
Teikiančiųjų privalomojo mokymo paslaugas dėmesiui! 
 
 
  Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigalioja sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 11 d. 
įsakymas Nr. V-30 „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“ (TAR, 2018-01-11, Nr. 2018-433).  
 
  Atkreipiame dėmesį į naują Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, 
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus 
sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašo) 16 p. redakciją – 
išduodant sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, profesija ir veiklos srities kodas bus 
nenurodomi, jei asmenys atestuoti pagal H15, A1 ar A2 programas. 
 
  Nauja redakcija išdėstytas Tvarkos aprašo 1 priedas Privalomųjų pirmosios pagalbos, 
higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų programų aprašas.  
  PP, PT, PG, KP, KT programų privalomosios temos papildytos nauja tema – pradiniu 
gaivinimu, naudojant išorinį širdies defibriliatorių. Patvirtinta nauja Privalomojo higienos įgūdžių 
mokymo bendroji programa HBB. Legineliozės profilaktikos tema papildyta H9 programa, riebalų, 
cukraus ir druskos kiekio mažinimo maiste tema papildyta H10 programa. 
 
  Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas minėtu įsakymu patvirtintas dokumentas Asmenų, 
kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių 
sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas.  
  Atkreipiame dėmesį, kad nuo gegužės 1 d., įsigaliojus šiam įsakymui, keičiasi veiklos sričių 
kodų numeracija (pradedant nuo 014 kodo). Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai (veiklos kodas 
020) išskirti į tris grupes. Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų, 
tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, bei 
netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai prieš pradedant dirbti ir kas penkerius metus mokomi 
pagal naują HBB programą. Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai – prieš pradedant dirbti ir kas 
dvejus metus mokomi pagal naujos redakcijos H10 programą. Primename, kad tai, kokiai veiklos 
sričiai konkrečių profesijų ir pareigybių darbuotojus priskirti, sprendžia darbdavys, 
konsultuodamasis su jį tikrinančia organizacija (Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir kt.).  
 
  Prašome visus, privalomojo mokymo paslaugas teikiančius juridinius ir fizinius asmenis 
susipažinti su šiuo įsakymu, koreguoti mokymo programas ir dėstomą medžiagą bei išduodamų 
pažymėjimų tekstą. 
 
  Informuojame, kad 2018 m. vasario 8 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-154 
(TAR, 2018-02-12, Nr. 2018-2132) patvirtinta HBB mokymo programos kaina – 5 eurai (1 
asmeniui). 
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