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NUSALINIMO NUO DARBO DEL NEBLAIVUMO AR APSV AIGIMO NUO 
PSICHII(..\ VEIKIANCH,J MEDZIAG(,J TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOST ATOS 

I. Nusalinimo nuo darbo del neblaivumo (girturno) ar apsvaigimo nuo psichikq vcikianci4 
medziag4 tvarka (toliau - si Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus 2008-05-07 jsakymu Nr. V-132 ,,Del nusalinimo nuo darbo del 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikq veikianci4 medziag4 metodin i4 rekomendacij4 
patvirtinimo" (Zin., 2008. Nr. 55-2113) patvirtintomis Rekomendacijomis. 

2. Sios Tvarkos tikslas - nustatyti Vilniaus,,Zilvinelio" lopselyje-darzelyje (toliau - Darzelis) 
procediiras, kaip nusalinti nuo darbo darbuotojq, kai itariama, kad darbuotojas darbo metu yra 
neblaivus (girtas) ar apsvaig1rs nuo narkotini4 ar toksini4 medziag4. 

3. Sioje Tvarkoje vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos 
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-05-07 jsakymu Nr. V-132 ,,Del 
nusalinimo nuo darbo del neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikq veikianci4 medziag4 
metodini4 rekomendacij4 patvirtinimo" (Zin., 2008, Nr. 55-2113) rekomendacijose vartojamas 
sqvokas. 

II. NUSALINIMO NUO DARBO DEL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSV AIGIMO 
NUO PSICHll(..\ VEIKIANCI(,J MEDZIAG(,J PROCEDURA IR JFORMlNIMAS 

4. Jei darbuotojas pasirode darbe neblaivus, apsvaig1rs nuo narkotini4 ar toksini4 medziag4, 
darbdavys (ar jam atstovaujantis asmuo) tq dienq (pamainq) neleidzia jam dirbti ir nemoka jam 
darbo uzmokescio (Lietuvos Respublikos darbo kodeltso 49 straipsnio I dalis). 

5. Pries pradedant nusalinimo nuo darbo del neblaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotini4 ar 
toksini4 medziag4 (toliau - psichikq veikiancios medziagos) procediirq rekomenduojama jvertinti: 

5.1. pozymius, kuriems esant galima itarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaig1rs nuo psichik!) 
veikianci4 medziag4: 

5.1 .1. is bumos sklindantis alkoholio kvapas; 
5.1.2. neadekvati elgsena (susijaudin1rs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti pozymiai); 
5.1.3. nerisli kalba; 
5.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena; 
5.1.5. kitus pozymius. 
5.2. technin i4 (alkotesteri4 ir kit4) priemoni4 neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik!) 

veikianci4 medziag4 nustatyti (toliau - technines priemones) parodymus. Del technini4 priemoni4 
naudojimo gali biiti susitarta darbo, kolektyvineje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklese, o tokio 
susitarimo ncsant, tcchnincs priemoncs galet4 biiti naudojamos tik esant darbuotojo sutikimui; 

5.3. ar darbuotojas galimai neblaivus ar apsvaig1rs nuo psichik!l veikianci4 medziagt1 yra: 
5.3.1. darbo victojc, kuriojc privalo atlikti darbines parcigas: 
5.3.2. darbo mctu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovieteje 

nustatytos tvarkos); 
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5.4. ar apsvaigimo nesukele imoneje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos 
veiksni4, nepriklausanci4 nuo darbuotojo valios, poveikis. 

6. Jvertinus sios Tvarkos 5 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrjstam itarimui, kad 
darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigys nuo psichikll veikianci4 medziag4, biitina nedelsiant surasyti 

Nusalinimo nuo darbo del neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikll veikianci4 medziag4 
aktll (l priedas) (toliau -Nusalinimo aktas). 

7. Nusalinimo aktll surasyto ir pasiraso Darzelio direktorius arba kitas darbdavio igaliotas 
asmuo, dalyvaujant ne maziau kaip dviem Darzelio darbuotojams. 

8. Nusalinimo akte nurodyti : 

8.1 . pagrind<! (pavyzdziui, tarnybinis pranesimas ar kita informacija), del kurio kilo jtarimas, 

kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigys nuo psichikll veikianci4 medziag4; 

8.2. pozymius, nurodytus sios Tvarkos 5.1 punkte ir kuriems esant kilo jtarimas, kad 

darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigys nuo psichikll veikianci4 medziag4. 
9. Nusalinamas darbuotojas Darzelio direktoriaus arba kito darbdavio igalioto asmens rastisku 

nurodymu nedelsdamas rastu pateikia paaiskinimll del jam pateikt4 itarim4. Apie tai, kad 
darbuotojui pateiktas rastiskas nurodymas, rastu pateikti paaiskinimll del jam pateikt4 itarim4 ir 

apie paaiskinimo pateikimll ar nepateikimll rekomenduojama pazymeti Nusalinimo akte. 
I 0. Susipazinus su Nusalinimo aktu, nusalinamam darbuotojui siiiloma jame pasirasyti 

nurodant apie savo sutikimll ar nesutikimll su nusalinimu nuo darbo del neblaivumo (girtumo) ar 

apsvaigimo nuo psichikll veikianci4 medziag4. 
11. Apie nusalinamo darbuotojo atsisakymll susipazinti su Nusalinimo aktu ir pasirasyti 

pazymima paciame akte. 
12. Jeigu darbuotojas nesutinka su nusalinimu (apie tai pazymi Nusalinimo akte ar nepasiraso 

