LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO
28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS
ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ
VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI
MOKYMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO IR ASMENŲ, KURIEMS
PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ
IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO
PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. balandžio 25 d. Nr. V-508
Vilnius
1. P a k e i č i u Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių
ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai
mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių,
alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio
žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos
ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir
mokymo periodiškumo patvirtinimo“:
1.1. Papildau 31 punktu:
„31. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas gali vykti asmeniui fiziškai dalyvaujant
mokymuose, mokantis savarankiškai arba nuotoliniu būdu. Privalomasis pirmosios pagalbos
mokymas gali vykti asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose arba mokantis savarankiškai.
Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai gali vykti tik asmeniui fiziškai dalyvaujant
mokymuose.“
1.2. Papildau 32 punktu:
„32. Mokymas nuotoliniu būdu turi vykti virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje
pateikiama mokomoji medžiaga, atliekamos užduotys, interaktyviai bendraujama su mokymus
vykdančiu asmeniu, apskaitomas mokymosi laikas nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrinamas
teorinių žinių ir įgūdžių atestavimas ir informacijos apsauga.“
1.3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Asmenų, pasirengusių savarankiškai, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja
ir atlieka mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo.“
1.4. Pakeičiu 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„15. Žinių ir įgūdžių atestavimas atliekamas tokia tvarka:“.
1.5. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.
1.6. Pakeičiu 1 priedą:
1.6.1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
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„16.

„22.

H10

Privalomojo higienos
įgūdžių mokymo specialioji
programa
(020) (temos turinys
pritaikomas tiksliniam
mokomų asmenų
kontingentui pagal jų
atliekamos veiklos specifiką
ir darbo vietų ypatumus)

1. Maisto saugos principai ir maisto 6“
tvarkymą, pateikimą į rinką, su maistu
besiliečiančių gaminių ir medžiagų
reikalavimus reglamentuojantys teisės
aktai.
2. Maisto tvarkymo subjektų higienos
reikalavimai (asmens higiena, maisto
tvarkymo higiena, kryžminės taršos
prevencija, patalpų, įrangos, transporto
priežiūra, nariuotakojų ir graužikų
kontrolė,
nesaugaus
maisto
pašalinimas
iš
rinkos,
atliekų
tvarkymas).
3.
Bendrieji
maisto
produktų
ženklinimo reikalavimai.
4.
Maisto
tvarkymo
subjektų
savikontrolė, taikant Rizikos veiksnių
analizės ir svarbiųjų valdymo taškų
sistemos
(RVASVT)
principais
grindžiamas procedūras.
plintančios
5.
Per
maistą
užkrečiamosios ligos, jų prevencija.“

1.6.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
Privalomojo higienos
1. Maisto tvarkymo subjektų higienos 2“
HBB
įgūdžių mokymo bendroji reikalavimai (asmens higiena, maisto
programa
tvarkymo higiena, kryžminės taršos
(020) (temos turinys
prevencija, patalpų, įrangos, transporto
pritaikomas tiksliniam
priežiūra, nariuotakojų ir graužikų
mokomų asmenų
kontrolė, atliekų tvarkymas).
kontingentui pagal jų
2. Per maistą plintančių užkrečiamųjų
atliekamos veiklos
ligų profilaktika.
specifiką ir darbo vietų
ypatumus)

1.7. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.8. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir
mokymo periodiškumą:
1.8.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
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„2.

002 Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti
pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą
su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais
teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento ir Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos,
muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai;
apsaugos darbuotojai

Prieš
pradedant
dirbti

PP

Kas penkeri
metai“

PT

„20.

1.8.2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
020 Maisto
tvarkymo
subjektų pirminių
produktų
darbuotojai,
galintys
daryti gamintojai ir gamintojai
tiesioginę įtaką maisto saugai ir iš pirminių produktų;
kokybei (išskyrus turgaviečių darbuotojai, tvarkantys
prekiautojus, prekiaujančius jų negreitai
gendantį
pačių surinktomis, neperdirbtomis maistą,
bet
jo
miško gėrybėmis, namų valdoje negaminantys,
užaugintais
žemės
ūkio neperdirbantys
ir
neruošiantys
produktais)
netiesiogiai
maistą
tvarkantys darbuotojai

HBB

Prieš
pradedant
dirbti ir
kas
penkeri
metai

HBB

Prieš
pradedant
dirbti ir
kas
penkeri
metai
Prieš
pradedant
dirbti ir
kas
penkeri
metai“

tiesiogiai
maistą
tvarkantys darbuotojai
H10

2.

N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

Privalomųjų pirmosios
įgūdžių,
alkoholio,
psichotropinių ar kitų
medžiagų vartojimo
sveikatai mokymų ir
aprašo
2 priedas

pagalbos, higienos
narkotinių
ir
psichiką veikiančių
poveikio žmogaus
atestavimo tvarkos

(Privalomojo mokymo programos formos pavyzdys)
....................................................................................................................................................
(privalomojo mokymo programos kodas ir pavadinimas)
1. Privalomojo mokymo programa skirta mokyti (tai, kas reikalinga pažymėti ir įrašyti):
□ ..............................................................................................................................................
(nurodyti sveikatos apsaugos ministro nustatytos veiklos srities pavadinimą ir kodą)
...............................................................................................................................................................;
□ asmenis, siekiančius atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą;
□ asmenis, siekiančius būti atestuotiems pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus
sveikatai programą, Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą.
2. Mokymo dalyvis, baigęs mokymą, turi žinoti: ................................................................ .
3. Mokymo dalyvis, baigęs mokymą, turi gebėti: ............................................................... .
4. Mokymo planas:
Temos pavadinimas

Turinys

Akademinių valandų skaičius
iš viso

paskaitoms

pratyboms

1. .....
2. .....
Iš viso:
5. Mokymo metodai (aprašomi mokymo metodai ir formos).
6. Fizinio asmens, parengusio ir vykdančio mokymo programą vardas, pavardė, parašas,
data arba juridinio asmens, parengusio ir patvirtinusio mokymo programą, pavadinimas, įsakymo
data ir numeris.
7. Priedai:
7.1. Informacija apie mokymus vykdančių asmenų atitiktį nustatytiems reikalavimams
(išsilavinimas, turimos licencijos, sertifikatai, darbo patirtis, kvalifikacijos tobulinimas, susiję su šia
programa).
7.2. Mokymo priemonių sąrašas.
7.3. Literatūros sąrašas.

