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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC) Klaipėdos departamentas, atsakydamas į Jūsų paklausimą, pagal kompetenciją teikia 

atsakymą.  

Informuojame Jus, kad reikalavimai dėl vaikų veiklos organizavimo lauke ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje yra nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 75:20161. Lietuvos higienos normos 

HN 75:20161 85 punkte yra nurodyta, kad vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia 

riziką vaikų sveikatai, t.y. aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte2 nustatytas normas. 
Pažymime, kad Lietuvos higienos normoje HN 75:20161 nėra reglamentuota, kad tėvų 

sprendimu ar sutikimu vaikai gali būti nevedami į lauką, tačiau nereikėtų pamiršti ir kitų Lietuvos higienos 

normos HN 75:20161 reikalavimų (patalpų valymo, vėdinimo ir pan.), kurie gali būti vykdomi vaikams 

nesant patalpose.  

Kietosios dalelės – sveikatai kenkiantis oro teršalas, darantis poveikį gyventojų centrinei 

nervų sistemai, gali dirginti akių, nosies ir gerklės gleivinę, sukelti kvėpavimo sutrikimus bei daryti įtaką  

širdies ir kraujagyslių ligų paūmėjimui. Oro taršai ypač jautrūs kūdikiai ir vaikai iki 5 metų amžiaus, 

nėščios moterys, vyresnio amžiaus asmenys. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, informuojame Jus, kad, esant padidėjusiai oro taršai, 

rekomenduojama nevesti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurios išsidėsčiusios prie judrių gatvių, vaikų į 

lauką, ugdymo procesą organizuoti uždarose patalpose, sutrumpinti vaikų buvimo lauke laiką, 

neorganizuoti judrių žaidimų lauke ir pan.  

 

 

 

Klaipėdos departamento direktorius                                                                 Raimundas Grigaliūnas                            

 

L. Ivašauskaitė, tel. (8 46) 48 50 92, el. p. lina.ivasauskaite@nvsc.lt 

 
1 Lietuvos higienos norma HN 75:2016„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 75:2016). 
2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. 

įsakyme Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”. 
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