
VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VLNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR
APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO APRAŠO

PATVIRTINIMO

2021 m. rugpjūčio      d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos  statuto  24  straipsnio  8  dalimi,
Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymo  33  straipsnio  5  dalies  8  punktu,  Lietuvos
Respublikos  darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies  2  punktu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio
koncentracijos darbo metu nustatymo“  (su pakeitimais) bei siekdamas nustatyti Vilniaus pataisos
namų  (toliau  –  ir  Vilniaus  PN)  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  karjeros  valstybės
tarnautojų  ir  pataisos  pareigūnų  (toliau  –  darbuotojai)  nušalinimo  nuo  darbo  procedūras,  kai
darbuotojas  darbo  (tarnybos)  metu  yra  įtariamas  neblaivus  (girtas)  ar  apsvaigęs  nuo  psichiką
veikiančių medžiagų bei techninių priemonių  neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių
medžiagų nustatyti (toliau – Techninės priemonės) laikymo vietą ir naudojimo tvarką:

1. T v i r t i n u  pridedamą Vilniaus pataisos namų darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar
apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašą  (toliau – Aprašas).

2. P a v e d u  1-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininkui Dariui Čekavičiui bei 2-ojo
Saugumo  valdymo  skyriaus  viršininkui  Rolandui  Ruslanui  Jakučioniui  paskirti  šių  skyrių
darbuotojus, atsakingus už Aprašo 1 punkte nurodytų techninių priemonių naudojimą ir saugojimą.

3.  P a n a i k i n u  Vilniaus PN direktoriaus 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 3-288 „Dėl
Vilniaus pataisos namų darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių
medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4.  P a v e d u Veiklos  organizavimo skyriui  su šiuo įsakymu supažindinti  Vilniaus  PN
vadovybę bei struktūrinių padalinių vadovus.

Direktorius                                                                                                             Viktoras Davidenko



PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų
direktoriaus
2021 m. rugpjūčio   d.
įsakymu Nr.

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR
APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS

APRAŠAS
 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vilniaus  pataisos  namų  (toliau  –  Vilniaus  PN)  darbuotojų  neblaivumo  (girtumo)  ar
apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
Vilniaus PN darbuotojų,  dirbančių pagal darbo sutartis,  karjeros valstybės tarnautojų ir  pataisos
pareigūnų (toliau – darbuotojai) nušalinimo nuo darbo procedūras, kai darbuotojas darbo (tarnybos)
metu yra įtariamas neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų bei techninių
priemonių (alkoholio kiekio matuoklių ar kitų) neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių
medžiagų nustatyti (toliau – Techninės priemonės) laikymo vietą ir naudojimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos
Respublikos  alkoholio  kontrolės  įstatyme,  Transporto  priemones  vairuojančių  ir  kitų  asmenų
neblaivumo  (girtumo)  ar  apsvaigimo  nustatymo  taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir
kitų  asmenų  neblaivumo  (girtumo)  ar  apsvaigimo  nustatymo  taisyklių  patvirtinimo“  (su
pakeitimais) vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ

MEDŽIAGŲ PROCEDŪRA

3.  Įtarus,  kad  darbuotojas  Vilniaus  PN  teritorijoje  darbo  (tarnybos)  metu  galimai  yra
neblaivus ar apsvaigęs, pradedama nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir (arba) apsvaigimo nuo
psichiką veikiančių medžiagų procedūra. 

4. Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymas turi būti atliekamas iš karto įtarus, kad
darbuotojas vartojo alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas.

5. Požymiai, pagal kuriuos galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką
veikiančių medžiagų:

5.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;
5.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);
5.3. nerišli kalba;
5.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;
5.5. judesių netikslumas;
5.6. vokų, liežuvio ir pirštų virpėjimas;
5.7. negeba eiti tiesia linija – pėda po pėdos;
5.8. stovėdamas pirštu nepataiko į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs);
5.9. vyzdžiai (išsiplėtę, susitraukę ir pan.);
5.10. kiti požymiai.



6. Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir (arba) apsvaigimo nuo psichiką
veikiančių medžiagų procedūrą, būtina įvertinti, ar apsvaigimą nesukėlė darbo aplinkos veiksnių,
nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis.

7. Prieš panaudojant Techninę priemonę darbuotojo neblaivumui ir (arba) apsvaigimui nuo
psichiką veikiančių medžiagų nustatyti,  būtina patikrinti,  ar šiai Techninei priemonei teisės aktų
nustatyta tvarka atlikta metrologinė patikra.

