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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI 
SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 

 
2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313 

Vilnius 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 

straipsnio 1 dalimi, 
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
(pridedama). 

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį. 
 
 
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  RAIMONDAS ŠUKYS 
 



 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro 
2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 
redakcija) 

 
 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI 

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši higienos norma nustato pagrindinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimus. 
2. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, 

statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, naudojantiems statinius ir (ar) patalpas, 
kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, švietimo 
teikėjams, vykdantiems ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, jų 
steigėjams bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. 

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos: 
3.1. Lauko vaikų darželis (toliau – lauko darželis) – švietimo teikėjas, kuris 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą vykdo lauke. 
3.2. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme [13.1] ir Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme [13.11].  
Punkto pakeitimai: 
Nr. V-913, 2020-04-17, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08196 
 

4. Švietimo teikėjas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti 
tik teisės akto [13.16] nustatyta tvarka gavęs leidimą-higienos pasą. 

5. Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) 
formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo 
režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei šioje higienos normoje nustatytas vaiko ugdymo 
sąlygas. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant šioje higienos normoje pagal amžiaus 
grupes nurodyto vaikų skaičiaus: 

5.1. grupėse nuo gimimo iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai; 
5.2. nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų; 
5.3. nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; 
5.4. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų; 
5.5. nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai; 
5.6. nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų; 
5.7. nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų; 
5.8. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų; 
5.9. vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis 

judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų 
ar kompleksinę negalią vaikas, ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje 
ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 5.1–5.8 papunkčiuose nustatytas grupės 
vaikų skaičius; 


