
Nu5alinimo nuo darbo del neblaivumo (girtumo)
ax apsvaigimo nuo psichikq veikiandiq medZiagq
metodiniq rekomendacij q
3 priedas

NEBLAIVru IR APSVAIGUSIU NUO PSICHIK,{ VEIKIANEry MEDZIAGU DARBU9TSJU
M;SATN{IMO NUO DARBO SCHEMA

Tarnybinis prane5imas ar kita
infQmracila

ITARIMAS, KAD DARBUOTOJAS
DARBE YRANEBLAIVUS AR

APSvATcES, rsaNt poZyureus 
:

I. i5 bumos sklinda alkoholio
kvapas;

2. neadekvati elgsenq
3. neri5li kalbq
4. nekoordinuoti iudesiai irkt.

DARBDAVIO PAREIGA NUSALTNTI
DARBUOTOJ.{NUO DARBO

(LR DK 123 STR.)
(darbdavys turi ra5tu pareikalauti, kad

darbuotojas pasiai5kintq del darbo drausmes
paZeidimo (LR DK 240 str.))

NEBLAIVAUS AR APSVAIGUSIO
DARBUOTOJO BUVIMO DARBE

FAKTO FIKSAVIMAS:
sura3omas nulalinimo nuo darbo aktas

(nurodomas pagrindas (tamybinis prane5imas
ar kita informacija), del kurio kilo [tarimas,
kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaiggs nuo
psichik4 veikiandiq medZiagq, taip pat
poZyniai, kuriems esant kilo itarimas, [aA
darbuotojas yra neblaivus ar apsvaiggs nuo
psichikq veikiandiq medtiagq)
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DARBUOTOJAS PRIPAZISTA FAKTAb KAD
YRA VARTOIES ALKOHOLI AR PSICHIKA

VEIKIANEIAS MEDZIAGAS

(pripaZgta kad yra neblaivus ar apsvaigps,
pasira5o ant suraJyto akto, pateikia paailt<nimus
ir kt.)

ATSIRANDA PAGRINDAS TAIKYTI
DRAUSMINIO POVEIKIO PRIEMONES
(darbuotojui pripaZinus fakta kad jis yra
neblaiws, ar apsvaiggs pateikus paaiSkinimus ir
pan. sprendZiamas klausimas del drausmines
atsakomybes taikymo)

DARBUOTOJAS NEPRIPAZISTA,,
KAD YRANEBLAIVUS AR

APSVAIG4S

'---------lt.

l'
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DARBDAVYS SITJNCIA
DARBUOTOJA

ATLIKTI
MEDICININES

APZIUROS

(sura5omas siuntimas dOl
asmens neblaivumo

(girtumo) ar apsvaigimo
nustatymo)

DARBUOTOJAS SUTINKA VYKTI
MEDICININES APZIUROS ATLIKIMUI

suraSoma medicinin0s apliuros rkto
iSvade apie darbuotojo blaiwmo bEklg,
nustadius neblaivum4 nurodomas laipsnis
(lengvas, 0,41 96 - 1,5 y@, vidutinis, 1,51
% - 2,5 96, sunkus > 2.5 960)

POVEIKIO
PRIEMONIU
TAIKYMAS

(sprendZiamas klausimas
d6l drausmines

atsakomybes taikymo)DARBUOTOJAS ATSISAKO
MEDICININES APZIUROS

Neblaivumo ar apsvaigimo faktas
[rodinejamas kitomis CpK 177 str. 2 ir
3 d. nustaty'tomis priemonemis.
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REKOMENDACIJA

Darbdaviams (imonems, istaigoms ir kt.) siiiloma vadovautis darbo tvarkos
taisyklese ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teises aktuose nustatant

nusalinimo nuo darbo del neblaiwmo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichik4
veikiandiq medZiagtl tvark4.