8.  Įvertinus  šio  Aprašo  3  punkte  nurodytas  aplinkybes  ir  esant  pagrįstam  įtarimui,  kad
darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, Vilniaus PN direktoriaus
paskirtas atsakingas asmuo nedelsdamas surašo Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar
apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (1 priedas) (toliau – Nušalinimo aktas).

9.  Nušalinimo  aktą  pasirašo  Vilniaus  PN  direktoriaus  paskirtas  atsakingas  asmuo,
dalyvaujant ne mažiau kaip dviem Vilniaus PN darbuotojams.

10. Nušalinimo akte nurodoma:
10.1. nušalinamo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos;
10.2.  pagrindas,  dėl  kurio kilo  įtarimas,  kad darbuotojas  yra neblaivus  ar apsvaigęs  nuo

psichiką veikiančių medžiagų (pvz., tarnybinis pranešimas ar kita informacija);
10.3.  požymius,  nurodytus  šio  Aprašo  5.1  –  5.10  papunkčiuose  ir  kuriems  esant  kilo

įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
10.4. nušalinamo darbuotojo paaiškinimas, įrašytas jo ranka, arba Nušalinimo aktą pildančio

Vilniaus PN atsakingo asmens atžyma, kad buvo atsisakyta pateikti paaiškinimą;
10.5. duomenys dėl siuntimo ir vykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą; 
10.6. nušalinimo aktą užpildęs asmuo bei jo surašyme dalyvavę Vilniaus PN darbuotojai. 
11.  Nušalinamam  darbuotojui  susipažinus  su  Nušalinimo  aktu,  siūloma  jame  pasirašyti,

nurodant  savo  sutikimą  ar  nesutikimą  su  nušalinimu  nuo  darbo  dėl  neblaivumo  (girtumo)  ar
apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų.

12. Apie nušalinamo darbuotojo nesutikimą su nušalinimu arba atsisakymą susipažinti su
Nušalinimo aktu ir pasirašyti, pažymima pačiame akte.                          

13. Jeigu nušalinamas darbuotojas nesutinka su nušalinimo faktu ir atsisako teisės aktuose
nustatytų procedūrų vykdymo, tai yra prilyginama sunkiam girtumo laipsniui.

III SKYRIUS
NUŠALINTO DARBUOTOJO MEDICININĖ APŽIŪRA

14. Jeigu nušalinamas darbuotojas  nesutinka su nušalinimu,  nepasirašo Nušalinimo akto,
neigia  savo  neblaivumą  ar  apsvaigimą,  Vilniaus  PN  direktorius  ar  jo  įgaliotas  darbuotojas
nedelsdamas organizuoja Siuntimo dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką
veikiančių medžiagų nustatymo (2 priedas) (toliau – Siuntimas) surašymą ir jo įteikimą darbuotojui
bei pastarojo pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntimo
kopija saugoma Vilniaus PN.

15. Siuntime privaloma nurodyti:
15.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas atlikti medicininės

apžiūros, pavadinimą ir adresą;
15.2. pristatančiojo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą Vilniaus PN atstovo ar kito įgalioto

asmens  vardą,  pavardę,  pareigas,  taip  pat  Vilniaus  PN  juridinio  asmens  rekvizitus  (įstaigos
pavadinimą, adresą ir juridinio asmens kodą);

15.3. siunčiamojo darbuotojo vardą, pavardę ir gimimo datą;
15.4. siuntimo priežastį;
15.5. darbuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą

ir minutes);
15.6. siuntimo surašymo laiką.   



16.  Siuntimas  surašomas  ir  į  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą  nušalintas  darbuotojas
pristatomas (nušalintas darbuotojas privalo atvykti) per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas
Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato siuntimą surašęs darbuotojas, atsižvelgdamas į
atstumą  iki  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos  ir  kitas  svarbias  aplinkybes,  turinčias  įtakos
operatyviam medicininės apžiūros atlikimui.

17.  Nušalinto  darbuotojo  pristatymą  medicininei  apžiūrai  į  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigą Vilniaus PN transporto priemonėmis organizuoja ir nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą lydi siuntimą surašęs darbuotojas.

