
 
 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

MOKYMO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

 

 ĮSAKYMAS 

DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO   

 

2009 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-94      . 

Vilnius 

 

 

Siekdamas uţtikrinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) pareigūnų, valstybės tarnautojų, 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) ir klausytojų neblaivumo (girtumo) 

ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų kontrolę: 

1. T v i r t i n u  Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. P a v e d u : 

2.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę Mokymo centro pareigūnui, atsakingam uţ 

personalo reikalų tvarkymą; 

2.2. Mokymo centro raštvedei Giedrai Latuško su šiuo įsakymu visus Mokymo centro 

darbuotojus supaţindinti pasirašytinai bei iškabinti šį įsakymą Mokymo centro skelbimų lentoje; 

2.3. Mokymo centro Ūkio skyriaus specialistui Laimučiui Bobinai iškabinti šį įsakymą 

Mokymo centro bendrabutyje esančioje skelbimų lentoje; 

2.4. Mokymo centro Ūkio skyriaus informatikui Raimundui Makavičiui paskelbti šį 

įsakymą Mokymo centro internetinėje svetainėje.  

 

 

Direktorius                              Remigijus Norvaišis 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

2009-09- 04  raštu Nr. 1S - 2728 

 

 

 

 

Parengė 

Laimutis Bobina 

2009-09-09 
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PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centro direktoriaus 

2009 m. rugsėjo 10  d. įsakymu Nr. V-94 

 

NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – 

Kalėjimų departamentas) Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) pareigūnų, valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu vadinama – darbuotojai) ir 

Mokymo centro klausytojų (toliau – klausytojai) neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medţiagų (toliau – apsvaigimas) nustatymo ir nušalinimo nuo pareigų (darbo) 

ar mokymosi tvarką. 

2. Šis Aprašas taikomas Mokymo centre kontroliuojant ir nustatant, ar darbuotojai ir 

klausytojai nevartojo alkoholio arba kitų psichiką veikiančių medţiagų. 

3.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute (Ţin., 2000, Nr. 39-1088), Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Ţin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse (Ţin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71) ir Transporto priemones vairuojančių 

ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 452 (Ţin., 2006, Nr. 56-2000), 

vartojamas sąvokas. 
 

II. DARBUOTOJŲ IR KLAUSYTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) IR APSVAIGIMO 

NUSTATYMO TVARKA IR NUŠALINIMAS NUO PAREIGŲ (DARBO) AR MOKYMOSI 

 

4. Mokymo centro darbuotojams ir klausytojams draudţiama Mokymo centre ar jam 

priklausančioje teritorijoje būti neblaiviems (girtiems) ar apsvaigusiems.  

5. Mokymo centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo kontroliuoja darbuotojų ir klausytojų 

neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą ir organizuoja neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymą. 

6. Nustatant, ar darbuotojas ar klausytojas yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, privaloma 

įvertinti: 

6.1. poţymius, kuriems esant, galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs: 

6.1.1 iš burnos sklindantis alkoholio kvapas; 

6.1.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti poţymiai); 

6.1.3. nerišli kalba; 

6.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena; 

6.1.5. kitus poţymius. 

6.2. techninių priemonių neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui (alkotesterių ir kitų) 

nustatyti (toliau – techninės priemonės) parodymus.  

7. Įvertinus šio Aprašo 6 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam įtarimui, kad 

darbuotojas ar klausytojas yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, nedelsiant informuojamas Mokymo 

centro direktorius ar jį pavaduojantis asmuo ir surašomas Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo 

(girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų nustatymo aktas (1 priedas).  

8. Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medţiagų nustatymo akte nurodoma: 

8.1. pagrindas (tarnybinis pranešimas ar kita informacija), kuriame nurodytas įtarimas, kad 

darbuotojas ar klausytojas yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs; 
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8.2. poţymiai, nurodyti šio Aprašo 6.1 punkte; 

8.3. techninių priemonių parodymai. 

9. Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medţiagų nustatymo aktas surašomas ir pasirašomas dalyvaujant Mokymo centro direktoriui ar jo 

įgaliotam asmeniui ir dviem Mokymo centro darbuotojams.  

10. Darbuotojas ar klausytojas, kuris įtariamas, kad yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, 

nedelsiant privalo pasiaiškinti dėl jam pateiktų įtarimų. Jei pasiaiškinimas nepateikiamas, tai 

paţymima Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medţiagų nustatymo akte. 

11. Darbuotojas arba klausytojas pasirašo Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) 

arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų nustatymo akte, nurodydamas savo sutikimą 

arba nesutikimą su akto išvadomis. 

12. Vadovaudamasis Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medţiagų nustatymo aktu, Mokymo centro direktorius: 

12.1. įsakymu nušalina darbuotoją nuo pareigų (darbo) tą dieną (pamainą);  

12.2. nedelsdamas išsiunčia šį aktą įstaigos, pasiuntusios klausytoją mokytis, vadovui, kuris 

priima sprendimą, dėl klausytojo nušalinimo nuo mokymosi (pareigu) tą dieną.  

13. Jei darbuotojas ar klausytojas nesutinka su nušalinimu arba su neblaivumo (girtumo) 

arba apsvaigimo nustatymu, atsisako pasirašyti, apie tai paţymima Darbuotojo (klausytojo) 

neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų nustatymo akte, ir 

Mokymo centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant surašo Siuntimą dėl asmens neblaivumo 

(girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų nustatymo (2 priedas,    toliau – 

Siuntimas) ir pristato darbuotoją ar klausytoją į asmens sveikatos prieţiūros įstaigą atlikti 

medicininę apţiūrą. 