Pirmiausia [mones vadovas ar kitas darbdavio igaliotas asmuo pateikia
rastiskq nurodymq darbuotojui pateikti ra5tiSk4 paai5kinimq del jam pateikttl [tarimt5
kad jis yra neblaiws ar apsvaigps nuo psichik4 veikiandiq medZiagq. Darbuotojo
ra5ti5kq pasiai5kinimq del jam pateikte [tadmq, Nu5alinimo aktq asmens sveikatos
prieZiiiros [staigos medicinines apZiiiros akto iSvad4 rekomenduojama perduoti
darbdaviui, darbdavio atstovui ar kitam igaliotam asmeniui, priimandiam sprendim4
del drausmines atsakomybes.

Jeigu nu5alinamas darbuotojas nesutinka pasirasyti Nu5alinimo akto,
Siuntimo arba atsisako vykti I asmens sveikatos prieZiiiros [staig4 atlikti medicinines
apZi[iros, darbdavys turi teisg darbuotojo neblaiwmo faktq [rodineti kitq darbuotojq
paai5kinimais, liudytojq parodymais, ra5ytiniais [rodymais ir kitomis Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustat5rtomis priemonemis.

Medicinos, policijos istaigq pateiktas pranesimas apie darbuotojo darbo
metu nustat5rtQjo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq medZiagq faktq
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, laikomas ra5ytiniu

[rodymu, kurio pagrindu gali biiti sura5omas darbuotojo Nusalinimo aktas ir Lietuvos
Respublikos darbo kodekso XVI skyriuje nustat5rt a tyarka vykdoma drausmines
atsakomybes taikymo procediira.

Nusalinant darbuotojq del neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichik4
veikiandiq medZiagq rekomenduojama vadovautis Neblaiviq ir apsvaigusiq nuo
psichikaveikiandiq medziagq darbuotojq nusalinimo nuo darbo schema .



Alkoholio vaftojimo darbo vietoje prevencija

Nors situacija darbo rinkoje per pastaruosius metus pasikeit€, bet alkoholio

vartojimo darbe problema kai kuriose imonese i5lieka aktuali. Tikimybe

susiZaloti darbe esant neblaiviam padideja 10-15 kartg. Pagal atliekamus darbus

pavojingiausi yra statybos, sand€liavimo-pakrovimo darbai ir milko kirtimas.
Remiantis statistikos departamento duomenimis, neblaiviq asmenq,

nukent€jusiq nuo nelaimingq atsitikimq darbe per pastaruosius metus Lietuvoje

sumaz€jo nuo 11.0 asmenu 2007 m. iki 7s asmenq 200g m. Atvejq, kai

traumuojamas neblaivus darbuotojas gali buti Lymiaidaugiau, nes pagal

galiojandig norminiq teis€s aktg reikalavimus n6ra privaloma nustatyti

nukent€jusiqjq darbe blaivum4, suteikiant jiems medicinos istaigose pirm4j4
pagalb4. Vis delto) tokiq atvejq visirkai neturetg pasitaikyti, nes yra ne tik
talojana sveikata, bet ir imon€s patiria finansiniq nuostolirtr (laikinas

nedarbingumas, pravaik5tos, sumazdjgs darbo naSumas ir efektyvumas, d€l

personalo kaitos padidejusios s4naudos naujq darbuotojq apmokymui).

Daugelio Saliq ekspertai ir patys darbdaviaipfipaLista, kad dirbant neblaiviems

maLLja darbo naSumas (vidutini5kai25o/o),jo kokybe ir tikslumas, did€ja

konfliktg, pravaikstg tikimybq tal4patuia seima, nukendia imon€s, istaigos ar

organizacijos ivaizdis. Retas darbdavys Lino,k4 daryti su priklausomu nuo
alkoholio darbuotoju, nebent atleisti ji is darbo, kai ispejimai nebepadeda.

Vertingam darbuotojui paddti reikia kuo anksdiau. Vykdant alkoholio vartojimo
prevencij4, darbo vieta tampa sveikesn€ ir saugesn€, sumaZ€ja konfliktiniq
situacijq.

