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PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Jonavos vaikų lopšelio - darželio „Saulutė“ (toliau - Darželis) pirmosios pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau - 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“; Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl 

visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo“; 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 aprašo“; 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“. 

2. Aprašas reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Darželyje. 

 

II SKYRIUS 

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Darželis privalo sudaryti saugias ugdymo ir darbo sąlygas ugdytiniams ir 

darbuotojams. 

4. Darželio darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir 

įgiję higienos žinių. Pedagoginiai darbuotojai, padėjėjai turi būti išklausę pirmosios pagalbos 

mokymo programą.  

5. Grupės mokytojas, padėjėjas turi užtikrinti vaikų saugumą ugdymo proceso, 

organizuojamų renginių, sporto varžybų, išvykų ar ekskursijų metu. 

6. Darželio sveikatos kabinete, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

patalpose turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto 

reikalavimus. Rinkiniai turi būti lengvai pasiekiami darbo metu Darželio darbuotojams. Už 

pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas  Darželyje sveikatos priežiūrą 

vykdantis visuomenės sveikatos specialistas. 

7. Pirmosios pagalbos rinkiniu gali naudotis asmenys, teikiantys pirmąją pagalbą. 

8. Įstaigoje įvykusios traumos, įvykiai nelaimingo atsitikimo metu registruojami teisės 

aktu nustatyta tvarka. Nelaimingus atsitikimus registruoja Darželio vadovas ar jo paskirtas asmuo. 

9. Įvykus traumai, nelaimingam atsitikimui, Darželio darbuotojai, esantys su traumą ar 

nelaimingą atsitikimą patyrusiu vaiku, nedelsiant teikia pirmąją pagalbą, praneša Darželio vadovui, 

kviečia greitąją medicinos pagalbą (toliau - GMP) telefonu 112. 



10. Iškvietus GMP, kol atvyks tėvai (globėjai), šalia vaiko būna 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas arba visuomenės sveikatos specialistas 

(jo darbo valandomis) arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo. 

11. Jei ugdytinis, nesant jo tėvams (globėjams), vežamas į gydymo įstaigą, su greitosios 

medicinos pagalbos darbuotojais jį lydi ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 

arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo. 

12. Jeigu per vieną valandą nuo atvykimo į gydymo įstaigą, grupės mokytojas negali 

susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) arba vaiko tėvai (globėjai) be svarbios priežasties neatvyksta į 

gydymo įstaigą per vieną valandą ir/ar apie tai nepraneša, informuojamas Darželio vadovas, 

prireikus gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos. 

13. Kiekviena traumos are nelaimingo atsitikimo situacija analizuojami ir priimami 

sprendimai dėl prevencinių priemonių taikymo ar pokyčių iniciavimo, apie priimtus sprendimus 

informuojama Darželio bendruomenė. 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Darželyje sveikatos priežiūrą vykdantis visuomenės sveikatos specialistas savo 

funkcijoms vykdyti pasitelkia Darželio bendruomenę, ją informuodamas ir, prireikus, 

organizuodamas mokymus, žinių bei praktinių gebėjimų patikrą. 

15. Už Aprašo vykdymo kontrolę atsakingas Darželio direktorius. 

16. Aprašas skelbiamas Darželio internetinėje svetainėje http://nauja.jonavossaulute.lt/, 

Darželio elektroniniame dienyne. 

 

http://nauja.jonavossaulute.lt/

