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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja pirmosios 

pagalbos organizavimą, teikimą ir atsakomybę Tauragės Tarailių progimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

2. Aprašą įgyvendina progimnazijos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 

3. Tarailių progimnazijos ikimokyklinio ugdymo (toliau tekste – ikimokyklinis ugdymas) 

pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau tekste – aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 ”Dėl 

sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, 

pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2008-02-24 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašas“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 

d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos 

nuostatų“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-

69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo 

tvarkos aprašas“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio 

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio veiklą Švietimo įstaigoje, 

kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymai ir kiti teisės aktai. 



 

II SKYRIUS 

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO EIGA 

  

5. Kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei į įvykio vietą 

(grupę, koridorių ar kiemą) skubiai kviečiamas mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas. Jei sveikatos priežiūros specialistas mokykloje įvykio metu nedirba, pirmąją pagalbą 

susirgusiam ar patyrusiam traumą privalo suteikti įvykio vietoje arba arčiausiai jo esantis mokytojas 

arba mokytojo padėjėjas. 

6. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, iškviečiama greitoji medicininė pagalba 

(toliau – GP). GP kviečiama tik tada, kai nukentėjusiajam  prireikia skubios pagalbos, kai staiga iškyla 

reali grėsmė jo sveikatai, gyvybei. Įvertinus, kad vaiko gyvybei gresia pavojus, GP kviečia pagalbą 

teikiantysis arba kitas šalia jo esantis asmuo. GP būtina kviesti šiais atvejais: 

 nukentėjusysis nesąmoningas; 

 sunkiai kvėpuoja, dūsta; 

 jaučia diskomfortą, skausmą ar spaudimą krūtinėje, kuris trunka ilgiau kaip 5 min. arba 

kartojasi; 

 labai kraujuoja; 

 vemia ar kosti krauju; 

 jaučia nepraeinantį spaudimą ar skausmą pilve; 

 esant traukuliams; 

 skundžiasi stipriu galvos skausmu arba neaiškiai kalba; 

 įtarus apsinuodijimą; 

 įtarus galvos, kaklo ar nugaros sužeidimus; 

 įtarus kaulų lūžius. 

7. Nedelsiant apie įvykį telefonu informuojami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), žodžiu 

informuojamas progimnazijos direktorius. Tėvus (globėjus, rūpintojus) ir progimnazijos direktorių 

informuoja įvykio vietoje arba arčiausiai jo esantis mokytojas arba mokytojo padėjėjas. 

8. Susisiekus su tėvais, jei vaiko gyvybei negresia pavojus, jie patys apsprendžia tolimesnius 

pagalbos veiksmus. Rekomenduojama vaiką nugabenti į gydymo įstaigą detalesnei apžiūrai. Kol 

laukiama, kada tėvai atvyks į ugdymo įstaigą, nuketėjusiajam suteikiama pirminė pagalba.  

Tuo atveju, jei nepavyksta susisiekti su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), kitos grupės 

mokytojas bando susiekti su kitais vaiko artimaisiais (pilnamečiu broliui, mokinio senele ir kt.). Tuo 

metu, visą laiką, kol bandoma susisiekti su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ar kitais artimaisiais, 

jam suteikiama pirminė pagalba.  



 

9. Jei vaiko gyvybei iškilo reali grėsmė, skubiai kviečiama GP, informuojami tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ar kiti artimieji, kurie atvykę į mokyklą kartu su GP lydi vaiką į gydymo įstaigą arba 

pasitinka vaiką GP priimamajame. Visą laiką, kol bandoma susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ar kitais artimaisiais, arba laukiama GP, vaikui suteikiama pirminė pagalba. 

 Kai vaiko gyvybei gresia realus pavojus, o su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar kitais artimaisiais 

nepavyksta susisiekti, arba jie negali atvykti, vaikas vienas gabenamas greitosios pagalbos 

automobiliu į gydymo įstaigą.  

10. Sunegalavęs vaikas į namus yra išleidžiamas, kai į ugdymo įstaigą atvyksta tėvai (globėjai, 

rūpintojai).  

11. Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami progimnazijoje ir tam 

pritaikomos prevencinės priemonės.  

12. Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir kiti darbuotojai vadovaujasi pirmosios 

pagalbos atmintine:  

12.1. Mokytojas, kurio akivaizdoje sutriko vaiko sveikata, privalo:  

 Mokyklos darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję 

žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti 

sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Todėl pedagogai taip pat privalo mokėti teikti pirmąją 

pagalbą. 

12. 1.1. Suteikti nuketėjusiajam pirminę pagalbą iki tol, kol atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai) 

ar kiti artimieji, o jei gresia pavojus vaiko gyvybei, iki tol, kol atvyks GP. 

12. 1.2. Su vaiku likti įvykio vietoje (grupėje, kieme ir kt.) ir jei gresia realus pavojus sveikatai, 

kviesti greitąją pagalbą – 112 ir suteikti medikams reikiamą informaciją apie esamą situaciją. 

12.1.3. Siųsti greta esantį asmenį, kad šis informuotų progimnazijos sveikatos priežiūros 

specialistą (jei įvykio metu šis dirba mokykloje). 

12.1.4. Jei vaiko gyvybei gresia realus pavojus, prižiūrėti nukentėjusį ugdytinį vykdant visus 

medikų telefonu teikiamus nurodymus, kol atvyks med. pagalba į įvykio vietą.  

12.1.5. Jei vaiko gyvybei gresia pavojus, informuoti atvykusius medikus apie esamą situaciją.  

12.2. Pakviestas sveikatos priežiūros specialistas privalo:  

12.2.1. Teikti ir (arba) koordinuoti pirmąją pagalba; 

12.2.2. Jei vaiko gyvybei gresia realus pavojus, iškviesti GP; 

12.2.3. Jei vaiko gyvybei gresia realus pavojus, prižiūrėti nukentėjusį vykdant visus medikų 

telefonu teikiamus nurodymus, kol atvyks pagalba į įvykio vietą. 

12.2.4. Informuoti atvykusius medikus apie esamą situaciją. 

 

 



 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Kiekvienas mokytojas, mokytojo padėjėjas turėtų žinoti: 

13.1 kurioje ikimokyklinio ugdymo grupės vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys;  

13.2 kokiu telefono numeriu reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, 

reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų.  

14. Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai gali dirbti tik teisės akto 

nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję higienos žinių, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios 

pagalbos teikimo klausimais bei turėti galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus  

15. Kiekvienoje Tarailių progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje, gerai matomoje 

vietoje, yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys.  

16. Pirmosios pagalbos rinkiniai progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėse yra nuolat 

papildomi pagal pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.  

17. Progimnazijos vadovas paskiria už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą asmenį.  

18. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo 

kompetenciją kontroliuoja Tauragės rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo.  

19. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visus vaikų apsilankymus pas specialistą dėl 

traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo registruoja Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro vidaus nustatyta tvarka. Kitu atveju, jei specialistas įvykio metu nedirba mokykloje, 

mokykla pildo mokyklos traumų, nelaimingų atsitikimų, negalavimo registrą. 

20. Su pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu turi būti supažindinti už 

ikimokyklinukų ugdymą ir priežiūrą atsakingi darbuotojai.  

21. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo progimnazijos direktorius.  

 

 


