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Įvadas į seminarą



 Sveikatos apsaugos ministerija

 Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

 Savivaldybė (-ės)

 Visuomenės sveikatos biuras (-ai)

 Visuomenės sveikatos specialistas (-ai) konkrečioje 
mokykloje

Sveikatos priežiūra mokykloje
(valstybės deleguota funkcija):

pagrindiniai veiklos dalyviai



 Kokybiškos, aukštą pridėtinę vertę kuriančios
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos mokykloje
visose savivaldybėse;

 Vieninga visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio
sveikatos priežiūrą mokykloje, praktika taikant teisės
aktų reikalavimus;

 Gerosios praktikos sklaida principu „bendraamžis
bendraamžiui“.

 Visuomenės sveikatos specialistas mokykloje – sveikatos
stiprinimo veiklos mokykloje lyderis.

Veiklos koordinavimo tikslai



 Būtini (labai reikalingi) ne mažiau kai 1-2
kasmetiniai koordinatorių susitikimai vieningos
praktikos formavimui

Savivaldybių visuomenės sveikatos 
biurų sveikatos priežiūros 

mokyklose koordinatorių lūkesčiai
(2018-05-16 apklausos rezultatai)



Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro

Vaikų sveikatos skyriui

Vedėja Daiva Žeromskienė

Vedėjos pavaduotoja Diana Aleksejevaitė

Tel. (85) 236 0943

daiva.zeromskiene@smlpc.lt

diana.aleksejevaite@smlpc.lt

Dėl sveikatos priežiūros 
mokyklose veiklos tobulinimo 

siūlymus teikti 



Visuomenės sveikatos biurų geroji 
patirtis: Klaipėdos rajono atvejis



Teisėkūros aktualijos



 45. Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto
pratybas, varžybas, turi užtikrinti......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.

Lietuvos higienos normos HN 20:2018 
,,Neformaliojo vaikų švietimo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ projektas 

(teikiamas tvirtinti) Įsigalios 2018-09-01



Rengiami HN pakeitimų projektai,
kurie planuojama, kad įsigalios

2018-09-01



 75. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad
mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto
[11.9] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko
sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [11.15], išduotą ne
anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis
mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi
pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Šio punkto nuostatos
netaikomos ligoninių mokykloms.

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“



 79. Priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais 
metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia 
vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [13.9].

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“



 11. Mokiniai iki 18 metų mokytis pagal pirminio profesinio
mokymo programą priimami tik teisės akto [12.7]
nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę įstaigai
Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio
medicininę pažymą (forma Nr. 086/a) [12.6]. Kitais metais
ir vėliau kasmet mokiniai iki 18 metų įstaigos vadovo
įgaliotam asmeniui turi pateikti Vaiko sveikatos
pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [12.8], išduotą ne
anksčiau kaip prieš metus.

Lietuvos higienos norma HN 102:2011 
„Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio 
mokymo programą. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“



HN 21:2017; HN 75:2016; HN 102:2011 
pakeitimų  konkrečios formuluotės 
šiuo metu rengiamos ir teisės aktų 

pakeitimų projektai bus teikiami 
derinti į  Teisės aktų projektų 
informacinę sistemą (TAPIS)

(www.lrs.lt)



 56. Į stovyklą priimami tik turintys Vaiko sveikatos
pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [4.7], išduotą ne anksčiau
kaip prieš metus, ar jo kopiją vaikai.

 Nauja redakcija (projektas)

 „…….dalyvautų tik sutartyje numačius prievolę tėvams
(globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie
profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo
sprendimu, mokinio dalyvavimas konkrečioje veikloje gali
turėti įtakos jo sveikatai.“

Lietuvos higienos norma HN 79:2010 
„Vaikų poilsio stovykla.

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“



Dėkojame už Jūsų indėlį stiprinant 
vaikų sveikatą


