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SANTRUMPOS

Aprašas 2005 m. gruodžio 30 d. LR sveikatos apsaugos ir LR švietimo ir mokslo 

ministrų  įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 patvirtintas „Visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas“ (2019 m. 
1

gruodžio 11 d. redakcija)

ASPĮ Asmens sveikatos priežiūros įstaiga

Biuras Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Funkcija Viena iš VS specialisto funkcijų, apibrėžtų Apraše

GMP Greitoji medicinos pagalba

LNL Lėtinė neinfekcinė liga

LR Lietuvos Respublika

NVO Nevyriausybinės organizacijos

SMLPC Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

ULAC Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

Užkrečiamosios ligos Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos

ŪVKTI Ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

VSS IS Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

ASPĮ specialistas Šeimos, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, slaugytojas, 

odontologas, gydytojas odontologas, burnos higienistas

Bendrojo ugdymo 

programos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos bendrojo ugdymo 

programos

ESPBI IS Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinė sistema

Mokykla Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo įstaiga, kaip tai apibrėžta Apraše.

VS specialistas Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos 

priežiūrą mokykloje

NVSC Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos

Metodinės rekomendacijos Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos 

specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros

mokykloje tvarkos aprašą, metodinės rekomendacijos

Programa 2016 m. spalio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-941 

patvirtinta  „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 
2

programa“

2TURINYS

1  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0  
2  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f 
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3  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr 
4  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2178D40E7F8D 
5  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15b37cb0789711e9b81587fcbd5a76f6 
6  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830/asr 
7  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf?ua=1 

Bendrojo ugdymo mokykla – Mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kaip 
 3

tai apibrėžta LR švietimo įstatyme  .

Grupinis nelaimingas atsitikimas – įvykis, kurio metu nukentėjo 2 ir daugiau mokinių, kaip tai nustatyta 

2000 m. vasario 11 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. 113  „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, 
  4registravimo ir apskaitos nuostatų“ . 

Mokinio savirūpa – mokinio, sergančio lėtine liga, veikla siekiant prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, kurios 

tikslas išsaugoti sveikatą, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir 

gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba, kaip tai 

apibrėžta Apraše.

Mokinio sveikatos pažymėjimas – Statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, 

kaip tai apibrėžta 2004 m. gruodžio 24 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-951 „Dėl statistinės 
5apskaitos formos Nr. 027-1/a „vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (2019 m. gegužės 14 d. redakcija) .

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą, kaip tai apibrėžta LR vaiko teisių 
6apsaugos pagrindų įstatyme , t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – įtėviai, nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar 

rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi, kaip tai apibrėžta LR švietimo įstatyme.

Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys, 

vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų, kaip tai apibrėžta LR švietimo įstatyme.

Sveikatos raštingumas yra susijęs su raštingumu ir apima žmonių žinias, motyvaciją ir kompetencijas gauti, 

suprasti, vertinti ir panaudoti informaciją apie sveikatą, kad kasdieniniame gyvenime būtų galima priimti 

sprendimus dėl sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo, siekiant išlaikyti ar pagerinti sveikatos 
7kokybę . Išskiriami trys sveikatos raštingumo lygiai:

·  (pakankami skaitymo ir rašymo įgūdžiai, reikalingi kasdieniame gyvenime, atspindi tradicinio funkcinis

sveikatos mokymo rezultatus ir remiasi faktine informacija apie sveikatos veiksnius ir sveikatos sistemos 

paslaugas (informacinių atmintinių leidimas, tradicinis visuomenės švietimas, pacientų mokymas), 

·  (aukštesnio laipsnio raštingumo įgūdžiai, įgalinantys veikti nepriklausomai, remiantis interaktyvusis

įgytomis žiniomis ir patarimais (šiuolaikinių mokyklų sveikatos mokymo programos, ugdančios 

asmeninius ir socialinius įgūdžius); 

· (aukščiausio laipsnio pažinimo ir socialiniai įgūdžiai, leidžiantys kritiškai vertinti ir kūrybiškai kritinis 

panaudoti sveikatos informaciją asmens ir bendruomenės pajėgumų didinimui, veikiant socialinius, 

ekonominius ir aplinkos sveikatos determinantus). 
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Sveikatos stiprinimas 8– procesas, teikiantis žmonėms daugiau galimybių rūpintis savo sveikata ir ją gerinti . 

Jis apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, 

formavimą, nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą, kitas visuomenės 
9sveikatos priežiūros teisės aktų numatytas priemones .

Sveikatos ugdymas – kryptinga ir sąmoninga veikla, įtvirtinanti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius 
10veiksnius, formuojanti sveikos gyvensenos įpročius, gilinanti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus .

Užkrečiamųjų ligų profilaktika – organizacinės, teisinės, ekonominės, technologinės, higienos, 

epidemiologijos, imunobiologijos, chemoprofilaktikos, sveikatos ugdymo priemonės, taip pat kiti veiksmai ir 

metodai, kurie leidžia išvengti apsikrėtimo ir susirgimo užkrečiamosiomis ligomis,  kaip tai apibrėžta LR žmonių 
11užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme . 

Vaikas – asmuo iki 18 metų, kaip tai nustatyta 2011 m. rugpjūčio 31 d. LR sveikatos apsaugos ministro 
12įsakyme Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (2018 m. rugsėjo 12 d. redakcija) .

Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos – tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų toksinų 

sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), 

gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos veiksnius, kaip tai apibrėžta LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
13kontrolės įstatyme .

8     http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/

  SVEIKATOS%20PRIEZIUROS%20MOKYKLOJE%20IGYVENDINIMO%20VADOVAS.pdf 
9     https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/asr  
10    http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Lankstukai/SVEIKATA_STIPRINANCIU_MOKYKLU_VE.pdf 
11    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE245B47423C/asr 
12    https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1d023db0b80a11e88f64a5ecc703f89b 
13    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE245B47423C/asr 
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ĮVADAS

Aprašytos Funkcijos

Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma vadovaujantis Aprašu, kuriame apibrėžtos pagrindinės 

VS specialisto, įgyvendinančio visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, funkcijos. 

 Šiose metodinėse rekomendacijose pateikta 10-ies VS specialistų Funkcijų, suderintų su SMLPC ir SAM 

specialistais, įgyvendinimo aprašai. Rekomendacijų pagalba siekiama padėti VS specialistui pasirinkti 

tinkamiausias veiklas konkrečios Funkcijos įgyvendinimui, įgalinti imtis lyderio vaidmens organizuojant ir 

įgyvendinant Mokykloje visuomenės sveikatos priežiūrą, sustiprintų VS specialisto, kaip Mokyklos 

bendruomenės nario, pozicijas.

 Rengiant šias metodines rekomendacijas buvo atsižvelgta į 2018 – 2019 m. atlikto sveikatos priežiūros 

mokyklose tyrimo  išvadas ir pasiūlymus, kuriuose teigiama, kad VS specialistams nepakanka žinių ir patirties, o ir 

mažiausiai dėmesio jie skiria dalyvavimui vaiko gerovės komisijos veikloje, konsultacinei pagalbai tėvams, rizikos 

veiksnių Mokykloje aplinkoje identifikavimui, metodinei pagalbai mokytojams sveikatos saugojimo klausimais, 

dalyvavimui įgyvendinant užkrečiamos ligos židinio / protrūkio kontrolės priemones.

 Taip pat atsižvelgta į skirtingą Mokyklų specifiką, vykdomas ugdymo programas, vaikų / mokinių amžių; 

apibrėžta, kaip ugdymo įstaigos administracija, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai galėtų prisidėti prie 

sėkmingo VS specialisto funkcijų įgyvendinimo Mokykloje.

Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;4

Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;8

Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;9

Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.10

Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei 
(ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

1

Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo 
lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;

3

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 
priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

6

Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą 
sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;

7

Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio
sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;

2

Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 
priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne 
rečiau kaip vieną kartą per metus);

5



Funkcijos įgyvendinimo aprašymą sudaro

Trumpas funkcijos aprašymas;

Funkcijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai;

Funkcijos ryšys/sąsajos su kitomis Funkcijomis;

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojamos veiklos;

Praktiniai veiklų įgyvendinimo aprašai ir algoritmai;

Priedai, kuriose pateikiami pavyzdiniai dokumentai.

Pateiktas kiekvienos Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojamų veiklų sąrašas nėra baigtinis. VS 

specialistas savo iniciatyva ir (ar) pagal poreikį gali pasirinkti bei įgyvendinti ir kitas konkrečios Funkcijos vykdymui 

reikalingas veiklas.

Šiose Metodinėse rekomendacijose Funkcijos aprašytos algoritmo metodu (tam tikrų veiksmų seka), kur 

kiekvienas algoritmo laukelis reiškia tam tikrą veiklos priemonę:

žymi VS specialisto veiklos priemonę, Melsvos spalvos laukelis

žymi Mokyklos veiklos priemonę. Šviesiai oranžinis laukelis

• Po kiekvienu algoritmu yra pateikiamas išsamus kiekvienos VS specialisto veiklos priemonės (pateiktos 

melsvos spalvos laukelyje) aprašymas, t. y. pateikiami galimi VS specialisto veiksmai atliekant konkrečią veiklos 

priemonę.

• Mokyklos veiklos priemonės (pateiktos šviesiai oranžinės spalvos laukelyje) šiose Metodinėse 

rekomendacijose nėra aprašomos.

• Veiklos priemonių aprašymai gali būti išdiferencijuoti pagal:

Mokyklų tipus Mokinių amžių

Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 
programą vykdančios mokymo įstaigos;

3-6 m. (ikimokyklinukai, priešmokyklinukai);

Pradinio ugdymo programą vykdančios mokymo 
įstaigos;

6-11 m. (pradinių klasių mokiniai);

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 
vykdančios mokymo įstaigos;

11-15 m. (viduriniojo amžiaus mokiniai);

Profesinio mokymo įstaigos, vykdančios pagrindinio 
ir (ar) vidurinio ugdymo programas.

15 – 19 m. (vyresniojo amžiaus mokiniai).

Šiose Metodinėse rekomendacijose taip pat trumpai aprašomi vaikų augimo ir vystymosi ypatumai, tam, kad 

VS specialistui būtų lengviau orientuotis renkantis darbo metodus su įvairaus amžiaus vaikais.

6TURINYS
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1. VAIKŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI YPATUMAI

Terminas “raida” apibūdina procesą, kurio metu žmogus, nuo gyvybės užsimezgimo pradžios, auga ir keičiasi 
14

viso gyvenimo bėgyje . Šiose Metodinėse rekomendacijose pateikiami 5 vaiko raidos etapai, suskirstyti pagal 

vaiko amžiaus ribas nuo 1 m. iki 18 m. Kiekviename raidos etape glaustai pateikiami fizinės, emocinės, socialinės ir 

kognityvinės (intelektinės, pažintinės) raidos ypatumai. Aprašant vaiko augimo ir vystymosi ypatumus kiekviename 
15 raidos etape buvo remtasi Paramos vaikams centro informacija, metodine medžiaga „Kokybiškas ankstyvojo 

16 17amžiaus vaikų ugdymas“ , VšĮ „Psichoterapijos ir mokymų centro“ informacija . 

Nuo 1 metų iki 2 metų

Fizinė raida •   mėgina bėgti, bet dažnai nesugeba sustoti ir krenta ant grindų,
•   gerai ir noriai laipioja,
•   spiria kamuolį,
•   mėto kamuoliukus,
•   dažniausiai pradeda naudotis daugiau viena ranka nei kita,
•   mokosi versti puslapius po vieną,
•   keverzoja pieštukais, kreidelėmis,
•   šoka pagal muziką,
•   pats valgo ir geria iš puodelio,
•   viską stengiasi daryti greitai (pvz. bėgti, valgyti ir kt.),
•   gali pradėti jausti, kada tuštinsis.

Emocinė raida •   gali sapnuoti košmarus,

•   pradeda žaisti fantazavimo žaidimus,

•   lengvai susierzina,

•   užsispyręs; nori, kad viskas būtų pagal jį,

•   gali atsirasti įvairių baimių (pvz. vandens, šuns ir kt.)

•   gali turėti pykčio priepuolių, jei kažkas nepatinka, ar būna pavargęs,

   susierzinęs.

Socialinė raida •   reikalauja daug dėmesio,

•   atpažįsta save veidrodyje,

•   mėgsta aplinkos pasikeitimus,

•   noriai padeda atlikti namų ruošos darbus,

•   pasireiškia savanaudiškas elgesys, saugo ir nesidalina savo daiktais,

•   žaidžia vienas, bet mėgsta kitų vaikų draugiją,

•   mėgstamiausi žodžiai: „ne“ ir „mano“.

Kognityvinė raida •   pamokytas, gali nubrėžti liniją arba apskritimą,

•   parodo knygoje paveikslėlį, kurio prašoma,

•   žodynas išsiplečia iki 20 žodžių ir kelių frazių,

•   klausosi ir mėgaujasi trumpomis istorijomis,

•   gali parodyti ir įvardinti kelias kūno dalis,

•   gestais arba žodžiais pasako, ko nori,

•   save vadina vardu,

•   suranda panašius objektus ir gali sugrupuoti juos,

•   kartais tiesiog ilgai stebi arba apžiūrinėja,

•   nuolat gerėja problemų sprendimo įgūdžiai,

•   gali pastatyti bokštą iš 5-6 kaladėlių,

•   žaidžia su indais, mėgina pastatyti lėles.

14   R. Žukauskienė. Raidos psichologija. 2007
15   http://www.pozityvitevyste.lt/lt/vaiko-raidos-etapai  
16   http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/kokybiskasankstyvojoamziausvaikuugdymas.pdf 
17   http://www.psicentras.lt/wp-content/uploads/2017/12/VAIKO-RAIDOS-LENTELE.pdf 
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Nuo 2 metų iki 3 metų

Fizinė raida •   lengvai lipa laiptais aukštyn ir žemyn,

•   judriai ir tiksliai laipioja, bėgioja, šokinėja,

•   gera akių – rankų koordinacija (pvz., sudeda paprastą dėlionę),

•   gerai laiko rankoje pieštuką, kreidelę,

•   mėgsta žaisti mažais daiktais,

•   gali nešioti sunkesnius daiktus ir jėga stumti ar traukti,

•   gali pagauti didelį kamuolį abiem rankomis, jį mesti,

•   gali apsirengti paprastą rūbą, sega užtrauktukus, dideles sagas,

•   mokosi važiuoti triratuku,

•   be didelio vargo valgo pats,

•   susiformuoja šlapimo pūslės ir žarnyno kontrolė.

Emocinė raida •   mažiau užsispyręs ir prieštaraujantis,

•   mėgsta fantazuoti ir žaisti vaizduotės žaidimus,

•   jautriai reaguoja į kitų žmonių jausmus,

•   parodo užuojautą,

•   gali išreikšti jausmus žodžiais,

•   egocentriškas: mato ir supranta viską tik iš savo požiūrio taško,

•   kalbėdamas/a apie save naudoja įvardį “aš”, “man”

•   mėgaujasi rutina ir „ritualais“ (pvz., pasaka prieš miega),

•   gali pabūti atskirai nuo tėvų,

•   atpažįsta žmones iš artimiausios aplinkos.

Socialinė raida •   nusiplauna ir nusišluosto rankas,

•   turi tualeto naudojimosi įgūdžius,

•   padidėjusi dėmesio apimtis,

•   mėgsta žaisti kartu su kitais vaikais, tačiau dar nemoka bendradarbiauti,

•   žaidžia vaidmenų žaidimus,

•   mokosi dalintis daiktais,

•   mokosi atsižvelgti į kitų poreikius ir jausmus,

•   tikrina ribas (pvz., mokosi pasakyti “ne”),

•   daugiau laiko praleidžia žaisdamas atskirai nuo mamos ar kito artimo 

   globėjo,

•   nepriklausomas; džiaugiasi užsiimdamas veikla vienas,

•   pasaulis prasiplečia už namų ribų į išorinį.

Kognityvinė raida •   žodynas gali išsiplėsti iki kelių šimtų žodžių,

•   mokosi kalbėti trumpais (trijų-keturių) žodžių sakiniais,

•   maždaug 50 proc. kalbos yra suprantama,

•   gali pasakyti apie daiktus ir įvykius, kurie tuo metu nevyksta,

•   patinka mokytis naujų žodžių ir jų reikšmių,

•   naudoja įvardžius („aš“, „tu“),

•   Ieško ir randa paslėptus daiktus;

•   pasako savo vardą, kartais ir pavardę,

•   supranta, kas tai yra skaičiai (vienas – daug),

•   gali atpažinti daug skirtingų paveikslėlių ir daiktų,

•   mėgsta paprastas dėliones,

•   stato bokštus ir tvirtoves iš kaladėlių,

•   dalinai nupiešia žmogų (pvz., galvą ir kūną),

•   gali apsiauti batus, bet dar nemoka užsirišti raištelių,

•   gali įvykdyti du-tris nurodymus paeiliui,

•   simbolinis mąstymas, priežasčių supratimas ir apgalvojimas nuolat

   vystosi.
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Nuo 3 metų iki 6 metų

Fizinė raida

Emocinė raida

Socialinė raida

Kognityvinė raida

•   šokinėja ant vienos kojos,

•   gerai šokinėja per virvutę bei šoka pagal muziką,

•   gali eiti atbulomis, apie 10 s balansuoti ant vienos kojos,

•   įvaldo smulkiąją motoriką (pvz., tiesiai kerpa žirklėmis),

•   pakankamai gerai įsitvirtinusi dominuojanti ranka.

•   gali atskirti liūdnus ir linksmus žmones nuotraukose,

•   Identifikuojasi su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mėgsta juos mėgdžioti,

•   formuojasi savastis,

•   gali pabūti per didesnį fizinį atstumą nuo tėvų (globėjų, rūpintojų),

•   dažnai  išgyvena jausmų antplūdį (pvz. jaučia gėdą).

•   pats apsirengia ir nusirengia,

•   atlieka rolę žaidžiant vaizduotės žaidimą,

•   laikosi paprastų žaidimo taisyklių,

•   turi turėti galimybę rinktis, nes nori daugiau nepriklausomybės,

•   gali dalintis ir išlaukti savo eilės,

•   dažnai  turi “geriausią draugą/ę”,

•   mėgsta parodyti suaugusiems savo sugebėjimus,

•   nori daryti dalykus vienas,

•   labai svarbūs pasiekimai,

•   bando ribas,

•   gali identifikuoti skirtumus tarp savęs ir kitų (pvz., lyties, akių bei 

   plaukų spalvos).

•   gali pilnai nupiešti  žmogų,

•   gali sudėliot dėlionę,

•   kalba sakiniais,

•   kalba visiškai suprantamai,

•   paaiškina žinomų žodžių reikšmę,

•   reiškia mintis, užduoda klausimus ir įsitraukia į diskusijas,

•   turi mėgstamus ir nemėgstamus dalykus, supranta priežasties ir 

   pasekmės ryšį tik santykyje su savo reikmėmis, norais ar patirtimis 

   (pvz., „man skaudės palietus karštą lygintuvą“),

•   rikiuoja objektus pagal dvi kategorijas (pvz., spalvą ir formą).

•   naudoja vaizduotę istorijų kūrimui.
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Nuo 6 metų iki 12 metų

Fizinė raida

Emocinė raida

Socialinė raida

Kognityvinė raida

•   gali sportuoti ir įgyti naujus įgūdžius,

•   energingas,

•   geras apetitas,

•   ūgis ir svoris nuolatos auga,

•   pagerėjusi koordinacija ir tvirtumas,

•   kūno proporcijos tampa panašiomis į suaugusiųjų,

•   gerai važiuoja dviračiu,

•   gerai išvystyta smulkioji motorika (pvz., rašymo įgūdžiai).

•   demonstruoja savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, bet kartais gali 

  elgtis vaikiškai ir neprotingai,

•   “aš” dalinai nulemtas aplinkos mokykloje,

•   mėgsta patikti suaugusiems,

•   savarankiškesnis, bet nori, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) būtų prieinami,

   jei prireikia pagalbos,

•   gali identifikuoti ir pavadinti savo jausmus,

•   suvokia skirtumą tarp norų, motyvų ir veiksmų.

•   dalyvauja bendruomenės veikloje,

•   patinka dirbti ir žaisti su kitais,

•   turi draugų,

•   žaidžia dažniausiai su savo lyties bendraamžiais,

•   gali pabūti vienas,

•   stiprus grupinės priklausomybės jausmas (pvz., skautai),

•   mokosi pasiekti tikslo ir varžytis,

•   džiaugiasi, kai gali ką nors pagaminti,

•   mėgdžioja ir identifikuojasi su to paties lyties suaugusiuoju.

•   išvystyta  kalba (pvz., pasakoja anekdotus),

•   užduoda faktinius klausimus (pvz., nori žinoti “kodėl”, “kaip”),

•   gali suvokti abstrakčias sąvokas,

•   sėkmę vertina pagal sugebėjimą rašyti, skaityti ir skaičiuoti,

•   mėgsta užduotis orientuotas į rezultatą (pvz., siuvimas, medžio darbai),

•   mokosi sistemiškai ir apibendrintai mąstyti apie konkrečius dalykus,

•   mokosi suvokti praeities, dabarties ir ateities sąvokas.

Nuo 12 metų iki 18 metų

Fizinė raida

Emocinė raida

•  staigus augimo šuolis,

•   susiformuoja seksualiniai požymiai ir atsiranda seksualinis potraukis,

•   nauji  asmeninės higienos  poreikiai (pvz., skustuvai, menstruacijų 

paketai).

•   susitapatina su svarbiais asmenimis už šeimos ribų,

•   susiformuoja seksualinė tapatybė,

•   dalinai vaikas, dalinai suaugęs (pvz., “prisiglausk“, „pasitrauk”),

•   formuojasi nepriklausomybė (pvz., ”Neaiškink kaip man elgtis!”),

•   linkęs į kraštutinius nuotaikų svyravimus,

•   mažiau priklausomas nuo šeimos, kai reikia meilės ir emocinio palaikymo,

•   siekia tapti savarankišku individu,

•   dažnai jaučiasi nesuprastas.



Nuo 12 metų iki 18 metų

Socialinė raida

Kognityvinė raida

•   mėgsta daugumą socialinių veiklų (pvz., Mokykloje),

•   svarbus bendraamžių pritarimas ir įvertinimas,

•   užmezga artimas ir intymias draugystes,

•   išgyvena konfliktą su tėvais,

•   eksperimentuoja su lyties vaidmenimis, lūkesčiais ir standartais.

•   sugeba logiškai mąstyti, apibendrinti ir palyginti remiantis įrodymais,

•  s ugeba panaudoti įžvalgą ir įvertinti skirtumą tarp esamų ir galimų dalykų,

•   pradeda galvoti ir kartais pasirenka būsimą karjerą / profesiją,

•  s ugeba panaudoti abstraktų mąstymą ir vaizduotę sprendžiant problemas.

2. VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS 
    PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE FUNKCIJOS

1. FUNKCIJA. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos 
    būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus)

Trumpas Funkcijos aprašymas 

Šia Funkcija siekiama įvertinti Mokyklos mokinių sveikatos būklę ir su gautais rezultatais supažindinti 

Mokyklos bendruomenę, tam, kad Mokykloje užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą, labiau atliepti 

mokinių sveikatos išsaugojimo ir (ar) stiprinimo poreikius bei efektyviau planuoti ir įgyvendinanti sveikatinančias 

veiklas. 

Informaciją apie Mokyklos mokinių sveikatą VS specialistas gauna surinkęs, susisteminęs ir išanalizavęs 

duomenis apie mokinių sveikatos būklę, pateiktus Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje 
18sistemoje  (toliau – VSS IS) bei tvarkant 2014 m. sausio 27 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu  Nr. V-120 

„Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų 
19  formų patvirtinimo“ formas Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, gautas iš mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų). 

Duomenys į VSS IS apie kiekvieno mokinio sveikatos būklę patenka šeimos arba vaikų ligų gydytojui, arba 

vidaus ligų gydytojui, arba slaugytojui užpildžius elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio 
20sveikatos pažymėjimas“  I dalį (Sveikatos būklės įvertinimas), o gydytojui odontologui arba gydytojui odontologui 

specialistui, arba burnos higienistui – II dalį (Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas) elektroninėje sveikatos 

paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). Ši forma galioja vienus 

metus nuo išdavimo datos. 

Medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali į Mokyklą pristatyti 

mokslo metų pradžioje (pvz. dėl siūlymo skirti namų mokymą) ar mokslo metų eigoje (pvz. dėl pasikeitusių 

rekomendacijų mokinio, sergančio LNL, sveikatos priežiūros organizavimui Mokykloje). 

18  http://vssis.hi.lt/ 
19  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d630a3408c9e11e3adad91663975b89f/asr 
20  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15b37cb0789711e9b81587fcbd5a76f6 11TURINYS
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Siekiant, kad dalyvavimas ugdymo veikloje nepakenktų mokinio sveikatai, pedagogai, pagalbos mokiniui 

specialistai privalo žinoti:

•   kokiems mokiniams kokios rekomendacijos yra taikomos;

•   kaip teisingai įgyvendinti konkrečias ASPĮ specialistų rekomendacijas Mokykloje;

•   kokios yra mokinių sveikatos sutrikimų priežastys ir kokios galimybės jas paveikti.

Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokinių 

taryba, Mokyklos administracija, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai. 

Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, gali būti 

naudojami rengiant metinius Mokyklos veiklos bei ugdymo planus. Funkcijos rezultatai naudojami įgyvendinant 

kitas VS specialisto Funkcijas.

Funkcijos vykdymas pagal mokinių amžių ir Mokyklų tipus nediferencijuojamas.

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojamos 
veiklos

Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 
rodikliai

1.  Sudaryti mokinių sąrašą, kuriems yra taikomos    
     ASPĮ specialistų rekomendacijos ir parengti
     išvadas ir siūlymus dėl mokinių sveikatos būklės.

Ÿ Parengtas mokinių sąrašas, kuriems yra 
taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos su VS 
specialisto išvadomis ir pasiūlymais.

Ÿ Atnaujintas mokinių sąrašas, kuriems yra 
taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos su VS 
specialisto išvadomis ir pasiūlymais.

Ÿ Parengtas mokinių sąrašas, kurių Mokinio   

sveikatos pažymėjimas užpildytas ne pilna  

apimtimi.

2.  Informuoti Mokyklos bendruomenę dėl mokinių
     sveikatos būklės. 

Ÿ Informacinių renginių, kurių metu buvo pristatyta 
mokinių sveikatos būklė, skaičius;

Ÿ Kitų taikytų informavimo priemonių (pvz.  
lankstinukų, pranešimų per el. dienyną) skaičius.

Praktiniai veiklų įgyvendinimo aprašai 

1. Sudaryti mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą ir parengti išvadas ir 

siūlymus dėl mokinių sveikatos būklės.

Prasidėjus naujiems mokslo metams VS specialistas surinkęs ir išanalizavęs duomenis apie Mokykloje 

besimokančių mokinių sveikatos būklę VSS IS sistemoje, bei tvarkant iš mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

gautus „Medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a“), sudaro mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos, sąrašą (1 priedo a. dalis). VS specialistas sudarytą mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ 

specialistų rekomendacijos, sąrašą kartu su parengtomis išvadomis ir siūlymais dėl mokinių sveikatos būklės (1 

priedo b. dalis) pateikia Mokyklos vadovui, kuris Mokykloje organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą ir 

mokiniams, sergantiems LNL, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu. 
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Sudaryti mokinių, 
kuriems yra taikomos 

ASPĮ specialistų 
rekomendacijos, sąrašą

Parengti išvadas ir 
siūlymus dėl mokinių 

sveikatos

Sudarytą mokinių, 
kuriems yra taikomos 

ASPĮ specialistų 
rekomendacijos, sąrašą 

kartu su išvadomis ir 
siūlymais pateikti 
Mokyklos vadovui

Koordinuoti ASPĮ 
specialistų 

rekomendacijų bei VS 
specialisto siūlymų dėl 

mokinių sveikatos 
būklės įgyvendinimą 

Mokykloje

1.1. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas siekiant sudaryti mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos, sąrašą ir parengti išvadas ir siūlymus dėl mokinių sveikatos būklės

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Sudaryti mokinių, kuriems yra 

taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos, sąrašą

Parengti išvadas ir siūlymus 

dėl mokinių sveikatos

Surinkus ir išanalizavus duomenis apie Mokykloje besimokančių mokinių 

sveikatos būklę iš VSS IS sistemos bei iš mokinių ar jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) gautų Medicininių pažymėjimų (forma Nr. 046/a) sudaro 

mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą.