14. Siuntime privaloma nurodyti Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų 

neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių (Ţin., 2006, Nr.56–2000) 23 punkte 

nustatytą informaciją. 

15. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos prieţiūros įstaigos medicinos specialistui, 

atliksiančiam pristatyto asmens medicininę apţiūrą. Siuntimo kopija paliekama Mokymo centre. 

16. Jeigu darbuotojas ar klausytojas atsisako medicininės apţiūros atlikimo, apie tai 

paţymima Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medţiagų nustatymo akte. 

17. Darbuotojas ar klausytojas per 1 valandą nuo medicininės apţiūros atlikimo arba nuo 

atsisakymo atlikti medicininę apţiūrą momento turi teisę pats kreiptis į pageidaujamą asmens 

sveikatos prieţiūros įstaigą ir prašyti jo lėšomis atlikti medicininę apţiūrą. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visi surinkti įrodymai dėl darbuotojo ar klausytojo neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo 

nustatymo pateikiami asmeniui, turinčiam teisę skirti darbuotojui ar klausytojui tarnybinę 

nuobaudą. 

19. Vadovaudamasis Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medţiagų nustatymo aktu, Mokymo centro direktorius gali siūlyti įstaigos, 

pasiuntusios klausytoją mokytis, vadovui dėl tolesnio klausytojo mokymosi Mokymo centre. 

20. Jeigu Mokymo centro darbuotojas ar klausytojas nesutinka su neblaivumo (girtumo) 

arba apsvaigimo nustatymo įforminimu arba jo rezultatais, jis turi teisę skųstis teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

____________________ 
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Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo  

nustatymo tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

 

(Darbuotojo (klausytojo) neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų 

nustatymo akto forma) 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE  

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  

MOKYMO CENTRAS 

 

 

DARBUOTOJO (KLAUSYTOJO) NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO 

PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŢIAGŲ NUSTATYMO AKTAS 

  
20........m. ....................... ...... d.   Nr. ............ 

  

............... val. ......... min. 

Vilnius 
 

 

Pagrindas ______________________________________________________________________________ 
                                                                 (tarnybinis pranešimas, kita informacija) 

Darbuotojo (klausytojo) vardas ir pavardė 
____________________________________________________________ 
 

Pareigos ____________________________________________________________________________ 
 

 

Poţymiai, kuriems esant galima įtarti, kad darbuotojas (klausytojas) yra neblaivus (girtas) ar 

apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medţiagų: 

Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas 
 

(taip – 1, ne – 2) 

Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus, kt.) 
 

(taip – 1, ne – 2) 

Nerišli kalba 
 

(taip – 1, ne – 2) 

Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena 
 

(taip – 1, ne – 2) 

Alkoholio nustatymo iškvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai: 
 

 

Kiti duomenys 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Darbuotojui (klausytojui) įteiktas raštiškas nurodymas pateikti paaiškinimą dėl pateiktų įtarimų,  

kad jis yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medţiagų  
(taip – 1, ne – 2) 
 

Darbuotojui (klausytojui) paaiškinimas raštu 
_________________________________________________ 
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                                                                                      (pateikė, atsisakė pateikti, kita) 

Darbuotojo (klausytojo) siuntimas į asmens sveikatos prieţiūros įstaigą dėl neblaivumo (girtumo) 

ar apsvaigimo nustatymo  

 

(įteiktas – 1, neįteiktas – 2) 

Darbuotojas (klausytojas) atsisakė medicininės apţiūros atlikimo 
 

(taip – 1, ne – 2)  

 
 

Aktą uţpildė: 
 

 
    

(Pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

     

(Pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

     

(Pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
 
 

 

Darbuotojo (klausytojo) įrašas ranka apie susipaţinimą su aktu: 
____________________________________________ 
 
 

                (susipaţinau ir sutinku/nesutinku su neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymu) 

 

(Parašas) 
 

(Vardas ir pavardė) 
 

(Data) 
 

  

 

Patvirtiname, kad darbuotojas (klausytojas) atsisakė susipaţinti su aktu* 
 

     

(Pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

     

(Pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

     

(Pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

  
 

* Pildoma, jei darbuotojas (klausytojas) atsisako susipažinti su aktu. 
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Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo  

nustatymo tvarkos aprašo  

2 priedas 
 
 

(Siuntimo dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų 

nustatymo forma) 
 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE  

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  

MOKYMO CENTRAS  
 

 

SIUNTIMAS 

DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO  

PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŢIAGŲ NUSTATYMO  

 

200.....m. .....................   ...... d.   Nr. ........... 

  

.................val. ............min. 

Vilnius 
 

Darbuotojas/klausytojas  

___________________________________________________________________________________ 
     (nereikalinga išbraukti)                                             (vardas ir pavardė, gimimo data, pareigos)  

 

 
 

siunčiamas į  _______________________________________________________________________ 
                                                  (asmens sveikatos prieţiūros įstaigos pavadinimas, adresas) 

 

medicininei apţiūrai neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medţiagų nustatyti. 
 

Siuntimo prieţastis  _________________________________________________________________ 
                                         (įtarimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medţiagų) 

 

 

 

 
 

(Mokymo centro direktorius ar jo įgalioto asmens pareigos)                    (Parašas)                              (Vardas ir pavardė) 
 

  
          
(Sveikatos prieţiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kodas) 

 

Į asmens sveikatos prieţiūros įstaigą darbuotojas (klausytojas) pristatytas: 
 

200.....m. ......................   .....d.  .................val. ...............min. 

Pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas 

Valstybės biudţetinė įstaiga  

Subačiaus g. 21/1 

LT-11350 Vilnius 

Tel. (8 5) 271 8501 

Faks. (8 5) 261 4751 

El. p. kdmcentras@kdmc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188730135 

 


