
 

 
PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJO IR KITŲ DARBUOTOJŲ 
NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TVARKOS 

 
2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-8-31-6 

Panevėžys  
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012m. birželio 27 d. nutarimu 
Nr. 75-3880 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl 
Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 15 punktu ir Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar 
apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinėmis rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 55-
2113) , nustatau vairuotojo, vairuojančio mokyklinį autobusą ir kitų darbuotojų tikrinimo ir 
nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų 
tvarką: 

1 .  Į p a r e i g o j u :  
1.1. atlikti vairuotojo apžiūrą (įvertinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą ) likus ne 

daugiau kaip 30 minučių iki jam išvykstant į reisą, taip pat, kilus įtarimui, bet kuriuo darbo dienos 
metu; 

1.2. atlikti kitų darbuotojų, vairuojančių netarnybinius automobilius, apžiūrą 
(įvertinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą ) likus ne daugiau kaip 30 minučių iki jiems 
išvykstant tarnybiniais tikslais, taip pat, kilus įtarimui, bet kuriuo darbo dienos metu; 

1.3. atlikti kitų darbuotojų, apžiūrą bet kuriuo darbo dienos metu, kilus įtarimui dėl 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų; 

1.4. esant vienam iš šių požymių - iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati 
elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai ar kiti požymiai ir, esant būtinybei bei galimybei 
patikrinti neblaivumą (girtumą) techninėmis priemonėmis (alkotesteriu), nedelsiant nušalinti 
darbuotoją nuo darbo bei atlikti kitus veiksmus pagal neblaivių ir apsvaigusių nuo psichiką 
veikiančių medžiagų darbuotojų nušalinimo nuo darbo schemą ir 1, 2, 3, 4 priedus (pridedama); 

1.5. Į autobuso vairuotojo ir kitų darbuotojų neblaivumo ir apsvaigimo nustatymo 
registracijos žurnalus (5, 6, 7 priedai pridedami) registruoti tikrinimų rezultatus: 

1.5.1. tikrinamo mokyklinio autobuso vairuotojo automobilį vairuojantį darbuotoją.; 
1.5.2. kitų darbuotojų, vairuojančius netarnybinius automobilius tarnybiniais tikslais. 
1.5.3. kitų darbuotojų, kurie yra įtariami dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medžiagų ir nušalinami nuo darbo. 
2. Kilus įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių 

medžiagų, nušalinti jį nuo darbo turi teisę kuruojantis direktoriaus pavaduotojas arba direktorius. 
3. Mokyklinio autobuso vairuotojo blaivumą tikrina direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir 

administracijai Angelė Marcinkevičienė. 
4. Darbuotojų, vykstančių tarnybiniu ar netarnybiniu automobiliu tarnybiniais tikslais, 

blaivumą tikrina direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už sporto ugdymą, Sigitas 
Dambrauskas. 
 
Direktorė  Jūratė Pauliukienė 



PATVIRTINTA 
Panevėžio Raimundo Sargūno 
sporto gimnazijos  
2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus 
įsakymu Nr. V-8-31-  
 

PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA 
 

NEBLAIVIŲ IR APSVAIGUSIŲ NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ 
DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO SCHEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURAŠYTI NUŠALINIMO NUO 
DARBO AKTĄ (priedas Nr. 3) 

nurodyti pagrindą (tarnybinis pranešimas 
ar kita informacija), dėl kurio kilo 
įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar 
apsvaigęs nuo psichiką veikiančių 
medžiagų, taip pat požymiai, kuriems 
esant kilo įtarimas, kad darbuotojas yra 
neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką 
veikiančių medžiagų. 

DARBUOTOJAS PRIPAŽĮSTA FAKTĄ, 
KAD YRA VARTOJĘS ALKOHOLĮ AR 

PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 
(pripažįsta, kad yra neblaivus ar apsvaigęs, 
pasirašo ant surašyto akto, pateikia raštišką 
paaiškinimą.) 

SIŲSTI DARBUOTOJĄ  
ATLIKTI 

MEDICININĖS 
APŽIŪROS 

 
surašyti siuntimą dėl 
asmens neblaivumo 
(girtumo) ar apsvaigimo 
nustatymo  
(priedas Nr.4)  

 

 
DARBUOTOJAS SUTINKA 

VYKTI MEDICININĖS 
APŽIŪROS ATLIKIMUI 

Ne vėliau kaip per 1 valandą  nuo 
apžiūros atlikimo gimnazijoje, 
darbuotojas turi būti pristatytas 
(nuvykti pats) į sveikatos priežiūros 
įstaigą, iš kurios turi pristatyti 
medicininės apžiūros atlikimo aktą. 

 

 
DARBUOTOJAS ATSISAKO 
MEDICININĖS APŽIŪROS 

Apie tai pažymėti Nušalinimo akte. 
Neblaivumo ar apsvaigimo faktas 
įrodinėjamas kitomis priemonėmis 
(darbuotojų paaiškinimais, liudytojų 
parodymais, rašytiniais įrodymais ir 
kt.). 