 

Šį sąrašą sudaro užpildant formos „Mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ 

specialistų rekomendacijos, sąrašas bei išvados ir siūlymai dėl mokinių 

sveikatos būklės“ a. dalį (1 priedas).

Pildant nurodo mokinio vardą, pavardę, gimimo metus, specialias 

rekomendacijas ir skubios pagalbos priemones, kurių gali prireikti 

mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo veikloje, fizinio ugdymo grupę, 

pastabose/ papildomose rekomendacijose nurodo ar mokiniui reikia 

organizuoti  savirūpos užtikr inimą ir (ar) pateikia papi ldomas 

rekomendacijas. 

Atsižvelgdamas į formos „Mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos, sąrašas bei išvados ir siūlymai dėl mokinių sveikatos 

būklės“ a. dalyje pateiktą informaciją, bei mokinių sveikatos būklės 

duomenis VSS IS sistemoje ir mokinių Medicininiuose pažymėjimuose 

(forma Nr. 046/a), parengia apibendrintas išvadas ir teikia siūlymus 

Mokyklos vadovui dėl mokinių sveikatos, užpildydamas formos „Mokinių, 

kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašas bei 

išvados ir siūlymai dėl mokinių sveikatos būklės“ b. dalį (1 priedas).

Šioje dalyje rekomenduojama nurodyti apibendrintas išvadas apie 

Mokykloje besimokančių mokinių sveikatos būklę. 

pvz. Išvada: 10 proc. Mokyklos mokinių turi antsvorio ir (ar) yra nutukę. 

Pasiūlymai: į Mokykloje organizuojamus renginius įtraukti daugiau aktyvių 

veiklų; skatinti mokinius įsitraukti į sportinę popamokinę veiklą; pertraukų 

metu organizuoti fiziškai aktyvią veiklą; organizuoti renginius skatinančius 

sveiką mitybą. 
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Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Sudarytą mokinių, kuriems yra 

taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos, sąrašą kartu 

su išvadomis ir siūlymais 

pateikti Mokyklos vadovui

Koordinuoti ASPĮ specialistų 

rekomendacijų bei VS 

specialisto siūlymų dėl mokinių 

sveikatos būklės įgyvendinimą 

Mokykloje

Kitas (pvz. Išvada: Mokykloje savirūpa turi būti organizuojama 8 

mokiniams. Pasiūlymas: parengti pagalbos mokinio savirūpai 

organizavimo tvarką Mokykloje arba tai atspindinčias nuostatas įtraukti į 

kitas Mokyklos tvarkas).

Pasiūlymus rekomenduojama teikti kiekvienai išvadai atskirai.

Esant poreikiui (pvz. atėjus į Mokyklą mokslo metų viduryje naujam 

mokiniui, kuriam yra taikomos ASPĮ rekomendacijos) papildo formoje 

„Mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašas

bei išvados ir siūlymai dėl mokinių sveikatos būklės“ a. ir (jei dėl mokinio 

sveikatos būklės atsirado toks poreikis) b. dalis, bei nedelsiant teikia 

Mokyklos vadovui).    

Sudarytą mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, 

sąrašą kartu su išvadomis ir siūlymais dėl mokinių sveikatos iki einamųjų
21

metų spalio 1 d.  ir vėliau pagal poreikį pateikia Mokyklos vadovui, kuris 

organizuoja ASPĮ specialistų rekomendacijų įgyvendinimą Mokykloje.

Papildomas poreikis gali atsirasti tuomet, kai mokslo metų eigoje:

 

• VS specialistas gauna mokinio Medicininį pažymėjimą (formą Nr. 046/a);

• VSS IS sistemoje atsiranda informacija apie Mokykloje besimokančiam 

mokiniui / -iams taikomas ASPĮ specialistų rekomendacijas;

• Į Mokyklą ateina naujas mokinys, kuriam yra taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos.

Tokiu atveju kuo skubiau papildo ar atnaujina mokinių, kuriems yra

taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą ir teikia jį Mokyklos 

vadovui.

Nuolat bendradarbiauja (pvz. pagal poreikį teikia informaciją ir (ar) 

siūlymus susijusius su ASPĮ specialistų rekomendacijų įgyvendinimu, 

renka informaciją (žodžiu ir (ar) raštu) iš pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų, Mokyklos administracijos) su Mokyklos bendruomene 

(administracija, klasės vadovais, mokytojais), prižiūri ir vertina ASPĮ 

specialistų rekomendacijų bei VS specialisto siūlymų dėl mokinių 

sveikatos būklės įgyvendinimą mokslo metų eigoje).

2. Informuoti Mokyklos bendruomenę dėl mokinių sveikatos būklės

VS specialistas išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei teikia bent kartą 

per metus. Pagal Mokyklos poreikį ir VS specialisto galimybes, išvados ir pasiūlymai dėl mokinių sveikatos būklės 

gali būti teikiami ir dažniau. Išvados ir pasiūlymai dėl mokinių sveikatos būklės turi būti teikiami apibendrinti, t. y. taip, 

kad nebūtų pažeistas asmens duomenų konfidencialumas.

21  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0 



Su Mokyklos vadovu 
aptarti parengtas 

išvadas ir siūlymus dėl 
Mokinių sveikatos 

būklės

Su Mokyklos vadovu 
aptarti apimtį, būdus ir 

formas, kokiais bus 
informuojama Mokyklos 

bendruomenė apie 
mokinių sveikatos būklę

Parengti informaciją 
Mokyklos 

bendruomenei dėl 
mokinių sveikatos 

būklės

Pristatyti informaciją 
Mokyklos 

bendruomenei dėl 
mokinių sveikatos 

būklės
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1.2. pav. Mokyklos bendruomenės informavimo dėl mokinių sveikatos būklės algoritmas

Su Mokyklos vadovu aptarti 

parengtas išvadas ir siūlymus

dėl Mokinių sveikatos

Su Mokyklos vadovu aptarti 

apimtį, būdus ir formas, kokias 

bus informuojama Mokyklos 

bendruomenė apie mokinių 

sveikatos būklę

Su Mokyklos vadovu aptaria parengtas išvadas ir siūlymus dėl Mokinių 

sveikatos būklės pateiktas formos „Mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ 

specialistų rekomendacijos, sąrašas bei išvados ir siūlymai dėl mokinių 

sveikatos būklės“ b. dalyje.

 

Atsižvelgiant į Mokyklos vadovo siūlymus, jas patikslina.

Su Mokyklos vadovu nusprendžia kokiomis formomis, būdais ir apimtimi 

Mokyklos bendruomenė (ar jos dalis) bus informuojama dėl mokinių 

sveikatos būklės.

Rekomenduojama informaciją dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos 

bendruomenei pateikti keliais būdais ir formomis.

Informacijos dėl mokinių sveikatos būklės pateikimo Mokyklos 

bendruomenei pateikimo būdai ir formos gali skirtis priklausomai nuo 

kokiai Mokyklos bendruomenės grupei informacija bus teikiama, tačiau 

nesiskirti nuo Mokyklos tipo, t. y. tiek ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 

tiek profesinėje mokykloje, tiek gimnazijoje gali būti naudojami tie patys 

informacijos pateikimo būdai ir formos.

Rekomenduojamos išvadų ir siūlymų dėl mokinių sveikatos būklės 

pateikimo Mokyklos bendruomenei formos:

Ÿ Pranešimas žodžiu;

Ÿ Skelbimas;

Ÿ Infografikas;

Ÿ Bukletas;

Ÿ Žinutė;

Ÿ Straipsnis.

Kuriant infografikus rekomenduojama naudotis patogiais ir nemokamais 

infografikų kūrimo įrankais: easel.ly ir canva.com. Tereikia prisiregistruoti.

Rengiant lankstinukus, infografikus, plakatus ir kitą vaizdinę informacinę 

medžiagą, rekomenduojama naudoti nuotraukas ir paveikslėlius. 

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai



Parengti informaciją Mokyklos 

bendruomenei 

Pristatyti informaciją Mokyklos 

bendruomenei dėl mokinių 

sveikatos būklės

Nemokamų nuotraukų ir (ar) paveikslėlių galima rasti: Life of Pix, 

Negative Space, PicJumbo, Pexels, Pixabay, Stocksnap, Splitshire,

Travel Coffee Book, Unsplash ir kt. Prieš naudojant nuotraukas ir (ar) 

paveikslėlius iš šių interneto foto bankų, rekomenduojama įsitikinti ar nėra

ribojimų dėl autorių teisių (pvz. gali reikėti nurodyti nuotraukos autorių,

autorinių teisių ženklą ar pan.).

 

Rekomenduojami informacijos dėl mokinių sveikatos būklės pateikimo 

Mokyklos bendruomenei būdai:

Ÿ Elektroninėje erdvėje (pvz. Mokyklos interneto svetainėje, 

elektroniniame dienyne, el. paštu);

Ÿ Mokyklos informacinėse, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

rūbinėse ar (ir) sveikatos kabinete esančiose skelbimų lentose  ir kt.

Ÿ Žodžiu (pvz. pedagogų tarybos posėdyje, tėvų susirinkime, kitų renginių   

metu).

G a l i m i  i r  k i t i  i n f o r m a c i j o s  p a t e i k i m o  b ū d a i  i r  f o r m o s .

Informacijos dėl mokinių sveikatos būklės pateikimo Mokyklos 

bendruomenei apimtis gali būti apibrėžta atsižvelgiant į Mokyklos 

bendruomenės grupes:

Ÿ  Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);

Ÿ Mokinių taryba;

Ÿ Mokyklos mokytojai;

Ÿ Kiti mokyklos darbuotojai.

Rekomenduojama pasirinkti kelis būdus, kad kuo didesnė Mokyklos 

bendruomenės dalis turėtų galimybę susipažinti su šia informacija.

Daugiau sveikatos informacijos pateikimo būdų galima rasti metodinėse 
22rekomendacijose „Sveikatos informacijos komunikacija“

 

Vadovaujantis užpildyta forma „Mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ 

specialistų rekomendacijos, sąrašas bei išvados ir siūlymai dėl mokinių 

sveikatos būklės“, parengiama informacija Mokyklos bendruomenei dėl 

mokinių sveikatos pagal su Mokyklos vadovu suderintą formą ir apimtį.

Pristato Mokyklos bendruomenei informaciją dėl mokinių sveikatos būklės

su Mokyklos vadovu suderinta formomis, būdais ir apimtimi.

Pvz. Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje informacija dėl mokinių sveikatos 

būklės teikiama žodžiu pedagogų tarybos posėdyje, Mokyklos / grupės 

tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime skaitomas pranešimas ir raštu grupės 

rūbinės informacinėje lentoje kabinamas skelbimas, el. paštu mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, pagalbos mokiniui 

specialistams siunčiamas apibendrinta mokinių sveikatos būklės analizė, 

Mokyklos interneto svetainėje paskelbiamas straipsnis.

Kitas pvz. Gimnazijoje  informacija dėl mokinių sveikatos būklės teikiama 

žodžiu pedagogų tarybos posėdyje, Mokyklos / klasės tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkime ir raštu Mokyklos informacinėje lentoje kabinamas 

skelbimas, el. paštu mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams siunčiamas infografikas, 

Mokyklos interneto svetainėje paskelbiamas informacinis pranešimas.

22  http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Sveikatos_komunikacija_2019_SIC.docx.pdf 16TURINYS
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Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-120 „Dėl 
privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių 
formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų 
formų patvirtinimo“, nurodytus Mokinio asmens, 
įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti

Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir 
ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti 
Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų 
Mokinių – pagal poreikį

Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į 

Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos 

administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus)

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 

sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 

mokyti pritaikyti jas praktiškai

Vykdoma remiantis kitos Funkcijos 

veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultatai gali būti 

naudo jam i  a t l i ekan t  mok in ių 

pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programas, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) atranką dėl 

Mokinio sveikatos stiprinimo ir 

saugos poreikio aptarimo

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

formuojant siūlymus dėl mokinių 

sveikatos stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius 

veiklos planus

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

apsibrėžiant sveikatos išsaugojimo 

temas bei  sveikatos stiprinimo 

būdus

Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) 
duomenis apie Mokinių gyvenseną

Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos 
žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų 
amžiaus tarpsnius

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 

ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Vykdoma remiantis kitos Funkcijos 

veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultata  naudojami 
identifikuojant mokinių sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

p lanuojant  mokin ių  sveikatos 

stiprinimo priemonių ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai



Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros 

specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 
padedant Mokyklai įgyvendinti ASPĮ 

s p e c i a l i s t ų  r e k o m e n d a c i j a s 

mokiniams, sergantiems LNL

Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų 

darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos 

mitybos ir maisto saugos klausimais

Šios Funkcijos rezultatai gali būti 

naudojami jei ASPĮ specialistų 

rekomendacijos susiję su maitinimo 

Mokykloje organizavimu
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2. FUNKCIJA. Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo 
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu 
(globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, 
o kitų Mokinių – pagal poreikį

Trumpas funkcijos aprašymas 

Šia Funkcija siekiama įgalinti VS specialistą į mokinių sveikatos priežiūrą ir stiprinimą Mokykloje įtraukti 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), aktyviai bendradarbiauti su Mokyklos bendruomene.  

Funkciją turi vykdyti VS specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą Mokyklose, kuriose ugdomi 

vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Mokyklose, kuriose vaikai ugdomi pagal 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas VS specialistai šią Funkciją vykdo pagal poreikį.

VS specialistas turėtų susitikti su visų mokinių, kurie pradėjo lankyti Mokyklą ir yra ugdomi pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvais (globėjais, rūpintojais) ar vienu iš jų ir aptarti jų 

vaikų sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį. Tačiau Apraše pažymima, kad pagal poreikį VS specialistas gali aptarti 

mokinių sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį ir su kitų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti šią Funkciją pirmiausiai reikia identifikuoti visus Mokykloje besimokančius 

mokinius, su kurių tėvais (globėjais, rūpintojais) būtų tikslingiausia aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos 

poreikį. Tam VS specialistas turėtų pasitelkti klasės / grupės vadovą, Mokyklos administraciją, pagalbos mokiniui 

specialistus ir (ar) kitus Mokyklos bendruomenės narius. VS specialistas taip pat turėtų atsižvelgti į Mokyklos 

mokinių sveikatos būklės duomenis, pateiktus VSS IS sistemoje ar formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, 

bei mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą ir juo remiantis parengtas išvadas ir 

siūlymus dėl mokinių sveikatos. 

Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), Mokyklos 

administracija, pedagogai, klasės / grupės vadovai / auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, gali būti 

naudojami rengiant metinius Mokyklos veiklos bei ugdymo planus. Funkcijos rezultatai naudojami įgyvendinant 

kitas VS specialisto Funkcijas.

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai
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Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojamos 
veiklos

Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 
rodikliai

1. Identifikuoti mokinius, su kurių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) būtų tikslingiausia aptarti mokinio 

sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį

Ÿ Parengtas mokinių sąrašas, su kurių tėvais 
(globėjais, rūpintojais) būtų tikslingiausia aptarti 
mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį

2. Su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptarti 

mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį

3. Organizuoti kitas veiklas, kurios gali būti 

naudingos Mokykloje įgyvendinant šią Funkciją

Ÿ Individualių susitikimų su mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais), kurių metu aptartas mokinio sveikatos 
stiprinimo ir saugos poreikis, skaičius

Ÿ Kitų taikytų informavimo priemonių (pvz. 
lankstinukų, pranešimų per el. dienyną) skaičius

Funkcijos vykdymas pagal mokinių amžių ir Mokyklų tipus nediferencijuojamas.

Praktiniai veiklų įgyvendinimo aprašai 

1. Identifikuoti mokinius, su kurių tėvais (globėjais, rūpintojais) būtų tikslingiausia aptarti mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikį.

Kai VS specialistas yra surinkęs ir išanalizavęs duomenis apie Mokykloje besimokančių mokinių sveikatos 

būklę VSS IS sistemoje, bei tvarkant iš mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) formas Nr. 046/a „Medicininis 

pažymėjimas“, sudaro mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašą (1 priedas), jis 

remiantis apsibrėžtais kriterijais gali atrinkti mokinius, su kurių tėvais (globėjais, rūpintojais) būtų tikslingiausia 

aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį. 

2.1. pav. Mokinių, su kurių tėvais (globėjais, rūpintojais) būtų tikslingiausia aptarti jų sveikatos stiprinimo ir 

saugos poreikį atrankos algoritmas

Atrinkti mokinius, su kurių 
tėvais (globėjais, rūpintojais) 

būtų tikslingiausia aptarti 
mokinio sveikatos stiprinimo 
ir saugos poreikį ir sudaryti 

jų sąrašą

Pateikti atrinktų mokinių 
sąrašą Mokyklos vadovui ir 

organizuoti mokinių tėvų 
(globėjų, rūpintojų)  

informavimą apie galimybę 
aptarti mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikį su 
VS specialistu

Tėvams (globėjams, 
rūpintojams) sutikus aptarti 

savo vaiko sveikatos 
stiprinimo ir saugos poreikį su 
VS specialistu, organizuojami 

susitikimi

Pagal nustatytus kriterijus atrenka mokinius, su kurių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) būtų tikslingiausia aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos 

poreikį ir sudaro jų sąrašą.

 

Atrenkant mokinius, rekomenduojama remtis šiais atrankos kriterijais:

Ÿ Mokinys pirmą kartą pradėjo lankyti Mokyklą ir bus ugdomas pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą;

Ÿ Mokinys yra įtrauktas į mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų 

rekomendacijos, sąrašą;

Atrinkti mokinius, su kurių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

būtų tikslingiausia aptarti 

mokinio sveikatos stiprinimo 

ir saugos poreikį ir sudaryti jų 

sąrašą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Ÿ Mokinys serga LNL ir Mokykloje jam yra ar turi būti  užtikrinamas 

pagalbos mokinio savirūpai organizavimas; 

Ÿ Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) patys išreiškė norą su VS specialistu 

aptarti savo vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį;

Ÿ Mokinio klasės vadovas / auklėtojas arba Mokyklos administracija teikė 

motyvuotą siūlymą / poreikį VS specialistui aptarti su konkretaus mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais) mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos 

poreikį.

Tai nėra baigtinis atrankos kriterijų sąrašas. VS specialistas pagal poreikius 

gali taikyti kitus atrankos kriterijus.

Pateikia atrinktų mokinių sąrašą Mokyklos vadovui.

Gauna Mokyklos vadovo pritarimą  organizuoti mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimą apie galimybę aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir 

saugos poreikį su VS specialistu.

Organizuoja atrinktų mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  informavimą apie 

galimybę aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį su VS 

specialistu.

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  informavimas gali būti organizuojamas 

pasitelkiant klasės / grupės vadovą / auklėtoją, ar Mokyklos socialinį 

pedagogą ar Mokyklos administraciją, kurie informuoja atrinktų mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimybę aptarti mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikį su VS specialistu.

VS specialistas suderinęs su Mokyklos vadovu gali pats informuoti atrinktų 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) šiais būdais:

Ÿ SMS žinute;

Ÿ El. paštu;

Ÿ Žinute per el. dienyną;

Ÿ Skambinant telefonu;

Ÿ Kitais būdais, kuriais būtų įmanoma gauti atgalinį ryšį.

Informacijos turinį turi sudaryti: susitikimo priežastis (pvz. Mokinys yra 

įtrauktas į mokinių, kuriems yra taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, 

sąrašą), tikslas (pvz. aptarti galimybes sudaryti mokiniui kuo saugesnes 

sveikatai sąlygas Mokykloje arba įvertinti mokinio sveikatos stiprinimo 

poreikius Mokykloje), trukmė (pvz. apie 45 min.), kontaktai, kuriais galima 

gauti papildomos informacijos (pvz. Mokyklos VS specialisto el. pašto 

adresas). 

Jei VS specialistas kelis kartus informavęs atrinktų mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) negauna iš jų atgalinio ryšio, apie tai informuoja Mokyklos 

socialinį pedagogą ar klasės / grupės auklėtoją / vadovą ar kitą Mokyklos 

vadovo paskirtą asmenį.

Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) atsisako aptarti atrinkto mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikio, toks aptarimas su jais toliau nevykdomas.

Pateikti atrinktų mokinių sąrašą 

Mokyklos vadovui ir organizuoti 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimą apie galimybę 

aptarti mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikį su 

VS specialistu

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus aptarti savo vaiko sveikatos 
stiprinimo ir saugos poreikį su VS specialistu, organizuoja susitikimą.

Susisiekia nurodytais kontaktais su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 
organizuoja su jais susitikimą: suderina susitikimo laiką (pvz. per pirmą 
pamoką), vietą (pvz. Sveikatos kabinetas), aktualias susitikimui temas (pvz. 
mokiniui pateiktų ASPĮ rekomendacijų įgyvendinimas Mokykloje, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) vaidmuo įgyvendinant šias rekomendacijas ir kt.), 
įvertina tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius.

Mokyklos vadovui pritarus, mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio 
aptarimas su jo tėvais (globėjais, rūpintojais) gali vykti ir kitokia forma (pvz. 
telefonu).

Siekiant užtikrinti sėkmingą dialogą su tėvais (globėjais, rūpintojais) 
rekomenduojama:

Ÿ Įdėmiai klausyti;
Ÿ Skatinti klausinėti;
Ÿ Palaikyti pokalbį;
Ÿ Gerbti tėvų autoritetą.

Informacijos kaip bendrauti su tėvais, galima rasti:

Ÿ ULAC parengtame lankstinuke „Kaip kalbėti su tėvais apie vaikų 
skiepus?“

Ÿ Įvairių specialistų straipsniuose, atmintinėse internete: „Apie kokybišką 
pedagogo sąve iką  su  va iko  tėva is “ ;  „Pedagogų i r  tėvų 
bendradarbiavimas, ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus“ ir kt.

Tėvams (globėjams, 

rūpintojams) sutikus aptarti 

savo vaiko sveikatos stiprinimo 

ir saugos poreikį su VS 

specialistu, organizuojamas 

susitikimasa

2. Su mokinio tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį.

VS specialistas organizuoja individualius susitikimus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ar vienu iš jų, 
siekiant aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį taip, kad būtų užtikrintas šio susitikimo metu gautos 
informacijos apie vaiko sveikatos duomenis konfidencialumas.

Atsižvelgdamas į mokinio sveikatos būklę, pasiruošia susitikimui 
pasirengdamas reikiamą medžiagą (pvz. informaciją apie Mokyklos 
galimybes užtikrinti vaiko sveikatos saugą ir (ar) sveikatos stiprinimo 
galimybes LNL sergančiam mokiniui; mokinio savirūpai Mokykloje 
reikalingų priemonių sąrašą; Pirmosios pagalbos teikimo Mokykloje tvarką; 
lankstinukus apie vaikų fizinį aktyvumą ir kt.).

Pasirengti susitikimui reikiamą 

medžiagą ir (ar) dokumentus

2.2. pav. Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio aptarimo su mokinio tėvu (globėju, rūpintoju) algoritmas

Pasirengti susitikimui 
reikiamą medžiagą ir (ar) 

dokumentus

Susitikti su mokinio tėvais 
(globėjasi, rūpintojasi) ar vienu 
iš jų ir aptarti mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikį

Teikti apibendrintas išvadas dėl 
susitikimo su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ar vienu 
iš jų Mokyklos vadovui

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar vienu iš jų aptaria mokinio 
sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, išsiaiškina tėvų (globėjų, rūpintojų) 
lūkesčius dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikių užtikrinimo 
Mokykloje, bei aptaria jų atitikimą Mokyklos galimybėms ir kt.
 
Susitikimą registruoja Bendravimo su mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais) apskaitos žurnale (2 priedas).

Rekomenduojama susitikimo trukmė – ne ilgiau kaip 45 min.
Esant poreikiui ir VS specialisto galimybėms, gali būti organizuojami 
pakartotiniai susitikimai su to pačio mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).

Esant poreikiui, teikia apibendrintas išvadas Mokyklos vadovui dėl 
susitikimo su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir aptaria tėvų (globėjų, 
rūpintojų) lūkesčių dėl mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikio 
patenkinimo Mokykloje galimybes (pvz. tėvai norėtų, kad jų vaikas būtų 
maitinamas Mokykloje tik vegetariškai).

Susitikti su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ar 

vienu iš jų ir aptarti mokinio 

sveikatos stiprinimo ir saugos 

poreikį

Parengti informaciją apie VS specialisto darbo grafiką bei jo vykdomas 
funkcijas Mokykloje. 

Rekomenduojama, kad informacija būtų aiški, trumpa, lakoniška. 

Informacijos turinys: VS specialisto darbo laikas, pagrindinės funkcijos, gali 
būti pateikta nuorodą į Aprašą.

Informacijos mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) apie 

VS specialisto darbo grafiką 

bei jo vykdomas Funkcijas 

Mokykloje parengimas

Teikti apibendrintas išvadas 

dėl susitikimo su mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ar vienu iš jų Mokyklos 

vadovui

3. Organizuoti kitas veiklas, kurios gali būti naudingos Mokykloje įgyvendinant šią Funkciją.

Esant poreikiui ir galimybėms VS specialistas gali organizuoti kitas veiklas, kurios gali būti naudingos 

Mokykloje įgyvendinant šią Funkciją. Tikslinga Mokyklos bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus) 

informuoti apie VS specialisto vykdomą veiklą Mokykloje, kadangi didelė jų dalis nežino kokią pagalbą gali teikti ir 

teikia Mokykloje dirbantis VS specialistas.

Kita veikla. Informacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas apie VS specialisto darbo 

grafiką Mokykloje, bei jo teikiamas konsultacijas visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje klausimais. 

2.3. pav. Informacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas apie VS specialisto darbo grafiką 

Mokykloje, bei jo teikiamas konsultacijas visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje klausimais algoritmas.

Informacijos mokinių tėvams 
(globėjams, rūpintojams) apie 
VS specialisto darbo grafiką 
bei jo vykdomas Funkcijas 

Mokykloje parengimas

Parengtos informacijos ir jos 
sklaidos būdų, formų bei 

periodiškumo suderinimas su 
Mokyklos vadovu

Informacijos išplatinimas

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai



Parengtą informaciją suderinti su Mokyklos vadovu, bei aptarti galimus šios 
informacijos sklaidos būdus, formas ir periodiškumą.

Rekomenduojamos šios informacijos sklaidos formos:

Ÿ Skelbimas;
Ÿ Infografikas;
Ÿ Bukletas;
Ÿ Žinutė;
Ÿ Kt.

Rekomenduojamos šios informacijos sklaidos būdai:

Ÿ Elektroninėje erdvėje (pvz. Mokyklos interneto svetainėje, 
elektroniniame dienyne, el. paštu);

Ÿ Mokyklos informacinėse, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių rūbinėse ar (ir) sveikatos kabinete esančiose skelbimų lentose, 
ant sveikatos kabineto durų;

Ÿ Kt.

Rekomenduojama pasirinkti kelis būdus, kad kuo didesnė bendruomenės 
dalis turėtų galimybę gauti šią informaciją. 

Informacija apie VS specialisto darbo grafiką bei jo vykdomas funkcijas 
Mokykloje su Mokyklos vadovu suderintais būdais ir periodiškumu gali būti 
pateikiama pasirinkta forma mokslo metų pradžioje arba mokslo metų 
eigoje, jei pasikeitė aplinkybės (pvz. pasikeitė VS specialisto darbo 
grafikas Mokykloje).

