
 
 

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO  

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. V1-63 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-l035/ISAK-2680 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija) patvirtinto „Visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo“ 16 punktu, 

t v i r t i n u  pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama, 2 

lapai). 

 

Direktorė      Laima Vaitonienė  
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      PATVIRTINTA 

 Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės 

 mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. 

 įsakymu Nr. V1-63 

 

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo ir 

teikimo mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl 

moksleivių nelaimingų atsitikimo tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ nustatyta tvarka; 

Lietuvos higienos norma HN 21:20ll „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-

1035/ISAK-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

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

„Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu“, Lietuvos respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir 

būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“. 

2. Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą ir teikimą mokiniui ūmiai 

susirgus ar patyrus traumą mokykloje. 

 

II SKYRIUS 

PIRMOSOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS 

 

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

teikia pirmąją pagalbą įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Mokykloje dirbantys pedagogai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, 

kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo mokykloje arba ūminės pavojingos ligos gresia 

pavojus, nes įvykio metu nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, pirmąją pagalbą teikia 

pedagogai. 

5. Greitoji medicininė pagalba kviečiama telefonais 003 (visuose tinkluose), 112 (bendruoju 

pagalbos telefonu). 

6. Jei atvykusi greitoji medicininė pagalba nukentėjusį mokinį veža į gydymo įstaigą, 

mokinį lydi atvykę tėvai (globėjai/rūpintojai). Tėvams (globėjams/rūpintojams) dar neatvykus, 

mokinį lydi klasės vadovas, socialinis pedagogas ar kitas tuo metu laisvas pedagogas, suderinus su 

mokyklos vadovais. Lydintis asmuo nei greitosios medicinos pagalbos, nei priėmimo skyriuje 

dokumentų netvirtina parašu.  

7. Atvejai, kai mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) pasiima mokinį iš mokyklos ar leidžia 

grįžti vienam: 

7.1. jeigu mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamų ligų pažymiai (karščiavimas, stiprus 

skausmas, viduriavimas, vėmimas, ūmus kosulys); 

7.2. jeigu mokinys apsikrėtęs utėlėmis, niežais; 

7.3. jeigu mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese; 

7.4. jeigu mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai.
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III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Už pirmosios pagalbos organizavimą ir teikimą atsakingi visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, ir pedagogai. 

9. Už pirmosios pagalbos mokymų darbuotojams organizavimą atsakinga mokyklos 

vadovybė. 

10. Už pirmosios pagalbos vaistinėlių turinio papildymą atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

________________ 


