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DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 79:2010 „VAIKŲ POILSIO STOVYKLA.
BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė susipažino su pateiktu derinti Lietuvos higienos normos
HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
projektu (toliau - Higienos normos projektas).
Sveikatos apsaugos ministerijos rašte nurodoma, kad Higienos normos projektas parengtas
siekiant įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą supaprastinti reikalavimus vaikų
vasaros stovykloms. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė abejoja, ar galiojantys sveikatos saugos
reikalavimai vaikų poilsio stovykloms yra lemiamas ribojantis veiksnys, kuris sąlygoja vaikų
poilsio stovyklų trūkumą ir, ar sprendimas liberalizuoti reglamentavimą paskatins vaikų poilsio
stovyklų veiklos plėtrą.
Įvertindama higienos normos keitimo tikslus, atsižvelgdama į teisės aktuose įtvirtiną vaiko
teisę būti sveikam bei į esamą situaciją dėl sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų užtikrinimo,
vaiko teisių apsaugos kontrolierė Higienos normos projektui teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Higienos normos projekte numatyta, kad norma taikoma vaikų poilsio stovyklų
paslaugoms. Higienos normos projekte vaikų poilsio stovykla apibrėžiama kaip institucija, teikianti
vaikams vasaros poilsio su apgyvendinimu paslaugas, siekiant užtikrinti laisvalaikio, saviraiškos
paslaugas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad organizuojant kitokio pobūdžio vaikų vasaros
poilsį (pavyzdžiui, laikiną poilsį ir maitinimą dienos metu) Higienos normos projekte numatyti
sveikatos saugos reikalavimai nebus taikomi. Vaiko teisių apsaugos kontrolierei kelia pagrįstų
abejonių, ar, patvirtinus Higienos normos projektą, bus užtikrinami sveikatos saugos reikalavimai,
organizuojant kitų formų vaikų poilsį. Siekiant išplėsti Higienos normos nuostatų taikymą,
siūlytina svarstyti galimybę patikslinti Higienos normos projekte vartojamą sąvoką „vaikų poilsio
stovykla“ arba išplėsti esamą sąvokų sąrašą ir atitinkamai kitų vaikų poilsio formų organizavimo
reglamentavimą. Taip pat pastebėtina, kad Higienos normos projekte yra naudojamas terminas
„stovykla“, nepateikiant šio termino sąvokos ar pan.
2. Siūlytina svarstyti galimybę Higienos normos projekte:
1) papildyti 7 punktą nuostata, kad stovyklos vadovas privalo raštu pranešti apie stovyklos
atidarymą teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai;
2) papildyti 8 punktą nuostata, įtvirtinant terminą, iki kada teritorinė visuomenės sveikatos
priežiūros įstaiga privalo atlikti kontrolę;
3) patikslinti 11.4 punkte vartojamą terminą „naudojimosi įranga“;
4) įtvirtinti reikalavimą dėl periodinio mikrobiologinių tyrimų atlikimo maudymosi vietose,
kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai, iki stovyklos veiklos pabaigos;
5) papildyti V skyrių reikalavimais dėl prieigos prie maudymosi vietų, kuriose nėra įteisinti
paplūdimiai;
6) įtvirtinti reikalavimą dėl draudimo naudoti dviaukštes lovas vaikams iki 10 metų amžiaus;
_______________________________________________________________________________________________________
Valstybės biudžetinė įstaiga, Barboros Radvilaitės g. 1, LT-01124 Vilnius, tel./faks. (8-5) 210 7176, El. paštas: vaikams@lrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188755327

2
7) siekiant išvengti galimų klaidų ar piktnaudžiavimo atvejų, rengiant valgiaraštį bei siekiant
skirti didesnį dėmesį vaikų mitybai, įtvirtinti reikalavimą dėl privalomo valgiaraščių derinimo su
visuomenės sveikatos centru, kurio teritorijoje yra stovykla;
8) papildyti X skyrių reikalavimais dėl smėlio keitimo smėlio dėžėse, jeigu jos įrengtos;
9) įtvirtinti rekomendaciją dėl dienos miego vaikams, jeigu stovykloje yra vaikų, jaunesnių
nei 8 metai;
9) įtvirtinti nuostatą, draudžiančią į stovyklą priimti vaikus, neturinčius nustatytos formos
medicininės pažymos;
10) 56 punkte įtvirtinti trumpesnį Vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) išdavimo
terminą. Higienos normos projekte numatyta, kad Vaiko sveikatos pažymėjimas ar jo kopija turi
būti išduota ne anksčiau kaip prieš metus. Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė pasinaudoti
praėjusiems mokslo metams išduotu Vaiko sveikatos pažymėjimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys,
kad per minėtą laikotarpį Vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta informacija gali būti
neinformatyvi ir iš esmės neatspindėti realios vaiko sveikatos būklės;
11) XI skyrių papildyti nuostatomis dėl saulės procedūrų ir maudymosi trukmės;
12) Higienos normos projektą papildyti nuostatomis dėl pagrindinių zonų stovyklos
teritorijoje, reikalavimų joms;
13) patikslinti Higienos normos projekte vartojamas abstrakčias sąvokas/nuorodas (nenaudoti
jų), siekiant išvengti skirtingo praktinio įgyvendinimo, aiškinimo.
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