Parengtos informacijos ir jos 

sklaidos būdų, formų bei 

periodiškumo suderinimas su 

Mokyklos vadovu

Informacijos išplatinimas 

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-120 „Dėl 
privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių 
formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų 
formų patvirtinimo“, nurodytus Mokinio asmens, 
įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti

Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir 
ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti 
Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų 
Mokinių – pagal poreikį

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) 
duomenis apie Mokinių gyvenseną

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais
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Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai



Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į 
Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos 
administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus)

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Šios Funkcijos rezultatai gali būti 

naudojami formuojant siūlymus dėl 

mokinių sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įtraukimo į Mokyklos 

strateginius veiklos planus

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

apsibrėžiant sveikatos išsaugojimo 

temas bei  sveikatos stiprinimo 

būdus

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 
ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

p lanuojant  mokin ių sveikatos 

stiprinimo priemonių ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą

Padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros 
specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems 
LNL

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

padedant Mokyklai įgyvendinti ASPĮ 

specialistų rekomendacijas 

mokiniams, sergantiems LNL

3. FUNKCIJA. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių 
poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius

Trumpas funkcijos aprašymas 

 Šia Funkcija siekiama nustatyti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo 

lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius, tam kad apibrėžti prioritetines sritis, kuriose būtų tikslingiausia taikyti 

sveikatos stiprinimo priemones.

Atsižvelgdamas į konkrečios Mokyklos, savivaldybės bei šalies visuomenės sveikatos priežiūros poreikius 

VS specialistas, kartu su Mokyklos bendruomene, turi parengti Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

plano projektą, suderinti jį su Biuro direktoriumi ir pateikti Mokyklos vadovui. Prieš vykdant šią veiklą VS specialistas 

turi nustatyti Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros poreikius.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros poreikio nustatymas gali apimti keletą aspektų (pvz. visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnių įvertinimą, Mokykloje besimokančių mokinių sveikatos būklės įvertinimą, visuomenės 

sveikatos stiprinimo poreikio nustatymą, mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikio, sveikatos 

raštingumo lygio įvertinimą  ir kt.). 

Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, 

sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 
23mažinimą . Mokinių sveikatos stiprinimo poreikis yra tiesiogiai susijęs su jų sveikatos žiniomis, sveikatos 

raštingumo lygiu, nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių paplitimo Mokykloje, 

vykdomomis sveikatinančiomis programomis ir kt. 

24TURINYS
23  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782 

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai



25TURINYS

Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: Mokyklos administracija, pedagogai, klasės / 

grupės vadovai / auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, gali būti 

naudojami rengiant strateginį Mokyklos planą, metinius Mokyklos veiklos bei ugdymo planus, organizuojant 

Mokykloje sveikatos stiprinimo priemones. Funkcijos rezultatai naudojami įgyvendinant kitas VS specialisto 

Funkcijas.

Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal mokinių amžių ir (ar) Mokyklų tipus.

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojamos 
veiklos

Sveikatos stiprinimo veiklą sudarančios  grupės:

Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 
rodikliai

Sveikatos stiprinimo veiklą sudarančios poveikio 
sritis:

Įvertinti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių 

poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų 

amžiaus tarpsnius, bei apibrėžti prioritetines 

sveikatos poveikio sritis

•  Informacijos apie sveikatą teikimas,

•  Konsultavimas, 

•  Mokymas, 

•  Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, 

•  Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimas.

Ÿ Mokinių, dalyvavusių sveikatos stiprinimo ir 
sveikatos žinių poreikio vertinime, skaičius 

Ÿ Mokinių, dalyvavusių sveikatos raštingumo lygio 
vertinime, skaičius

Ÿ Parengtas prioritetinių sveikatos poveikio sričių 
sąrašas

•  Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija,
•  Fizinio aktyvumo skatinimas,
•  Sveikos aplinkos kūrimas,
•  Sužalojimų prevencija,
•  Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija,
•  Psichikos sveikatos stiprinimas,
•  Užkrečiamųjų ligų prevencija.

Praktinis veiklos įgyvendinimo aprašas 

Įvertinti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų 

amžiaus tarpsnius, bei apibrėžti prioritetines sveikatos poveikio sritis.

Nustatant mokinių sveikatos stiprinimo poreikį Mokykloje, VS specialistui rekomenduojama įvertinti:

Ÿ turimus duomenis apie mokinių sveikatos būklę, 
Ÿ Mokyklos bendruomenės (administracijos, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės/grupės vadovų ir kt.) 

pasiūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo, 
24

Ÿ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintose bendrosiose ugdymo programose (priešmokyklinio , 
25 26 27pradinio , pagrindinio ir vidurinio ), ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose , 

28integruojamosiose, prevencinėse ir kitose ugdymo programose  pateikiamas sveikatos stiprinimo veiklos 
sritis (temas) ir siekinius (3.1. pav.), 

Ÿ nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių paplitimą mokinių tarpe; 
Ÿ mokinių sveikatos žinių ir (ar) sveikatos raštingumo lygį.

Apibrėžiant Mokykloje prioritetines sveikatos poveikio sritis rekomenduojama vadovautis SMLPC siūlomu 
29sveikatos stiprinimo veiklos skirstymu į 5 grupes ir 7 poveikio sritis :

24  https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf 
25  https://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_pradinis_ugdymas/1_pradinio%20ugdymo%20bendroji%20programa.pdf 
26  https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/pagrindinis/2019-2021%20m_m_%20Pagrindinio%20ir%20vidurinio%

   20ugdymo%20program%C5%B3%20%20BUP.pdf 
27  https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1049/dir52/dir2/17_0.php 
28  https://www.smm.lt/web/lt/ugdymo_prog 
29  http://www.smlpc.lt/media/file/Metodine%20medziaga/2014-09-7%20Visuomenes%20sveikatos

   %20stiprinimo%20vadovas%20savivaldybems_2014%20galutinis%20%281%29.pdf 
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Rekomenduojama su Mokyklos vadovu aptarti šios Funkcijos įgyvendinimo periodiškumą atsižvelgiant į VS 

specialisto darbo krūvį ir Mokyklos poreikius. Rekomenduojama prioritetines poveikio sritis pagal mokinių amžių 

apsibrėžti ne rečiau kaip kartą per tris metus. 

3.1. pav. Sveikatos stiprinimo veiklos sritys (temos) ir siekiniai (parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintas programas), Šaltinis: Sveikatos stiprinimo veikla Profesinio mokymo įstaigose. Metodinės 
30rekomendacijos 

Lytiškumas ir rengimas 

šeimai

Ÿ Rengti jaunus žmones gyvenimui, santuokai, suteikti žinių apie 

šeimą, ugdyti brandžią ir dorovingą asmenybę, gerbiančią 

žmogaus gyvybę nuo pradėjimo momento, gebančią kurti 

brandžius tarasmeninius santykius, puoselėti lytinę sveikatą, ir 

pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai.

Ÿ Vykdyti ankstyvų lytinių santykių ir su jais susijusių problemų, lytinio 

išnaudojimo ir priekabiavimo, diskriminacijos dėl lyties prevenciją.

Sveikatai palanki mityba Ÿ Siekti, kad mokinių maisto sudėtis atitiktų PSO reklomendacijas, 

didinti informuotumą apie sveikatai palankią mitybą.

Asmens higiena Ÿ Formuoti mokinių higienos įgūdžius.

Fizinis aktyvumas

Ÿ Ugdyti mokinių nuostatą sveikai ir saugiai gyventi , įtvirtinti teigiamą 

požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, puoselėti sveikatą 

stiprinantį fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas įgyti sporto ir 

bendrųjų kompetencijų, skatinti siekti sporto rezultatų.

Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencija

Ÿ Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Žmogaus sauga

Ÿ Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti įvairiapusės žmogaus saugos ir 

asmeninės kompetencijos pagrindus. 

Ÿ Siekiama, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias 

vertybine nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir 

kitų saugiu gyvenimu.

Psichikos sveikata ir 

gyvenimo įgūdžiai

Ÿ Parengti savimi pasitikinčius, komunikabilius, įvairius gyvenimo 

sunkumus įveikti gebančius jaunuolius.

30  http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Sveikatos%20stiprinimo%20veikla%20PMI.pdf 



27TURINYS

Identifikuoti sveikatos poveikio sritis atsižvelgiant į Mokyklos  mokinių sveikatos būklės duomenis

Įvertinti Mokyklos bendruomenės siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo poreikio

Įvertinti Mokyklos vykdomas programas ir projektus mokinių sveikatinimo srityje

Identifikuoti sveikatos poveikio sritis atsižvelgiant į Mokyklos  mokinių sveikatos būklės duomenis

Įvertinti Mokyklos bendruomenės siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo poreikio

Įvertinti Mokyklos vykdomas programas ir projektus mokinių sveikatinimo srityje

3.2. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas, siekiant identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo poreikį atsižvelgiant 

į jų amžiaus grupes.

Atsižvelgdamas į informaciją, pateiktą formoje „Mokinių, kuriems yra 
taikomos ASPĮ specialistų rekomendacijos, sąrašas bei išvados ir siūlymai 
dėl mokinių sveikatos būklės“ (1 priedas) identifikuoja sveikatos poveikio 
sritis, kuriose tikslingiausia stiprinti mokinių sveikatą. 

pvz. jei minėtoje formoje pateikta išvada: 10 proc. Mokyklos mokinių turi 
antsvorio ir (ar) yra nutukę, reiškia, kad šis rezultatas apima dvi poveikio 
sritis: sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija bei fizinio 
aktyvumo skatinimą.

Kitas pvz. jei minėtoje formoje pateikta išvada: 5 proc. mokinių turi alerginių 
susirgimų, reiškia, kad šis rezultatas apima vieną poveikio sritį – sveikos 
aplinkos kūrimą. 

Gavus Mokyklos vadovo pritarimą, kreipiasi į Mokyklos bendruomenę 
(Mokyklos administraciją, klasės vadovus, mokinių (ar) jų tėvus (globėjus, 
rūpintojus), Mokinių tarybą, Mokyklos tarybą ir kt.) su prašymu per 
nustatytą terminą (pvz. per 2 savaites) pateikti siūlymus VS specialistui dėl 
mokinių sveikatos stiprinimo pagal mokinių amžių arba pagal Mokykloje 
vykdomas bendrąsias ugdymo programas (ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo programas ir t.t.). 

Prašymas teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo priemonių gali 
būti teikiamas Pedagogų tarybos posėdyje, Pedagogų pasitarimo metu, el. 
paštu, per el. dienyną ir kitais Mokykloje naudojamais būdais.

Mokinių, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 
ugdymo programas, į siūlymų teikimą neįtraukia.

Mokinius, kurie ugdomi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 
programas, į siūlymų teikimą gali įtraukti kreipiantis į Mokinių tarybą.

Identifikuoti sveikatos 

poveikio sritis atsižvelgiant į 

Mokyklos  mokinių sveikatos 

būklės duomenis

Įvertinti Mokyklos 

bendruomenės siūlymus dėl 

mokinių sveikatos stiprinimo 

poreikio

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Pvz. Mokyklos administracija, žinodama, kad kai kurie Mokykloje 
besimokantys mokiniai rūko, gali teikti siūlymą VS specialistui organizuoti  
rūkymo prevencijos priemones. 

Kitas pvz. Grupės auklėtojas, matydamas, kad grupės vaikams yra 
sunkumų palaikant asmeninę higieną, gali teikti siūlymus VS specialistui 
dėl mokinių higienos įgūdžių stiprinimo.

Apibendrinęs gautus rezultatus, įvertina Mokyklos bendruomenės 
siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo poreikio, parengia jų sąrašą 
prioritetine tvarka pagal amžių (ar) Mokykloje vykdomas bendrąsias 
ugdymo programas.

Išanalizuoja Mokyklos ugdymo plane pateiktą informaciją apie Mokyklos 
vykdomas programas ir projektus mokinių sveikatinimo srityje.

Suformuoja apibendrintas įžvalgas.

Pvz. Mokykla nepriklauso Sveikatą stiprinančių ar Fiziškai aktyvių mokyklų 
tinklui, tačiau dalyvauja socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ar 
patyčių prevencijos programoje. Reiškia apimta tik viena – psichikos 
sveikatos poveikio sritis.

Mokinių sveikatos žinios, jų poreikis ir nuo elgsenos priklausomų 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnių paplitimas tarp mokinių vertinami 

atsižvelgiant į mokinių amžių. 

Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę programą sveikatos 

žinių ir jų poreikio vertinimas gali būti atliekamas apklausiant jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus).

Mokinių sveikatos žinių, jų poreikio ir nuo elgsenos priklausomų 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnių paplitimo tarp mokinių vertinimui 

gali būti naudojami įvairūs instrumentai:

Ÿ Pusiau struktūruotas interviu (priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

mokiniams);
31  

Ÿ Klausimynai (pvz. Vaikų gyvensenos klausimynas vyresniems nei 15 
32 m. amžiaus mokiniams, ar Suaugusiųjų gyvensenos klausimynas  

vyresniems nei 18 metų mokiniams), VS specialisto ar Biuro parengti 

klausimynai (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

mokiniams);

Ÿ Testai, tame tarpe ir teminiai (pvz. apie burnos higieną, pirmosios 

pagalbos teikimą ar užkrečiamąsias ligas) parengti Biuro ar pačio VS 

specialisto (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniams); 

Ÿ Anketos (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniams);

Ÿ Viktorinos (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniams);  

Ÿ Sutelktos grupės diskusija (pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniams);

Ÿ Individualūs ir grupiniai pokalbiai su mokiniais (priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniams);
Ÿ Diskusijos sveikatos ir (ar) sveikatinimo klausimais atskirose klasėse 

(pagrindinio, vidurinio ugdymo mokiniams);
Ÿ Kt.

Įvertinti Mokyklos vykdomas 

programas ir projektus 

mokinių sveikatinimo srityje

Įvertinti Mokyklos mokinių 

sveikatos žinias, jų poreikį ir 

nuo elgsenos priklausomų 

visuomenės sveikatos rizikos 

veiksnių paplitimą

31,32  http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Gyvensenos%20tyrimai_rekom.pdf 

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Ÿ Vertinimo instrumentus VS specialistas gali pasirengti pats 
atsižvelgdamas į mokinių amžių bei bendrosiose ugdymo programose 
(priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio), ikimokyklinio 
ugdymo metodinėse rekomendacijose, integruojamosiose, 
prevencinėse ir kitose ugdymo programose  pateikiamas pagrindines 
sveikatos stiprinimo veiklos sritis (temas) ir siekinius (3.1 pav.). 

Vertinimas, atsižvelgiant į mokinių amžių gali būti atliekamas žodžiu, raštu 
ar naudojant informacines technologijas (pvz. Quizizz ir Kahoot!, 
apklausa.lt ir kt.).

(Pvz. ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose akcentuojamos 
tokių su vaiko sveikata susijusių kompetencijų ugdymas, kaip asmens 
higienos, aplinkos švaros palaikymas, saugus elgesys, taisyklingos 
laikysenos, įvairių fizinių ypatybių, savireguliacijos ugdymas. Todėl, 
vertinant šio amžiaus grupės vaikų  sveikatos žinias, rekomenduojama 
parinkti tokius vertinimo instrumentus, kuriais būtų galima įvertinti minėtas 
su sveikata susijusias kompetencijas). 
Mokinių sveikatos žinių ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos 
rizikos veiksnių paplitimo tarp mokinių vertinimo instrumentus VS 
specialistas pasirenka pats ir gavęs Mokyklos vadovo pritarimą 
organizuoja vertinimą.

Mokinių sveikatos žinių įvertinimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnių paplitimą mokinių tarpe VS specialistas atlieka 
atsižvelgdamas į savo galimybes, bei suderinęs su Mokyklos vadovu 
mokinių sveikatos žinių vertinimo turinį, laiką ir vietą.

Išanalizavęs gautus rezultatus, įvertina Mokyklos mokinių sveikatos žinias, 
jų poreikį ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos 
veiksnių paplitimą.

Mokinių sveikatos raštingumo lygis vertinamas atsižvelgiant į mokinių 
amžių. Pasaulyje yra sukurta nemažai sveikatos raštingumo vertinimo 

33, 34, 45įrankių , tačiau didžioji jų dalis skirti ne jaunesniems nei paauglystės 
amžiaus sulaukusiems asmenims ir neišversta į lietuvių kalbą.

Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę programą sveikatos 
raštingumo lygis gali būti vertinimas apklausiant jų tėvus (globėjus, 

36rūpintojus) .

Mokiniai, ugdomi pagal priešmokyklinę ugdymo programą gali būti 
37apklausti pusiau struktūruoto interviu metodu  .

Vyresnių nei 15 m. mokinių sveikatos raštingumo lygis gali būti vertinamas 
38naudojant Sveikatos raštingumo tyrimo klausimyną (HLS-EU-Q47) , 

VS specialistas pasirenka mokinių sveikatos raštingumo vertinimo įrankį. 

Įvertinti mokinių sveikatos 

raštingumo lygį

33  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45375/ 
34  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5778701/#CR43 
35  https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e020080 
36,37  https://vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/98755/1/joana_seksteliene_md.pdf
38  http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Lankstukai/

    Sveikatos_rastingumo_vertinimas.%202017%20(1).pdf  

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Su Mokyklos administracija suderina sveikatos raštingumo vertinimo 
atlikimo laiką (pvz. klasės valandėlė, fizinio ugdymo, kita pamoka, po 
pamokų), vietą (pvz. klasė / grupė, salė, Sveikatos kabinetas ar kt.) ir būdą 
(raštu, žodžiu ar naudojant informacines priemones).

Apklausia visus suplanuotus tuo metu Mokykloje esančius mokinius.

Įvertina gautus sveikatos raštingumo tyrimo rezultatus.

Identifikavus sveikatos poveikio sritis, įvertinus Mokyklos bendruomenės 
siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo poreikio, Mokyklos 
įgyvendinamus projektus ir programas sveikatinimo srityje, pačių mokinių 
sveikatos žinias  ir sveikatos rizikos veiksnių paplitimą tarp jų ir (ar) 
sveikatos raštingumo lygį, apibrėžia prioritetines poveikio sritis pagal 
mokinių amžių ir numato sveikatos stiprinimo veiklos grupes (informacijos 
apie sveikatą teikimas, konsultavimas, mokymas, sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimas, sveikatos stiprinimo veiklos organizavimas) 
kiekvienai poveikio sričiai atsižvelgiant į mokinių amžių.

Apibrėžti prioritetines 

sveikatos poveikio sritis

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės 
Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per 
metus)

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 
ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

p lanuojant  mokin ių sveikatos 

stiprinimo priemonių ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą

Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į 
Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos 
administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus)

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

formuojant siūlymus dėl mokinių 

sveikatos stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius 

veiklos planus

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

apsibrėžiant sveikatos išsaugojimo 

temas bei  sveikatos stiprinimo 

būdus

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 
programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

dalyvaujant Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo  be i  r eng imo  še ima i 

bendrosios programos ar kitos 

sveikatos ugdymo veiklos planavime 

ir įgyvendinime
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4. FUNKCIJA. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos 
    rizikos veiksnius

Trumpas funkcijos aprašymas 

 Šia Funkcija siekiama įvertinti Mokyklos aplinkoje esančius visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, kad 

būtų efektyviai planuojamos ir įgyvendinamos mokinių sveikatos saugos priemonės.

 Visuomenės sveikatos rizikos veiksniai apibrėžiami kaip natūralūs gamtos bei dirbtiniai veiksniai, taip pat 
39gyvenimo ir elgesio įpročiai, dėl kurių poveikio atsiranda rizika visų gyventojų ar atskirų jų grupių sveikatai . Pagal 

40charakteristiką rizikos veiksniai gali būti: fiziniai, socialiniai, ekonominiai, psichologiniai, biologiniai ir cheminiai .

 Lietuvoje, siekiant Mokyklos aplinkoje išvengti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių ar juos minimizuoti ir 

taip užtikrinti Mokykloje besimokančių mokinių ar ikimokyklinę ar priešmokyklinę ugdymo įstaigą lankančių vaikų 
41sveikatos saugą, Mokyklos gali dirbti tik turėdamos leidimus – higienos pasus , o ugdymą vykdyti, vadovaujantis 

higienos normų reikalavimais. Pasitikrinti, ar mokykla turi leidimą – higienos pasą galima Leidimų-higienos pasų 
42sąraše . Jeigu Mokykla neturi leidimo - higienos paso, niekaip negalima nuspręsti, ar ugdymo įstaigoje vaikui yra 

saugu. 

 Higienos normos, nustatančios pagrindinius ugdymo programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimus:

Ÿ Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 
43 sveikatos saugos reikalavimai“ 

Ÿ Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 
44saugos reikalavimai“  

Ÿ Lietuvos higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji 
45 sveikatos saugos reikalavimai“ 

 Jei Mokykloje ugdymo tikslais naudojamas baseinas, jis yra vertinamas vadovaujantis Lietuvos higienos 
46norma HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ . 

 Jei Mokykloje ugdymo tikslais naudojama vaikų žaidimų aikštelė, ji yra vertinama vadovaujantis Lietuvos 
47higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ . 

 Maitinimo organizavimas Mokykloje vertinamas vadovaujantis 2011 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos 
48sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “. 

 Mokykloje aplinkoje psichologinius, socialius veiksnius vertina pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, 

socialinis pedagogas, kt.), klasės / grupės vadovai, aptaria vertinimo rezultatus pedagogų tarybos posėdžiuose, 

naudoja juos planuojant. Todėl šios Funkcijos vykdymui Mokykloje VS specialistui rekomenduojama  pasitelkti 

minėtus specialistus.

 Su elgsena susijusius sveikatos rizikos veiksnius VS specialistas įvertina atlikęs Funkciją „rinkti, kaupti ir 

analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną“.

 Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: Mokyklos administracija, pedagogai, klasės 

/ grupės vadovai / auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai. 

 

39  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/asr 
40  http://www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/rizikos_veiksniai-1.pdf 
41  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58E49A8448E6/asr  
42  https://vssis.nvsc.lt/lhp/index.php 
43  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr   
44  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/asr  
45  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FDA0ABC3DC2  
46  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EF45997637CB/asr  
47  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f/asr  
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 Funkcijos rezultatai naudojami teikiant siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai, organizuojant 

mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas 

pagal kompetenciją, dalyvaujant planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos 

ugdymo veiklą Mokykloje. Funkcijos rezultatai naudojami įgyvendinant kitas VS specialisto Funkcijas.

 Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal Mokyklų tipus.

Praktinis veiklos įgyvendinimo aprašas 

Mokyklos aplinkoje įvertinti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
VS specialistui, Mokyklos aplinkoje siekiančiam nustatyti ir įvertinti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, 

49rekomenduojama vadovautis periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynais . 

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojama veikla Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 
rodikliai

Mokyklos aplinkoje įvertinti visuomenės sveikatos 

rizikos veiksnius

Ÿ Mokinių, dalyvavusių sveikatos stiprinimo ir 
sveikatos žinių poreikio vertinime, skaičius

Ÿ Mokinių, dalyvavusių sveikatos raštingumo lygio 
vertinimo, skaičius

Ÿ Parengtas prioritetinių sveikatos poveikio sričių 
sąrašas

2.3. pav. Informacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas apie VS specialisto darbo grafiką 

Mokykloje, bei jo teikiamas konsultacijas visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje klausimais algoritmas.

Pasiruošti sveikatos rizikos 
veiksnių Mokyklos aplinkoje 

vertinimui

Atlikti sveikatos rizikos 
veiksnių Mokyklos aplinkoje 

vertinimą

Apibendrinti gautus 
rezultatus, parengti siūlymus 

Mokyklos vadovui

Susipažįsta su Lietuvos higienos normomis nustatančiomis pagrindinius 

ugdymo programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimais.

50Atsirenka iš NVSC puslapyje pateikiamo sąrašo reikiamus klausimynus . 

Mokyklos aplinkoje vertinant sveikatos rizikos veiksnius, galimi šie 

klausimynai:

Ÿ Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą, periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 

klausimynas; 

Ÿ Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, periodinės 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas; 

Ÿ Įstaigos, vykdančios formaliojo profesinio mokymo programą, 
periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas;

Pasiruošti sveikatos rizikos 

veiksnių Mokyklos aplinkoje 

vertinimui

49,50 https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/periodines-visuomenes-sveikatos-saugos
   -kontroles-klausimynai 

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Ÿ Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės 

visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas; 

Ÿ Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės 

visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Prie Mokyklų esančias vaikų žaidimo aikšteles (jei jų priežiūros reikalavimų 

neapima Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai) rekomenduojama vertinti vadovaujantis SMLPC parengtomis 
 51

metodinėmis rekomendacijomis „Vaikų žaidimų aikštelių priežiūra“ , bei 

jose nurodyta vertinimo metodika.

Vertindami maitinimo atitiktį LR teisės aktų reikalavimams naudojasi 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtu klausimynu 

„Papildomi reikalavimai maitinimui, vykdant specializuotų viešojo 

maitinimo įmonių (socialinių paslaugų įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų 

vasaros stovyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų 
52

maisto tvarkymo skyrių) patikrinimus “.

Mokykloje aplinkoje psichologinių, socialių rizikos veiksnių vertinimą 

atlieka pasitelkęs Mokyklos bendruomenę nepriklausomai nuo kitų 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnių vertinimo Mokykloje, t. y. pritarus 

Mokyklos vadovui su pagalbos mokiniui specialistais (psichologu, 

socialiniu pedagogu, kt.), klasės / grupės vadovais aptaria jų naudojamus 

psichologinių, socialių rizikos veiksnių Mokyklos aplinkoje vertinimo 

įrankius, periodiškumą ir šių vertinimo rezultatų naudojimą planuojant 

Mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros veiklą.  

Bent kartą per metus (rekomenduotina mokslo metų pradžioje), 

vadovaujantis klausimynais, parengtais vadovaujantis LR teisės aktais, 

atlieka Mokyklos aplinkoje sveikatos rizikos veiksnių vertinimą. 

Atsižvelgiant į galimybes ir Mokyklos poreikius, sveikatos rizikos veiksnių 

vertinimą atlieka dažniau nei kartą metuose, jei buvo nustatyti neatitikimai 

pirmojo vertinimo metu (pvz. ikimokyklinukų vaikų žaidimų aikštelėje 

nustatyta keletas pažeidimų: netinkamai uždengtos smėlio dėžės, 

apgadinti žaidimų įrenginiai, aukšta žolė ir pan.) arba pasirinkti tik 

konkrečią sritį. 

Rekomenduojama pakartotinai atlikti sveikatos rizikos veiksnių Mokyklos 

aplinkoje nustatymą ir vertinimą, jei NVSC einamaisiais metais yra įtraukęs 

Mokyklos visuomenės sveikatos saugos įvertinimą į metinį periodinės 

tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planą, o 

gautus rezultatus pristatyti Mokyklos vadovui kartu su siūlymais, kaip šalinti 

neatitikimus LR teisės aktų reikalavimams. 

Su elgsena susijusius sveikatos rizikos veiksnius VS specialistas įvertina 

atlikęs Funkciją „rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) 

duomenis apie Mokinių gyvenseną“.

Su elgsena susijusius sveikatos rizikos veiksnius vertina atsižvelgdamas į 

Mokyklos tipus arba mokinių amžių.

Atlikti sveikatos rizikos 

veiksnių Mokyklos aplinkoje 

nustatymą ir vertinimą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

33
51 http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Lankstukai/zaidimu_aiksteliu_rekomendacijos.pdf
52 https://vmvt.lt/maisto-sauga/kontrole/patikrinimu-klausimynai
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Apibendrina gautus Mokyklos aplinkoje sveikatos rizikos veiksnių 

vertinimo atsižvelgiant į LR teisės aktus rezultatus, parengia siūlymus ir 

pateikia juos Mokyklos vadovui. 

VS specialistui rekomenduojama sveikatos rizikos veiksnių Mokyklos 

aplinkoje vertinimo atsižvelgiant į LR teisės aktus rezultatus Mokyklos 

vadovui pateikti raštu lentelės forma (3 priedas).

Apibendrina psichologinių, socialių rizikos veiksnių Mokyklos aplinkoje 

vertinimo rezultatus, gautus iš pagalbos mokiniui specialistų ir (ar) klasės / 

grupės vadovų auklėtojų. Atsižvelgiant į mokinių amžių, parengia siūlymus 

ir pateikia juos Mokyklos vadovui. 

Apibendrina su elgsena susijusius sveikatos rizikos veiksnių vertinimo 

rezultatus atsižvelgiant į mokinių amžių, parengia siūlymus ir pateikia juos 

Mokyklos vadovus.