Nusalinimo akto) arba nepateikia paaiskinimo del jam pateikt4 jtarim4, kad jis yra neblaivus ar 
apsvaigys nuo psichikll veikianci4 medziag4, Darzelio direktorius arba kitas darbdavio igaliotas 
asmuo nedelsdamas suraso Siuntimll del asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikll 
veikianci4 medziag4 nustatymo (2 priedas) (toliau - Siuntimas), ji jteikia darbuotojui, kuri gali 
palydeti i asmens sveikatos prieziiiros istaigll atlikti medicinines apziiiros. Siuntimo kopijll 

rekomenduojama saugoti jmoneje. 
13. Siuntime privaloma nurodyti: 
13.1. asmens sveikatos prieziiiros jstaigos, i kurill siunciamas darbuotojas atlikti medicinines 

apziiiros, pavadinimll ir adresll; 
13.2. pristatanciojo i asmens sveikatos prieziiiros istaigl! darbdavio atstovo ar kito jgalioto 

asmens vard<!, pavardy, pareigas, taip pat istaigos, kurioje dirba, pavadinimll, adresll ir kod<!; 
13.3. siunciamojo darbuotojo vard<!, pavardy ir gimimo datll; 
13.4. siuntimo priezastj ; 
13.5. darbuotojo pristatymo i asmens sveikatos prieziuros istaigll da!ll ir tiksl4 laikll (valand<! 

ir minutes). 
14. Siuntime taip rekomenduojama nurodyti : 
14.1. Siuntimo surasymo laikll; 
14.2. darbdavio jsipareigojimll del medicinines apziiiros islaid4 atlyginimo pagal asmens 

sveikatos prieziiiros jstaigos pateiktll Sl!skaitll. 
15. Siuntimll del asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikll veikianci4 

medziag4 nustatymo rekomenduojama surasyti ir i asmens sveikatos prieziiiros jstaigll nusalintam 
darbuotojui atvykti per I valand<! nuo to laiko, kai buvo surasytas Nusalinimo aktas, arba per 
laikotarpj, kurj nustato darbdavys, atsizvelgdamas j atstumll iki asmens sveikatos prieziiiros jstaigos 
ir kitas svarbias aplinkybes, turincias jtakos operatyviam medicinines apziiiros atlikimui. 

16. Uz nusalinto darbuotojo pristatymll medicininei apziurai i asmens sveikatos prieziiiros 
jstaigll organizuoja pats nusalintas darbuotojas arba Darzelio direktorius, arba kitas darbdavio 
jgaliotas asmuo. 
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17. Jeigu nuo darbo nusalintas darbuotojas atsisako medicinines apziuros atlikimo, apie tai 

rekomenduojama pafymeti Nusalinimo akte. 
18. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos prieziiiros jstaigos medicinos specialistui, 

atliksianciam pristatytojo darbuotojo medicinin~ apfoircl, 

III. NUSALINTO DARBUOTOJO MEDICININE APZIURA 

19. Jeigu darbuotojas atsisako vykti (vienas ar lydimas Darzelio darbuotojo) asmens 
sveikatos prieziiiros istaigcl, atsisakymas patvirtinamas darbuotojo ir darbdavio parasais Nusalinimo 
akte. 

20. Medicinine apziiira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintomis Medicinines apziiiros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichikrt 
veikianci4 medziag4 nustatyti atlikimo ir Bendros asmens biikles ivertinimo metodikomis. 

21. Medicinines apziuros islaidas apmoka Darzelis, o jeigu asmens sveikatos prieziuros 
istaigos medicinines apziiiros akto isvada patvirtina, kad nusalintas nuo darbo darbuotojas buvo 
neblaivus ar apsvaig~s nuo psichikcl veikianci4 medziag4, medicinines apziiiros islaidas remiantis 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 154 str. 3 d. atlygina nusalintas darbuotojas. 

22. Rekomenduojama paaiskinti darbuotojui, kad ne veliau kaip per I valandcl nuo 
medicinines apziiiros atlikimo arba nuo atsisakymo atlikti medicinin~ apziiircl momenta nusalintas 
darbuotojas turi teis~ pats kreiptis j pageidaujam<l asmens sveikatos prieziuros jstaigcl ir prasyti jo 
lesomis atlikti medicinin~ apziiiriJ, jeigu jis atsisako darbdavio asmens sveikatos prieziuros 
specialist4 arba siuntime nurodytos sveikatos prieziuros jstaigos specialist4 atliekamos medicinines 
apziiiros ar nesutinka su jos rezultatais. 

V. BAIGIAMOSIOS NU OST ATOS 

23 . Jeigu nusalinamas darbuotojas nesutinka pasirasyti Nusalinimo akto, Siuntimo arba 
atsisako vykti j asmens sveikatos prieziuros jstaigiJ atlikti medicinines apziuros, darbdavys turi teis~ 
darbuotojo neblaivumo faktiJ jrodineti kit4 darbuotoj4 paaiskinimais, liudytoj4 parodymais, 
rasytiniais jrodymais ir kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje 
nustatytomis priemonemis. 

24. Medicinos, policijos jstaig4 pateiktas pranesimas apie darbuotojo darbo metu nustatyt<ljo 
neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichikiJ veikianci4 medziag4 faktcl, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodeksu, laikomas rasytiniu jrodymu, kurio pagrindu gali biiti 
surasomas darbuotojo Nusalinimo aktas ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso XVI skyriuje 
nustatyta tvarka vykdoma drausmines atsakomybes taikymo procedura. 

25. Nusalinant darbuotojiJ del neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikct veikianci4 
medziag4 rekomenduojama vadovautis Neblaivi4 ir apsvaigusi4 nuo psichikct veikianci4 medziagt1 
darbuotoj4 nusalinimo nuo darbo schema (3 priedas). 
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