Alkoholio kontrol€s istatyme yra numatyta, kad Lietuvos Respublikoje vartoti
alkoholinius gdrimus draudZiama:

L. laisv€s at€mimo, karin€se ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutin€se,

sveikatos prieZiuros, ugdymo istaigose ir jq teritorijose;

2. valstybds valdZios ir valdymo institucijose, iSskyrus oficialius pri€mimus ir
kitus protokolinius renginius. 5i nuostata netaikoma 5iq institucijq patalpose

irengtose vie5ojo maitinimo imondse, turindiose licencijas verstis maZmenine

prekyba alkoholiniais g€rimais;
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3. visq ruSiq vie5ajame transporte, iSskyrus tarptautinio susisiekimo traukinius,
siaurojo geleZinkelio traukinius ir laivus, kuriuose yra atskirai lrengtos vie5ojo

maitinimo vietos, taip pat orlaivius, skrendandius uZ Lietuvos Respublikos ribq;
4. vieSose vietose, i5skyrus vieSojo maitinimo imones, turindias licencijas verstis

maZmenine prekyba alkoholiniais g6rimais, ir parodose, mugese bei masiniuose

renginiuose, kuriuose savivaldybiq tarybg nustatyta tvarka imon€ms yra
i5duotos licencijos prekiauti alkoholiniais gerimais.

Darbdaviai privalo uZtikrinti, kad prieS reis4 butg tikrinama, ar jg darbuotojai,

vairuojantys imonig, istaigg, organizacijq transporto priemones, yra blaivus

(negirti).

Darbo kodekse numatyta, kad jeigu darbuotojas pasirodo darbe neblaivus,

darbdavys t4 dien4 (pamain4) neleidZia jam dirbti ir nemoka jam darbo

uZmokesdio. Tai atvejais, kai darbdavys nenulalina darbuotojo nuo darbo 5iam

esant neblaiviam, Valstybine darbo inspekcija darbdaviui gali skirti baud4, tuo
tarpu darbuotojui baudos ndra skiriamos. Jei darbuotojas darbo metu darbe yra

neblaivus, tai laikoma Siurk5diu darbo pareigg paZeidimu, neatsiZvelgiant i
neblaivumo mast4, ir darbdavys turi teisg po vieno tokio paZeidimo nutraukti
darbo sutarti apie tai i5 anksto neisp€jgs darbuotojo. Lietuvos Auk5diausiasis

Teismas yra i5aiSkings, kad s4voka ,,darbe" yra suvokiama kaip bet kuri
darbuotojo darboviet€s vieta, kurioje darbuotojas turi boti del savo darbiniq

funkcijq vykdymo. Taip paf jeigu darbuotojas padaro imon€s turtui zal4

budamas neblaivus, jis privalo j4 vis4 atlyginti.

frodymai, kad darbuotojas darbo metu buvo neblaivus gali buti tiek medicinos

paLyma, tiek t4 dien4 darbe suraSyti atitinkami aktai ir kitokie faktiniai
duomenys. Alkoholio vartojimo pozymiai: sul€t€jusi reakcija, mieguistumas,

sutrikusi kalba vans veido mimika, nekoordinuoti judesiai, atminties

sutrikimas, specifinis kvapas iS burnos.

Galimi poLymiai, kad darbuotojas priklausomas nuo alkoholio:

'Nebuvimas darbe po savaitgaliq ar Bvenditl;

'Nebuvimas darbe be prieZasties;

'Nebuvimas darbe po atostogq;

' D€l nebuvimo darbe i5galvoti pasiteisinimai;

'Prasergama daug dienq del perdalimo, gripo ar skrandZio negalavimq;
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'Anksti iseinama iB darbo ar verai ateinama, teisinantis riga;
.Darbo metu daLrui5ejimai pas gydytojus ar odontologus;
.Blogai prisimenami ar vykdomi nurodymai;
.Skundai del darbo tvarkos pasikeitimo;
. Nesilaikymas terminq;
. Komandiruodiq ar susirinkimtl ataskaitq nepateikimas;
. Nedalyvavimas susirinkimuose ar jq nukelimas;
' Neteisingi sprendimai;
.Pasiekimg maZejimas;

.]autrumas kritikai;
'Nepastovi nuotaika;