Apibendrinti gautus 

rezultatus, parengti siūlymus 

Mokyklos vadovui

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) 
duomenis apie Mokinių gyvenseną

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 
ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

p lanuojant  mokin ių  sveikatos 

stiprinimo priemonių ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą

Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į 
Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos 
administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus)

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

formuojant siūlymus dėl mokinių 

sveikatos stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius 

veiklos planus

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

apsibrėžiant sveikatos išsaugojimo 

temas bei  sveikatos stiprinimo 

būdus

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai
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Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 

vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

dalyvaujant Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo  be i  r eng imo  še ima i 

bendrosios programos ar kitos 

sveikatos ugdymo veiklos planavime 

ir įgyvendinime

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai

5. FUNKCIJA. Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos 
strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip 
vieną kartą per metus)

Trumpas funkcijos aprašymas 

 Šia Funkcija siekiama tikslingiau planuoti sveikatinimo priemones Mokykloje.

53 Vadovaujantis LR Švietimo įstatymo 54 str., Mokykla rengia strateginį planą ir metinį veiklos planą , taip pat 
54ugdymo planą  bei kitus planus ir programas. Planas yra būdas mokyklai parodyti savo pastangas tobulėti ir kuo 

55geriau pasirūpinti ją lankančiais vaikais . Metinis veiklos planas rengiamas, atsižvelgiant į strateginio plano, kuris 

rengiamas 5-ių metų laikotarpiui, viziją ir prioritetus. Mokyklos ugdymo planas yra mokykloje vykdomų ugdymo 

programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, todėl jį rengiant 

atsižvelgiama į metinį Mokyklos veiklos planą.

 Remiantis Mokykloms rekomenduojamu metinio veiklos plano rengimo kalendoriniu grafiku (metų veiklos 

plano regimas – lapkričio mėn., metinio veiklos plano svarstymai – gruodžio mėn. I pusė,  metinio veiklos plano 
56tvirtinimas – gruodžio mėn. pabaiga ), VS specialistui rekomenduojama mokslo metų pradžioje su Mokyklos 

vadovu aptarti kada būtų tikslingiausia parengti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus. Pažymėtina, kad šiuos siūlymus VS 

specialistas teikia, kai yra identifikavęs Mokyklos aplinkoje visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, įvertinęs 

mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, bei sveikatos raštingumo lygį. Tai rodo, kad kokybiškas ir 

efektyvus šios Funkcijos atlikimas reikalauja ilgesnio išankstinio pasiruošimo, t. y. kitų Apraše pateiktų VS 

specialisto Funkcijų atlikimo. Rekomenduojama šią Funkciją vykdyti antroje mokslo metų pusėje.

 Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami suinteresuoti asmenys: Mokyklos administracija, pedagogai, pagalbos 

mokiniui specialistai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), Biuras. 

Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, kuris yra 

Mokyklos metinio veiklos plano dalis, kitus Mokyklos strateginius veiklos planus.

Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal Mokyklų tipus arba mokinių amžių.

53  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr   
54  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/681510505f6411e98b599e654d7d03a0/asr  
55,56  http://11a.lt/krsc/p/51/d/rekomendacijos.pdf 
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Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojama veikla Funkcijos įgyvendinimo pavyzdinis vertinimo 

rodiklis

Parengti ir teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos 

stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos 

planus Mokyklos administracijai

Ÿ Siūlymų dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 
įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus 
Mokyklos administracijai, skaičius.

Praktinis veiklos įgyvendinimo aprašas 

 Parengti ir teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai.

 Prasidėjus mokslo metams VS specialistas vykdo Apraše nurodytas Funkcijas: identifikuoja mokinių 

sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius bei 

Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Tik apibendrinęs gautą informaciją, VS 

specialistas gali rengti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus. 

 Atsižvelgiant į šiai Funkcijai įgyvendinti reikiamą pasiruošimo laikotarpį, bei Mokyklos veiklos plano rengimo 

kalendorinį grafiką, VS specialistui rekomenduojama minėtas dvi Aprašo Funkcijas įgyvendinti per pirmąjį mokslo 

metų trimestrą (jei su Mokyklos vadovu nėra suderinta kitaip), tam, kad iki mokslo metų pabaigos galėtų pateikti 

siūlymus Mokyklos administracijai dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus.

Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį 
atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius

Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius

Įvertinti Mokyklos galimybes dalyvauti Biuro organizuojamose ar propaguojamose veiklose ir (ar) 
projektuose skirtuose stiprinti mokinių sveikatą ir (ar) padėti kurti sveikatai palankesnę aplinką

Parengti pasiūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 
įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus

Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių 
įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai

5.1. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas, siekiant parengti ir teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracija
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Pateikta skyriuje 3. FUNKCIJA. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir 

sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus 

tarpsnius.

Pateikta skyriuje 4. FUNKCIJA. Mokyklos aplinkoje identifikuoti 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.

Teikia informaci ją Mokyklai  apie gal imybes dalyvauti  Biuro 

organizuojamose ar propaguojamose veiklose ir (ar) projektuose skirtuose 

stiprinti mokinių sveikatą ir (ar) padėti kurti sveikatai palankesnę aplinką, 
57(pvz. įsitraukti į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą) .

Atsižvelgus į Mokyklos galimybes ir vykdomas programas / projektus teikia 

siūlymus Mokyklai įsitraukti į Biuro organizuojamas ar propaguojamas 

veiklas ir (ar) projektus skirtus stiprinti mokinių sveikatą ir (ar) padėti kurti 

sveikatai palankesnę aplinką.

Identifikuoti mokinių sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos žinių 

poreikį, sveikatos raštingumo 

lygį atsižvelgiant į jų amžiaus 

tarpsnius

Mokyklos aplinkoje 

identifikuoti visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnius

Įvertinti Mokyklos galimybes 

dalyvauti Biuro 

organizuojamose ar 

propaguojamose veiklose ir 

(ar) projektuose skirtuose 

stiprinti mokinių sveikatą ir 

(ar) padėti kurti sveikatai 

palankesnę aplinką

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Apibendrinus gautus duomenis parengia siūlymus dėl mokinių sveikatos 

stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į 

Mokyklos strateginius veiklos planus.

Pvz. Remiantis mokinių sveikatos būklės analize nustatyta, kad apie 10 

proc. Mokyklos mokinių turi antsvorio, o Mokykla vykdo ir įgyvendina tik 

sveikatai palankios mitybos projektą, apimantį žinių apie sveikatai palankią 

mitybą gerinimą, sveikatai palankių patiekalų gamybą, sveikų maisto 

produktų pasirinkimą ir pan., tačiau fiziniam aktyvumui pakankamo 

dėmesio neskiria. VS specialistas formuoja siūlymą – organizuoti aktyvias 

pertraukas, padidinti Mokykloje organizuojamų renginių, skirtų didinti fizinį 

aktyvumą skaičių, gerinti mokinių žinias apie fizinio aktyvumo naudą klasės 

valandėlių metu, organizuojant viktorinas, diskusijas, debatus, seminarus, 

ir kt.

Kitas pvz. grupės auklėtojas, VS specialistui pateikė informaciją apie 

prastus daugelio grupės vaikų higienos įgūdžius (rankų plovimą). VS 

specialistas formuoja siūlymą – organizuoti vaikų higienos įgūdžių ugdymo 

veiklas Mokykloje: dalyvauti iniciatyvoje „Švarių rankų šokis“, mokyti 

teisingai plauti rankas, organizuoti piešinių/plakatų konkursą, pamokėles 

skirtas šiai temai, paminėti Pasaulinę rankų higienos dieną ir pan. 

Siūlymuose dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus turi 

atsispindėti aiškios, konkrečios sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonės, orientuotos į nustatytas prioritetines poveikio 

sritis, atitinkančios mokinių amžių.

Parengti pasiūlymus dėl 

mokinių sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos 

strateginius veiklos planus

57  http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/190531_SAM_SMSM_Isak_Nr%20V_651_V_665_1.pdf
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Suformuotus siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos 

planus pateikia Mokyklos administracijai ne rečiau kaip vieną kartą per 

metus atsižvelgiant į Mokyklos metinio veiklos plano rengimo kalendorinį 

grafiką. 

Teikti siūlymus dėl mokinių 

sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių 

įtraukimo į Mokyklos 

strateginius veiklos planus 

Mokyklos administracijai

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 
programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

teikiant siūlymus Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrąją programai ar kitai 

sveikatos ugdymo veiklai Mokykloje

Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos 
žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų 
amžiaus tarpsnius

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 
ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

p lanuojant  mokin ių  sveikatos 

stiprinimo priemonių ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą

Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos 
rizikos veiksnius

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

apsibrėžiant sveikatos išsaugojimo 

temas bei  sveikatos stiprinimo 

būdus

Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 
ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 
įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 
vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams

Šios Funkcijos rezultatai naudojami 

dalyvaujant Sveikatos ir lytiškumo 

u g d y m o  b e i  r e n g i m o  š e i m a i 

bendrosios programos ar kitos 

sveikatos ugdymo veiklos planavime 

ir įgyvendinime

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai
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6. FUNKCIJA. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių
ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir
įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Trumpas funkcijos aprašymas 

Šios Funkcijos rezultatas – efektyvus sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įgyvendinimas. 

Siekiant tikslingai organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įgyvendinimą ir pagal kompetenciją jas įgyvendinti, VS specialistas turi atidžiai planuoti savo veiklą 

Mokykloje, atsižvelgdamas į Apraše apibrėžtas Funkcijas. Mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonės, atsižvelgiant į Mokyklos mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos 

raštingumo lygį, aplinkoje identifikuotus visuomenės sveikatos rizikos veiksnius turi būti suplanuotos ir įtrauktos į 
58Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą , kuris yra sudedamoji Mokyklos metinio veiklos plano 

59dalis. SMLPC rekomenduoja  Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą rengti lentelės forma (4 

priedas) numatant priemones pagal Apraše pateikiamus uždavinius:

• vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

• ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

• vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje;

• organizuoti mokiniams, sergantiems LNL, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu.

VS specialistas organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių įgyvendinimą ir jas įgyvendina atsižvelgdamas į mokinių amžių, vadovaudamasis Mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos planu, pasitelkdamas Mokyklos bendruomenę.

Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: Mokyklos administracija, pedagogai, 

pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaitą.

Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal Mokyklų tipus ar mokinių amžių.

58  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0  
59  http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/
SVEIKATOS%20PRIEZIUROS%20MOKYKLOJE%20IGYVENDINIMO%20VADOVAS.pdf 

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojama veikla Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 

rodikliai

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 

Mokyklos apl inkos sveikat in imo pr iemonių 

įgyvendinimą ir jas įgyvendinti

Ÿ Sveikatos stiprinimo renginių skaičius

Ÿ Įgyvendintų Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemonių skaičius

Ÿ Sveikatos stiprinimo renginių dalyvių skaičius



Suplanuoti mokinių 
sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos 
sveikatinimo priemones

Numatyti suplanuotų 
priemonių įgyvendinimo  

vykdytojus

Organizuoti 
suplanuotas mokinių 
sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos 
sveikatinimo priemones 
bei pagal kompetenciją 

jas įgyvendinti

Parengti visuomenės 
sveikatos priežiūros 
Mokykloje vykdymo 

ataskaitą ir pateikti ją 
Mokyklos vadovui

6.1. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas, siekiant organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir jas įgyvendinti
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Rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, įtraukia 

mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemones 

atsižvelgiant į jų amžių ar į Mokyklos tipus.  

Mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemones 

rekomenduojama planuoti pagal identifikuotas poveikio sritis, (pvz. sveikos 

mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; fizinio aktyvumo skatinimas; 

sveikos aplinkos kūrimas; sužalojimų prevencija ir kt). 

Planuojamos priemonės gali apimti ir kelias poveikio sritis (pvz. priemonė – 

„Sveikatos savaitė“ gali apimti tokias poveikio sritis, kaip fizinio aktyvumo, 

sveikos mitybos skatinimas, psichikos sveikatos stiprinimas).   

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą rekomenduojama 

rengti pagal formą (4 priedas).

Planuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemones galima vadovaujantis 4 

visuomenės sveikatos paslaugų grupėmis (informacijos apie sveikatą 

teikimas, konsultavimas, mokymas, sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas) ir numatyti, kokio amžiaus mokiniams jos yra skirtos.

Planuojant šias priemones atsižvelgia į jų pasiskirstymą mokslo metų 

bėgyje, tęstinumą, atitikimą mokinių amžiui, aktualumą metų laikams.

Apsibrėžia galimus sveikatos stiprinimo priemonės įgyvendinimo metodus 

atsižvelgiant į mokinių amžių.

Pvz. Poveikio sritis – psichikos sveikatos stiprinimas. Visuomenės 

sveikatos paslaugų grupė – mokymas. Priemonė – 11-12 kl. mokinių 

atsipalaidavimo pratimų technikos mokymas. Trukmė – 8 savaitės iš eilės 

po 1 k./sav. 

Kitas pvz.  Poveikio sritis – užkrečiamųjų ligų prevencija. Visuomenės 

sveikatos paslaugų grupė – įgūdžių ugdymas. Pr iemonė – 

priešmokyklinukų rankų higienos įgūdžių ugdymas. Trukmė – visus mokslo 

metus kasdien, pasitelkiant grupių auklėtojas.

Suplanuoti mokinių sveikatos 

stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo 

priemones 

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai



Aplinka, atitinkanti sveikatos saugos reikalavimus dar nereiškia, jog ji yra 

sveikatą stiprinanti aplinka. Todėl planuojant Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemones reikia atsižvelgti į pagrindinius sveikatą 

stiprinančios aplinkos kūrimo principus: 

Ÿ sveikas pasirinkimas turi tapti lengvesniu pasirinkimu; 

Ÿ aplinka turi skatinti eiti į lauką ir būti lauke;

Ÿ aplinka turi skatinti kuo daugiau judėti;

Ÿ aplinka turi sudarytis sąlygas grūdintis, 

Ÿ ugdymo proceso turinys turi būti realizuojamas tiek vidaus, tiek išorinėje 

mokyklos aplinkoje. 

Vienas pats VS specialistas niekaip negali sukurti sveikatai palankios 

aplinkos, tai gali padaryti tik komanda, sudaryta iš Mokyklos 

administracijos atstovų, pedagogų, vaikų/mokinių, tėvų, švietimo pagalbos 

specialistų, ūkio veiklos darbuotojų. 

Daug sveikatai palankių edukacinių erdvių įkūrimo pavyzdžių galima rasti 
60Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklapyje .

Jei Mokykla priklauso sveikatą stiprinančių ar aktyvių mokyklų tinklui, į šį 

planą reikia įtraukti ir sveikatą stiprinančioms ar aktyvioms mokykloms 

būtinas veiklas.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas yra ne tik 

Mokyklos metinio veiklos plano dalis, bet ir Biuro metinio plano dalis, todėl 

rekomenduojama rengiant visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą 

atsižvelgti į 2014 m. lapkričio 10 d. LR sveikatos apsaugos ministro 

įsakyme Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, 

skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos 

kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, 

paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
61(2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-1352 redakcija)  nurodytus mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūros vertinimo kriterijus.

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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60  https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/ 
61  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f80da3c001d711e88bcec397524184ce 

Planuojant mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

priemones numatyti galimus jų  įgyvendinimo vykdytojus ir terminus.

Pvz. priemonė – „Sveikatos mėnuo“, gali apimti keletą ar net kelioliką 

renginių, kurie vyks Sveikatos savaitės metu, todėl į šios priemonės 

įgyvendinimą galima įtraukti direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 

klasių/grupių vadovus, fizinio ugdymo, biologijos, etikos mokytojus, 

neformalaus ugdymo pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus ir kt. 

Įgyvendinimo terminas – vasario mėn. antra savaitė. 

Kitas pvz. priemonė – teikti informaciją apie gripą ir peršalimo ligas 

parengiant vaizdinę informaciją Mokyklos interneto svetainei apie gripo ir 

peršalimo ligų prevenciją, apimtimi yra nedidelė, todėl ją gali įgyvendinti tik 

VS specialistas. Įgyvendinimo terminas – gruodžio mėn.

Numatyti suplanuotų mokinių 

sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimo vykdytojus ir 

terminus
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Mokyklos vadovui patvirtinus Mokyklos metinį veiklos planą, organizuoja ir 

įgyvendina pagal kompetenciją mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemones numatytas Mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos plane, atsižvelgdamas į numatytus priemonių 

įgyvendinimo terminus. 

Šių priemonių įgyvendinimui pasitelkia Mokyklos bendruomenę (Mokyklos 

mokytojus, mokinių ir (ar) jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus Mokyklos 

bendruomenės narius).

Didesnės apimties priemonėms organizuoti VS specialistas gali siūlyti 

sudaryti darbo grupę iš Mokyklos bendruomenės narių. 

Įgyvendinus Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą VS 

specialistas parengia šio plano įgyvendinimo ataskaitą, kurią pateikia 

Mokyklos vadovui ir Biuro direktoriui.

Kadangi Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 

rengiamas metams, tai jo ataskaita rengiama ir teikiama Mokyklos vadovui, 

bei Biuro vadovui už ataskaitinį laikotarpį, t. y. už metus. Gali būti 

rengiamos ir mėnesio, ketvirčio, pusmečio Mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos, o taip pat 

kiekvienos priemonės įgyvendinimo atskaitos atskirai.

Organizuoti suplanuotas 

mokinių sveikatos stiprinimo ir 

Mokyklos aplinkos 

sveikatinimo priemones bei 

pagal kompetenciją jas 

įgyvendinti

Parengti visuomenės 

sveikatos priežiūros 

Mokykloje vykdymo ataskaitą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos 
žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų 
amžiaus tarpsnius

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultatas yra 

tinkamas sveikatos žinių Mokyklos 

bendruomenei apie sveikatos 

išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo 

būdus suteikimas, mokymas jas  

pritaikyti praktiškai

Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos 
rizikos veiksnius

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 
programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje

Š i o s  F u n k c i j o s  n a u d o j a m i 

įgyvendinti  Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 

programą ar kitą sveikatos ugdymo 

veiklą Mokykloje

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai
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7. FUNKCIJA. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir 
    lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą 
    sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje

Trumpas funkcijos aprašymas 

 Šia Funkcija siekiama didinti VS specialisto bendradarbiavimo su įvairių kitų ugdymo sričių specialistais  

kompetenciją.

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (toliau – Programa) nustato sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai tikslus, uždavinius, sritis, įgyvendinimą, aplinką, mokinių pasiekimus ir 

turinio apimtį Mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas. Programa įgyvendinama tik pradiniame, 

pagrindiniame ir viduriniame ugdyme o ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme – neįgyvendinama. VS 

specialistai, vykdantys šią Funkciją ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoje dalyvauja planuojant ir 

įgyvendinant ne Programos nuostatas, o kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje. 

 Programos įgyvendinimas grindžiamas Mokyklos bendruomenės sutarimu ir sutelktu darbu: įvairių ugdymo 

sričių mokytojų ir kitų ugdymo specialistų bendradarbiavimu, bendromis Mokyklos ir šeimos (tėvų, globėjų, 

rūpintojų) pastangomis, taip pat nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)  ir sveikatos priežiūros įstaigų 

dalyvavimu, neprieštaraujančiu Programos nuostatoms. Visos Mokyklos įgyvendinamos su sveikata ir lytiškumo 

ugdymu(si) bei rengimu šeimai susijusios iniciatyvos, neformaliojo švietimo programos, prevencinės programos ir 

kitos veiklos turi derėti ir neprieštarauti Programos nuostatoms. Tai reiškia, kad kita sveikatos ugdymo veikla 

pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme gali tik papildyti Programos nuostatas, bet jos nekeisti. 

 Už Programą ir kitos sveikatos ugdymo veiklos planavimą ir organizavimą Mokykloje atsakingas Mokyklos 

vadovas. 

 Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, 

įgyvendinant kitas Aprašo Funkcijas.

 Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal Mokyklų tipus ir mokinių amžių.

Praktinis veiklos įgyvendinimo aprašas 

 Įsitraukti į Programos ir (ar) kitos sveikatos ugdymo veiklos Mokykloje planavimą ir įgyvendinimą.

 VS specialistas dalyvauja Mokyklos Programos planavime, kai visuomenės sveikatos priežiūros veiklą 

vykdo Mokykloje įgyvendinančioje pradinio ir (ar) pagrindinio, ir (ar) vidurinio ugdymo programas. Programa iš 

esmės apima sveikatos ugdymą, kadangi jos paskirtis – užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei 

rengimą šeimai Mokykloje, teikiančioje bendrąjį ugdymą, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės 

gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. 

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojama veikla Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 

rodikliai

Įsitraukti į Programos ir (ar) kitos sveikatos ugdymo 

veiklos Mokykloje planavimą ir įgyvendinimą

•  Sveikatos stiprinimo renginių skaičius;
•  Sveikatos stiprinimo renginių dalyvių skaičius.



65Programos  įgyvendinimą ir kitą sveikatos ugdymo veiklą planuoja 

Mokykla. Siekdama sėkmingai įgyvendinti Programą, Mokykla suburia 

Programos įgyvendinimo komandą, į kurią, be dalykų mokytojų, įeina ir kiti 

Mokyklos bendruomenės nariai – pagalbos mokiniui specialistai, VS 

specialistas, Vaiko gerovės komisijos nariai, tėvai ir kt. Komandos veiklą 

koordinuoja iš komandos narių išrinktas koordinatorius (juo gali būti 

administracijos atstovas, dalyko mokytojas, psichologas, Vaiko gerovės 

komisijos narys ar kt.).

  

Jei Programos įgyvendinimui Mokykla nusprendžia pasitelkti specialistus 

iš NVO, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, turėtų būti sudaroma komisija 

(bent iš trijų asmenų), kuri spręstų, kokie specialistai (išsilavinimas, 

kompetencijos ir kt.) galėtų teikti Programos įgyvendinimui reikiamas 

paslaugas, koks turėtų būti tų paslaugų turinys ir kokie metodai 

turėtų/galėtų būti taikomi atsižvelgiant į mokinių amžių.  

VS specialistas gali siūlyti įtraukti sveikatinančias veiklas, atsižvelgiant į 

mokinių sveikatos būklę, nustatytas prioritetines poveikio sritis, 

identifikuotą Mokyklos, teikiančios bendrąjį ugdymą, mokinių sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį, aplinkoje 

Dalyvavimas planuojant 

Programos ir (ar) kitą 

sveikatos ugdymo veiklą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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 Mokyklos dažniausiai neapsiriboja Programa, bet dalyvauja ir kitose sveikatinančiose programose ir 
63iniciatyvose. Viena dažniausių iniciatyvų – dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų ar aktyvių mokyklų tinkle . 

Tokiu atveju, Mokykla pagal patvirtintą formą turi pasirengti atskirą 5 metų sveikatos stiprinimo programą. Dalyvauti 
64šiose iniciatyvose gali bet kuri Mokykla. Mokyklos taip pat įgyvendina įvairias prevencines programas . 

63  https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/PREVENCINI
    %C5%B2%20PROGRAM%C5%B2%20S%C4%84RA%C5%A0AS%2008%2031.pdf 
64  https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/PREVENCINI
    %C5%B2%20PROGRAM%C5%B2%20S%C4%84RA%C5%A0AS%2008%2031.pdf  

Organizuojamas Programos ir (ar) kitos sveikatos ugdymo veiklos  planavimas  
(Mokyklos veikla)

Mokyklos vadovo siūlymas VS specialistui įsitraukti į Programos ir (ar) kitos sveikatos ugdymo veiklos 
planavimą ir įgyvendinimą 

(Mokyklos veikla)

Dalyvavimas planuojant Programos ir (ar) kitą sveikatos ugdymo veiklą

Suplanuotos veiklos, kurios įgyvendinime numatytas VS specialisto dalyvavimas, įtraukimas į 
Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros planą 

Dalyvavimas įgyvendinant suplanuotas Programos ir (ar) kitos sveikatos ugdymo veiklas,  
įtrauktas  į Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros planą

7.1. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas, siekiant įsitraukti į Programos ir (ar) kitos sveikatos ugdymo veiklos 
Mokykloje planavimą ir įgyvendinimą
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nustatytus visuomenės sveikatos rizikos veiksnius bei remtisuformuotais 

siūlymais dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos, teikiančios bendrąjį 

ugdymą, aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos, teikiančios 

bendrąjį ugdymą, strateginius veiklos planus. 

VS specialistas, teikdamas siūlymus Programos įgyvendinimui taip pat 

atsižvelgia į tai, kad:

Ÿ Programa įgyvendinama pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame 

ugdyme;

Ÿ  visos su sveikata ir lytiškumo ugdymu(si) bei rengimu šeimai susijusios 

iniciatyvos ir veiklos turi derėti ir neprieštarauti Programos nuostatoms;

Ÿ sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai gebėjimai turi būti 

ugdomi aktyviu vaikų dalyvavimu patrauklioje, amžiaus tarpsnio 

ypatumus, vaikų poreikius ir interesus atitinkančioje projektinėje 

veikloje, renginiuose, ekskursijose, stovyklose, žaidimuose ir t.t.;

Ÿ Programos turinys turi būti pritaikomas prie konkrečių mokinių poreikių;

Ÿ Programoje rekomenduojama naudoti aktyviojo mokymo(si) metodus: 

diskusijas, debatus, vaidinimus ar situacijų modeliavimus, konkrečių 

sėkmės istorijų analizę, didaktinius žaidimus, mankštinimąsi ir kt. 

sveikatai skirtų pratimų atlikimą ir t.t.

Ÿ siūlymai turi atitikti mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai gebėjimų raidą, pateiktą Programos 1 priede bei  mokinių 

pasiekimus ir turinio dėmenis, apibrėžtus Programos 2 priede;

Metodinės rekomendacijas, kaip Mokykloje įgyvendinti Programą galima 
66rasti Ugdymo sodo interneto svetainėje .

Idėjų, renkantis sveikatos ugdymo priemones, įgyvendinant kitą sveikatos 

ugdymo veiklą, galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
67 68 69 70centro , SMLPC , Ugdymo sodo , Higienos instituto  interneto 

svetainėse ir kt.

VS specialistas bendrojo ugdymo Mokykloje, turėtų dalyvauti planuojant ir 

įgyvendinant ne tik Programą, bet ir kitą sveikatos ugdymo veiklą ar kitas su 

sveikatos ugdymu susijusias programas, o Mokykloje, teikiančioje 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą – tik kitą sveikatos ugdymo veiklą ar 

kitas su sveikatos ugdymu susijusias programas, tokias kaip pvz. Mokyklos 

sveikatos stiprinimo programą dalyvaujant Sveikatą stiprinančių ar Aktyvių 

mokyklų veikloje, įgyvendinant  prevencines programas skirtas mokinių 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui, psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijai ir kt.

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

66  https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrus/med=146/782 
67  http://www.ssus.lt/lt/Metodine%20medziaga/ 
68  http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/vaiku_sveikata.html  
69  https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=LEARNING_CONTENT&phrase=sveikatos 
70  http://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikatos-rekomendacijos.html 



Siekiant išvengti veiklų dubliavimosi, bei išlaikyti visų Mokyklos 

visuomenės sveikatos priežiūros plane numatytų veiklų įgyvendinimo 

tolygumą per mokslo metus, įtraukia į Mokyklos, teikiančios bendrąjį 

ugdymą, visuomenės sveikatos priežiūros planą suplanuotas Programos 

veiklas ir (ar) kitas sveikatos ugdymo veiklas, kurių įgyvendinime 

numatytas VS specialisto dalyvavimas.

Organizuoja ir įgyvendina Programos ir (ar) kitas sveikatos ugdymo veiklas 

suplanuotas ir į Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros planą įtrauktas 

veiklas pagal poreikį bendradarbiaujant su Mokykloje, teikiančioje bendrąjį 

ugdymą, paskirtu asmeniu, atsakingu už Programos įgyvendinimo 

koordinavimą, pagalbos mokiniui specialistais, dalykų mokytojais, klasių 

vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais Mokyklos, teikiančios 

bendrąjį ugdymą, bendruomenės nariais. 

Pvz. kartu su Mokyklos socialine pedagoge organizuoja viktoriną 9-10 kl. 

mokiniams apie organizmo pokyčius brendimo metu.

