
kalbos sutrikimas 

(1)

2022 m. 
(5-6 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(4)

Fonologinis 
kalbos sutrikimas 

(4)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (1) 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2017 m. 
(12 vaikų)

2021 m.
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (1)

2022 m. 
(4-5 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Fonologinis 
kalbos sutrikimas 

(7)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (3) 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2018 m.           
(12 vaikų)

2022 m. 
(3-4 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (7)

Sutrikimas 
(atvejų skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta 

logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2019 m.
(3 vaikai)

2022 m. 
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (3)

Jau įvykęs pokytis 4 atvejams. 

Pagalba neteikiama 20 atvejų. 
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2016 m. 
(22 vaikai)

2019 m. 

(2-3 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (1)

2020 m. 
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(4)

2021 m. 
(4-5 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2022 m. 
(5-6 m.)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (13)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (3)

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba 

(amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2017 m. 
(1 vaikas)

2021 m.
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos neišsivystymas (1)

Jau įvykęs pokytis 7 atvejams. 
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 
 

  

36 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius)
2016 m. 
(15 vaikų)

2021 m.
(4-5 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (1)

2022 m. 

(5-6 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas 

(6)

Fonetinis 
kalbėjimo 

sutrikimas (2)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas 
(6)

Sklandaus 
kalbėjimo 
sutrikimas 

(1)

5 atvejais jau įvykęs pokytis. 

3 atvejais nustatyti kalbos ir 
kalbėjimo sutrikimai. 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2017 m. 
(15 vaikų)

2020 m.
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2021 m. 
(3-4 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2022 m. 
(4-5 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (3)

Vidutinis 
kalbos 

neišsivystymas 
(3)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas 
(6)

Sklandaus 
kalbėjimo 
sutrikimas 

(2)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2018 m. 
(6 vaikai)

2021 m.
(2-3 m.)

Žymus kalbos neišsivystymas 
(1)

2022 m. 
(3-4 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas 

(3)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(2)
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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ 
 

  

26 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2016 m. 
(11 vaikų)

2020 m.
(3-4 m.)

Nežymus 
kalbos 

neišsivystymas 
(1)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas 
(1)

2021 m. 

(4-5 m.)

Nežymus 
kalbos 

neišsivystymas 
(5)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (1)

2022 m. 
(5-6 m.)

Vidutinis 
kalbos 

neišsivystymas 
(1)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas 
(2)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2017 m. 
(8 vaikai)

2021 m.
(3-4 m.)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (2)

2022 m. 

(4-5 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)
Nežymus kalbos 

neišsivystymas (5)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2018 m. 
(6 vaikai)

2021 m.
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

2022 m. 
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas 

(1)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (2)

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2019 m. 
(1 vaikas)

2022 m.
(2-3 m.)

Žymus kalbos neišsivystymas (1)
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Marijampolės savivaldybės 
bendrojo ugdymo įstaigų 

duomenys 
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Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igliaukos A.Matučio gimnazija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

9 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2016 m. 
(4 vaikai)

2022 m.    

(5-6 m.)

Nežymu kalbos 
neišsivystymas (2)

Fonetinis 
sutrikimas (1)

Fonologinis kalbos 
sutrikimas (1)

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2016 m. 
(4 vaikai)

2021 m. 

(4-5 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (1)

2022 m.     
(5-6 m.)

Fonetinis kalbos 
sutrikimas(1)

Fonologinis 
kalbos 

sutrikimas (1)
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Igliaukos A.Matučio gimnazija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liudvinavo K. Borutos gimnazija 
 

 

  

 
  

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2017 m. 
(5 vaikai)

2020 m.
(2-3 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (1)

2021 m. 
(3-4 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (1)

Nežymus kalbos 
neišsivystymas (2)

2022 m. 
(4-5 m.)

Fonetinis  kalbos 
sutrikimas (1)

8 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2016 m. 
(3 vaikai)

2021 m. 

(4-5 m.)

Žymus kalbos 
neišsivystymas (1)

2022 m.     
(5-6 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (1)

Fonologinis kalbos 
sutrikimas (1)
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Liudvinavo K. Borutos gimnazija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų skaičius) 2017 m. 
(3 vaikai)

2021 m. 
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos 
neišsivystymas (2)

2022 m. 
(4-5 m.)

Fonetinis  kalbos sutrikimas 
(1)

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2018 m. 
(1 vaikas)

2022 m. 
(3-4 m.)

Vidutinis kalbos neišsivystymas (1)
Sutrikimas (atvejų 

skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2019 m. 
(1 vaikas)

2022 m.
(2-3 m.)

Žymus kalbos neišsivystymas (1)

4 atvejais jau įvykęs 
pokytis. 
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Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazija 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės mokykla – daugiafunkcis centras „Žiburėlis“ 
 

 

  

 
  

6 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba (amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2016 m. 
(6 vaikai)

2022 m.    

(5-6 m.)

Fonologinis kalbos sutrikimas 
(6)

9 
vaikai, turintys kalbos 

ir/ar kalbėjimo 
sutrikimų 

Sutrikimas (atvejų skaičius)
Pirmą kartą paskirta 

logopedo pagalba 
(amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2016 m. 

(2 vaikai)

2019 m.         
(2-3 m.)

Sulėtėjusi raida (kalbos) (1)

2021 m. 

(4-5 m.)
Sulėtėjusi raida (kalbos) (1)
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Marijampolės mokykla – daugiafunkcis centras „Žiburėlis“ 

 

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba 

(amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2017 m. 
(1 vaikas)

2021 m. 
(3-4 m.)

Sulėtėjusi raida (kalbos) (1) Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą paskirta 
logopedo pagalba 

(amžius)

Gimimo metai (vaikų 
skaičius)

2018 m. 
(2 vaikai)

2022 m. 
(3-4 m.)

Sulėtėjusi raida (kalbos) (2)

Sutrikimas (atvejų 
skaičius)

Pirmą kartą 
paskirta logopedo 
pagalba (amžius)

Gimimo metai 
(vaikų skaičius)

2019 m. 
(4 vaikai)

2022 m.
(2-3 m.)

Sulėtėjusi raida (kalbos) (4)
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