' Nesklandus bendravimas su kitais;
'Agresyvumas;

' Netvarkingi drabu Liai ir aplaidi iivaizda;
' Vakaryk5dio alkoholio kvapas;
' Burnos kvap' Sarinandiq priemonir* perdetas vartojimas;
. Svorio priaugimas ar suliesejimas;

' Kraujo apytakos ligos;

' Visi5ko negerimo laikotarpiai;
'Dosnus siulymai apmoketi uZ alkoholinius gerimus;
' Panieka Zmonems, turintiems alkoholinig problemq;
' Praradimas vairuotojo teisiq, sustabdZius kerir4 poricijai.

zinoma,vienu metu nepasireiskia visi pozymiai.Ir bet kuri is Biq poZymiq gari
tureti ir darbuotojas, nefurintis priklausomybes nuo alkohorio.

Kiekviena imone furi ir savo darbo tvarkos taisykles, regramenfuojanrias
darbuotojo elgesi darbo vietoje. Kai kuriose istaigose dar likusi sovietinitl laikq
tradicija' kuomet tam tikrq Svendiq paminejimas neapsieinamas be alkoholio ir
ilgesnio iventimo. Tadiau situacija pamaLukeitiasi _ daugeja imoniq, kuriose
skatinamas atsakingesnis poZiuris i darb4. Tuomet darbai atliekami kokybiskai ir
laiku' o Svgsti galima rasti laiko ir ne darbo metu. Bendras rventimas skatina
kolektyvo sutelkfum4, vieningum4, neformarq bendravim E, pavykgrenginiai
gerina imones psichologini klimat', tadiau tai geriau atideti po darbo.



Valstybin€ darbo inspekcija yra pErengusi rekomendacijas d€l alkoholio, kaip
rizikos veiksnio, Salinimo Salies imon€se, istaigose ir organizacijose. pagrindiniai

principai:

1' Vertinti alkoholio vartojim4 darbe kaip darbuotojq saugos ir sveikatos
problem4, formuojant alkoholio vartojimui nepakandi4 darbo aplink4.
2'SupaLindinti su alkoholio vartojimo darbo vietose prevencine politika visus
darbuotojus imon€je, jos nuostatas ir numatytas poveikio priemones taikyti
vienodai, neatsiZvelsant i uZimamas pareigas. Rekomenduojama, kad alkoholio
vartojimo prevencijos darbo vietoje politika buttl rengiama bendradarbiaujant su

imonds darbuotojais, konsultuojantis su sveikatos prieZiuros specialistais.
Nustatyta, kad geriantys asmenys vengia isidarbinti kompanijose, kur laikomasi
ai5kios politikos alkoholio vartojimo attuilgSa.

3' Nustatyti proceduras, padedandias iSai5kinti darbuotojus, turindius problemq
ddl priklausomyb€s nuo alkoholio. [tvirtinti konfidencialum4 ir skatinti
darbuotojus bendradarbiauti iveikiant ii Laring4polinki, remti. Darbas nuo
alkoholio priklausomam Zmogui yra vienas svarbiausiq dalykq. Tod€l
darbdavys gali tur€ti daugiau itakos negu kiti aplinkiniai Zmon€s. Gali priversti
pasiduoti gydymui,leisdamas darbuotojui pasirinkti - alkoholis ar darbas. Tokia

itakinga darbdavio pad€tis turi buti i5naudota tvirtai, bet jautriai. Darbuotojui
taip pat turi buti pasakyta, iog po gydymo v€l bus laukiamas darbovieteje ir
niekas i ji neZiures kaip i nelygiaverti. Darboviet€ savo rupesti ir neabejingum4
gali parodyti apmokddama dari ar visas gydymo iilaidas, jei jq neapmoka
sveikatos draudimas.

4. Lokaliniais dokumentais apibrezti atsakingg imon€s pareigunq teises bei
pareigas, suteikiant atitinkamus igaliojimus, mokyti juos elgtis ivairiose su
alkoholio vartojimo prevencija susijusiose situacijose.

