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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 darbuotojų, vairuojančių tarnybinį automobilį, 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 darbuotojo, vairuojančio tarnybinį automobilį, apžiūrą (įvertinti neblaivumą (girtumą) 
ar apsvaigimą) likus ne daugiau kaip 30 minučių iki jam išvykstant tarnybiniais tikslais, taip pat, 
kilus įtarimui, bet kuriuo darbo dienos metu. 
1.2. 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 (vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus 
įsakymo Nr. V-8-31-6 „Dėl mokyklinio autobuso vairuotojo ir kitų darbuotojų neblaivumo 
(girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos“ schema ir 1, 2, 3, 4 priedais). 

1.3. Į tarnybinį automobilį vairuojančio darbuotojo neblaivumo ir apsvaigimo nustatymo 
registracijos žurnalą (priedas)) registruoti tikrinimų rezultatus: 

1.5.1. tikrinamo tarnybinį automobilį vairuojantį darbuotoją. 
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. Tarnybinį automobilį vairuojančio darbuotojo blaivumą tikrina direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, atsakingas už sporto ugdymą, Sigitas Dambrauskas arba neformaliojo 
ugdymo organizatorė Eglė Skruzdytė. 
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