Įgyvendinant veiklas, pasitelkia įvairias mokymosi priemones (pvz. 

informacines technologijas), naudoja įvairius mokymosi metodus:

· aktyviojo mokymosi metodus: diskusijas, debatus, vaidinimus ar 

situacijų modeliavimus, konkrečių sėkmės istorijų analizę 

didaktinius žaidimus, mankštinimąsi ir kt. sveikatai skirtų pratimų 

atlikimą ir kt.
71· Kitus metodus .

VS specialistas gali siūlyti suplanuoti jo nuomone svarbias ir aktualias 

veiklas Mokykloje besimokantiems mokiniams, taip pat Mokykla gali teikti 

siūlymus įtraukti VS specialistą į tam tikrų sveikatos ugdymo veiklų 

organizavimą, tačiau tai nereiškia, kad VS specialistas pats turės viską ar 

didžiąja dalimi įgyvendinti. Tam turi būti sudaroma arba darbo grupė, arba 

paskiriami atsakingi asmenys ar kt. 

VS specialistas dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklas 

Mokykloje pagal kompetenciją ir atsižvelgdamas į savo galimybes.

Pagal Mokyklos poreikį, rengia šių veiklų įgyvendinimo ataskaitas pagal 

Mokyklos nustatytą formą / -as.

Suplanuotos veiklos, kurios 

įgyvendinime numatytas VS 

specialisto dalyvavimas, 

įtraukimas į Mokyklos 

visuomenės sveikatos 

priežiūros planą

Dalyvavimas įgyvendinant 

suplanuotas Programos ir (ar) 

kitos sveikatos ugdymo 

veiklas,  įtrauktas  į Mokyklos 

visuomenės sveikatos 

priežiūros planą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

46TURINYS
71  http://santaros.lt/wp-content/uploads/2014/08/metodu-aprasai-2010-04-01.pdf 
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Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės 
Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per 
metus)

Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų 

amžiaus tarpsnius

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 

sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 

mokyti pritaikyti jas praktiškai

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Šios Funkcijos rezultatas yra 

n a u d o j a m a s  s v e i k a t o s  ž i n i ų 

Mokyklos bendruomenei  ap ie 

sveikatos išsaugojimą bei sveikatos 

s t ip r in imo būdus su te ik imas, 

mokymas jas  pritaikyti praktiškai

Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) 
duomenis apie Mokinių gyvenseną

Ši Funkcija vykdoma remiantis 

kitos Funkcijos veiklos rezultatais

Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos 

rizikos veiksnius

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 

ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Ši Funkcija vykdoma remiantis kitos 

Funkcijos veiklos rezultatais

Š i o s  F u n k c i j o s  r e z u l t a t a s 

naudojamas organizuojant mokinių 

sveikatos stiprinimo priemonių ir 

Mokyklos aplinkos sveikatinimo 

p r i e m o n i ų  į g y v e n d i n i m ą  i r 

įgyvendinant jas pagal kompetenciją

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai

8. FUNKCIJA. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą
    Mokykloje

Trumpas funkcijos aprašymas 

 Šia Funkcija siekiama užtikrinti Mokykloje operatyvaus ir tikslingo reagavimo veiksmus staiga sutrikus 
mokinio / -ių sveikatai, siekiant išsaugoti gyvybę ir apsaugoti nuo sveikatos būklės blogėjimo. Aprašo 17.11. 
punktas įpareigoja VS specialistą teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje. Todėl kiekvienas 
Mokykloje sveikatos priežiūrą vykdantis VS specialistas privalo mokėti teikti pirmąją (ne medicininę) pagalbą. 

 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 

72veiksmus . Pirmosios pagalbos teikimas apima paprastus tikslingus nemedicininius ir pradinio gaivinimo 
veiksmus. Svarbiausias tikslas suteikiant pirmąją pagalbą yra išsaugoti nukentėjusiojo ar ūmiai susirgusio 
žmogaus gyvybę. Kitas svarbus tikslas – neleisti būklei blogėti ir apsaugoti nuo naujų sužeidimų. Trečias – 
pasirūpinti gijimu.

72  http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Naudingi_patarimai/Pirmosios_pagalbos_reiksme.pdf
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8.1 pav. Veiklos priemonių įgyvendinimo algoritmas, siekiant įvertinti Mokyklos pasirengimą teikti ir (ar) organizuoti 

pirmosios pagalbos teikimą

Įvertinti ar Mokykloje yra 
asmuo, atsakingas už 
Mokyklos darbuotojų 

sveikatos žinių ir įgūdžių 
atestavimo pažymėjimų 

tvarkymą  

Įvertinti ar Mokykla yra 
pasirengusi privalomas 
tvarkas pagal Aprašą

Įvertinti ar Mokykloje yra 
atsakingas asmuo už 

pirmosios pagalbos rinkinių 
tvarkymą

išsiaiškinti ar Mokykloje yra asmuo, atsakingas už Mokyklos darbuotojų 

sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų tvarkymą. Jei tokio 

asmens nėra paskirta, teikti siūlymą Mokyklos vadovui paskirti tokį asmenį. 

Jei yra poreikis, padėti naujai paskirtam asmeniui tvarkyti  sveikatos žinių ir 

įgūdžių atestavimo pažymėjimus (jų kopijas): supažindinti su teisės aktais, 

reg lamentuojanč ia is  sve ikatos ž in ių  i r  įgūdž ių  atestav imo 
79,80,81reikalavimais  (pirmaisiais darbo metais ir vėliau kas penkerius metus 

jie mokomi teikti pirmąją pagalbą, atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos 

laikomi Mokykloje), siūlyti reikalauti pedagoginių darbuotojų, kurių 

dokumentų galiojimas besibaigiantis ar pasibaigęs, pasitikrinti sveikatą ir 

(ar) išklausyti privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus.

Įvertinti, ar Mokykla yra pasirengusi privalomas tvarkas: 

Ÿ pirmosios pagalbos organizavimo; 

Ÿ Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą 

Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą 

traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą.

Jei Mokykla nėra pasirengusi minėtų tvarkų, informuoti Mokyklos vadovą 

dėl būtinybės parengti šias ir kitas privalomas tvarkas Mokykloje, pasiūlyti 

jų rengimui naudoti šiose metodinėse rekomendacijose pateiktas 

pavyzdines tvarkų formas (5 priedas ir 6 priedas), kurias esant poreikiui, 

galima modifikuoti, pritaikant konkrečios Mokyklos poreikiams.

Mokyklos vadovui inicijavus šių tvarkų rengimą, dalyvauti jų rengimo darbo 

grupėje.

Įvertinti ar Mokykloje yra paskirtas atsakingas darbuotojas už pirmosios 
82pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą , kuris patikrintų rinkinio sudėtį 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir po to, kai jis buvo panaudotas. Nesant 

atsakingo darbuotojo, teikti siūlymą Mokyklos vadovui paskirti tokį asmenį.

Kartą per metus, gali įvertinti, ar Mokykloje ir mokykliniame autobuse yra 

pirmosios pagalbos rinkiniai, o jų turinys atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Nesant pirmos pagalbos rinkiniams ar jei jų turinys neatitinka teisės aktų 

reikalavimų, informuoti Mokyklos vadovą. 

Įvertinti ar Mokykloje yra 

asmuo, atsakingas už 

Mokyklos darbuotojų 

sveikatos žinių ir įgūdžių 

atestavimo pažymėjimų 

tvarkymą  

Įvertinti ar Mokykla yra 

pasirengusi privalomas 

tvarkas pagal Aprašą

Įvertinti ar Mokykloje yra 

atsakingas asmuo už 

pirmosios pagalbos rinkinių 

tvarkymą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

79  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr   
80  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/asr  
81  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/asr
82  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/asr    
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 VS specialistas turi mokėti:

Ÿ Gaivinti;
Ÿ Stabdyti kraujavimą, tvarstyti;
Ÿ Imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;
Ÿ Nešti traumuotus, sužalotus asmenis;
Ÿ Suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės smūgio 

ar šilumos poveikio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar 
gyvūno. 

 Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: Mokyklos administracija, pedagogai, 
pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti Mokyklos darbuotojai, Biuras.
 
 Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, 
įgyvendinant kitas Aprašo Funkcijas.

 Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal Mokyklų tipus.

Praktiniai veiklų įgyvendinimo aprašai 

1.Įvertinti Mokyklos pasirengimą teikti ir (ar) organizuoti pirmosios pagalbos teikimą

 Kasmet, prieš prasidedant mokslo metams, VS specialistams rekomenduojama įvertinti Mokyklos 
pasirengimą teikti ir (ar) organizuoti pirmosios pagalbos teikimą. Pagal poreikį (pvz., pasikeitus teisės aktų 
reikalavimams), veikla gali būti įgyvendinama ir dažniau. VS specialistas savo iniciatyva ir pagal poreikį gali 
pasirinkti įgyvendinti ir kitas Funkcijos vykdymui reikalingas veiklos priemones.

 Vadovaujantis teisės aktais, Mokykloje:

Ÿ Mokyklos pedagoginiai darbuotojai gali dirbti tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję žinių pirmosios pagalbos 
74,75teikimo klausimais. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos turi būti laikomi mokykloje) . 

Todėl Mokykloje pirmąją (ne medicininę) pagalbą privalo mokėti teikti ne tik VS specialistas, bet ir visi pedagogai, 
76

bei asmenys, turintys pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti motorines kelių transporto priemones . 
Ÿ Turi būti parengtos pirmosios pagalbos organizavimo ir Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar 

patyrus traumą Mokykloje ir mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos 
77sutrikimą tvarkos .

78
Ÿ Teisės aktais nustatytose lengvai pasiekiamose vietose turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkiniai .

73  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.05D9A2886540
74  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7 
75,76  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.05D9A2886540 
77  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0 
78  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7 
 

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojamos 
veiklos

Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 
rodikliai

1. Įvertinti Mokyklos pasirengimą teikti ir (ar) 

organizuoti pirmosios pagalbos teikimą

Ÿ Išvadų ir siūlymų dėl Mokyklos pasirengimo teikti 
pirmąją pagalbą skaičius

2. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos 

teikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui

3. Organizuoti kitas veiklas, kurios gali būti 

naudingos Mokykloje įgyvendinant šią Funkciją

Ÿ Mokinių skaičius, kuriems buvo teikta pirmoji 
pagalba

Ÿ Apmokytų teikti pirmąją pagalbą mokinių skaičius
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VS specialistas mokslo metų pradžioje žodžiu, raštu, el. paštu ar per 

elektroninį dienyną Mokyklos darbuotojams gali priminti apie pirmosios 

pagalbos teikimo tvarką Mokykloje (pirmosios pagalbos organizavimo ir 

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą 

Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą 

traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkas, pirmosios pagalbos rinkinių 

vietas ir turinį. 

Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti:

Ÿ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą vykdančiose 
83mokymo įstaigose – kiekvienoje grupėje .

Ÿ Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančiose 

mokymo įstaigose - Mokyklos darbo laiku lengvai pasiekiamoje vietoje, 

sporto salėje, mokymo kabinetuose, kuriuose atliekami darbai su: 

konstrukcinėmis medžiagomis, elektronika, maisto tvarkymu, tekstile, o 
84taip pat mokykliniame autobusiuke . 

Ÿ Profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pagrindinio ir (ar) vidurinio 

ugdymo programas – kiekvienoje mokymo dirbtuvėje, sveikatos 

kabinete, įstaigos vadovo nustatytoje vietoje (jeigu neįrengtas sveikatos 
85kabinetas) .

86Mokykloje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkiniai . Mokykliniame 

autobusiuke turi būti kelių motorinės transporto priemonės pirmosios 
87pagalbos rinkinys .

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

2.  Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui 

� Mokiniui susižalojus ar ūmiai sutrikus jo sveikatai Mokykloje VS specialistas veikia pagal šį nustatytą 

algoritmą (8.2 pav.).

Gaunama informacija 
apie mokinį/-ius, 

kuriems reikalinga 
pirmoji pagalba

(Mokyklos veikla)

Įvertinti mokinio/-ių 
pirmosios pagalbos 

poreikį,  bei situacijos 
saugumą

Organizuoti ir teikti 
pirmąją pagalbą

Nelaimingą atsitikimą 
registruoti ir tirti

8.2 pav. Bendrų veiksmų, mokiniui susižalojus arba ūmiai sutrikus jo sveikatai, algoritmas

83  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr  
84  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/asr  
85  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FDA0ABC3DC2/asr  
86,87  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/asr 



51TURINYS

Nustato mokinio /-ių pirmosios pagalbos poreikį atpažindami pavojingą 

būklę iš išorinių požymių: neįprastas garsas, vaizdas, kvapas, išvaizda ir 
88elgsena, į kuriuos reikalinga reaguoti (žr. 8.1 lentelę) .

 

Atpažinus pavojingą būklę, prieš prisiartinant prie nelaimės vietos ir 

pradedant teikti pirmąją pagalbą, privaloma įvertinti situacijos saugumą, 
89nustatyti, ar negresia pavojus  sau, šalia esantiems žmonėms, 

nukentėjusiajam. 

Jei situacija yra pavojinga VS specialisto gyvybei ar sveikatai, pavyzdžiui: 

griūvantys, krentantys objektai, gaisras, elektra, kenksmingos medžiagos, 

nukentėjusysis yra agresyvus, ar galite užsikrėsti infekcine liga – šiais 
90atvejais pirmiausia reikia užtikrinti saugumą . 

Pirmosios pagalbos teikimas organizuojamas ir teikiamas vadovaujantis 

Mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka (5 priedas).

Įvertinti mokinio pagrindines gyvybines funkcijas – sąmonę, kvėpavimą, 

širdies veiklą. 

Įvertinti sąmonę: atsargiai patapšnoti už pečių ir garsiai paklausti: „Kaip 

jaučiatės?“ arba „Kas atsitiko?“. 

Jei nukentėjusysis sąmoningas, jo kalba artikuliuota, vadinasi jo 

pagrindinės gyvybinės funkcijos visiškai arba iš dalies yra užtikrintos: yra 

atviri kvėpavimo takai; įkvepia pakankamą oro tūrį, kad galėtų kalbėti; yra 
91pakankama smegenų kraujotaka, nes gali atsakinėti į klausimus . 

Jei nukentėjusysis sąmoningas, reikia apžiūrėti ar nėra kraujavimo, žaizdų, 

lūžių. 

Esant stipriam kraujavimui skubiai jį stabdyti.

Jei nukentėjusysis nesąmoningas, būtina iškviesti GMP ir nedelsiant atlikti 
18pradinio gaivinimo veiksmus . 

 

Pradinis gaivinimas atliekamas vadovaujantis 2011 m. m. rugpjūčio 31 d. 

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo 
92standartų“  (2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1008 redakcija) 

patvirtintais Vaikų ir suaugusiųjų gaivinimo standartais.

Kai nukenčia vienas mokinys

  •  VS specialistas, gavęs informaciją apie nelaimingą atsitikimą 

Mokykloje, kai mokinys negali ateiti iki Sveikatos kabineto, atvyksta į įvykio 

vietą su pirmosios pagalbos rinkiniu ir, jei yra poreikis, perima pirmosios 

pagalbos teikimą iš pedagogo (jei pirmoji pagalba jau yra teikiama 

pedagogo), arba pradeda ją organizuoti ir teikti: 

   o  įvertina mokinio būklę ir,

 o  jei reikalinga pirmoji medicininė pagalba, nurodo šalia esančiam 

asmeniui telefonu kviesti GMP arba kviečia pats telefonu 033 

Įvertinti mokinio /-ių pirmosios 

pagalbos poreikį,  bei 

situacijos saugumą

Organizuoti ir teikti pirmąją 

pagalbą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

88 Pirmosios medicinos pagalbos vadovas. Krizių tyrimo centras, 2006  
89,90 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Butinoji_medicinos_pagalba__ir___slauga.pdf 
91 Pirmosios medicinos pagalbos vadovas. Krizių tyrimo centras, 2006.
92 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8761422F0FD0/asr 



arba skubios pagalbos telefonu 112, 

 o  vykdo GMP arba skubios pagalbos dispečerio nurodymus, kol į 

Mokyklą atvyksta GMP;

 o  organizuoja informavimo veiksmus. 

Kai vienu metu nukenčia keli mokiniai

  •  VS specialistas, gavęs informaciją apie grupinį nelaimingą atsitikimą 

Mokykloje, t. y. kai nukentėjo du ar daugiau mokinių, kurie negali ateiti iki 

Sveikatos kabineto, atvyksta į įvykio vietą su pirmosios pagalbos rinkiniu, 

atsižvelgdamas į situaciją ir įvertinęs nukentėjusiųjų būklę, teikia pirmąją 

pagalbą mokiniams ir (arba) organizuoja pirmosios pagalbos teikimą: 

 o  kviečia daugiau pedagogų, teikti pirmąją pagalbą arba paskiria 

asmenį, kuris kuo skubiau kviečia nurodytą skaičių pedagogų pirmosios 

pagalbos teikimui; 

 o  jei yra poreikis, paskiria pedagogą, kuris į pagalbos teikimo vietą 

pristato kitus Mokykloje esančius pirmosios pagalbos rinkinius;

 o  kviečia GMP arba paskiria asmenį, kuris telefonu kviečia GMP 

telefonu 033 arba skubios pagalbos telefonu 112);

 o  vykdo GMP arba skubios pagalbos dispečerio nurodymus, kol į 

Mokyklą atvyksta GMP;

 o  paskiria asmenį, kuris organizuoja informavimo veiksmus.

  •  Pagal poreikį VS specialistas gali lydėti nukentėjusius mokinius į 

sveikatos priežiūros įstaigą ir likti su jais, kol atvyks mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai).

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai
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Mokinių nelaimingi atsitikimai registruojami, tiriami ir apskaitomi 2000 m. 

vasario 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 

113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos 
93nuostatų“  nustatyta tvarka.

 

Šioje tvarkoje nėra reglamentuotas VSS specialisto dalyvavimas 

registruojant, tiriant ir apskaitant mokinių nelaimingus atsitikimus 

Mokykloje. 

Todėl rekomenduojama sužalojimų, kurių neapima Moksleivių nelaimingų 

atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai, registruoti kitoje 

formoje (7 priedas).

Nelaimingą atsitikimą 

registruoti ir tirti

93  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2178D40E7F8D 
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Dažniausi požymiai Pavyzdžiai

Neįprastas garsas

Neįprastas vaizdas

Neįprasta išvaizda

Neįprasti kvapai

Rėkimas, klyksmas, dejavimas arba pagalbos šauksmas
Stiklo dūžis, metalo girgždesys
Staigus ir didelis neatpažįstamas garsas
Neįprasta tyla

Sudužęs stiklas
Kibirkštys, dūmai arba ugnis 
Nukarę elektros laidai
Išberti vaistai 
Išversti puodai virtuvėje
Kelkraštyje sustojęs automobilis, ypač neįprastai

Nesąmoningas
Sumišęs arba neįprasta elgsena
Dusulys
Apsikabinęs krūtinę arba kaklą
Padidėjęs seilėtekis, neaiški kalba
Nepaaiškinamas aktyvumas arba mieguistumas
Prakaitavimas be aiškios priežasties
Neįprasta odos spalva: išblyškusi, paraudusi arba pamėlusi
Negali pajudinti kūno dalies

Stipresni nei įprasta

Sunkiai atpažįstami ir naujai atsiradę

Neįprasti toje aplinkoje

8.1 lentelė. Pavojingos būklės požymių pavyzdžiai

3. Organizuoti kitas veiklas, kurios gali būti naudingos Mokykloje įgyvendinant šią Funkciją

 Esant poreikiui ir galimybėms VS specialistas gali organizuoti kitas veiklas, kurios gali būti naudingos 

teikiant ir (ar) organizuojant pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje. Jei VS specialistas šias veiklas vykdytų, o 

Mokykla tam pritartų, jas reikėtų įtraukti į metinį Mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planą.

Kita veikla. Praktiniai Mokyklos mokinių pirmosios pagalbos teikimo mokymai

 VS specialistas, atsižvelgdamas į savo galimybes, gali organizuoti mokiniams pirmosios pagalbos 

mokymus. Tai gali būti itin aktualu Mokyklose, kuriose mokosi mokiniai, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

(pvz. VS specialistas gali apmokyti mokinius, kaip teikti pirmąją pagalbą ištikus astmos priepuoliui).

Sudaryti mokinių 
pirmosios pagalbos 
mokymų poreikio 

įvertinimo apklausos 
klausimyną

Organizuoti mokinių 
apklausą dėl pirmosios 

pagalbos mokymų 
poreikio 

Parengti praktinio 
pirmosios pagalbos 
mokymo programą

Organizuoti ir vesti 
Mokyklos mokiniams 
praktinius pirmosios 
pagalbos mokymus

8.3 pav. Praktinių Mokyklos mokinių pirmosios pagalbos teikimo mokymų organizavimo algoritmas
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Ÿ Sudaro mokinių pirmosios pagalbos mokymų poreikio įvertinimo 

apklausos klausimyną, siekiant įvertinti ką jie žino apie pirmosios 

pagalbos teikimą ir (ar) ką norėtų sužinoti. 

Ÿ Sudarant klausimyną, atsižvelgia į mokinių amžių ir vadovaujasi 
94Žmogaus saugos bendrojoje programoje  pateikta mokinių gebėjimų 

raida.

Numato apklausos būdus, t. y. atsižvelgiant į mokinių amžių bei jų skaičių 

klasėje/grupėje. 

Apklausą galima organizuoti žodžiu, raštu, naudojant internetinius 

apklausų portalus (pvz. apklausa.lt, google Docs ir kt.), kitus internetinius 

įrankius (Kahoot!,  Quizizz ir kt.) ir kt.

Atsižvelgiant į galimybes ir Mokyklos poreikius apsibrėžia apklausos imtį, 

t.y. nusprendžia, kokios klasės/grupės bus apklausiamos, kiek iš viso 

planuojama apklausti mokinių.

 

Apklausą dėl pirmosios pagalbos poreikio, suderina su Mokyklos vadovu.

Suderina su pedagogais apklausos atlikimo laiką (pvz. klasės valandėlės 

metu, Žmogaus saugos, technologijų, informacinių technologijų ar kitų 

pamokų metu). 

Atlieka Mokyklos mokinių (pasirinktų klasių ar visų) apklausą su Mokyklos 

vadovu suderintu būdu forma ir apimtimi. 

Įvertina gautus apklausos rezultatus.

Atsižvelgiant į gautus apklausos rezultatus ir mokinių amžių, parengia 

pamokos ar kelių pamokų trukmės praktinio pirmosios pagalbos mokymo 

programą. 

Ją suderina su Mokyklos vadovu, aptaria šių mokymų laiką, vietą ir tikslines 

grupes.

Organizuoja ir veda Mokyklos mokiniams pirmosios pagalbos mokymus.

Esant poreikiui, po mokymų pakartotinai atlieka mokinių pirmosios 

pagalbos mokymų poreikio įvertinimo apklausą, siekiant įvertinti mokinių 

žinių pokytį.

Sudaryti mokinių pirmosios 

pagalbos mokymų poreikio 

įvertinimo apklausos 

klausimyną

Organizuoti mokinių apklausą 

dėl pirmosios pagalbos 

mokymų poreikio

Parengti praktinio pirmosios 

pagalbos mokymo programą

Organizuoti ir vesti Mokyklos 

mokiniams praktinius 

pirmosios pagalbos mokymus

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

94  https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/priedaizmog.pdf 

Kita veikla. Informacijos teikimas pedagogams apie pirmosios pagalbos teikimą ir organizavimą.

 Pedagogai siekdami mokiniams priminti saugaus elgesio taisykles klasės valandėlės metu, prieš vykstant į 

ekskursiją ar jos metu, prieš Mokyklos renginius ir kitais atvejais gali prašyti VS specialisto suteikti jiems 

informacijos apie pirmosios pagalbos teikimą ar internetines nuorodas į ją, kad galėtų ja pasidalinti su mokiniais, jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais), bei patys prisiminti. 
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8.4 pav. Informacijos teikimo pedagogams apie pirmosios pagalbos teikimą ir organizavimą algoritmas

8.5 pav. Dalyvavimo Mokyklos sveikatinimo renginių organizavime algoritmas

Pedagogo/-ų prašymas (raštu 
ar žodžiu) pateikti informaciją, 

susijusią su pirmosios 
pagalbos teikimu

(Mokyklos veikla)

Įsitraukti į darbo grupių, 
organizuojančių sveikatinimo 

renginius, veiklą

Turimos medžiagos 
(lankstinukų, knygelių, 
atmintinių, metodinių 
rekomendacijų ir kt.) 

pateikimas ar laikinas 
suteikimas pedagogui/-ams

Parengti ir (ar) pasiūlyti 
praktines užduotis ir (ar) 

informaciją

Internetinių nuorodų į 
pirmosios pagalbos teikimo ir 
(ar) organizavimo medžiagą 

sąrašo sudarymas ir 
pateikimas pedagogui/-ams

Dalyvauti renginyje 
įgyvendinant numatytas 

veiklas

Jei yra galimybė, pateikti ar laikinai suteikti pedagogams lankstinukus, 

knygeles, atmintines, metodines rekomendacijas, video, audio medžiagą ir 

(ar) kitą medžiagą apie pirmosios pagalbos teikimą ir jos organizavimą 

atsižvelgiant į mokinių amžių.

Pateikti pedagogams internetines nuorodas į tokią informaciją Youtube 
95kanale (pvz. specialistų mokymai teikti pirmąją pagalbą , naudoti išorinį 

96
defibriliatorių  ir kt.), SMLPC  (pvz. Sveikatos mokymas. Mokymo metodų 

97praktinis panaudojimas mokant pirmosios pagalbos ) kitų įstaigų ir 

institucijų interneto svetaines, kur tokią informaciją pedagogas galėtų rasti 

(pvz. Lietuvos kariuomenės dr. Jono  Basanavičiaus karo medicinos 

tarnybos parengtas pirmosios pagalbos teikimo vadovas), mokomąsias 

knygas publikuojamas viešai (pvz. D. Narvilienės mokomoji knyga „Būtinoji 
98

medicinos pagalba ir intensyvioji slauga“ ).

Turimos medžiagos 

(lankstinukų, knygelių, 

atmintinių, metodinių 

rekomendacijų ir kt.) 

pateikimas ar laikinas 

suteikimas pedagogui / -ams

Internetinių nuorodų į 

pirmosios pagalbos teikimo ir 

(ar) organizavimo medžiagą 

sąrašo sudarymas ir 

pateikimas pedagogui / -ams

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Kita veikla. Dalyvavimas Mokyklos sveikatinimo renginių organizavime.

 

 Mokykloje organizuojant sveikatinančius renginius, VS specialistas gali įsitraukti į šių renginių organizavimą 

ir įgyvendinimą teikdamas ir (ar) siūlydamas renginiui tinkamą informaciją ir (ar) užduotis pirmosios pagalbos tema 

ir (ar) vykdydamas numatytas veiklas renginyje.

95  https://www.youtube.com/watch?v=NysLoXrZmuI 
96  https://www.youtube.com/watch?v=RBxclVuSmHc 
97  http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/2014_Pirmosios%20pagalbos%20mokymas%20(3).pdf 
98  http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Butinoji_medicinos_pagalba__ir___slauga.pdf 
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Įsitraukti į darbo grupių, organizuojančių sveikatinimo renginius (pvz. 

viktorinas, šventes, varžybas ir pan.) sveikatos saugos, pirmosios 

pagalbos temomis Mokykloje veiklą, siekiant atrinkti renginiui / -iams 

tinkamiausias užduotis, jų pateikimo būdus ir reikiamą informaciją 

pirmosios pagalbos tema.

Parengti ir (ar) pasiūlyti praktines užduotis (pvz. taisyklingai sutvarstyti 

galūnę) ir (ar) informaciją (pvz. klausimai/atsakymai viktorinai), renginiui 

pirmosios pagalbos tema.

Dalyvauti įgyvendinant renginyje numatytas veiklas.