5' Isanalizuoti ir identifikuoti imonds veiklos sritis, kuriose neblaivus darbuotojai
gali padaryti didZiausi4 neigiame poveiki ar Zalq imon€s veiklos rezultatams.
6' Isnagrin€ti alkoholio prieinamume bei su tuo susijusias aplinkybes. Tuo tikslu
identifikuoti galimas alkohorio slepimo vietas, taip pat vietas, kuriose yra
tikimybe, kad darbuotojai gali vartoti alkoholi ar dirbti jo paveikti; ne
darboviet€s teritorijoje (pvz.,ne maZiau kaip L km atstumu nuo darbuotojo
darbo vietos) galimas alkoholio isigijimo vietas; alkoholio isinebimo i darbo
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vietas galimybes; galimas jo vartojimo dingstis (atlyginimo uZ darb4 ismokejimq
grmimo ir vardo bei po jq dienos, savaitgario,,atsiparaidavimo sindromas,, ir
pan.); darbuotojq,linkusiq i alkoholio vartojim4, rizikos grupes (ar atskirus
asmenis, uZtikrinant jq konfidencialum4).

7. Teis€s aktg nustatyta tvarka tikrino ar imon€s transport4 (tarp jq ir vidaus)
vairuojantys, taip pat asmenini transport4 darbo reikm€ms naudojantys
darbuotoj ai yr a blaivus.

8' Issiaiskinti ardiausiai darbo vietq esandias sveikatos prieziuros ar policijos
istaigas, i kurias, esant reikarui, bntq galima kreiptis del operatyvig priemoniq
nuSalinant nuo darbo neblaivq darbuotoj4.

9' Kurti nepakandi4 alkoholio vartojimui darbo aplink4: pasitelkiant sveikatos,
psichologijos, psichosocialin€s srities specialistus organizuoti paskaitas,
pokalbius apie alkoholio Lar4sveikatai, taip pat garimas neigiamas pasekmes

imon€s veiklos rezultatams; supaZindinti imoniq darbuotojus su informacija apie
nelaimingus atsitikimus darbe, avarijas, eismo ivykius, [vykusius asmenims
esant neblaiviems; viesinti visus imon€je i5aiSkintus alkoholio vartojimo atvejus,
nelaimingus atsitikimus darbe, avarijas, incidentut kuriq metu nukent€jo (ar su
kuriais bent buvo susijg) neblaivus darbuotojai. Informuoti apie socialinirl
garantijq netekim4, kai nelaimingo atsitikimo metu darbuotojas neblaivus, ir
nuobaudas (eigu imoneje tokios taikomos), kuomet nustatomas girtumas;
nepardavineti alkohotinig g€rimq imon€s uZdarose vargyklose ar kavin€se;
diegti Siuolaikines steb€senos sistemas.

L0' Kitos priemon€s bei papildomas reglamentavimas lokaliniuose teis€s aktuose,
sutartyse (susitarimuose): samdyti specialistus, kuriems teis€s aktg num atyta
tvarka suteikta teisd atlikti medicining apLinr4neblaivumui (girtumui) nustatyti;
darbuotoju+ linkusius vartoti alkoholi, esant galimybei, perkelti i darbus,
kuriuose yra mazesn€ neraimingo atsitikimo darbe tikimyb€; darbuotojams,
turintiems priklausomybg nuo alkohorio, sudaryti s4rygas gy dy ns,irsaugant
konfidencialum4 ir darbo viet4.

11' Papildyti pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles ar darbuotojq saugos
ir sveikatos instrukcijas nuostat4 kad darbuotojas, pastebejgs kitq neblaivq
darbuotoj4, privalo apie tai nedelsdamas pranesti administracijai ir, esant
reikalui, imtis priemoniq galimai neraimei uZkirsti.



/

12. sudarant darbo sutartis (arba jas papildant) itraukti nuostatas apie
darbuotojo isipareigojim4 (fam sutikus) nevartoti darbo metu alkoholio ir apie jo
sutikim4 tikrintis blaivum4 techninemis priemondmis (alkotesteriu).

