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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – Mokykla) pirmosios pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą ir  
teikimą  Mokykloje.  

2. Aprašą įgyvendina Mokyklos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 straipsniu, 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Visuomenės sveikatos priežiūros 
organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-
966/V-672, 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 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.). 

4. Pirmoji pagalba – tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios pagalbos 
teikimo priemones ar kitokias priemones bei medžiagas, siekiant išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę 
ar sustabdyti sveikatai žalingus veiksmus. 
 

II SKYRIUS 
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO EIGA 

 
5. Mokykla privalo sudaryti saugias ugdymo ir darbo sąlygas ugdytiniams ir 

darbuotojams.  
6. Mokyklos darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir 

įgiję higienos žinių. Mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas (toliau - pedagoginiai darbuotojai), auklėtojų 
padėjėjai, priimant į darbą, o vėliau kas penkeri metai, pateikia sveikatos žinių atestavimo 
pažymėjimą apie privalomojo pirmosios pagalbos mokymą. Sveikatos žinių atestavimo 
pažymėjimas saugomas Mokyklos sveikatos kabinete.  

7. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas turi žinoti: 
7.1. kurioje Mokyklos vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys; 
7.2. kokiu telefono numeriu reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai 

situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų. 
8. Pedagoginis darbuotojas, auklėtojo padėjėjas turi užtikrinti vaikų saugumą ugdymo 

proceso, organizuotų renginių, sporto varžybų, išvykų ir ekskursijų metu.  
9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas bei Mokykloje dirbantys pedagoginiai 

darbuotojai, auklėtojo padėjėjas turi mokėti teikti pirmąją pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar 
sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo Mokykloje arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus: 



9.1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą); 
9.2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą; 
9.3. gaivinti netekus sąmonės, užspringusius, ištiktus šoko, perkaitusius, ištiktus saulės 

smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei traumų 
atvejais. 

10. Pirmoji pagalba esant žaizdai ar nubrozdinimui: 
10.1. apnuoginama sužeista sritis ir nustatoma, kokia žaizda; 
10.2. atsargiai pašalinami nešvarumai, esantys apie žaizdą; 
10.3. stabdomas kraujavimas; 
10.4. sutvarstoma žaizda, uždedamas sterilus tvarstis ir jis pritvirtinamas; 
10.5. reikalui esant naudojamas šaldomasis maišelis. 
11. Pirmoji pagalba susižalojus minkštuosius audinius (raiščius, sausgysles, raumenis): 
11.1. šaldoma sužeista vieta; 
11.2. įtveriama, kad galūnė nejudėtų; 
11.3. pakeliama sužeista galūnė. 
12. Pirmoji pagalba esant nudegimui: 
12.2. nudegusi vieta skubiai šaldoma šaltu 18-20°C vandeniu 10-15 min. Šaldoma 

nenutraukus drabužių nuo nudegusios kūno vietos; 
12.3. apnuoginta nudegusi vieta, uždengiama steriliu tvarsčiu, sutvarstoma. 
13. Pirmoji pagalba perkaitus: 
13.1. skubiai išnešamas iš karštos aplinkos; 
13.2. paguldomas pavėsyje ar vėsioje aplinkoje; 
13.3. atsagstomi rūbai; 
13.4. vėdinama ventiliatoriumi, vėduokle; 
13.5. atvėsinamas dedant ant kūno sudrėkintą audinį ant stambių kaklo, pažastų, kirkšnių 

kraujagyslių šaltus kompresus. Jei nukentėjęs sąmoningas, duodama gerti vėsaus vandens. 
14. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, iškviečiama greitoji medicininė 

pagalba. Pagalbą kviečia pagalbą teikiantysis arba šalia jo esantis asmuo. 
15. Ūmiai susirgus vaikui ar įvykus nelaimingam atsitikimui, Mokyklos darbuotojai 

nedelsdami apie vaiko sveikatos būklę informuoja Mokyklos direktorių, visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistą jam esant Mokykloje (jo darbo valandomis), vaiko tėvus (globėjus) ir kitas 
institucijas, numatytas teisės akte.  

16. Įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui, Mokyklos darbuotojai, visuomenės 
sveikatos specialistas (jam esant Mokykloje (jo darbo valandomis)), nedelsiant teikia pirmąją 
pagalbą, praneša Mokyklos direktoriui, kviečia greitąją medicinos pagalbą (toliau - GMP) telefono 
Nr. 112.  

17. Iškvietus GMP, kol atvyks tėvai (globėjai), jei vaikas gabenamas į gydymo įstaigą, jį 
lydi tą dieną grupėje dirbantis pedagogas arba kitas Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo. 

18. Jeigu, organizuojant nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą, nepavyksta susisiekti 
su teisėtais vaiko atstovais, pagalbą teikiantysis asmuo privalo palydėti nukentėjusįjį į ligoninę ar 
kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir likti su juo, kol atvyks teisėti vaiko atstovai. 

19 Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami Mokykloje ir tam 
pritaikomos prevencinės priemonės, informuojama Mokyklos bendruomenė.  

20. Mokyklos sveikatos kabinete, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpose, 
salėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto 
reikalavimus. Rinkiniai turi būti lengvai pasiekiami ugdymo metu Mokyklos darbuotojams.  

21. Pirmosios pagalbos rinkiniu gali naudotis asmenys, teikiantys pirmąją pagalbą.  
22. Pirmosios pagalbos rinkiniai Mokykloje yra nuolat papildomi pagal pirmosios 

pagalbos rinkinio aprašymą. 
23. Už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas Mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.  
24. Mokykloje įvykusios traumos, įvykiai nelaimingo atsitikimo metu registruojami teisės 

aktu nustatyta tvarka. Nelaimingus atsitikimus registruoja Mokyklos direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams.  



III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
25. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia 

Mokyklos bendruomenę.  
26. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Mokyklos direktorius.  
27. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas Mokyklos interneto 

svetainėje www.pasaka.eu  
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