Įsitraukti į darbo grupių, 

organizuojančių sveikatinimo 

renginius veiklą

Parengti ir (ar) pasiūlyti 

praktines užduotis ir (ar) 

informaciją

Dalyvauti renginyje 

įgyvendinant numatytas 

veiklas

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Š ios  Funkc i j os  ap ibend r i n t i 

rezultatai gali būti naudojami  

teikiant sveikatos žinias Mokyklos 

bendruomenei apie sveikatos 

išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo 

būdus,  mokant  pr i ta iky t i  jas 

praktiškai

Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir 
Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą 
ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją

Š ios  Funkc i j os  ap ibend r i n t i 

rezultatai gali būti naudojami  

organizuojant mokinių sveikatos 

stiprinimo priemonių ir Mokyklos 

aplinkos sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą ir įgyvendinant jas 

pagal kompetenciją

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai



9. FUNKCIJA. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo 
    profilaktikos priemones pagal kompetenciją

Trumpas funkcijos aprašymas

 Šia Funkcija siekiama įgalinti VS specialistą užtikrinti veiksmingą visuomenės sveikatos priežiūrą 
Mokykloje užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje.

 Užkrečiamosiomis ligomis žmonės gali užsikrėsti per orą, vandenį, maistą, sąlytį su kitais žmonėmis, 
gyvūnais, augalais ar net nematomais nešvarumais, esančiais ant daiktų, kuriuos žmogus liečia. Mokykla yra vieta, 
kur užkrečiamųjų ligų plitimas gali būti itin greitas, kadangi Mokyklos bendruomenės nariai (pedagogai, mokiniai, 
kiti Mokyklos darbuotojai) bendrauja gana glaudžiai. Todėl labai svarbu Mokykloje nuolat įgyvendinti užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos priemones.

 Mokykloje gali būti vykdoma pirminė užkrečiamųjų ligų profilaktika. Pirminė profilaktika gali būti vykdoma 
dviem kryptimis: sveikatos stiprinimu ir jos apsauga. Sveikatos stiprinimas gali būti vykdomas organizuojant 
mokymus apie sveikatą, keičiant aplinkos sąlygas, mitybą, gyvenseną, o sveikatos apsauga apima imunizaciją, 

99vaistų ir maisto saugumo užtikrinimą, aplinkos taršos kontrolę ir pan.

 Mokykloje VS specialistams rekomenduojama organizuoti tokias užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos 
priemones:

Ÿ Teikti žinias apie užkrečiamųjų ligų prevenciją ir jų plitimą ribojančias priemones, 

Ÿ Ugdyti asmens higienos įgūdžius, 

Ÿ Atlikti mokinių patikrą dėl užkrečiamųjų ligų, 

Ÿ Vykdyti aplinkos taršos kontrolę.

 Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), Mokyklos 
administracija, pedagogai, klasės / grupės vadovai / auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

 Funkcijos rezultatai naudojami rengiant Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, gali būti 
naudojami rengiant metinius Mokyklos veiklos bei ugdymo planus. Funkcijos rezultatai naudojami įgyvendinant 
kitas VS specialisto Funkcijas.

 Funkcijos vykdymas diferencijuojamas pagal mokinių amžių ir (ar) Mokyklų tipus.

Praktinis veiklos įgyvendinimo aprašas 

 Įgyvendinti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.

 VS specialistas, atsižvelgdamas į Mokyklos poreikius ir savo galimybes, planuoja užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos priemones ir jas įtraukia į Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros planą. Šiame plane 
rekomenduojama numatyti priemones: informavimą arba žinių teikimą apie užkrečiamųjų ligų prevenciją ir jų plitimą 
ribojančias priemones Mokyklos bendruomenei, mokinių patikros dėl užkrečiamųjų ligų organizavimą ir vykdymą, 
siūlymų teikimą Mokyklos administracijai dėl aplinkos taršos kontrolės.

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojama veikla Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 

rodikliai

Įgyvendinti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos 

priemones pagal kompetenciją

Ÿ Renginių užkrečiamųjų ligų prevencijos srityje 
skaičius

Ÿ Renginių dalyvių skaičius
Ÿ Mokinių, patikrintų dėl pedikuliozės, skaičius
Ÿ Pateiktų siūlymų Mokyklos vadovui dėl aplinkos 

taršos kontrolės skaičius

99 http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.4(59)/VS%202012%20_4(59)_Poziuris
%20i%20profilak%20priem.pdf 57TURINYS
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Planuoti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones

Teikti žinias apie užkrečiamųjų ligų prevenciją ir jų plitimą ribojančias priemones Mokyklos 
bendruomenei

Ugdyti teisingus mokinių asmens higienos įpročius

Organizuoti ir vykdyti mokinių patikrą dėl užkrečiamųjų ligų

Teikti siūlymus Mokyklos vadovui dėl aplinkos taršos kontrolės

9.1. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas, siekiant įgyvendinti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones 
pagal kompetenciją

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros plane nusimato ilgalaikes 
užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal jų 
sezoniškumą, atsižvelgdamas į praėjusių metų vykdytas veiklas 
užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos srityje, bei savivaldybės 
visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateiktus duomenis, 
mokinių amžių ir numatytas priemones nuosekliai per visus mokslo metus. 

Šiame plane numato tokias priemonės kaip:

Ÿ Mokyklos bendruomenės informavimas apie užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos priemones (pvz. plakatas Mokyklos informacinėje lentoje 
„Gripas ar peršalimas?“, viktorina mokiniams „Ką žinau apie skiepus?“), 

Ÿ PSO atmintinų dienų minėjimas (pvz. Pasaulinės tuberkuliozės dienos 
minėjimas), 

Ÿ dalyvavimas iniciatyvose (pvz. „Švarių rankų šokis“); 
Ÿ asmens higienos įgūdžių ugdymas (pvz. rankų plovimas, kosėjimo 

etiketas), 
Ÿ  mokinių apžiūros dėl asmens higienos organizavimas ir atlikimas, 
Ÿ Mokyklos bendruomenės konsultavimas dėl užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos priemonių įgyvendinimo, 
Ÿ siūlymų Mokyklos administracijai teikimas dėl Mokyklos aplinkos taršos 

kontrolės, 
Ÿ veiksmus, gavus informaciją apie užkrečiamosios ligos atvejį 

Mokykloje;
Ÿ  kitas priemones pagal poreikį.

Metodinės informacijos apie užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo priemones 
100 101galima rasti LR Sveikatos apsaugos ministerijos , ULAC  interneto 

102 103svetainėse, SMLPC parengtose metodinėse rekomendacijose , PSO   
104,105,106interneto svetainėje, kt. .   

Planuoti užkrečiamųjų ligų ir 

jų plitimo profilaktikos 

priemones

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

100  http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese/metodikos 
101  http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos 
102  http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/SVEIKATOS%20PRIEZIUROS
     %20MOKYKLOJE%20IGYVENDINIMO%20VADOVAS.pdf 
103  https://www.who.int/hac/techguidance/pht/comdisease/en/ 
104  https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_
     kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are_centres.pdf 
105  https://cchealth.org/cd/cd-guide/ 
106  https://www.healthpromotion.ie/hp-files/docs/HPM00406.pdf 
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Pagal galimybes ir su Mokyklos vadovo pritarimu teikia žinias apie 
užkrečiamųjų ligų prevenciją ir jų plitimą ribojančias priemones Mokyklos 
bendruomenei įvairiais būdais: 

Ÿ Elektroninėje erdvėje (pvz. Mokyklos interneto svetainėje, 
elektroniniame dienyne, el. paštu);

Ÿ Mokyklos informacinėse, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių rūbinėse ar (ir) sveikatos kabinete esančiose skelbimų 
lentose  ir kt.

Ÿ Žodžiu (pvz. klasės valandėlės metu, tėvų susirinkimo metu, 
renginių metu).

Ÿ Kt.

Naudojant žinių teikimo formas: 

Ÿ Stendas;
Ÿ Skelbimas;
Ÿ Infografikas;
Ÿ Bukletas;
Ÿ Žinutė;
Ÿ Pranešimas;
Ÿ Straipsnis;
Ÿ Pasakojimas;
Ÿ Istorijų kūrimas;
Ÿ Kt.

Žinių apie užkrečiamųjų ligų prevenciją ir jų plitimą ribojančias priemones 
pateikimo Mokyklos bendruomenei apimtis, turinys ir forma gali būti 
apibrėžtos atsižvelgiant į Mokyklos bendruomenės grupes:

Ÿ Mokiniai;
Ÿ Pedagogai;
Ÿ Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
Ÿ Mokyklos administracija;
Ÿ Kiti Mokyklos darbuotojai.

Vertinant mokinių žinias gali būti naudojamos šios žinių vertinimo 
priemonės:

Ÿ Mokymuisi skirti žaidimai internete (pvz. Quizizz, Kahoot!); 
Ÿ Kryžiažodžiai (lengvai sudaromi naudojantis programėlėmis internete, 

pvz. Crossword Puzzle Maker);
Ÿ Viktorinos;
Ÿ Testas;
Ÿ  Kt.

VS specialistas informacijos užkrečiamųjų ligų prevencijos klausimais gali 
rasti metodiniuose leidiniuose:

107
Ÿ SMLPC interneto svetainėje skyriuose metodiniai leidiniai  ir 

108atmintinės, lankstinukai, plakatai ;  
109 110

Ÿ ULAC interneto svetainėje skyriuose leidiniai , ligų aprašai , 
111Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis apžvalgos  ir kt.

112
Ÿ Higienos instituto interneto svetainėje skyriuje leidiniai . 

Teikti žinias apie 

užkrečiamųjų ligų prevenciją 

ir jų plitimą ribojančias 

priemones Mokyklos 

bendruomenei

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

107  http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/vaiku_sveikata.html 
108  http://www.smlpc.lt/lt/atmintines_lankstukai_plakatai/ 
109  http://www.ulac.lt/lt/metodines-rekomendacijos 
110  http://www.ulac.lt/lt/ligos/A 
111  http://www.ulac.lt/lt/sergamumo-uzkreciamosiomis-ligomis-apzvalgos 
112  http://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikatos-rekomendacijos.html 
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VS specialistas renkasi tas temas, kurios Mokykloje ir Lietuvos mastu yra 
aktualiausios (pvz. gripas, vėjaraupiai, tymai, pedikuliozė, tuberkuliozė 
skiepai, rankų ir (ar) burnos higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas ir kt.).

Pvz. Savivaldybėje sparčiai didėjant sergamumui ūmiomis viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI), parengia ir išplatina informaciją 
Mokyklos bendruomenei apie apsisaugojimo nuo ŪVKT ir gripo būdus ir 
priemones. Savivaldybėje paskelbus gripo epidemiją, informuoja Mokyklos 
bendruomenę apie gripo epidemiją, primena apsisaugojimo nuo ŪVKT ir 
gripo būdus ir priemones, siūlo Mokyklos vadovui atšaukti renginius 
Mokykloje epidemijos metu.  

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Mokykla, vadovaudamasi Aprašu, turi pasirengti mokinių apžiūros dėl 
asmens higienos tvarką (8 priedas). VS specialistas dalyvauja šios tvarkos 
rengime, bei ją įgyvendinant Mokykloje.

VS specialistas profilaktinį mokinių tikrinimą dėl pedikuliozės vykdo 
vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir 

113kontrolė“ .

Mokslo metų eigoje ar atsižvelgiant į epidemiologinę būklę savivaldybėje ir 
(ar) šalyje teikia Mokyklos vadovui siūlymus dėl aplinkos taršos kontrolės 
atsiradus poreikiui, t. y. gripo ar kitų užkrečiamųjų ligų epidemijos atveju. 
Pvz. gripo epidemijos metu teikia siūlymus, kaip apsisaugoti nuo gripo ir 
ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪVKTI) mažinant aplinkos 
taršą tokiomis priemonėmis: 

Ÿ atsisakyti masinių ir su ugdymo procesu nesusijusių renginių 
organizavimo;  

Ÿ gripo epidemijos metu asmenys, tvarkydami šiukšles, kuriose gali būti 
panaudotų vienkartinių nosinių, turi dėvėti medicininę kaukę ir mūvėti 
gumines pirštines;

Ÿ  vėdinti patalpas (prieš pamokas, per pertraukas, po pamokų); 
Ÿ dažnai drėgnuoju būdu valyti grindis ir kitus paviršius bei dažnai 

liečiamus daiktus, tokius kaip durų rankenos, laiptų turėklai, vandens 
čiaupai ir kt.;

Ÿ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nuolatos plauti žaislus, 
sistemingai keisti patalynę;

Ÿ Kt.

Organizuoti ir vykdyti mokinių 

patikrą dėl užkrečiamųjų ligų

Teikti siūlymus Mokyklos 

vadovui dėl aplinkos taršos 

kontrolės

113  http://www.ulac.lt/uploads/downloads/Pedikulioze%20WEB.pdf 

VS specialistas nuolat organizuoja ir ugdo teisingus mokinių asmens 
higienos įpročius atsižvelgiant į poreikį ir mokinių amžių. Svarbiausi 
higienos įpročiai, padedantys išvengti daugelio užkrečiamųjų ligų, yra 
rankų plovimas, bei čiaudėjimo ir kosėjimo etiketas.

Ugdant teisingus mokinių asmens higienos įpročius svarbu naudoti 
mokinių amžių atitinkančius metodus ir priemones, įtraukiant pedagogus, 
pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

Pvz. ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus mokyti teisingai plauti rankas 
rekomenduojama: pradžioje paaiškinti kodėl ir kaip dažnai reikia plauti 
rankas, tuomet parodyti kaip tai daryti, vėliau rankų plovimo įgūdžius 
stiprinti grupės prausykloje primenant, kad nusiplovę rankas jie turi jas 
nusivalyti tik su savo rankšluostėliu. Vėliau tokias veiklas metų eigoje 
nuolat vykdo auklėtojos ir auklėtojų padėjėjos, VS specialistas šias veiklas 
koordinuoja.

Ugdyti teisingus mokinių 

asmens higienos įpročius
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10. FUNKCIJA. Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio 
      ar protrūkio kontrolės priemones

Trumpas funkcijos aprašymas

 Šia Funkcija siekiama įgalinti VS specialistą imtis lyderystės Mokykloje įgyvendinant užkrečiamosios ligos 
židinio ar protrūkio kontrolės priemones, aktyviai bendradarbiauti su Mokyklos bendruomene. 

 Mokykloje užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolė vykdoma vadovaujantis Užkrečiamosios ligos 
116židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašu , kuris nustato NVSC funkcijas ir 

veiksmus, atliekant užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką ir kontrolę. Užkrečiamosios 
ligos židinio epidemiologinę diagnostiką NVSC pradeda nedelsiant, tą pačią darbo dieną, kai užregistruojamas 
Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 
valstybės informacinėje sistemoje, nesant galimybės – ne vėliau kaip per 72 val. nuo šio pranešimo gavimo. 
Vadovaujantis Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo 

117tvarkos aprašu  NVSC informuoja Mokyklą apie užkrečiamosios ligos (įtrauktos į minėto aprašo ligų sąrašą) atvejį 
joje ir suteikia visą būtiną informaciją, kaip elgtis konkrečioje situacijoje.

 Esant Mokykloje užkrečiamosios ligos židiniui ar protrūkiui Mokykla vykdo NVSC nurodymus dėl  
užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemonių įgyvendinimo. 

 Į Funkcijos įgyvendinimą įtraukiami šie suinteresuoti asmenys: Mokyklos administracija, pedagogai, klasės 
/ grupės vadovai / auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, kiti Mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai 
(globėjai, rūpintojai). 

 Funkcijos rezultatai naudojami planuojant ir taikant užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones 
pagal kompetenciją.

 Funkcijos vykdymas pagal mokinių amžių ir Mokyklų tipus nediferencijuojamas.

Praktinis veiklos įgyvendinimo aprašas 

Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.

 Už užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemonių įgyvendinimą Mokykloje atsakingas 
Mokyklos vadovas. VS specialistas pasitelkdamas Mokyklos bendruomenę pagal kompetenciją dalyvauja 
įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones, nurodytas NVSC, bei pagal 
kompetenciją vykdo Mokykloje kitus NVSC nurodymus. 

Funkcijos įgyvendinimui rekomenduojama veikla Funkcijos įgyvendinimo pavyzdiniai vertinimo 

rodikliai

Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio 

ar protrūkio kontrolės priemones

Ÿ NVSC rekomenduotų užkrečiamosios ligos 
židinio ar protrūkio kontrolės priemonių, kurias 
įgyvendinant dalyvauta, skaičius 

114  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2AD94465B29/asr
115   http://www.ulac.lt/uploads/downloads/vejaraupiu_m_r.pdf
116  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89bc57b08f7b11e6b6098daee0c9a94f 
117  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.733DC244327C/asr 

VS specialistas taip pat gali teikti Mokyklos vadovui siūlymus dėl aplinkos 
taršos kontrolės kilus įtarimui ar esant užkrečiamosios ligos protrūkiui 
vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos 

114kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašu  (pvz. Mokykloje kilus 
115vėjaraupių protrūkiui ).

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai



Gaunama informacija iš 
NVSC apie 

užkrečiamosios ligos 
atvejį Mokykloje ir 

informacija, kaip elgtis 
esamoje situacijoje

Vykdyti NVSC gautus 
nurodymus

Susiderinus su 
Mokyklos vadovu, 

organizuoti Mokyklos 
bendruomenės 

informavimą

Atlikti kitą šios 
Funkcijos įgyvendinimui 

reikšmingą veiklą

10.1. pav. Veiklos įgyvendinimo algoritmas, siekiant dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio 

kontrolės priemones
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Vykdo NVSC nurodymus dėl užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio 
kontrolės priemonių įgyvendinimo. Pasitelkia Mokyklos bendruomenę 
(Mokyklos administraciją, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, 
kitus darbuotojus) atsižvelgiant į nurodymų pobūdį ir mastą.

Jei reikia, padeda užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinę 
diagnostiką ir kontrolę vykdančiam NVSC specialistui išaiškinti asmenis, 
turėjusius sąlytį ir sudaryti jų sąrašą.

Vykdo kitas Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos 
118akte  nurodytas priemones.

Kiek įmanoma skubiau parengia informacinę medžiagą Mokyklos 
bendruomenei dėl užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio. 

Vadovaujasi NVSC nurodymais šios medžiagos turiniui ir pateikimo būdui 
(jei tokie yra).
 
Su Mokyklos vadovu suderina parengtą medžiagą ir jos platinimo formas ir 
būdus. Informuoja Mokyklos bendruomenę (mokinius, mokinių tėvus 
(globėjus, rūpintojus, pedagogus, klasės auklėtojus, kitus Mokyklos 
darbuotojus).

Rekomenduojamos šios informacijos sklaidos formos:

Ÿ Skelbimas;
Ÿ Pranešimas;
Ÿ Žinutė;
Ÿ  Kt.

Rekomenduojamos šios informacijos sklaidos būdai:

Ÿ Elektroninėje erdvėje (pvz. Mokyklos interneto svetainėje, 
elektroniniame dienyne, el. paštu);

Ÿ Mokyklos informacinėse, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių rūbinėse ar (ir) sveikatos kabinete esančiose skelbimų lentose, 
ant sveikatos kabineto durų, Mokyklos darbuotojų poilsio patalpose ir kt.

Ÿ Skambutis, žinutė telefonu;
Ÿ Kt.

Rekomenduojama pasirinkti kelis būdus, kad kuo didesnė bendruomenės 
dalis turėtų galimybę gauti šią informaciją.

Vykdyti NVSC gautus 

nurodymus

Susiderinus su Mokyklos 

vadovu, organizuoti Mokyklos 

bendruomenės informavimą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

118  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89bc57b08f7b11e6b6098daee0c9a94f 
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Esant poreikiui (Mokyklos ar Biuro) aprašo užkrečiamosios ligos židinį ar 

protrūkį ir jo baigtį Mokykloje, trumpai pristatant situaciją (kas, kada, kur, 

kaip įvyko), nurodant NVSC rekomenduotas užkrečiamosios ligos židinio 

ar protrūkio kontrolės priemones, savo ir Mokyklos darbuotojų veiksmus 

įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones 

ir pateikia savo atsiliepimą (pvz. kas buvo padaryta teisingai, kur reikėtų 

skirti daugiau dėmesio ir pan.). Aprašymą atlieka laisva ar Biuro nustatyta 

forma.

Parengtą medžiagą pagal poreikį pristato Mokyklos bendruomenei 

(Mokyklos administracijai, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), 

kitiems Mokyklos darbuotojams) pasitarimo, posėdžio metu ar kitu būdu 

suderintu su Mokyklos vadovu, Biuro vadovui.

 

Patirtimi taip pat gali pasidalinti su kitais Biuro specialistais, vykdančiais 

visuomenės sveikatos priežiūrą Mokykloje. 

Atlikti kitą šios Funkcijos 

įgyvendinimui reikšmingą 

veiklą

Veiklos priemonė VS specialisto veiksmai

Funkcijos sąsaja su kitomis Funkcijomis 

Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų 
darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos 
mitybos ir maisto saugos klausimais

Šios Funkcijos rezultatai gali būti 

naudojami konsultuojant Mokyklos 

ar maitinimo paslaugų teikėjų 

darbuotojus, atsakingus už mokinių 

maitinimą, sveikos mitybos ir maisto 

saugos klausimais

Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo 
profilaktikos priemones pagal kompetenciją

Šios Funkcijos rezultatai gali būti 

naudojami planuojant ir taikant 

užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo 

profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją

Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie 
sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, 
mokyti pritaikyti jas praktiškai

Šios Funkcijos rezultatai gali būti 

naudojami teikiant sveikatos žinias 

Mokyklos bendruomenei apie 

sveikatos išsaugojimą bei sveikatos 

stiprinimo būdus, mokant pritaikyti 

jas praktiškai

Kitos VS specialisto Funkcijos pagal Aprašą Sąsaja Šios Funkcijos rezultatai
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PRIEDAI 1 Priedas

 

 
(pavyzdys)  

 

Vardas, 
pavardė 

Gim. 
metai 

Specialios 
rekomendacijos ir 

pirmosios pagalbos 
priemonės 

Fizinio ugdymo grupė 
Pastabos/ 

papildomos 
rekomendacijos 

     
     
     
     
     

 
 

Informacija yra konfidenciali, ją draudžiama atskleisti, perduoti ir (ar) sudaryti sąlygas 
susipažinti su šia informacija asmeniui, kuris neturi teisės ja naudotis. Privaloma saugoti šios 
informacijos paslaptį perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams. 
........................................................................................................................................................... 

(pavyzdys)

  

Nr. Išvada Siūlymai 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

...   

Parengta autorių

a dalis. MOKINIU SARAŠAS, KURIEMS YRA TAIKOMOS ASPI SPECIALISTU 
REKOMENDACIJOS

b dalis. IŠVADOS IR SIŪLYMAI DĖL MOKINIŲ SVEIKATOS BŪKLĖS
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2 Priedas

 

(pavyzdys)  
 
Pradėtas pildyti:....................... 

    (Data) 
 

Nr. 

Mokinio 
vardas, 

pavardė, 
klasė/grupė 

Data Komentarai 

VS 
specialisto 

vardas, 
pavardė 

Susitikimo 
trukmė 

1.* Vardenis 
Pavardenis 

2020-
01-14 

Susitikime dalyvavo abu tėvai. 

Aptarti vaiko savirūpos 
organizavimo mokykloje 
klausimai, vaiko dalyvavimo fizinio 
ugdymo pamokoje galimybės.  

Tėvai išreiškė norą, kad vaikas 
Mokykloje būtų maitinamas tik iš 
namų atsineštu maistu. 

V. 
Pavardenienė 

30 min. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Lentelėje pateiktas pildymo pavyzdys. 

 

 

Parengta autorių 

 

BENDRAVIMO SU .......................................................................... MOKYKLOS MOKINIŲ
TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) APSKAITOS ŽURNALAS
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3 Priedas

 

(Pavyzdys)  

Data: ___________ 

Eil. 
Nr. 

Higienos normų reikalavimas Neatitiktis Siūlymai neatitikčiai pašalinti 

1.  HN 75:2016 11 punktas. Kiekvienoje grupėje 

esančio pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis 

atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio 

aprašymą, patvirtintą 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“ 

Dviejose grupės (grupėse A ir B) 

pirmos pagalbos rinkiniai 

nepakankamai sukomplektuoti, 

vienoje grupėje (grupėje C) 

pirmosios pagalbos rinkinio 

nėra. 

· Papildyti A pirmosios pagalbos rinkinį 

trūkstamomis priemonėmis:  2 vnt. didelio 

sterilaus tvarsčio, 10 cm x 12 cm; 2 vnt.  

sterilaus akių tvarsčio. 

· Papildyti B pirmosios pagalbos rinkinį 

trūkstamomis priemonėmis:  20 vnt. pirmosios 

pagalbos pleistro juostelėmis. 

· Įsigyti pirmosios pagalbos rinkinį grupei C. 

2.  HN 75:2016 71 punktas.  

1 kartą per 3 mėnesius ar dažniau atliekama 

vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, 

įrangos veikimui, stabilumui, susidėvėjimui 

(ypač judančių detalių), konstrukciniam 

vientisumui įvertinti  

Laiku neužpildytas žaidimų 

aikštelės priežiūros veiksmų ir 

remonto darbų registracijos 

žurnalas 

1 kartą per 3 mėnesius ar dažniau atlikti vaikų 

žaidimų aikštelių eksploatacinę apžiūrą, įrangos 

veikimui, stabilumui, susidėvėjimui, 

konstrukciniam vientisumui įvertinti, tai laiku 

registruojant žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų 

ir remonto darbų registracijos žurnale. 

...    
           

MOKYKLOS APLINKOJE SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO REZULTATAI

Parengta autorių
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4 Priedas

__________ MOKYKLOS ______ METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

(Pavyzdys)  

Sveikatos priežiūros 
uždavinys 

Priemonės 
pavadinimas 

Vykdymo 
laikas 

Vykdytojai 
Priemonės įgyvendinimo 

kriterijus 
Vertinimo 

kriterijaus reikšmė 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Vykdyti mokinių sveikatos 
būklės stebėseną 

... ... ... ...  

2. Ugdyti mokinių sveikos 
gyvensenos įgūdžius 

2.1. Informacijos apie 
gripo ir peršalimo ligų 

prevenciją 
parengimas ir sklaida 

Lapkričio – 
sausio mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, 
VS 
specialistas 

2.1.1. Vaizdinė informacija Mokyklos 
interneto svetainėje apie gripo ir peršalimo 

ligų prevenciją; 
2.1.2. Stendinė informacija apie gripo ir 
peršalimo ligų prevenciją Mokyklos 

informacinėje lentoje. 

1 vnt. 
 

 
1 vnt. 

2.2. Informacijos  apie 

rankų higieną 
parengimas ir sklaida 

Rugsėjo mėn. 

 
Gegužės mėn. 

VS 

specialistas, 
soc. 

pedagogas  
 
VS 

specialistas. 

2.2.1. Atmintinių „Kaip teisingai plauti 

rankas?“ iškabinimas visose Mokyklos 
prausyklose.  

 
2.2.2. Pranešimo Mokyklos interneto 
svetainei parengimas apie rankų plovimo 

būtinybę. 

1 vnt. 

 
 

 
1 vnt. 

... ... ... ...  

3. Vykdyti visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnių 

stebėseną ir prevenciją 
Mokykloje 

... ... ... ...  

4. Organizuoti mokiniams, 
sergantiems lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, mokinio 
savirūpai reikalingą pagalbą 

mokymosi proceso metu 

     

Parengta pagal SMLPC119
  

119 http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/SVEIKATOS%20PRIEZIUROS%20MOKYKLOJE%20IGYVENDINIMO%20VADOVAS.pdf
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5 Priedas

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKA

(Pavyzdys)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirmosios pagalbos organizavimo Mokykloje tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 

pirmosios pagalbos organizavimą, teikimą ir atsakomybę X mokykloje.

2. Tvarką įgyvendina Mokyklos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai.

3. Tvarka parengta vadovaujantis teisės aktais:

3.1. 2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (nauja redakcija nuo 2016-09-

01) „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3.2. 2007 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

630 (nauja redakcija nuo 2018-01-01) „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio 

sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo;

3.3. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

773 (nauja redakcija nuo 2017-09-01) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

4.1. Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos 

padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra 

formalusis arba (ir) neformalusis švietimas.

4.2. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti darbuotojai.

4.3. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą (kaip tai nustatyta 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme), t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – 

įtėviai, nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė 

vaiko teisių apsaugos institucija.