13. Statytojui (uZsakovui) sudarant sutartis su rangovin€mis imon€mis, kaip
prevencijos priemones iteisinimE, susitarti del materialines atsakomybes, kai
isaiskinamas rangovin€s imon€s neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus
darbuotojas suZalojamas ar Livadel nelaimingo atsitikimo darbe.
L4' [mon€s, jos padaliniq vadovai turi rodyti drausmes, alkoholio nevartojimo
pavyzdLius.
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12. Sudarant darbo sutartis (arba jas papildant) itraukti nuostatas apie
darbuotojo isipareigojim4 fam sutikus) nevartoti darbo metu alkoholio ir apie jo
sutikim4 tikrintis blaivumE technin€mis priemon€mis (alkotesteriu).

L3. Statytojui (uZsakovui) sudarant sutartis su rangovin€mis imon€mis, kaip
prevencijos priemones iteisinim4, susitarti d€l materialines atsakomybes, kai
isaiskinamas rangovin€s imon€s neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus
darbuotojas suzalojamas ar Luv a d€l nelaimingo atsitikimo darbe.

14' [mon€s, jos padaliniq vadovai turi rodyti drausmes, alkoholio nevartojimo
pavyzdLius.
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Mokykla " Art of beaut5r"

TVIRTINU:

Direktore RUta BraZiiiniene
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saugai ir sveikatai uZtikrinti organizuoja neblaivumo

darbdavio [galiotam asmeniui vadovaujant, vykdomos

ffi.,\
lBeaul
*{}-

NEBLAIWMO DARBE PREVENCIJOS PRIEMONIU
PROGRAMA

Darbdavys, darbuotdq

darbe prevencijq

Tuo tikslu darbdaviui ir

Sios priemones:

1. Alkoholio vartojimas darbe vertinamas kaip darbuotojq saugos ir sveikatos

(psichosocialinio veiksnio) bei darbo drausmes paZeidimas.

2. [mondje formuojama alkoholio vartojimui nepakanti darbo aplinka,

.reikalaujanti individualiai dirbti su kiekvienu tokiq Zalingq iprodiq turindiu darbuotoju.

3. [tvirtinamos neblaivumo darbe prevencines priemones darbo tvarkos taisyklese,

kolekfiinese sutartyse (ei yra), pareiginiuose nuostatuose ar darbuotojtt saugos ir

sveikatos instnrkcij ose.

ALKOHOLTO DARBE, KAIP RTZTKOS VETKSNIO, slltXnUO
PRIEMONES

4. I5analizuoti ir identifikuoti imones veiklos sritis, kuriose neblaiviis darbuotojai

gali padaryti didZiausiq neigiam4 poveiki ar Lalq [mones veiklos rezultatams: galimi

nelaimingi atsitikimai darbe, apsinuodijimai, avarijos ar incidentai, tikimybe atsirasti

[tampai ir konfliktams.



5- I5nagrineti galim4 alkoholio prieinamumq iponeje bei su tuo susijusias

aplinkybes.

6. I5analizuoti alkoholio [sinesimo i darbo vietas galimybes bei galimas jo
vartojimo dingstis (atlyginimo uL darbqi5mokejimo, gimimo ir vardo bei po jq dienos,

savaitgalio ,,atsipalaidavimo sindromas" ir pan.) k tai aptarti su darbuotojais.

7. NustatSrti darbuotojq linkusiq I alkoholio vartojimq rizikos grupes (ar atskirus
asmenis, uZtikrinant jq konfidencialum4).

8. Numatlrti blaivumo patikrinimq tvarkq atsiZvelgiant [ [moneje identifikuotas
sqlygas ir aplinkybes.

9. Pdaikyti Svarq diegti estetikos elementus darbineje aplinkoje, buitinese bei
kitose pagalbinese patalpose.

l0 Fiksuoti alkoholio vartojimo darbe, kitus darbo bei technologines drausmes,

darbuotoiq saugos ir sveikatos reikalavimq nesilaikymo atvejus.

