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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ 

NAUDOJIMOSI BASEINU TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės vaikų lopšelio darželio ,,Vaivorykštė’’ (toliau – lopšelis-darželis) 

naudojimosi baseinu tvarka (toliau-tvarka) nustato privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, 

teises, pareigas ir atsakomybę.  

2.  Tvarka parengta vadovaujantis:  LR 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“ (LR sveikatos 

apsaugos  ministro 2020-05-01), Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. Liepos 

12 d. įsakymo NR.V-572 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN109:2005,, Baseinai. Įrengimo ir 

priežiūros saugos sveikatai reikalavimai patvirtinimo pakeitimo“. 

3. Lopšelio-darželio baseinas – tai baseinas, kuriame vyksta neformaliojo ugdymo  plaukimo 

užsiėmimai lopšelio darželio vaikams. 

4. Baseino lankytoju (toliau - Lankytojas) laikomas  asmuo (vaikas) ir tėvai  jei vaikui 

reikalinga kito asmens priežiūra, kuris naudojasi baseino teikiama paslauga.  

5. Taisyklės yra privalomos visiems Lankytojams, su jomis  supažindinami baseino, grupių 

darbuotojai, tėvai ir atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nevykdymo.  

6. Prieš pradėdami lankyti baseiną, visi tėvai-globėjai pateikia prašymą Įstaigos direktoriui. 

 

II. NAUDOJIMOSI BASEINU REIKALAVIMAI 

7. Užsiėmimai baseine vyksta pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą  tvarkaraštį, juos veda 

neformaliojo ugdymo mokytoja (plaukimui) ar kitas reikiamą kvalifikaciją turintis specialistas 

direktoriaus įsakymu. Plaukimo mokytojas  kiekvieną dieną pildo vaikų lankomumą elektroniniame 

dienyne ,,Mūsų darželis‘‘. 

8. Vienu metu baseinu naudotis gali 7- 10 vaikų.  

9. Lankytojams draudžiama:  

9.1. lankytis  sergant epilepsija, sunkia diabeto forma, sunkia bronchinės astmos forma, 

infekcinėmis, virusinėmis ar kitais  odos grybeliniais susirgimais, akių ir ausų ligomis, alergija, 

asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens 

ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei; 

9.2. naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatinius rūbus) ar be 

jų;  

9.3. vaikams iki 3 metų naudotis baseino paslaugomis be specialių daugkartinio naudojimo 

maudymosi sauskelnių; 

9.4. be plaukimo instruktoriaus leidimo lipti į vandenį; 

9.5. palikti vaikus be priežiūros (jei užsiėmimuose dalyvauja tėvai); 

9.6. šokinėti, nardyti į vandenį nuo baseinų kraštų be mokytojo leidimo; 

9.7. įlipti į baseiną ar išlipti iš jo ne tam skirtose vietose;  

9.8. gadinti inventorių;  

9.9. sukelti  situacijas pavojingas sau ir kitiems vaikams;  



9.10. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti 

kitiems; 

9.11. kramtyti kramtomąją gumą; 

9.12.fotografuoti ar filmuoti, kabinti reklaminius plakatus ar kitą informaciją be įstaigos 

administracijos raštiško leidimo (jei užsiėmimuose dalyvauja tėvai). 

10. Ugdytiniai į baseiną įleidžiami pagal  suderintą tvarkaraštį. 

11. Baseino patalpose  viršutinius drabužius turi palikti rūbinėse, specialiai tam skirtose 

spintelėse; 

12. Ugdytiniai privalo turėti maudymosi kostiumą, plaukimo kepuraitę, rankšluostį,  plaušinę. 

Vaikus plukdantys suaugusieji turi dėvėti dušo ar plaukimo kepuraitę. Vaikai turi dėvėti maudymosi 

kepuraitę ir plaukimo akinius. Jaunesni nei 3 metų bei vyresni vaikai, jeigu savarankiškai nesinaudoja 

tualetu, privalo dėvėti specialias daugkartinio naudojimo maudymosi sauskelnes.  

13. Rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius nusisegti prieš 

einant į baseiną ir palikti grupėje.  

14. Lankytojai, prieš eidami į vandens zoną privalo švariai nusiprausti duše (padeda baseino 

valytoja, bendrosios praktikos slaugytoja, mokytojos padėjėja), apsirengti maudymosi kostiumėlį. 

15. Pasinaudojus tualetu būtina vandeniu ir muilu apsiprausti duše ir nusiplauti rankas.  

16. Pasinaudojęs baseinu Lankytojas turi nusiprausti vandeniu po dušu, sausai nusišluostyti, 

nusausinti maudymosi kostiumėlį/glaudes. Į persirengimo kambarį ugdytinis turi ateiti sausas (padeda 

baseino valytoja, bendrosios praktikos slaugytoja, mokytojos padėjėja). 

17. Persirengimo kambaryje Lankytojas išsidžiovina plaukus. (padeda baseino valytoja, 

bendrosios praktikos slaugytoja, mokytojos padėjėja). 

 

III. BASEINO, BASEINO PATALPŲ, ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI 

18. Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, valomi pagal lopšelio–

darželio baseino patalpų valymo ir dezinfekavimo planą, patvirtintą direktroiaus 2013-10-08 įsakymu 

Nr. V-114. 

19. Duše, prausykloje, tualete esantys įrenginiai valomi ir dezinfekuojami kasdien. 

20. Po kiekvienos grupės vaikų apsilankymo baseine yra išvalomos, dezinfekuojamos ir 

vėdinamos patalpos. 

21. Informacija apie baseino vandens ir patalpos, kurioje įrengtas baseinas, temperatūrą turi 

būti pateikta viešai. 

22. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį atliekami mikrobiologiniai vandens tyrimai ir vieną kartą 

per metus atliekami geriamojo vandens tyrimai. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

23. Už lankytojus, kai nedalyvauja tėvai/globėjai, atsako tuo metu užsiėmimus vedantis 

plaukimo mokytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, lydintys iš grupių asmenys, (mokytojai ar  

mokytojų padėjėjai). 

24. Lopšelis-darželis turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias 

taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę lopšelio-darželio 

bendruomenei ir/ar kitiems ugdytiniams. 

25. Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę pareikalauti ugdytinių, pažeidusių taisykles, palikti 

baseino patalpas.  

26. Drausminės atsakomybės sprendimą dėl  sutarties nutraukimo priima lopšelio-darželio 

direktorius.  

27. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai, su lopšeliu-

darželiu pasirašę ugdymo sutartį.  



28. Lankytojas, patyręs žalą, padarytą savo sveikatai ir /arba turtui, privalo nedelsiant kreiptis į 

lopšelio-darželio administraciją ir informuoti jį apie įvykio vietą, laiką bei aplinkybes, įvykį mačiusius 

asmenis. Nesilaikant šio taisyklių punkto reikalavimų, lankytojų pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai 

ir/ar turtui nenagrinėjamos.  

29. Lopšelis-darželis už Lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą 

tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių 

Lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos 

informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.  

30. Įvykus nelaimingam atsitikimui baseino darbuotojai (plaukimo mokytoja, bendrosios 

praktikos slaugytoja ar kitas esantis suaugęs darbuotojas) tuojau pat teikia pirmą pagalbą, 

informuoja administraciją, praneša tėvams, kviečia greitąją pagalbą Tel. Nr. 112.  

31. Pasikeitus sąlygoms tvarka gali būti keičiama. 

 

 

 

_______________________________ 

 