4.4. GMP – greitoji medicinos pagalba.

II. BENDRIEJI PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

1. 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.

2. Įvykus nelaimingam atsitikimui Mokykloje veikiama pagal nustatytą algoritmą:
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Taip

Taip

Ne

Ne

Saugu Nesaugu

Įvertinamas situacijos saugumas

Atpažįstama pavojinga būklė

Įvertinama mokinio būklė

Užtikrinamas
saugumas

Atliekami gaivinimo
veiksmai ir vykdomi
kiti GMP dispečerio

nurodymai

Vykdomi GMP
dispečerio
nurodymai

Ar reikalinga pirmoji
medicininė pagalba?

Atliekami informavimo
veiksmai

Kviečiama greitoji medicinos 
pagalbas (tel. 112 arba 003)

Informuojamas klasės
auklėtojas

Informuojama Mokyklos
administracija

Informuojamas socialinis
pedagogas

Nelaimingas atsitikimas registruojamas
ir tiriamas

Informuojami vaiko atstovai
pagal įstatymą

Ar reikia atlikti
gaivinimo veiksmus?

 3. Kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei pirmąją 

pagalbą teikia asmuo, esantis arčiausiai nukentėjusiojo. 

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

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

asmuo kviečia GMP.

 6. Jei tuo metu Mokykloje yra visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos 

priežiūrą Mokykloje (toliau – VS specialistas), jis yra informuojamas apie įvykį ir su pirmosios 

pagalbos rinkiniu atvykęs į įvykio vietą, perima pirmosios pagalbos teikimą ir (ar) organizavimą. 
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7. Nelaimingo atsitikimo metu nukentėjęs mokinys, vienas nepaliekamas.

8. Kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei mokinio atstovus 

pagal įstatymą informuoja klasės auklėtojas, jeigu jo nėra – socialinis pedagogas. 

9. Informuojama mokyklos administracija. Mokyklos administraciją informuoja pagalbą teikiantis 

asmuo arba klasės auklėtojas arba kitas šalia esantis Mokyklos darbuotojas.

10. Jeigu organizuojant nukentėjusiojo gabenimą į sveikatos priežiūros įstaigą nepavyksta 

susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), jį lydi Įstaigos vadovo paskirtas asmuo 

(pagalbos mokiniui specialistas, pedagogas, klasės vadovas ar kt.) ir lieka su juo, kol atvyks 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

11. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas turėtų žinoti:

11.1. kurioje Mokyklos vietoje yra laikomi pirmosios pagalbos rinkiniai;

11.2. kokiu telefono numeriu reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, 

reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų.

12. Atvejai, kai būtina skambinti skubios pagalbos telefonu 112:

12.1. iškilus grėsmei gyvybei, sveikatai;  

12.2. įtarus, kad žmogus bando nusižudyti; 

12.3. aptikus sprogmenį; 

12.4. smurto atveju; 

12.5. kai kėsinamasi pagrobti, sugadinti ar sunaikinti turtą; 

12.6. įvykus eismo įvykiui; 

12.7. žmogui skęstant; 

12.8. gaisro atveju.

13. Darbo vietoje Mokyklos pedagoginiai darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus ir 

yra išklausę 8 val. trukmės pirmosios pagalbos kursus. 

14. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą vykdančiose mokymo įstaigose – kiekvienoje 

grupėje; pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančiose mokymo įstaigose - 

Mokyklos darbo laiku lengvai pasiekiamoje vietoje, sporto salėje, mokymo kabinetuose, kuriuose 

atliekami darbai su: konstrukcinėmis medžiagomis, elektronika, maisto tvarkymu, tekstile, o taip pat 

mokykliniame autobusiuke; profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pagrindinio ir (ar) vidurinio 

ugdymo programas – kiekvienoje mokymo dirbtuvėje, sveikatos kabinete, įstaigos vadovo 

nustatytoje vietoje (jeigu neįrengtas Sveikatos kabinetas).

15. Mokyklos direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo už pirmosios pagalbos rinkinio 

priežiūrą ir jos papildymą. 

16. Mokinių nelaimingi atsitikimai registruojami, tiriami ir apskaitomis 2000 m. vasario 11 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų 

tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“  nustatyta tvarka. 

17. Sužalojimų, kurių neapima Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos 

nuostatai, registruojami „Mokinių nelaimingų atsitikimų registravimo formoje“ (priedas Nr.  X).

III. PIRMOJI PAGALBA KRAUJUOJANT

 

1. Kraujavimas labai pavojingas žmogaus gyvybei, nes nukraujavus gali sutrikti gyvybiškai svarbių 

organų veikla, gali ištikti šokas, netekęs daug kraujo, žmogus gali mirti. Todėl kraujavimą reikia kuo 

skubiau stabdyti.  

2. Kraujavimas gali būti išorinis (kai pažeistas odos vientisumas ir kraujuoja iš akimi matomos 

žaizdos) ir vidinis (tai nematomas kraujavimas į vidines kūno dalis - krūtinės, pilvo ertmes, tarp 

raumenų). 

3. Įtarti vidinį kraujavimą reikėtų esant šiems požymiams: 

3.1. nerimas;  

3.2. silpnumas;  

3.3. troškulys; 

3.4. krečia drebulys, pila šaltas prakaitas;  

3.5. žmogus išblykšta;  

3.6. kvėpavimas dažnas, paviršutinis; 

3.7. pulsas dažnas, silpnas; 

3.8. žmogus gali prarasti sąmonę, kristi. 
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4. Įtarus vidinį kraujavimą, nukentėjusiajam reikėtų suteikti patogią kūno padėtį, dėti šalčio 

kompresus, kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą. 

5. Esant išoriniam kraujavimui: 

5.1.  užsimauti pirštines arba panaudoti kitą skysčiui nelaidžią medžiagą; 

5.2.  nuvilkti nukentėjusiajam drabužius arba juos apkirpti, kad matytųsi kraujuojanti vieta; 

5.3.  kraujuojančią vietą užspausti tvarsčiu (jeigu sterilaus tvarsčio nėra, galima panaudoti švarų 

audinį (nosinę, skarelę arba užspausti rankomis, nukentėjusysis gali pats, savo rankomis, 

užspausti kraujuojančią žaizdą); 

5.4.  sutvarstyti;  

5.5.  jeigu kraujavimo sustabdyti nepavyko (krauju permirkusių tvarsčių nuimti negalima), ant viršaus 

dėti spaudžiamąjį tvarstį (pvz.: standžiai susuktą audinio ritinėlį);  

5.6.  kaip pagalbinę kraujavimo stabdymo priemonę galima naudoti galūnės pakėlimą arba 

maksimalų sulenkimą; 

5.7.  varžtu stabdyti kraujavimo nerekomenduojama; 

5.8.  kraujuojant galvos srityje, nukentėjusiojo neguldyti; 

5.9. kraujuojant iš nosies, nukentėjusįjį reikia nuraminti, pasodinti, papašyti palenkti galvą į priekį, 

užspausti nosies sparnelius, ant nosies kaulinės dalies ir kaktos dėti šalčio kompresus.  

IV. PIRMOJI PAGALBA NETEKUS SĄMONĖS

 

1. Jei nėra galvos ar stuburo traumos požymių, kvėpuojantį, bet nesąmoningą nukentėjusįjį reikia 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. Ji palaiko atvirus kvėpavimo takus: 

1.1. priklaupti šalia nukentėjusiojo ir ištiesti jo kojas; 

1.2. arčiau esančią ranką sulenkti per peties ir alkūnės sąnarius stačiais kampais; 

1.3. delną atversti aukštyn; 

1.4. kitą ranką permesti per krūtinės ląstą, prie skruosto; 

1.5. sulenkti toliau nuo savęs esančią koją stačiu kampu per klubo ir kelio sąnarius; 

1.6. uždėti rankas ant tolesnių peties bei klubo arba kelio sąnarių ir vienodai paversti ant šono; 

1.7. viršutinės rankos delną pakišti po apatiniu žandu; 

1.8. viršutinę koją sulenkti stačiu kampu; 

1.9. atlošti galvą, taip užtikrindami atvirus kvėpavimo takus; 

1.10. po skruostu pakišus delną galva turi būti stabili; 

1.11. pakartotinai vertinti gyvybines organizmo funkcijas. 

2. Galvos smegenų trauma. Svarbiausias galvos smegenų traumos požymis – sąmonės 

sutrikimas. Netekęs sąmonės žmogus nesugeba reaguoti į išorinius dirgiklius. 

3. Patyrus galvos smegenų traumą, netekus sąmonės gali: 

3.1. užkristi liežuvio šaknis; 

3.2. išnykti kosulio ar rijimo refleksai; 

3.3. sustoti kvėpavimas; 

3.4. žmogus gali užspringti krauju, skrandžio turiniu, gali uždusti. 

4. 30. Galvos smegenų traumos požymiai:  

4.1. kraujavimas iš nosies, burnos, ausies; 

4.2. gelsvo ar kraujingo skysčio tekėjimas iš ausų; 

4.3. nosies ar galvos žaizdos; 

4.4. mėlynės aplink akis, už ausų; 

4.5. galvos ar veido asimetrija, deformacija; 

4.6. stiprūs galvos skausmai; 

4.7. vietinis galvos audinių patinimas; 

4.8. sunkėjanti sąmonės būklė arba visiškas jos netekimas; 

4.9. vienos akies vyzdžio išsiplėtimas; 

4.10. vienos pusės rankos ir kojos silpnumas ar paralyžius. 

5. Pirmoji pagalba galvos smegenų traumos atveju: 

5.1. jei nukentėjusysis sąmoningas, nuraminti ir suteikti jam patogią kūno padėtį; 

5.2. kviesti GMP; 

5.3. sekti nukentėjusiojo sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką; 

5.4. jei yra atvira žaizda, uždėti spaudžiamąjį tvarstį; 
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5.5. jei sąmonės netekimas buvo trumpalaikis, nepalikti nukentėjusiojo, sekti jo būklę; 

5.6. jei nukentėjusysis nesąmoningas, atverti kvėpavimo takus, pakelti apatinį žandikaulį, įvertinti 

kvėpavimą, pasirengti prireikus daryti įpūtimus ir krūtinės ląstos paspaudimus. 

6. Stuburo traumos požymiai: 

6.1. skausmas kaklo ar nugaros srityje; 

6.2. iškrypimas ar išsigaubimas nuo normalios stuburo ašies; 

6.3. patinimas pažeidimo vietoje. 

7. Kai patyrus stuburo traumą pažeistos nugaros smegenys: 

7.1. išnykusi judesių kontrolė galūnėse žemiau pažeidimo; 

7.2. išnykę ar nenormalūs jutimai (deginimas, dilgčiojimas), galūnė nejudri, sunki ar suglebusi; 

7.3. išnykusi šlapinimosi ir tuštinimosi kontrolė; 

7.4. sunku kvėpuoti. 

8. Pirmoji pagalba stuburo traumos atveju (esant sąmonei): 

8.1. nukentėjusiajam neleisti judėti; 

8.2. kviesti GMP (tel. 033 arba tel. 112); 

8.3. paprašyti šalia esančiųjų iš rūbų padaryti volelius ir jais fiksuoti galvą neutralioje pozicijoje; 

8.4. sekti pagrindines gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).

9. Jeigu nukentėjusysis nesąmoningas, sustojo kvėpavimas ir širdies veikla, pradėti gaivinti. 

Pagal galimybes reikia stengtis apsaugoti stuburą nuo judesių. Tačiau tai neturi trukdyti 

gaivinimui.  

V. PIRMOJI PAGALBA ESANT TRAUKULIAMS

 

1. Traukuliai – tai nevalingi, nekontroliuojami, pasikartojantys raumenų susitraukimai. Gali būti 

didieji (išplitę visame kūne) ir mažieji. 

2. Atsiranda, jei sergama epilepsija, yra galvos smegenų auglys, įvykus galvos traumai, 

apsinuodijus įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Vaikams gali atsirasti labai stipriai 

karščiuojant. 

3. Paprastai traukuliai prasideda netekus sąmonės ar jos netenkant. Dažniausiai traukuliai ištinka 

esant epilepsijos priepuoliui. 

4. Epilepsijos priepuolio požymiai: 

4.1. staigus riktelėjimas; 

4.2. sustingimas; 

4.3. sąmonės sutrikimas; 

4.4. akių žvilgsnis į viršų ar į šoną; 

4.5. ritmiški raumenų traukuliai; 

4.6. veido pamėlynavimas; 

4.7. kramtomieji judesiai; 

4.8. nevalingas šlapinimasis; 

4.9. triukšmingas kvėpavimas;  

4.10. putos iš burnos. 

5. Jei prasidėjus epilepsijos priepuoliui žmogus krenta, reikia pasistengti, kad kristų saugiai: 

5.1. prilaikyti galvą kritimo metu; 

5.2. atlaisvinti drabužius; 

5.3. padėti ką nors po galva. 

6. Pasibaigus traukuliams atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą.  

7. Esant poreikiui daromi įpūtimai ir krūtinės ląstos paspaudimai.  

8. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, jį reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį ir sekti jo gyvybines 

funkcijas. 

9. Kviesti GMP. 

10. Epilepsijos priepuolio atveju nereikėtų atlikti šių veiksmų: 

10.1. tarp dantų nedėti jokių kietų daiktų; 

10.2. neslopti traukulių fizine jėga; 

10.3. nevežti į ligoninę priepuolio metu. 
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VI. PIRMOJI PAGALBA UŽSPRINGUS

 

1. Žmogus užspringsta, kai svetimkūnis (maistas, smulkios žaislų dalys) užkemša kvėpavimo 

takus siauriausioje jų dalyje – balso klostėse. Gali būti visiškas ir dalinis.

2. Dalinio užspringimo požymiai: 

2.1. žmogus išlieka sąmoningas; 

2.2. žmogus gali kosėti ir kalbėti. 

3. Visiško užspringimo požymiai: 

3.1. nukentėjusysis negali kalbėti; 

3.2. nukentėjusysis rodo visų suprantamą užspringimo ženklą (griebiasi už kaklo); 

3.3. nukentėjusysis negali kalbėti paklaustas; 

3.4. nukentėjusiojo kosulys silpnas, neefektyvus; 

3.5. nukentėjusysis kvėpuojant atsirado švilpesys; 

3.6. nukentėjusiojo žmogaus kvėpavimo nepakankamumas sunkėja; 

3.7. nukentėjusysis pradeda mėlti; 

3.8. nukentėjusysis netenka sąmonės. 

4. Pirmoji pagalba esant daliniam užspringimui: 

4.1. stebėti užspringusįjį; 

4.2. nepalikti nukentėjusiojo vieno; 

4.3. jeigu nukentėjusysis kosti, netrukdyti jam (kosulys yra geriausias svetimkūnio pašalinimo iš 

kvėpavimo takų būdas); 

4.4. netrankyti į nukentėjusiojo tarpumentę; 

4.5. netaikyti Heimlicho metodo; 

4.6. užspringimui užtrukus, kviesti GMP. 

5. Pirmoji pagalba visiško užspringimo atveju: 

5.1. 5 kartus suduoti į tarpumentę; 

5.2. jei nukentėjusysis vis tiek išlieka užspringęs, pasinaudoti Heimlicho metodu (atsistoti ar 

atsiklaupti užspringusiajam už nugaros, apkabinti jį, rankas dėti po nukentėjusiojo pažastimis, 

dėti vienos rankos kumštį po krūtinkauliu, kita ranka apglėbti kumštį ir staigiu trumpu judesiu 

(gilyn ir į viršų) spustelti 5 kartus;  

5.3. šiuos veiksmus atlikinėti pakaitomis tol, kol žmogus atsprings arba neteks sąmonės. 

6. Nukentėjusiajam netekus sąmonės, pradėti gaivinti. 

 

VII. PIRMOJI PAGALBA SUSIŽEIDUS

 

1. Žaizda – tai audinių vientisumo pažeidimas, kuriam būdingas skausmas, kraujavimas ir 

žiojėjimas. 

2. Žaizdos pavojingumas pasireiškia tuo, kad:

2.1. per žaizdą į audinius gali patekti infekcija; 

2.2. per žaizdą galima nukraujuoti; 

2.3. dėl žaizdos gali sutrikti kūno dalies ar organo funkcija; 

2.4. gali ištikti šokas; 

2.5. sužeistasis gali mirti ar likti neįgalus; 

3. Žaizda tuo pavojingesnė, kuo ji yra arčiau gyvybiškai svarbių organų ar kuo stambesnė 

kraujagyslė ar nervas yra pažeisti. 

4. Žaizdos gali būti įvairios (pjautinės, plėštinės, šautinės ir pan.). Bet kokią žaizdą būtina atidžiai 

apžiūrėti, sustabdyti kraujavimą sutvarstyti. 

5. Žaizdų tvarstymas – tai pirmosios pagalbos būdas, naudojant įvairią tvarsliavą (bintą, sterilius ir 

nesterilius tvarsčius, pleistrą, tvarstomąsias skareles ir parankines priemones) uždengiant 

žaizdą. 

6. Žaizdų tvarstymo tikslas:  

6.1. apsaugoti žaizdą nuo aplinkos užkrato; 

6.2. sustabdyti kraujavimą; 

6.3. sumažinti skausmą; 

6.4. sugerti išsiskiriantį kraują ar skystį. 

7. Žaizdų tvarstymo pagrindai: 
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7.1. tvarstyti pradedame nuo tvarsčio galo; 

7.2. tvarsčio plotis parenkamas atsižvelgiant į žaizdą; 

7.3. tvarstoma nuo plonesnės kūno dalies link storesnės; 

7.4. tvarstis turi lygiai priglusti prie kūno; 

7.5. tvarstyti nestipriai, kad nespaustų kraujagyslių ir nervų; 

7.6. negalima mazgo rišti ties žaizda; 

7.7. būtina patikrinti ar nesutriko kraujotaka. 

8. Žaizdų tvarstymo būdai: 

8.1. žiedinis būdas (tinka tvarstant ranką, koją, kaktą, kaklą); 

8.2. spiralinis būdas (tinka tvarstant lygias kūno dalis: pirštus, žastą, krūtinę, pilvą); 

8.3. spiralinis bėgamasis su perlenkimais (toks būdas tinka pailgoms nevienodo dydžio dalims 

tvarstyti); 

8.4. kryžminis aštuoniukės formos būdas (tvarstomi sąnariai); 

8.5. tvarstymas skarelėmis (tinka tvarsčiui fiksuoti, galūnei įtvirtinti); 

8.6. sterilios karelės gali būti naudojamos kaip tvarstis žaizdai uždengti. 

9. Sutvarsčius žaizdą, jeigu reikia, kviesti GMP arba vežti į gydymo įstaigą. 

VIII. PIRMOJI PAGALBA NUDEGUS

 

1. Nudegimai skirstomi pagal juos sukėlusią priežastį, gylį, vietą ir sunkumą. 

2. Nudegimai pagal juos sukėlusią priežastį klasifikuojami: terminis, elektrinis, cheminis, 

radiacinis veiksnys.

3. Nudegimai pagal jų gylį klasifikuojami: paviršinis, vidutinio gylio, gilusis. 

4. Nudegimai pagal juos sukėlusią priežastį gali būti: 

4.1. dėl temperatūros poveikio (ugnies, įkaitusių daiktų dalių, karštų skysčių, garų ir pan.); 

4.2. dėl ultravioletinių, jonizuojančių spindulių;  

4.3. elektros srovės; 

4.4. cheminių medžiagų. 

5. Kritinių nudegimų požymiai: 

5.1. gilūs nudegimai apimantys plaštakas, pėdas, veidą, viršutinius kvėpavimo takus ir lytinius 

organus; 

5.2. gilūs nudegimai apimantys daugiau kaip 10% kūno paviršiaus; 

5.3. vidutinio gylio nudegimai apimantys daugiau kaip 30 % kūno paviršiaus; 

5.4. nudegimai susiję su kvėpavimo takų nudegimu.  

6. Vidutinio sunkumo nudegimų požymiai: 

6.1. gilūs nudegimai apimantys nuo 2 % iki 10 % kūno paviršiaus ploto; 

6.2. vidutinio gylio nudegimai apimantys nuo 15% iki 30 % kūno paviršiaus ploto; 

6.3. paviršiniai nudegimai, apimantys daugiau kaip 50 % kūno paviršiaus ploto. 

7. Lengvų nudegimų požymiai: 

7.1. gilūs nudegimai apimantys mažiau kaip 2 % kūno paviršiaus ploto; 

7.2. vidutinio gylio nudegimai, apimantys mažiau kaip 15 % kūno paviršiaus ploto; 

7.3. paviršiniai nudegimai, apimantys mažiau kaip 50 % kūno paviršiaus ploto. 

8. Pirmoji pagalba esant terminiam nudegimui: 

8.1. nutraukti žalojantį aukštos temperatūros poveikį; 

8.2. vėsinti nukentėjusįjį kambario temperatūros vandeniu mažiausiai 10 - 30 min.; 

8.3. vėsinimo metu numauti apyrankes, žiedus ir kt. daiktus, kurie, prasidėjus audinių tinimui, galėtų 

spausti nudegusią vietą;  

8.4. vėsinant nukentėjusįjį vertinti jo būklę ir teikti pagalbą, vadovaujantis ABC principu; 

8.5. stebėti ar neatsiranda šoko požymių; 

8.6. nuvilkti visus karštus, smilkstančius drabužius, jeigu prilipę – apkirpti juos; 

8.7. aptvarstyti visą nudegimo plotą sausais tvarsčiais (nedėti tvarsčių ant apdegusio veido); 

8.8. jeigu nudegusi galūnė, įtverti ją; 

8.9. suteikti nukentėjusiajam patogią padėtį; 

8.10. kviesti GMP, stebėti nukentėjusiojo būklę. 

9. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui:  

9.1. skubiai nusausinti skysta chemine medžiaga paveiktą vietą arba nubraukti sausas chemines 
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medžiagas nuo kūno paviršiaus (saugoti savo rankas, užsimauti pirštines arba panaudoti kitą 

skysčiui nelaidžią medžiagą); 

9.2. gausiai plauti nudegusią vietą vandeniu (geriausia tekančiu); 

9.3. apnuoginti nudegusią vietą, uždengti steriliu tvarsčiu, sutvarstyti; 

9.4. skubiai organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.  

10.  Veiksmai paveikus elektros srovei: 

10.1. prisilietus prie įtampą turinčių įrenginių, prasideda savaiminis mėšlungiškas raumenų 

susitraukimas; 

10.2. jei nukentėjusysis laiko laidą rankose, pirštai gali jį taip stipriai suspausti, kad bus neįmanoma jo 

išlaisvinti; 

10.3. jei nukentėjusysis asmuo liečia įrenginį, kuriuo teka elektros srovė, pirmiausia reikia skubiai jį 

išlaisvinti; 

10.4. reikia atsiminti, kad negalima liesti srovės veikiamo žmogaus, nenaudojant būtinų atsargumo 

priemonių (Tai pavojinga gyvybei! Būtina nedelsiant išjungti įrenginį); 

10.5. jei nukentėjusysis asmuo yra aukštai, įrenginį išjungus ir jį išlaisvinus nuo elektros srovės, jis gali 

nukristi, todėl reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad nukentėjusysis krisdamas dar labiau 

nesusižalotų; 

10.6. išjungus įrenginį, kartu gali būti išjungtas ir elektros apšvietimas, todėl reikia pasirūpinti 

apšvietimu iš kitų šaltinių. 

10.7. jeigu įrenginio išjungti negalima, reikia imtis priemonių atskirti nukentėjusįjį nuo jo liečiamų dalių, 

kuriomis teka elektros srovė.  

10.8. Nutraukus elektros srovės poveikį: 

10.8.1. skubiai įvertinti sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką; 

10.8.2. palaikyti kvėpavimo takus atvirus; 

10.8.3. jeigu reikia, gaivinti; 

10.8.4. vėsinti nudegusią vietą; 

10.8.5. nuvilkti (apkirpti) apdegusius drabužius, numauti apyrankes, žiedus ir kt. daiktus, kurie, 

prasidėjus audinių tinimui, galėtų spausti nudegusią vietą; 

10.8.6. tolesni veiksmai – kaip patyrus terminį nudegimą. 

11.  Teikiant pirmąją pagalbą nudegus, draudžiama: 

11.1. plėšti drabužius nuo nudegusios vietos, jei jie prilipę (tokiu atveju, sterilų tvarstį dėti ant jų); 

11.2. pradurti pūsles; 

11.3. dėti ledą ant nudegusios vietos; 

11.4. tvarstyti veido. 

12. Nudegus akis reikia gausiai plauti tekančiu vandeniu 15 - 20 min. 

 

IX. PIRMOJI PAGALBA PERKAITUS, IŠTIKUS SAULĖ SMŪGIUI

 

1. Perkaitimas – tai būklė, kai sutrinka kūno temperatūros reguliacijos mechanizmas. 

2. Žmogus perkaista dėl aukštos aplinkos oro temperatūros, mažo oro srauto judėjimo, kai ilgai 

būna nevėdinamoje patalpoje, daug ir sunkiai dirba arba sportuoja karštoje aplinkoje, karštą 

dieną aktyviai juda ir mažai geria vandens.  

3. Aukštos temperatūros poveikis gali būti trejopas: 

3.1. šiluminiai traukuliai: (apatinių galūnių, nugaros, pilvo traukuliai ir didelis prakaitavimas); 

3.2. šiluminis išsekimas (galvos skausmas, silpnumas, svaigulys, pykinimas, spazmai, euforija, 

nerimas ar apatija, mieguistumas, odos blyškumas, šalta ir drėgna oda);  

3.3. šiluminis smūgis (galvos skausmas, svaigimas silpnumas, svaigulys, pykinimas, gali būti 

vėmimas, paraudusi sausa ir karšta oda, nukentėjusysis nebeprakaituoja, dažnas ir stiprus 

pulsas, aukštesnė kaip 40° temperatūra, trinka sąmonė). 

4. Pirmoji pagalba esant šiluminiam išsekimui: 

4.1. nunešti nukentėjusįjį į vėsią vietą; 

4.2. atpalaiduoti arba nuvilkti drabužius, nuauti batus; 

4.3. suvilgyti kūną vėsiu vandeniu, vėdinti; 

4.4. duoti gerti pasūdyto vandens; 

4.5. pakelti kojas aukščiau širdies lygio; 

4.6. kviesti GMP, stebėti nukentėjusįjį. 
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5. Pirmoji pagalba esant šiluminiam smūgiui: 

5.1. nunešti nukentėjusįjį į vėsią vietą; 

5.2. skubiai kviesti GMP; 

5.3. atlaisvinti arba nuvilkti drabužius; 

5.4. esant galimybei, suvynioti į šaltą, drėgną paklodę, aktyviai vėdinti; 

5.5. masažuoti galūnes ir odą; 

5.6. pakelti kojas aukščiau širdies lygio; 

5.7. jeigu sąmoningas, duoti lėtai išgerti bent stiklinę vandens. 

6. Saulės smūgis – tai galvos smegenų pažeidimas dėl tiesioginio saulės spindulių poveikio galvai. 

Saulės spinduliams tiesiogiai krintant ant nepridengtos galvos, dirginami galvos smegenų 

dangalai, pakyla galvos smegenų temperatūra, todėl sutrinka smegenų funkcija. Žmogus net 

gali mirti nuo smegenų paburkimo. 

7. Saulės smūgio požymiai:  

7.1. galvos skausmas; 

7.2. spengimas ausyse;  

7.3. mirgėjimas akyse;  

7.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas; 

7.5. pykinimas ar vėmimas;  

7.6. apatija;  

7.7. išbalusi oda;  

7.8. pila šaltas prakaitas;  

7.9. bendras silpnumas;  

7.10. aukšta kūno temperatūra; 

7.11. sąmonės pritemimas ir net netekimas. 

8. Pirmoji pagalba saulės smūgio atveju (jei nukentėjusysis sąmoningas): 

8.1. nuvesti nukentėjusįjį į pavėsį; 

8.2. paguldyti arba pasodinti nukentėjusįjį;  

8.3. atlaisvinti nukentėjusiojo drabužius; 

8.4. nukentėjusiojo veidą apipurkšti vėsiu vandeniu; 

8.5. ant nukentėjusiojo galvos uždėti šaltą kompresą; 

8.6. nukentėjusiajam duokite atsigerti vandens. 