 

DARBUOTOJAS NEPRIPAŽĮSTA, 
KAD YRA NEBLAIVUS AR 

APSVAIGĘS 

ATSIRANDA PAGRINDAS TAIKYTI 
DRAUSMINIO POVEIKIO PRIEMONES 
(darbuotojui pripažinus faktą, kad jis yra 
neblaivus, ar apsvaigęs, pateikus paaiškinimus 
ir pan., sprendžiamas klausimas dėl drausminės 
atsakomybės taikymo) 

 
 
 
 

POVEIKIO 
PRIEMONIŲ 
TAIKYMAS 

 (sprendžiamas 
klausimas dėl 
drausminės 
atsakomybės 
taikymo) 

NEDELSIANT NUŠALINTI 
DARBUOTOJĄ NUO DARBO 

(nušalinamajam darbuotojui pateikti raštišką 
nurodymą, kad jis pasiaiškintų dėl jam pateiktų 

įtarimų (priedas Nr.2) 

ĮTARIMAS, KAD DARBUOTOJAS 
DARBE YRA NEBLAIVUS AR 

APSVAIGĘS, ESANT 
POŽYMIAMS:  

1. iš burnos sklinda alkoholio 
kvapas; 

2. neadekvati elgsena; 
3. nerišli kalba; 
4. nekoordinuoti judesiai ir kt. 

 
 

APIE 
NEBLAIVŲ 
AR 
APSVAIGUSĮ 
DARBUOTO-
JĄ 
INFORMUO-
TI  
GIMNAZIJOS 
VADOVĄ 
 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS 
AR KITA INFORMACIJA  

(priedas Nr. 1) 



Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos  
2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-8-31-  
„Dėl mokyklinio autobuso vairuotojo ir kitų darbuotojų 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos“  
1 priedas  
 

_____________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

_____________________________________________________________ 
(pareigos) 

 
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 
direktorei Jūratei Pauliukienei  
 
 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS  
DĖL NEBLAIVAUS AR APSVAIGUSIO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ 

DARBUOTOJO  
 
 

20___m. ____________________ 
 

 20___m. _________________d. ________val. pastebėjau, kad ______________________  
                                                                                                                                                                                                    (vardas, pavardė) 
______________________________________darbo metu yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką  
 
veikiančių medžiagų:_______________________________________________________________ 
                                                                                                              (plačiau) 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
               (parašas)                                               (vardas, pavardė)  

 
 
 



Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos  
2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-8-31-  
„Dėl mokyklinio autobuso vairuotojo ir kitų darbuotojų 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos“  
2 priedas  

 
PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 
NURODYMAS 

 
20____ m. _________________ d. 

 

 

 
Nurodau nedelsiant, iki 20____ m. _____________ d. _______ val., pateikti man 

paaiškinimą raštu dėl darbo drausmės pažeidimo: neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką 

veikiančių medžiagų. 

Informuoju, kad Jums nepateikus pasiaiškinimo be svarbių priežasčių, pagal Lietuvos 

Respublikos Darbo kodekso 240 str. 1 d. nuostatas, drausminė nuobauda gali būti paskirta ir be 

paaiškinimo. 

Nurodymas surašytas dviem egzemplioriais, vienas jų išduodamas darbuotojui 

pasirašytinai, kitas pasilieka darbdaviui. 

 

 

 

Direktorė                   Jūratė Pauliukienė  
 

 
 

Nurodymą gavau                           __________________________________________ 
                   (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 
 



Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos  
2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-8-31-  
„Dėl mokyklinio autobuso vairuotojo ir kitų darbuotojų 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos“  
3 priedas  

 
PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA 

 
 

NUŠALINIMO NUO DARBO 
DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ 

VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AKTAS 
  

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

.................. val. ....................min.  
Panevėžys 

 
Pagrindas 

(tarnybinis pranešimas, kita informacija) 
Darbuotojas 

(vardas ir 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, kt.)  

(taip – 1, ne – 2) 
Nerišli kalba  

(taip – 1, ne – 2) 
Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena  

(taip – 1, ne – 2) 
Esant galimybei 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 ir pavardė) 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 
 
Nušalinamo darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su nušalinimo aktu: 
(susipažinau ir sutinku/nesutinku su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar 
apsvaigimo) 
 
 
 
  

(parašas)  

(vardas ir pavardė)  

(data)  
  
 
Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su nušalinimo aktu* 
 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
     

(pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

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



Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos  
2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-8-31-  
„Dėl mokyklinio autobuso vairuotojo ir kitų darbuotojų 
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos“  
4 priedas  

 
PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJA 

Biudžetinė įstaiga, Liepų al.2, LT-35141 Panevėžys, tel.8 600 26340  el.p. rastine@sporto.panevezys.lm.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303283300 

 

SIUNTIMAS  
DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ 

VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO  
20...... m. .....................   ...... d. Nr. ........... 

 ................. val. ............... min. 
Panevėžys 

Darbuotojas 
(vardas ir pavardė) 

 
(gimimo data) 

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, Liepų al. 2, Panevėžys 
(darbo vieta) 

 
siunčiamas į Panevėžio priklausomybės ligų centrą, Elektronikos g. 6, Panevėžys 

(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 
 
 
Direktorė       Jūratė Pauliukienė 
 
  

          
(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kodas) 

 

 
Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbuotojas atvyko (pristatytas): 
20....... m. ...............................   ..... d.  ................. val. ............... min. 
(pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas) 
 

mailto:rastine@sporto.panevezys.lm.lt

	NUŠALINIMO NUO DARBO
	DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AKTAS
	SIUNTIMAS
	DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO

