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LIETUVOS MOKYKLŲ PIRMOSIOS MEDICINOS 

PAGALBOS VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Lietuvos mokyklų pirmosios medicinos pagalbos varžybų (toliau – varžybų) misija 

– atsakomybės ir pagarbos gyvybei ugdymas, skatinimas nelikti abejingiems įvykus nelaimei ir 

mokėti teisingai suteikti pirmąją pagalbą. Varžybos organizuojamos siekiant atkreipti visuomenės 

dėmesį į tai, jog laiku ir teisingai suteikta pagalba gali išgelbėti žmogaus gyvybę.  

2. Varžybų tikslas – skatinti mokinius ugdytis pirmosios pagalbos teikimo gebėjimus, 

mokyti(s) kritiškai mąstyti ir išmintingai elgtis nelaimingų atsitikimų atveju. 

 
II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 
1. Varžybas organizuoja Lietuvos Paramedikų Asociacija, VšĮ Pirmosios medicinos 

pagalbos mokymo centras „IRTA“, Kauno miesto švietimo inovacijų centras ir Kauno „Santaros“ 

gimnazija. 

2. Varžybų partneriai ir svečiai: Lietuvos Paramedikų Asociacijos atstovai, VšĮ 

Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro „IRTA“ atstovai. 

3. Varžybų rėmėjai: Lietuvos Paramedikų Asociacija, VšĮ Pirmosios medicinos 

pagalbos mokymo centras „IRTA“. 

4. Varžybų data: 2022 metų balandžio 15 d. 

5. Varžybų vieta: Baltų pr. 51, Kaunas, Kauno „Santaros“ gimnazija. 

6. Varžybų dalyviai: Lietuvos mokyklų mokinių komandos ir svečiai. Komandą 

sudaro 3 mokiniai, juos lydi komandos vadovas (-ė). Komandai rekomenduojama turėti savo 

išskirtinį ženklą (pvz: emblema, kepurėlė ir kt.). Iš vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau 3 

komandos (jeigu prisiregistruos daugiau kaip 25 komandos, organizatoriai turi teisę mažinti 

dalyvių skaičių iki 2 komandų). 

7. Dalyvių registracija (1 priedas) vyksta iki 2022 m. kovo 1 d. 10 val. (kontaktai: 

ugnee09@gmail.com). 

8. Informaciją teikia Ugnė Malašauskaitė, tel. nr. 860036360 

 



 

 

III. VERTINIMAS 

 
1. Komandų užduotis vertina konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro Lietuvos 

Paramedikų Asociacijos nariai, jiems talkins Šv. Ignaco Lojolos kolegijos skubios medicinos 

pagalbos paramediko specialybės studentai. 

2. Užduotys vertinamos atsižvelgiant į bendrą situacijos supratimą ir mokėjimą 

paaiškinti savo veiksmus, pirmosios pagalbos veiksmus, jų seką ir pagalbos kokybę. 

3. Nugalėtoja laikoma komanda, surinkusi didžiausią taškų sumą. Esant vienodiems 

rezultatams, pirmumą turi komanda, kuri surinko daugiausia taškų praktinėje veikloje. 

 
IV. APDOVANOJIMAS 

 
Komandos, užėmusios prizines vietas, apdovanojamos diplomais, medaliais ir taurėmis, kt. 

prizais. Kiti dalyviai – organizatorių padėkos raštais. 

 



 

1 priedas 

 
 

Lietuvos mokyklų pirmosios medicinos pagalbos varžybos 2022 (balandžio 

15 d.) 

 (Sąrašus siųsti iki kovo 1 d.) 
 

 

 

Miestas ir mokykla Vardas, pavardė Gimimo data Telefono numeris El. pašto adresas 

     

     

     

 