9. Pirmoji pagalba saulės smūgio atveju (jei nukentėjusysis nesąmoningas): 

9.1. paguldyti nukentėjusįjį į stabilią šoninė padėtį; 

9.2. vėdinti nukentėjusįjį; 

9.3. kuo skubiau organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.  

 

X. PIRMOJI PAGALBA NUŠALUS

 

1. Nušalimai priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, vėjo stiprumo, laiko, kurį žmogus 

praleidžia toje aplinkoje. 

2. Lokalūs šalčio sukelti pažeidimai skirstomi į: 

2.1. nuožvarbą (galima pažinti iš pažeistoje vietoje esančios patinusios, raudonos, jautrios ir 

niežtinčios odos); 

2.2. “apkasų pėdą” (jai būdinga tai, kad pažeistų pėdų dalys būna šaltos ir beskausmės, kartais 

sustingusios, gali atsirasti deginantis skausmas, vėliau oda išblykšta, ant jos atsiranda melsvų 

dėmių, gali atsirasti pūslių); 

2.3. nušalimą (bet kurios kūno dalies jautrumo netekimą, staigų pabalimą, vėliau paraudimą, pūslių 

atsiradimą, tinimą, pažeistų vietų nejautrumą skausmui). 

3. Pirmoji pagalba nuožvarbų atveju: 

3.1. palaikyti pažeistą vietą prie savo kūno kelias minutes, kad apšiltų; 

3.2. šildyti pažeistą kūno dalį stipriai spaudžiant rankomis arba glaudžiant prie savo kūno; 

3.3. netrinti ir nemasažuoti, o spaudyti, maigyti. 

4. Pirmoji pagalba pėdų nušalimo atveju: 

4.1. nuvilkti spaudžiančius drabužius, nuauti batus, nuimti papuošalus bei kitus spaudžiančius 

dalykus; 

4.2. šildyti pažeistas kūno dalis rankomis; 



77TURINYS  

4.3. jei yra galimybė pervilkti sausais laisvais drabužiais, apkloti šiltais apklotais; 

4.4. kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą. 

5. Pirmoji pagalba nušalimo atveju: 

5.1. šildyti pažeistas kūno dalis rankomis; 

5.2. ant veido, ausų ir nosies uždėti rankas paties nukentėjusiojo; 

5.3. jei nušalo rankos, atsegti megztinį ir nukentėjusiojo rankas priglausti prie kūno, po to užsegti, 

kad neprarastų kūno šilumos; 

5.4. atlaisvinti arba nuvilkti veržiančius drabužius; 

5.5. apkloti, masažuoti, mankštinti; 

5.6. galima pamerkti nušalusią kūno dalį į 38–40 laipsnių vandenį; 

5.7. pakelti pažeistas kūno dalis, kad sumažėtų tinimas; 

5.8. organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą. 

 

XI. PIRMOJI PAGALBA IŠTIKUS ŠOKUI

 

1. Šokas – gyvybei pavojinga būklė, atsirandanti, sutrikus kraujotakai.  

2. Šokas gali būti: 

6.1. sukeltas širdies ligų; 

6.2. dėl nepakankamo kraujo tūrio; 

6.3. sukeltas infekcijos; 

6.4. anafilaksinis (dėl alerginės reakcijos); 

6.5. sukeltas nervų sistemos pažeidimo.  

3. Dažniausia šoko priežastis – didelis kraujo netekimas. Jei netenkama daugiau kaip 1,2 l (tai 

daugiau nei vienas penktadalis), ištinka šokas.  

4. Kitos šoko priežastys: 

4.1. sunki infekcija; 

4.2. tam tikrų hormonų trūkumas; 

4.3. mažas gliukozės kiekis kraujyje (hipoglikemija); 

4.4. sušalimas;  

4.5. sunki alerginė reakcija; 

4.6. vaistų perdozavimas; 

4.7. nugaros smegenų pažeidimas. 

5. Šoko požymiai: 

5.1. pradžioje – greitas pulsas, pilkšva, šalta oda, prakaitavimas; 

5.2. šokui pasunkėjus – melsvai pilka oda, silpnumas ir galvos svaigimas, pykinimas, gali būti ir 

vėmimas, troškulys, dažnas ir paviršinis kvėpavimas, siūlinis silpnas pulsas; 

5.3. sumažėjus smegenų aprūpinimui deguonimi, pasireiškia – neramumas ir agresyvumas, 

žiovulys ir žiopčiojimas (“oro gaudymas”), sąmonės netekimas, galiausiai išnyksta širdies 

veikla. 

6. Pirmoji pagalba ištikus šokui: 

6.1. būtina šalinti galimą šoko priežastį (pvz., stabdyti kraujavimą); 

6.2. paguldyti nukentėjusįjį ant antklodės; 

6.3. nuraminti nukentėjusįjį; 

6.4. jei nukentėjusysis nepatyrė traumos, pakelti ir palaikyti jo kojas, kad pagerėtų gyvybei svarbių 

organų aprūpinimas krauju; 

6.5. jei įtariamas lūžimas, įtvirtinti;  

6.6. apkloti nukentėjusiojo kūną ir kojas; 

6.7. kviesti GMP; 

6.8. jei nukentėjusysis vemia, ar jam teka seilės, pasukti galvą į šoną; 

6.9. sekti pagrindines gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą). 

7. Anafilaksinis šokas – tai sunki alerginė reakcija, sutrikdanti viso organizmo veiklą. 

8. Anafilaksinio šoko priežastiniai veiksniai: 

8.1. tam tikros medžiagos kontaktas su oda, ar patekus į kvėpavimo takus; 

8.2. specifinio vaisto injekcija; 

8.3. vabzdžio įkandimas; 

8.4. maistas (žemės riešutai, citrusiniai, šokoladas). 
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9. Anafilaksinio šoko požymiai (pagal sistemas): 

9.1. kraujospūdžio kritimas, greitas širdies plakimas (širdies ir kraujagyslių sistema); 

9.2. ryškus dusulys (kvėpavimo sistema); 

9.3. bėrimas, veido, vokų, liežuvio patinimas (oda, gleivinės); 

9.4. pilvo skausmai, viduriavimas, vėmimas (virškinimo sistema); 

9.5. nerimas. 

10. Pirmieji požymiai gali atsirasti po kelių sekundžių ar minučių, bet gali ir po 2 valandų. 

11. Pirmoji pagalba ištikus anafilaksiniam šokui: 

11.1. kviesti GMP; 

11.2. paklausti ar nukentėjusysis turi reikiamus vaistus, jei turi, padėti jais pasinaudoti; 

11.3. jei žmogus sąmoningas, suteikti jam patogią padėtį, jeigu dūsta – pasodinti, jei jaučia silpnumą, 

svaigsta galva – paguldyti ir pakelti kojas; 

11.4. nuraminti nukentėjusįjį; 

11.5. atpažinę šoką teikti nukentėjusiajam pagalbą. 

 

XII. PIRMOJI PAGALBA LŪŽUS KAULAMS

 

1. Kaulo lūžis – kaulo vientisumo suardymas. 

2. Kaulo lūžio požymiai: 

2.1. lūžio vietoje gali būti patinimas, kraujosruvos; 

2.2. galūnės deformacija; 

2.3. skausmas, galūnės judrumas neįprastoje vietoje; 

2.4. galūnė gali būti sutrumpėjusi ar neįprastai pakreipta, persukta, sulenkta; 

2.5. lūžio vietoje jaučiamas ar girdimas traškėjimas; 

2.6. sutrikusi pažeistos galūnės funkcija; 

2.7. dėl kai kurių lūžių (šlaunikaulio, dubens kaulų) gali ištikti šokas. 

3. Pirmoji pagalba kaulo lūžio atveju: 

3.1. perspėti nukentėjusįjį, kad nejudintų pažeistos kūno dalies; 

3.2. prilaikyti nukentėjusiojo sužalotą vietą savo rankomis; 

3.3. įtvirtinti pažeistą vietą taip, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeidimo vietos nejudėtų; 

3.4. naudoti turimas priemones – standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lenteles, surištas medžių 

šakeles, kartoną, standžiai susuktus laikraščius ir žurnalus); 

3.5. įtvarą pritvirtinti prie sužeistos kūno dalies tvarsčiu ar skarele; 

3.6. pažeistą galūnę pritvirtinti prie šalia esančios sveikos kūno dalies ar galūnės; 

3.7. kviesti GMP; 

3.8. įtariant šoką, pakelti sveikąją koją, sužeistosios galūnės nejudinti. 

XIII. PIRMOJI PAGALBA Į KŪNĄ ĮSMIGUS AR PATEKUS SVETIMKŪNIUI

1. Pirmoji pagalba esant į kūną įsmigusiems daiktams: 

1.1. jei iš žaizdos kyšo koks nors svetimkūnis – jokiu būdu nebandyti jo traukti, nes gali prasidėti ar 

sustiprėti vidinis kraujavimas; 

1.2. jeigu nukentėjusysis sąmoningas leisti jam būti tokioje padėtyje, kuri jam yra patogiausia; 

1.3. stengtis išlaikyti stabilią nukentėjusiojo padėtį; 

1.4. nuraminti nukentėjusįjį; 

1.5. svetimkūnį uždengti tvarsčiu, aplink dėti tvarsčių arba švaraus audinio ritinėlius, kurie uždengtų 

visą svetimkūnį, švelniai nespaudžiant sutvarstyti; 

1.6. skubiai kviesti GMP arba organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą. 

2. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į akis: 

2.1. patekus į akį cheminėms medžiagoms, plauti ją 30 – 40 minučių šaltu arba drungnu tekančiu 

vandeniu; 

2.2. vandeniu išplovus akis, šlapiais tamponais kruopščiai nuvalyti odos vietas, ant kurių pateko 

nuodingas skystis; 

2.3. tą patį reikia padaryti ir nudegus akis; 

2.4. patekus dulkėms, taip pat plauti vandeniu, nukentėjusiajam patarti dažnai mirksėti, nes mirksint 

dulkės pasišalina; 
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2.5. į akį patekus svetimkūniui, perspėti nukentėjusįjį, kad netrintų akies; 

2.6. dviem pirštais išplėsti akį, svetimkūnį esantį vidiniame apatinio voko paviršiuje pašalinti švaria 

drėgna servetėle; 

2.7. akį nupilti vandeniu, galvą laikyti taip, kad vanduo nepatektų į sveiką akį; 

2.8. jeigu giliai akyje įstrigusi drožlė ar kristalas, nieko nedaryti (mėginant iš akies traukti svetimkūnį, 

galima nepagydomai pažeisti akies audinius). 

3. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į nosį: 

3.1. nuraminti nukentėjusįjį; 

3.2. liepti nukentėjusiajam kvėpuoti pro burną; 

3.3. gabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą. 

4. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į ausį: 

4.1. nuraminti nukentėjusįjį; 

4.2. jei ausyje gyvas vabzdys, pilti į nukentėjusiojo ausį šilto vandens; 

4.3. uždengti nukentėjusiojo ausį tvarsčiu ir, kiek įmanoma greičiau, gabenti į gydymo įstaigą. 

 

XIV. PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS

 

1. Nuodai – tai medžiaga, kurios tam tikras kiekis, patekęs į organizmą, gali sukelti trumpalaikį ar 

nuolatinį audinių pažeidimą. Gyvybei grėsmingas apsinuodijimas sudaro apie dešimtadalį visų 

apsinuodijimų atvejų. O mirštamumas yra mažiau nei 1 proc. Lietuvoje apie 50 proc. 

apsinuodijimo atvejų yra susijusių su alkoholio vartojimu. 

2. Apsinuodijimo būdai: 

2.1. pro burną (nuryjant); 

2.2. per odą; 

2.3. įkvepiant; 

2.4. per akis; 

2.5. injekciniu būdu (suleidus ar įgėlus). 

3. Apsinuodijus reikėtų nedelsiant skambinti Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonu 

85 236 20 52 arba 8 687 53 378. 

4. Norėdami gauti veiksmingą patarimą, jūs turėtumėte atsakyti į šiuos klausimus: 

4.1. kas apsinuodijo – suaugęs ar vaikas (amžius ir svoris); 

4.2. kaip tai atsitiko; 

4.3. kiek nukentėjusiųjų; 

4.4. kada tai atsitiko; 

4.5. kokia medžiaga ir koks kiekis; 

4.6. ar yra apsunkinančių aplinkybių. 

5. Pirmoji pagalba nuodams patekus pro burną: 

5.1. užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą ir kraujotaką; 

5.2. jei įmanoma, nustatyti, kuo apsinuodyta; 

5.3. pasirūpinti, kad nukentėjusysis kuo greičiau patektų į ligoninę; 

5.4. jei nukentėjusysis yra sąmoningas, paklausti ko, kiek ir kada jis gėrė / vartojo; 

5.5. kviesti GMP; 

5.6. jei matomas lūpų nudegimas, kol atvyks GMP, duoti nukentėjusiajam mažais gurkšneliais išgerti 

stiklinę šalto vandens; 

5.7. nebandyti sukelti vėmimo, nebent nukentėjusysis yra sąmoningas, ką tik apsinuodijo ir tai daryti 

rekomendavo specialistas. 

6. Pirmoji pagalba nuodams patekus per odą (atpažinimo būdai): 

6.1. gali būti įvairaus pobūdžio skausmas; 

6.2. šalia nukentėjusiojo būna cheminių medžiagų ir jų pakuočių; 

6.3. iš karto ar truputį vėliau atsiranda pažeistos vietos paraudimas, patinimas, pūslių. 

7. Pirmoji pagalba nuodams patekus per odą atveju: 

7.1. patikrinti, ar aplinka šalia nukentėjusiojo yra saugi teikti pagalbą; 

7.2. užtikrinti savo ir nukentėjusiojo saugumą; 

7.3. jei nukentėjusiojo drabužiai labai užteršti, prieš plaudami atsargiai juos nuvilkti; 

7.4. pažeistą vietą plauti dideliu kiekiu tekančio vandens apie 20 minučių; 

7.5. ant nudegimo žaizdų uždėti sausą švarų tvarstį ir atsargiai sutvarstyti; 
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7.6. organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą. 

8. 112. Apsinuodyti įkvepiant galima: 

8.1. dujomis; 

8.2. aerozoliais; 

8.3. smalkėmis; 

8.4. amoniako garais; 

8.5. anglies dvideginiu;  

8.6. sieros vandeniliu; 

8.7. pesticidais.  

9. Jų įkvėpus gali sutrikti kvėpavimas, sąmonė. Dūmais apsinuodijama gaisro metu, smalkėmis – 

gyvenamosiose patalpose, garažuose, kur kūrenamos krosnys, pavojingos dujos gali išsiskirti 

įvykus cheminei reakcija, pvz.: tuo pačiu metu naudojant skirtingas valymo priemones: baliklį ir 

dezinfekcijos priemonę. 

10. Apsinuodijimo požymiai: 

10.1. bendras silpnumas; 

10.2. galvos skausmas; 

10.3. triukšmingas ir pasunkėjęs kvėpavimas; 

10.4. odos ir gleivinės spalvos pokyčiai; 

10.5. pykinimas, vėmimas; 

10.6. sąmonės sutrikimas. 

11. Pirmoji pagalba apsinuodijimo atveju: 

11.1. užtikrinti pakankamą kvėpavimą; 

11.2. kviesti GMP (gaisto atveju nedelsiant skambinti tel. 112 ir kviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą 

bei GMP); 

11.3. jei nėra pavojaus Jūsų saugumui, kuo greičiau išvesti nukentėjusįjį iš apnuodytos patalpos, 

atsagstyti jo apykaklę, pasirūpinti, kad patektų daugiau gryno oro; 

11.4. jei žmogus apsinuodijo automobilio išmetamosiomis dujomis uždaroje patalpoje, prieš įeinant į 

patalpą, plačiai atverti duris, kad nuodingos dujos išsisklaidytų; 

11.5. jei surastas nesąmoningas žmogus kanalizacijos šulinyje, duobėje, nereikia bandyti leistis 

žemyn patiems, nes galima apsinuodyti ir prarasti sąmonę, skambinti tel. 112, kviesti 

specialiąsias tarnybas; 

11.6. jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir nustatyti, ar nukentėjusysis 

kvėpuoja; 

11.7. jei nukentėjusysis nekvėpuoja, įpūsti jam oro ir pasirengti atlikti krūtinės ląstos paspaudimus; 

11.8. jei nukentėjusysis kvėpuoja, paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

12. Pirmoji pagalba nuodams patekus per akis: 

12.1. jeigu yra, užsimauti apsaugines pirštines; 

12.2. padėti nukentėjusiajam plauti pažeistą akį mažiausiai 20 min. šalto vandens srove, jei 

nukentėjusysis dėl skausmo negali prasimerkti, švelniai, bet tvirtai pramerkti pažeistos akies 

vokus (saugoti sveikąją akį); 

12.3. uždėti tvarstį ant pažeistosios akies ir sutvarstyti abi akis. 

13. Apsinuodijimas įgėlus ar įkandus. Įgėlus vabzdžiui, visada reikia stebėti, ar atsiranda alerginės 

reakcijos, kurios gali progresuoti iki anafilaksinio šoko.

14. Apsinuodijimo įgėlus ar įkandus požymiai: 

14.1. stiprus, aštrus skausmas įgėlimo vietoje; 

14.2. įgeltos vietos paraudimas ir patinimas; 

14.3. dusulys; 

14.4. veido tinimas; 

14.5. dilgėlinis viso kūno bėrimas. 

15. Pirmoji pagalba apsinuodijimo įgėlus ar įkandus atveju: 

15.1. jei įkandimo vietoje yra likęs geluonis, atsargiai nubraukti jį nagu ar bukąja peilio geležtės dalimi; 

15.2. pakelti įgeltą galūnę, uždėti įkandimo vietoje ledo, laikyti 10 min.; 

15.3. jei patinimas plinta ar būklė sunkėja, organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą. 

16. Gyvatės įgėlimo požymiai: 

16.1. pora taškinių dantų žymių; 

16.2. stiprus skausmas, paraudimas ir patinimas; 
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16.3. pykinimas ir vėmimas; 

16.4. sutrikęs regėjimas; 

16.5. seilėtekis ir padidėjęs prakaitavimas; 

16.6. pasunkėjęs kvėpavimas ar net jo sustojimas. 

17. Pirmoji pagalba gyvatės įgėlimo atveju: 

17.1. nukentėjusįjį atsargiai paguldyti, nuraminti, paprašyti nejudėti; 

17.2. numauti nuo įgeltos galūnės žiedus, nusekite laikrodį; 

17.3. nuplauti įkandimo vietą; 

17.4. įkąstą galūnę standžiai sutvarstyti, tvarstyti pradėti nuo įgėlimo vietos galvos link; 

17.5. sutvarstytą kūno dalį įtvirtinti; 

17.6. kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.  

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos vadovas supažindina Mokyklos darbuotojus su šia Tvarka.

2. Šioje Tvarkoje įvardinti informavimo veiksmai nepažeidžia Asmens duomenų tvarkymo 

Mokykloje taisyklių, patvirtintų Mokyklos direktoriaus įsakymu Nr...

___________________________________
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6 Priedas

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

MOKYKLOJE IR MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE 

MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

(Pavyzdys)

I. BENDROJI DALIS

1. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir mokinio tėvų

(globėjų, rūpintojų) informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą

tvarka (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis:

1.1. 2016 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-93 

(nauja redakcija nuo 2018-11-03) „Dėl Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“;

1.2. 2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (nauja redakcija nuo 

2016-09-01) „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

1.3. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-773 

(nauja redakcija nuo 2017-09-01) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

2. Tvarka reglamentuoja darbuotojų veiksmus mokiniui staiga susirgus ar patyrus traumą

Mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų

sveikatos sutrikdymą.

3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, 

įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra 

formalusis arba (ir) neformalusis švietimas.

3.2. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti darbuotojai.

3.3. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą (kaip tai nustatyta Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme), t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – įtėviai, 

nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė 

vaiko teisių apsaugos institucija. 

II. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ

MOKYKLOJE

1. Mokiniui susirgus Mokykloje:

1.1. Grupės auklėtojas / klasės vadovas apie mokinio sveikatos būklę nedelsdamas informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) bei Mokykloje esantį visuomenės sveikatos specialistą 

(toliau – VS specialistą);

1.2. VS specialistas, įvertinęs mokinio būklę, suteikia galimybę laukti tėvų (globėjų) Sveikatos 

kabinete;

1.3. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąją liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas iki 

atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai);

1.4. įvykus nelaimingam atsitikimui (traumai) lauke ar sporto salėje, esant galimybei mokinys 

paguldomas jo buvimo vietoje (žiemos metu – įnešamas į vidų), skubiai kviečiamas VS 

specialistas, jei jo tuo metu Mokykloje nėra, pagalbą teikia arčiausiai esantis pedagogas;

1.5. esant būtinybei, teikiantis pagalbą pedagogas / grupės auklėtoja / klasės vadovas / VS 

specialistas nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą, telefonu 112.



2. Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atveju bei karantino metu grupėse / klasėse atliekamas

valymas ir dezinfekavimas pagal higienos normų reikalavimus.

3. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasiimti/ ar leisti pačiam mokiniui išeiti iš Mokyklos, kai:

3.1. kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 

viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies, įvairių traumų atvejais), apžiūrų metu 

randama utėlių ar glindų;

3.2. kai mokinio liga riboja jo dalyvavimą grupės/ klasės veikloje;

3.3. kai mokinio būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali 

suteikti, nepažeisdami kitų mokinių interesų;

3.4. kai mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai.

4.  Mokykla gali pareikalauti iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiško patvirtinimo, kad mokinys yra 

sveikas.

5.      Užfiksavus užkrečiamų ligų (pvz. vėjaraupiai, tymai, skarlatina) atvejus Mokykloje, grupės 

auklėtojas / klasės vadovas ar visuomenės sveikatos specialistas privalo:

5.1. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus);

5.2. registruoti ligos atvejus Užkrečiamųjų ligų žurnale;

5.3. kontroliuoti, kad tinkamai būtų valomi grupėse / klasėse esantys paviršiai (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse nuolatos plaunami žaislai, sistemingai keičiama patalynė).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos vadovas supažindina Mokyklos darbuotojus su šia Tvarka.

2. Šioje Tvarkoje įvardinti informavimo veiksmai nepažeidžia Asmens duomenų tvarkymo

Mokykloje taisyklių, patvirtintų Mokyklos direktoriaus įsakymu Nr....

___________________________________

83TURINYS  



84TURINYS  

7 Priedas

120 http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/SVEIKATOS%20PRIEZIUROS%20MOKYKLOJE%20IGYVENDINIMO%20VADOVAS.pdf

Mokyklos pavadinimas___________________________________________________________________________________________ 

Eil. 
Nr. 

Data Duomenys apie nukentėjusįjį Duomenys apie sužalojimą 
Lytis Amžius Klasė Įvykio, kurio 

metu sužalotas 
mokinys, vieta 

Sužalojimo 
pobūdis 

Sužalojimo 
lokalizacija 

Sužalojimo mechanizmas ir 
aplinkybės (trumpai aprašyti 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Užpildė_____________________________________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

Šaltinis: Sveikatos priežiūros mokykloje įgyvendinimo vadovas, 2011, Vilnius 120

SUŽALOJIMŲ, KURIŲ NEAPIMA MOKSLIEVIŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS
NUOSTATAI, REGISTRACIJOS FORMA

(Pavyzdys)
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8 Priedas

MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA
(Pavyzdys)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokykloje mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka (toliau – Tvarka) parengtas
vadovaujantis:

1.1.   Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu,
1.2.  2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (nauja redakcija nuo 
2016-09-01) „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

1.3. 2007 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-630 
(nauja redakcija nuo 2018-01-01) „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio 
sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo;

1.4. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-773 
(nauja redakcija nuo 2017-09-01) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

1.5.  2010 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-313 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

 2. Tvarka reglamentuoja mokinių apžiūros dėl asmens higienos organizavimo tvarką, Mokykloje ir
visuomenės sveikatos specialisto (toliau – VS specialistas) veiksmus vykdant pedikuliozės
patikrą bei informavimo apie pedikuliozės profilaktiką ir įtariamus pedikuliozės atvejus tvarką.

II. APŽIŪROS DĖL VAIKŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS

1. Mokykloje mokinių asmens higienos apžiūros organizuojamos siekiant užkirsti kelią
užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui.

2. Sutikimą Mokykloje vykdyti mokinių asmens higienos patikrinimo procedūrą, mokinio tėvai
(globėjai, rūpintojai) išreiškia pasirašydami mokymosi sutartį, kurioje nurodomi atvejai, kai
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasiimti/ar leisti pačiam mokiniui išeiti iš Mokyklos, kai:

2.1. mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 
viduriuoja, vemia, ūmiai kosi), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų;

2.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese;
2.3. mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai.
3. Mokykloje netoleruotina:
3.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) atsisakymas ar galimybių panaudoti utėlių naikinimo priemones 

neturėjimas;  
3.2. socialiai negatyvus mokinio elgesys Mokykloje, didinantis apsikrėtimo utėlėmis riziką;
3.3. VS specialisto ir Mokyklos administracijos elgesio reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią 

pedikuliozės plitimo rizikai, nesilaikymas.

III. PROFILAKTINĖS MOKINIŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA

1. Patikrinimą rekomenduojama atlikti po vasaros ir žiemos atostogų ir pagal epidemiologines
reikmes.

2. Privaloma imtis visų priemonių, kad mokiniui įtarus pedikuliozę ar niežus, jis būtų apsaugotas
nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.

3. Patikrinimą atlieka Mokyklos visuomenės sveikatos specialistas.
4. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia

daryti.
5. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz.: Sveikatos

kabinetas).
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6. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai, turi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų vaikų,
visuomenės sveikatos specialistas informuoja mokinio auklėtoją / klasės vadovą, pastarasis –
mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu ar tiesiogiai, kad pasiimtų mokinį iš Mokyklos.

7. Mokinys į Mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar niežai.
8. Mokykla gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai (globėjai, rūpintojai)

nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas gydymas nuo pedikuliozė ar niežų.
9. Užfiksavus pedikuliozės ar niežų atvejus Mokykloje, VS specialistas privalo:
9.1. siųsti nustatytos formos pranešimą apie susirgimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir registruoti ligos atvejus Užkrečiamų ligų 
žurnale, nustačius (įtarus) asmenį, sergantį užkrečiamąja liga, nurodyta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl privalomojo 
epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ 1 priede;

9.2. vadovaudamasis 2004 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-748 „Dėl parazitinių ligų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, kartu 
su NVSC specialistais organizuoja profilaktinius mokinių tyrimus geohelmintozių, kontaktinių 
helmintozių bei pirmuonių sukeltų žarnyno ligų nustatyti ir renka tyrimo medžiagą; 

9.3.  organizuoja profilaktinius mokinių sveikatos tikrinimus dėl pedikuliozės ir niežų, vadovaujantis 
užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, 2015 metais parengtomis rekomendacijomis „Pedikuliozės 

121profilaktika ir kontrolė (metodinės rekomendacijos)“;
9.4.  jeigu nustatoma, kad ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje nors vienas mokinys yra 

užsikrėtęs kontaktine helmintoze ar žarnyno pirmuonimis, tokia grupė vertinama kaip infekcijos 
židinys ir joje taikomos profilaktikos priemonės, visuomenės sveikatos specialistas organizuoja 
reikalingų profilaktikos priemonių, kurias rekomenduoja NVSC specialistai, įgyvendinimą;

9.5. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje kontroliuoja, kad tinkamai būtų valomi grupėse 
esantys paviršiai, nuolatos plaunami žaislai, sistemingai keičiama patalynė.

10. Nuolatinė dezinfekcija Mokykloje, kai yra registruojamos lašiniu būdu per orą ir žarnyno
infekcijos, atliekama pagal Lietuvos higienos normas HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ ir HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. VS specialistas atsakingas už Tvarkos organizavimą ir vykdymą. VS specialistas savo
funkcijoms vykdyti pasitelkia Mokyklos bendruomenę (pedagogus, pagalbos mokiniui
specialistus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

2. Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis
Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu 2001 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu Nr.
65.

___________________________________




