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ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 

PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirmos pagalbos 

organizavimą, teikimą ir atsakomybę Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žirniukas“  (toliau – Įstaiga). 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas sudarytas vadovaujantis : 

3.1. Higienos norma HN-75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d.  įsakymu Nr. V-93.  

3.2. Sveikatos priežiūros įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose metodinėmis 

rekomendacijomis, parengtomis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro. 

3.3. Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Dėl 

visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo“ (su visais pakeitimais). 

 

II. PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE 

 

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. 

5. Įvykus nelaimingam atsitikimui Įstaigoje veikiama pagal nustatytą algoritmą: 

 



 

6. Kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei, pirmąją pagalbą 

teikia asmuo, esantis arčiausiai nukentėjusiojo. 

7. Prieš pradedant teikti pirmąją pagalbą, užtikrinamas situacijos saugumas. 

8. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, pagalbą teikiantis arba šalia jo esantis asmuo 

kviečia GMP. 

9. Jei tuo metu Įstaigoje (jos darbo valandomis) yra visuomenės sveikatos specialistas (toliau – 

VSS) vykdantis sveikatos priežiūrą Įstaigoje, jis yra informuojamas apie įvykį ir su pirmosios pagalbos 

rinkiniu atvykęs į įvykio vietą, perima pirmosios pagalbos teikimą ir (ar) organizavimą. 

10. Nelaimingo atsitikimo metu nukentėjęs vaikas vienas nepaliekamas. 

11. Visais atvejais apie vaiko sveikatos būklę vaiko atstovus pagal įstatymą informuoja VSS 

(jam esant Įstaigoje (jo darbo valandomis)), grupės mokytojas arba Įstaigos administracija. 

12. Apie įvykį pranešama Įstaigos direktoriui.  

13. Jeigu organizuojant nukentėjusiojo gabenimą į sveikatos priežiūros įstaigą nepavyksta 

susisiekti su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), jį lydi Įstaigos direktoriaus paskirtas asmuo (pagalbos 

vaikui specialistas, pedagogas, grupės mokytojas ar kt.) ir lieka su juo, kol atvyks vaiko tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

14. Grupės mokytojas turi užtikrinti vaikų saugumą ugdymo proceso, organizuotų renginių, 

sporto varžybų, išvykų ir ekskursijų metu. 

15. Įstaigoje turi būti visiems darbuotojams prieinamas pirmosios pagalbos rinkinys. Už 

pirmosios pagalbos rinkinio komplektavimą, jo naudojimosi priežiūros vykdymą, atsakingas VSS. 

16. Vaikų nelaimingi atsitikimai registruojami, tiriami ir apskaitomi Lietuvos Respublikos 

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

atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ nustatyta tvarka. 

17. Nelaimingus atsitikimus registruoja Įstaigos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

18. Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami Įstaigoje ir tam pritaikomos 

prevencinės priemonės. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. VSS savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Įstaigos bendruomenę (darbuotojus, vaikus, jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus)). 

20. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius. 

21. Šioje Tvarkoje įvardinti informavimo veiksmai nepažeidžia Ugdytinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklių, patvirtintų Įstaigos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d.  įsakymu Nr. V-38. 

 

 

___________________ 

 


