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PALANGOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

 PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas nustato pirmosios pagalbos organizavimo Palangos l/d 

„Nykštukas“ (toliau-Lopšelis-darželis) tvarką.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 

redakcija "Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas", LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 

„Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 

kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos,   

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose ir kitose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Tvarkos tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

 

II SKYRIUS 

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

5. Pedagoginiai darbuotojai pirmaisiais darbo metais turi būti apmokyti teikti pirmąją pagalbą ir 

kas penkeri metai atnaujinti savo žinias.  

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro ir suderina su direktoriumi sąrašą darbuotojų, 

kurie turi būti apmokyti teikti pirmąją pagalbą bei organizuoja jų mokymus. Pirmosios pagalbos 

žinių pažymėjimai laikomi sveikatos kabinete. Šie darbuotojai turi mokėti:  

6.1. atlikti pradinį gaivinimą, pagal galiojančius, vaiko gaivinimo standartą ir suaugusio žmogaus 

gaivinimo standartą, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro;  

6.2.stabdyti kraujavimą, tvarstyti; 

6.3. įmobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui; 

6.4. nešti traumuotus, sužalotus žmones; 

6.5. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems 

saulės smūgio ar šilumos poveikio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems 

sąmonės, įkastiems vabzdžio ar gyvūno; 

7. Kiekvienoje Lopšelio-darželio grupėje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (Įmonės 

pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis reglamentuojama LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu). 

8. Už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

9. Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti saugomas bet kuriuo metu vaikus prižiūrinčiam darbuotojui 

prieinamoje vietoje, tačiau taip, kad jo negalėtų pasiekti vaikai. 

10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas privalo patikrinti rinkinio sudėtį ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį ir po to kai jis buvo panaudotas. 



11. Lopšelio-darželio galerijos stende, visiems darbuotojams žinomoje vietoje, turi būti surašyti 

tarnybų, į kurias reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, reikalaujančiai 

neatidėliotinų veiksmų, telefonai. 

12. Lopšelyje-darželyje turi būti sąrašai vaikų tėvų (globėjų), jų raštiškai įgaliotų atstovų adresai ir 

telefonai, kurie saugomi sveikatos kabinete. 

13. Įvykus nelaimingam atsitikimui vaikus prižiūrintis pedagogas ar visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas turi neatidėliotinai suteikti nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą, jei 

reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba – iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir apie įvykusį 

nelaimingą atsitikimą pranešti vaiko tėvams (globėjams) ar jų raštiškai įgaliotiems atstovams. 

14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas arba grupės (kurioje ugdomas vaikas) auklėtojas 

turi lydėti nukentėjusį vaiką į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir likti su juo, kol atvyks 

vaiko tėvai (globėjai) ar jų raštiškai įgalioti atstovai. 

15. Informacija apie nelaimingą atsitikimą ir pirmosios pagalbos teikimą turi būti nedelsiant 

pateikiama Lopšelio-darželio administracijai. 

 

III SKYRIUS 

KITOS NUOSTATOS 

 

16. Vaikų nelaimingi atsitikimai Lopšelyje-darželyje tiriami Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimo 

tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ (Žin., 200, Nr.15-403) nustatyta tvarka. 

 

                                           ------------------------------------------ 

 

 

 