18. Jeigu nuo darbo nušalintas darbuotojas atsisako medicininės apžiūros atlikimo, apie tai
pažymima Nušalinimo akte. Tuo atveju, jei nušalintas darbuotojas medicininės apžiūros atsisako,
apie tai  pažymima Nušalinimo akte ir surašomas tarnybinis pranešimas Vilniaus PN direktoriui,
informuojant  apie  darbuotojo  atsisakymą  vykdyti  teisėtą  nurodymą vykti  į  sveikatos  priežiūros
įstaigą medicininės apžiūros atlikimui.

19.  Siuntimas  pateikiamas  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos  medicinos  specialistui,
atliksiančiam pristatytojo darbuotojo medicininę apžiūrą.  

                                         

IV SKYRIUS
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NEBLAIVUMUI AR APSVAIGIMUI NUO PSICHIKĄ

VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

20. Už Aprašo 1 punkte nurodytų Techninių priemonių, naudojamų neblaivumui (girtumui)
ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, priežiūrą ir saugojimą atsako Vilniaus
PN direktoriaus įsakymu paskirti 1-ojo ir 2-ojo Saugumo valdymo skyrių darbuotojai.

21. Techninės priemonės panaudojamos vykdant Vilniaus PN darbuotojų tikrinimus, esant
pagrįstam įtarimui,  kad darbuotojas  yra neblaivus  (girtas)  ar  apsvaigęs  nuo psichiką  veikiančių
medžiagų.

22. Darbuotojo neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų
gali būti tikrinamas Techninėmis priemonėmis tik griežtai vadovaujantis tos Techninės priemonės
naudojimo aprašymu.

23.  Techniškai  tvarkingos  ir  metrologiškai  patikrintos  Techninės  priemonės,  kurios  yra
laikomos šio Aprašo 17 punkte nurodytuose Vilniaus PN struktūriniuose padaliniuose,  gali  būti
išduodamos  Vilniaus  PN  darbuotojams,  Vilniaus  PN  direktoriaus  paskirtiems  atlikti  įstaigos
darbuotojų  neblaivumą  (girtumą)  ar  apsvaigimą  nuo psichiką  veikiančių  medžiagų  patikrinimą.
Techninių priemonių panaudojimas fiksuojamas Techninės priemonės ir jos panaudojimo apskaitos
žurnaluose  (3  priedas),  kurie  yra  saugomi  šio  Aprašo  17  punkte  nurodytuose  Vilniaus  PN
struktūriniuose padaliniuose.

24. Darbuotojo neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų
gali  būti  tikrinamas  tik  atskiroje  patalpoje,  kurioje  nėra  pašalinių  asmenų,  išskyrus  patikrinimą
atliekančius Vilniaus PN įgaliotus darbuotojus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.  Darbuotojas,  atsisakantis  patikrinimo  arba  medicininės  apžiūros  atlikimo,  ar
nesutinkantis su patikrinimo ar medicininės apžiūros Vilniaus PN siuntimu rezultatais, ne vėliau
kaip per valandą po to, kai atsisako tikrintis ar medicininės apžiūros atlikimo arba ne vėliau kaip per
valandą po jam atlikto tikrinimo arba medicininės apžiūros gali pats kreiptis į sveikatos priežiūros
įstaigą, prašydamas atlikti jam medicininę apžiūrą jo lėšomis.

26.  Jeigu  nušalinamas  darbuotojas  nesutinka  pasirašyti  Nušalinimo  aktą,  Siuntimą  arba
atsisako  vykti  į  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą  atlikti  medicininės  apžiūros,  Vilniaus  PN



administracija  turi  teisę  darbuotojo  neblaivumo  faktą  įrodinėti  kitų  darbuotojų  paaiškinimais,
liudytojų  parodymais,  rašytiniais  įrodymais  ir  kitomis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso
kodekso 177 straipsnyje nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis.