1 l. Papildyti pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles ar darbuotojq saugos ir
sveikatos instrukcijas nuostata, kad darbuotojas, pastebejEs kit4 neblaivq darbuotojq
privalo apie tai nedelsdamas prane5ti administracijai ir esant reikalui, imtis priemoniq
galimai nelaimei uZkirsti bei [traukti I pareiginius nuostatus nuostatas apie darbuotojo

[sipareigojim4 nevartoti darbo metu alkoholio ir apie jo sutikim4 vykti medicininei
apZitrrai ir pasiriipint i paiyma.



Mokykla " Att of beauty,,
DIREKTORE

DEL NUsALrNrMo,JSti'lffit" DEL NEBLATvuMo

zoil 
^.. A{..... ^r,/0 d..Nr./&

Vilnius

vadovaudamasi LR Darbo kodekso r23 str. l dalimi, LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspekloriaus 2008 05 07 Nr. v - 132 [sakymu 

,.Del nusalinimo nuo
darbo del neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikq veikiandiq medziagq
metodiniq rekomendacijq patuirtinimo" bei LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2008-06-20 [salqrmu Nr.v-l81 "Del neblaivumo darbe keliamos rizikos ir
su ja susijusiq nelaimingq atsitikimq darbe( avarrjq) prevencijos priemoniq igyvendinimo
Salies [monese, [staigose ir organizacijose" ir siekdama veiksmingesn€s nelaimingq
atsitikimq darbe prevencijos organizuojant imoneje darbus,

l.skiriu di inga uZ LR Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus [sakymrl reikalavimq igyvendinimq ir kontrolg.

2' nustadius, kad darbuotojas darbo metu yra neblaiws, vadovaujantis DK 123
str' I d' darbuotojas yra nuSalinamas nuo darbo. Nusalintam darbuotojui t4 dien4
neleidZiama dirbti ir nemokamas darbo uZmokestis.

3' nuro d au suLRVyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus [sakymais
pasira5ytinai supaZindinti [mones darbuotojus.

Direktore Rlta BraZiuniene'.0 K f r



Su LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 05 07 [sakymu Nr. V
- 132 "D6l nu5alinimo nuo darbo del neblaiwmo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichikq
veikiandiq medZiagq metodiniq rekomendacijq patvirtinimo" bei 200g-06-20 [sakymu
Nr'V-l81 "Del neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusirl nelaimingq atsitikimq
darbe (avarijq) prevencijos priemoniq igyvendinimo salies [mon6se, [staigose ir
organizacijose"

SusipaZinau, vykdysiu :

20 m. ... .......men. .... d.

( vardas, pavarde, pareigos, para5as)

( vardas, pavarde, pareigos, para5as)

( vardas, pavarde, pareigos, paraias)

( vardas, pavarde, pareigos, paralas)

( vardas, pavarde, pareigos, para5as)

( vardas, pavarde, pareigos, paralas)

( vardas, pavarde, pareigos, para5as)

( vardas, pavarde, pareigos, para"Sas)

( vardas, pavarde, pareigos, paraSas)

2



Nu5alinimo nuo darbo del neblaivumo (girtumo) ar
apsvaigimo nuo psichikq veikiandiq medZiagq
metodiniq rekomendacijq
I priedas

.,. .. 

i;;;;;;, ;;;;;;;;, ;; ;;;;;;;;;;; ;; ;;;;;;;;;

NUSALINIMO NUO DARBO
DEL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKA VEIKIANfIq

MEDZTAGU AKTO

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

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

(suraiymo vieta)

I)arbo vieta

Poiymiai, kuriems esant galima [tarti, kad asmuo yra neblaivus irlar apsvaiggs nuo psichik4veikianiiq medZiagq:
I5 burnos sklindantis alkoholio kv

(taip - t, ne - 2)
Neadelpati elgsena (susijaudin<s, dirglus, agresyvlts,.vangus, lo.) f:]
Nerisli kalba 

(taiP - t' ne - 2)

Kiti duomenys

Darbuoto teikti
veikiani

(taip - l, ne - 2)
Nekoordinuoti.iudesiai, nestabili Iaikysena ___ _ ___ _. [-l(taip - l, ne - 2)
Alkoholio nustatymo i5kvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai: l-_l

neblaivus ar
raSti5kas nu

(taip- l, ne-2)

ddl pateikt rimq, kad

informacija)



NuSalinamo i5kinimas ra5tu
(pateike, ot irok"

t,uo,,-"r Uu,,"0,",or-o 
"r "o.o"t*tT:,1::,",,rrTrr^ig.:1,,n",*,o. ,r,.r,0"o, irr",*U l-_lftteihas-l,neiffi

D""buotoj". 
"t i."k6 r"di"inir6. 

