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Neformaliojo vaikų švietimo programų

vykdymo bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai



VEIKLOS RŪŠYS, KURIOMS PRIVALOMAS LEIDIMAS-HIGIENOS

PASAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

 Ugdymo veikla: 

 ikimokyklinio ugdymo veikla,

 bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, 

 vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla,

 profesinių mokyklų ugdymo veikla, 

 aukštųjų mokyklų ugdymo veikla. 



LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ IŠDAVIMO TVARKĄ

REGLAMENTUOJA

Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu 

Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo 

taisyklių patvirtinimo“



LEIDIMĄ-HIGIENOS PASĄ PRIVALO

TURĖTI

 Paslaugas teikiantys fiziniai ir juridiniai 

asmenys privalo turėti leidimą-higienos pasą 

(toliau – LHP)

 Už veiklos sąlygas atsako veiklos vykdytojas

 LHP išduodamas konkrečiai veiklos vykdymo 

vietai (konkrečiam adresui)



 LHP turėjimas patvirtina, kad veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus

 LHP išduodamas neterminuotai



PAREIŠKĖJAS VISUOMENĖS SVEIKATOS

CENTRUI PATEIKIA

 nustatytos formos paraišką;

 fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio 

dokumento kopiją;

 dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis;

 patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma 

ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų 

(inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų 

brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas 

netaikomas nesudėtingiems statiniams).



LHP NEIŠDUODAMAS

 Jei numatomų naudoti ar naudojamų patalpų paskirtis 

neatitinka reikalavimų.

 Patalpų paskirtį reglamentuoja LR Statybos įstatymas, LR 

aplinkos ministro įstatymas reglamentuoja pastatų/patalpų 

grupes ir pogrupius

 Paskirtis vertinama pagal Registrų centro pažymėjimo 

duomenis

 Jei patalpų įrengimas neatitinka visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų.



PIRMAS ŽINGSNIS- TEISINGAI PASIRINKTI

TINKAMAS PATALPAS

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo 

veikla gali būti vykdoma tik atitinkamos paskirties 

pastatuose ar patalpose. Pagrindinė pastatų ar patalpų 

paskirtis reikalinga paslaugų teikimui yra mokslo.



IŠIMTYS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 202018 m. sausio 

24 d. Nr. 85 patvirtintame Statinio (jo patalpų) 

naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše yra 

numatytos išimtys, t.y. vaikų neformaliojo ugdymo 

paslaugos gali būti teikiamos ir viešbučių, 

administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų 

paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų 

paskirties bei neįrengus papildomo įėjimo.



Reikalavimus patalpoms ir asmenims, 

teikiantiems vaikų neformalųjį mokymą, 

reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-

633 patvirtinta Lietuvos higienos norma 

HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ 



TIKSLAS

 Užtikrinti sveikas bei sveikatai nekenksmingas ugdymo 

sąlygas



REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITYS

 Šios higienos normos reikalavimai privalomi

neformaliojo vaikų švietimo mokykloms ir formalųjį

švietimą papildančio ugdymo mokykloms, laisviesiems

mokytojams, kitiems švietimo teikėjams, vykdantiems

neformaliojo vaikų švietimo programas, asmenims,

projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems,

remontuojantiems statinius ir patalpas, kuriose

vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, bei

kontrolę vykdančioms institucijoms.



REIKALAVIMAI PATALPOMS

 Patalpoje, kurioje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo

programa, vienam mokiniui turi būti skiriamas ne

mažesnis kaip 1,7 kv. m plotas, o dailei skirtoje

patalpoje, kurioje dirbama stovint ir naudojama speciali

įranga (molbertai, skulptūriniai staliukai ir pan.) – 2,4 kv.

m.

 Individualiems užsiėmimams turi būti skiriamas ne

mažesnis kaip 6 kv. m plotas.



 Stalai ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį, kad

sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga

(sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio

sąnarius turi būti sulenktos 90º kampu, visa

pėda turi remtis į grindis; stalo aukštis turi būti

toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka

per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90º kampu).



Jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų 

švietimo programos, įrengtos mokiniams skirtos stacionarios 

kompiuterizuotos vietos, jos turi atitikti bendruosius darbo 

su kompiuteriu reikalavimus



 Jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo 
programos, įrengta sporto salė, atskirai moterims ir vyrams turi būti 
įrengti persirengimo kambariai, dušai. Dušo patalpoje dušo ragelių 
skaičius nustatomas pagal vienu metu sporto salėje sportuojančių 
mokinių skaičių – vienas dušo ragelis turi būti įrengiamas penkiems 
mokiniams.

 Persirengimo kambariuose turi būti įrengtos kabyklos arba spintelės 
drabužiams.

 Sporto salėje vienam sportuojančiam mokiniui turi būti numatytas 
ne mažesnis kaip 8,5 kv. m plotas, choreografijos užsiėmimams 
skirtoje patalpoje – 4 kv. m.

 Sporto salėje, choreografijos užsiėmimams skirtoje patalpoje turi 
būti tik numatytai veiklai reikalinga įranga ir inventorius, neturi būti 
pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos, keliančios pavojų mokinių 
sveikatai.

 Sporto salėje turi būti įrengtos radiatorių saugos priemonės, 
apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo atsitrenkus į juos. 
Sporto salėje, kurioje naudojamos pagalbinės priemonės 
(inventorius), galinčios kliudyti langą ar šviestuvą (pvz., kamuoliai 
ir pan.), langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dužimo.



 Jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų

švietimo programos, įrengtas baseinas, jo įrengimas ir

priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN

109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos

reikalavimai“



 Patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų

švietimo programos, turi būti įrengti atskiri tualetai

moterims ir vyrams. Jeigu vienu metu ugdoma iki 20

mokinių, tualetas gali būti bendras, tačiau tokiu atveju

tualeto patalpoje turi būti įrengtas ne daugiau kaip vienas

unitazas ir įrengtos užrakinamos ar užkabinamos tualeto

durys. Sanitarinių įrenginių skaičius skaičiuojamas pagal

maksimalų vienu metu ugdomų mokinių skaičių ir turi

būti ne mažesnis kaip 1 unitazas dvidešimčiai mokinių ir

1 praustuvas trisdešimčiai mokinių.

 Visi sanitariniai įrenginiai turi būti veikiantys ir

techniškai tvarkingi.



 Patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų

švietimo programos, grindų danga turi būti neslidi, lygi

(nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma

drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms.

 Tualetų ir, jeigu patalpose, kuriose vykdomos

neformaliojo vaikų švietimo programos, įrengti dušai,

dušų sienos ir grindys turi būti padengtos drėgmei ir

dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.



BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 Apšvietimas

 Mikroklimatas

 Vėdinimas

 Geriamo vandens tiekimas

 Triukšmas

 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija



UGDYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

REIKALAVIMAI

 Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto

pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų

tik pasitikrinę sveikatą

 Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo

programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose

dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams

(globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie

profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo

sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo

švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 Mokiniai techninių užsiėmimų metu turi būti aprūpinti

techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis ir, atsižvelgiant į

užsiėmimų pobūdį, asmeninėmis apsaugos priemonėmis.



Konsultacijos teikiamos 

 Tel. (8-37) 33 16 96

 El.paštu kaunas@nvsc.ltlt

www.nvsc.lt
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Ačiū už dėmesį