______________



Vilniaus pataisos namų darbuotojų neblaivumo 
(girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių

                                                                  medžiagų nustatymo tvarkos aprašo                       
                                                                  1 priedas

                                                          VILNIAUS PATAISOS NAMAI

NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR  APSVAIGIMO NUO

PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ

AKTAS

                              20__m.________________d. _____val.____min. Nr. ____  

                                                                    Vilnius

Pagrindas  ________________________________________________________________    
                                                                 (tarnybinis pranešimas, kita informacija)  
Darbuotojas  _______________________________________________________________   
                                                                            (vardas, pavardė)    
Pareigos  ___________________________________________________________________     

Darbo vieta  _________________________________________________________________    

Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo psichiką 

veikiančių medžiagų:

Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas___________________________________________ 

                                                                                   (taip-1, ne-2)

Neadekvati elgsena   (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir 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 įteiktas raštiškas nurodymas pateikti paaiškinimą dėl pateiktų įtarimų, kad jis 

yra:

Neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų___________________________              

                                                                                     (taip-1, ne-2)

Nušalinamo darbuotojo paaiškinimas raštu_______________________________________ 

                                                                     (pateikė, atsisakė pateikti, kita)

Siuntimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą        

                                                                         ( įteiktas-1, neįteiktas-2 )



Darbuotojas atsisakė medicininės apžiūros atlikimo______________________________       

                                                                                  (taip-1, ne-2)

Darbuotojas atsisakė vykti darbdavio transportu ir darbdavio atstovas sutiko, kad darbuotojas 

pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą________________________________

                                                                                  (taip-1, ne-2)

Nušalinimo aktą užpildė:

______________________                        ___________              ___________________

         (pareigos)                                                             ( parašas )                             ( vardas, pavardė )

______________________                        ___________              ___________________

         (pareigos)                                                             ( parašas )                             ( vardas, pavardė )

______________________                        ___________              ___________________

         (pareigos)                                                             ( parašas )                             ( vardas, pavardė )

Nušalinto darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su nušalinimo aktu:

Susipažinau ir sutinku/nesutinku su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo(girtumo ar apsvaigimo)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________ 

            (parašas)

_________________________________________ 

            (vardas, pavardė)

____________________ 

            (data)

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su nušalinimo aktu*

______________________                        ___________              ___________________

         (pareigos)                                                             ( parašas )                             ( vardas, pavardė )

______________________                        ___________              ___________________

         (pareigos)                                                             ( parašas )                             ( vardas, pavardė )

______________________                        ___________              ___________________

         (pareigos)                                                             ( parašas )                             ( vardas, pavardė )

*Pildoma, jei nušalinamas darbuotojas atsisako susipažinti su nušalinimo aktu.                         



Vilniaus pataisos namų darbuotojų neblaivumo 
(girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių

                                                                  medžiagų nustatymo tvarkos aprašo                       
                                                                  2 priedas

                                                     VILNIAUS PATAISOS NAMAI
              Biudžetinė įstaiga, Rasų g. 8, 11560 Vilnius, tel. (8 5)2198827, +37060241060, el. p. ars  @vilniauspn.lt  
                              Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188721271
________________________________________________________________________________

SIUNTIMAS 

DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ

VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO

20__m.________________d. _____val.____min. Nr. ____  

Vilnius

Darbuotojas  _____________________________________________________________________  

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

                                                                           (gimimo data)

________________________________________________________________________________

                                                                           (darbo vieta)

Siunčiamas į  _____________________________________________________________________  

                                 (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

medicininei apžiūrai neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių 

medžiagų nustatyti

Siuntimo priežastis

______________________________________________________________________________________________________________________ 

      (įtarimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų)

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 



Darbdavys pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą įsipareigoja atlyginti 

medicininės apžiūros išlaidas  _______________________________________________________  

__________________________________                _________                     __________________ 

(darbdavio atstovo ar kito įgalioto asmens pareigos )                  ( parašas )                                  ( vardas, pavardė )

_____________________________________________________________________________________

       (sveikatos apžiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kodas)

________________________________________________________

Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbuotojas atvyko:

20__m.________________d. _____val.____min.

         (pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas)



                      Vilniaus pataisos namų darbuotojų neblaivumo (girtumo)
                                                              ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų

                                                                                                   nustatymo tvarkos aprašo                                              
                                                                                                                                3 priedas

____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                       (įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Bylos indeksas ____________________ Tomas Nr. ______________________

TECHNINĖS PRIEMONĖS PANAUDOJIMO

APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

 
Pradėta _________________

                                                        Baigta __________________

                                                        Lapų ___________________

                                                         Saugoti _________________
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Tikrinto darbuotojo
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pareigos
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laikas
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Patikrinimo
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markė, modelis, Nr.,

metrologinės patikros data
ir jos galiojimo data.

Tikrinto
asmens
parašas

Nurodyti,
ar buvo
išrašytas
siuntimas

medicininei
apžiūrai

Matavimą atlikusio
pareigūno vardas,
pavardė, pareigos,

parašas

Pastabos
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