"pZiuro.__"tliki., _ [__l
Da rb u otoj as atsisa k6 vy kti da rbdavio r" ^^!!ll;!;fffi o, kadd""buo,oj". o",. ouOkrO i ".-"o. rr"th,9,.,orr"iro"gl i.r"i*U l--l(tqip- l, ne-2)

Nu5alinimo aktq uipild6:

(pareigos) (paraias) (vardas ir pavarcle)

(pareigos) (paraSas) (vardos ir pavarcle)

(pareigos) (paraias) (vardas ir pa,arcle)

Nusalinamo darbuotdo lra5as ranka apie susipazinim4 su nusalinimo aktu:(susipazinau ir sutinku/nesutinku su nusaiinimu nluo ou.bdorl nJ6il-i-**o i*-tfr*o) - uo,

(parasas)

(vardas ir pavarde)

(data)

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakE susipaiinti su nusalinimo aktu*

(pareigos) (paraias)

(pareigos) (paraias)

(pareigos) (paraias)

* Pildoma, iei nuiarinamas darbuotojas atsisako susipazinti su nuiarinimo ardu.

(vardas ir povardO)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)



Mokykla " Ar of beaut5r"
DIREKTORE

NURODYMAS

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

Nurodau nedelsiant, iki 20 _ m. _ d. _ val., pateikti

man pasiai5kinimq raStu del darbo drausmes paZeidimo: neblaivumo (girtumo) ar

apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq medii agq.

Informuoju, kad Jums nepateikus pasiai5kinimo be svarbiq prieZasdiq pagal

LR DK 240 st. I d. nuostatas, drausmine nuobauda gali buti paskirta ir be

pasiai5kinimo.

Nurodymas sura5ytas dviem egzemplioriais, vienas jq i5duodamas darbuotojui
' pasira5ytinai, kitas pasilieka darbdaviui.

(pareigos)

Nurodymqgavau

(vardas, pavarde, para5as)

(darbuotojo vardas, pavarde, paralas, data)



Nu5alinimo nuo darbo del neblaiwmo (girtumo) ar
apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq medZiagrl
metodinitl rekomendacijq
2 priedas

(imone s, istai gos, organizacij os pavadinimas,

adresas ir kodas)

SIUNTIMO
DEL ASMENS NEB-LAf-WMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKA

vErKrANelp vroo it 1leq NUSTATYMO

'o'" T.... . .;;i: :.:::::::: .*.
(suraiymo vieta)

Darbuotojas
(vardas tr pavarcle)

(gimimo data)

medicininei apZiUrai neblaivumui (Si.tu-u
nustatyti

Siuntimo prielastis

asmens sveikatos

(darbdovio atstovo,
kito igalioto asmens pareigos) (paraias) (vardas, povarde)

I asmens sveikatos prieiinros flstaigq darbuotojas atvyko (pristatytas):

200.....m. .....d. .................va1. ...............min.
(pildo asmens sveikatos prieiiuros istaigos darbuotoj as)



(vardas, pavardd)

Mokykla,,Art of beauty(.
Direktorei

TARI\TYBINIS PRAI\TE SIMAS
DEL NEBLAIVAUS AR APSVAIGUSIO IIUO PSICIIIKA

YErKrANiru MEDZTAGU DARBUOTOJO

20 
-m.- 

d. val. pastebejau, kad

psichik4 veikiandiq medZiagq. Nes jis
darbo metu yra neblaiws *t"*11;lig[1ik"

(vardas, pavardd)
(paraSas)


