
PATVIRTINTA  

Kelmės ,,Kūlverstuko” lopšelio-darželio  

direktoriaus 2022 m. kovo 25 d.  

įsakymu Nr. V-77 

 

KELMĖS ,,KŪLVERSTUKO” LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO 

NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ 

MEDŽIAGŲ TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso 49 straipsniu. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintose Transporto priemones 

vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse, Lietuvos 

Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

3. Kelmės ,, Kūlverstuko” lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis-darželis) darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti Lopšelio-darželio darbuotojų 

nušalinimo nuo darbo procedūras, kai darbuotojas darbo metu yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo 

psichiką veikiančių medžiagų. 

4. Šiuo Nušalinimo nuo darbo tvarkos aprašu vadovaujasi Lopšelio-darželio administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems 

klausimams, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams), įtardami, kad darbuotojas darbe yra 

neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. 

 

II SKYRIUS 

NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO 

NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ  PROCEDŪRA IR ĮFORMINIMAS 

 

5. Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir/ar apsvaigimo nuo psichiką 

veikiančių medžiagų procedūrą būtina įvertinti:  

5.1. Požymius, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką 

veikiančių medžiagų:  

5.1.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;  

5.1.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ar kiti požymiai);  

5.1.3. nerišli kalba;  

5.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;  

5.1.5. kitus požymius.  

5.2. Techninių priemonių parodymus. Techninės priemonės gali būti naudojamos tik esant 

darbuotojo sutikimui; 

6. Įvertinus šio Aprašo 5 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam įtarimui, kad 

darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant surašomas 

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktas 

(toliau – Nušalinimo aktas) (1 priedas). 

7. Nušalinimo aktą surašo Lopšelio-darželio direktoriaus paskirtas asmuo, dalyvaujant ne 

mažiau kaip dviem darbuotojams. 



8. Direktoriaus paskirtas asmuo raštiškai reikalauja, kad nušalinamas darbuotojas nedelsdamas 

raštu pateiktų paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų. Apie raštiško reikalavimo paaiškinti ir apie 

paaiškinimo pateikimą ar nepateikimą pažymima Nušalinimo akte. 

9. Susipažinęs su Nušalinimo aktu, nušalintas darbuotojas akte pasirašo nurodydamas apie savo 

sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų. 

10. Apie nušalinimo darbuotojo atsisakymą susipažinti su Nušalinimo aktu ir pasirašyti, 

pažymima pačiame akte. 

11. Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu ar nepateikia paaiškinimo dėl jam pateiktų 

įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, direktoriaus paskirtas 

asmuo nedelsdamas surašo Siuntimą dėl asmens neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų (toliau – Siuntimas) (2 priedas), jį įteikia darbuotojui, kad nuvyktų į sveikatos priežiūros 

įstaigą atlikti medicininę apžiūrą. Siuntimo kopija prisegama prie Nušalinimo akto. 

12. Siuntimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų nustatymo surašomas ir į asmens sveikatos priežiūros įstaigą nušalintas darbuotojas 

pristatomas (nušalintas darbuotojas atvyksta) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo to laiko, 

kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias 

įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui. 

13. Jeigu nušalintas darbuotojas atsisako vykti į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicininės 

apžiūros atlikimo, apie tai pažymima Nušalinimo akte. 

14. Nušalinto darbuotojo savavališkas pasišalinimas iš Lopšelio-darželio arba atsisakymas 

pasirašyti Nušalinimo akte, rašyti paaiškinimą ar vykti į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicininės 

apžiūros traktuojamas kaip patvirtinimas, kad jis darbe yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką 

veikiančių medžiagų. 

15. Rekomenduojama, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą lydėtų 

Įgaliotas darbuotojas.  

16. Nušalintam darbuotojui atsisakant medicininės apžiūros, jam žodžiu paaiškinami tokio 

atsisakymo teisiniai padariniai (pvz., kaip drausminę atsakomybę sunkinanti aplinkybė).  

17. Medicininės apžiūros išlaidos atlyginamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452, patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų 

neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka ir terminais. 
18. Jeigu nušalinamas darbuotojas nesutinka pasirašyti Nušalinimo akto, Siuntimo arba atsisako 

vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, darbdavys turi teisę darbuotojo 

neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais ir 

kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustatytomis priemonėmis.  

19. Lopšelio-darželio Administracija, gavusi informaciją, kad darbuotojas pasirodė darbe 

apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, tą dieną jį nušalina nuo 

darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Direktoriaus paskirtas asmuo, surinktus dokumentus: raštišką reikalavimą darbuotojui 

pateikti paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką 

veikiančių medžiagų, darbuotojo raštišką paaiškinimą, Nušalinimo aktą, Siuntimą į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą dėl darbuotojo medicininės apžiūros, sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, perduoda 

Lopšelio-darželio direktoriui. 

21. Direktorius priima sprendimą dėl drausminės nuobaudos nušalintam darbuotojui (Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 3 dalies 2 punktas – atleidimas arba 

atsižvelgiant į darbuotojo prisipažinimą ir nuoširdu apgailestavimą dėl savo veiksmų, jo darbo 



rezultatus, netaiko 58 straipsnio 2 dalies 1 punkto, o skiria įspėjimą kartu nurodant atleidimo už ateityje 

pakartotiną pažeidimą pasekmę). 

22. Nušalinant darbuotoją dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių 

medžiagų, rekomenduojama vadovautis Neblaivių ir apsvaigusių nuo psichiką veikiančių medžiagų 

darbuotojų nušalinimo nuo darbo schema (3 priedas).  
___________________ 

 

PRITARTA                

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio įstaigos tarybos posėdžio                

2022 m. kovo 25  d. protokoliniu nutarimu                            

(protokolas Nr. ĮT-2)  

 

SUDERINTA 

 

Silva Šliožienė  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

profesinės sąjungos pirmininkė 

2022-03-25 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar 

apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašo 1 priedas 
 

NUŠALINIMO NUO DARBO 

DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ 

MEDŽIAGŲ AKTAS 

 

20___ m. __________ ____ d. Nr. ______ 

_____ val. ____min. 

 

 

Pagrindas_______________________________________________________________________ 
( tarnybinis pranešimas ar kita informacija) 

 

Darbuotojas_____________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

 

Pareigos________________________________________________________________________ 

 

Darbo vieta______________________________________________________________________ 

 

Nušalinimo terminas______________________________________________________________ 
(visai darbo dienai, likusiam tos dienos darbo laikui) 

 

 

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

 

Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas______________________________________________ 
(taip – T, ne – N) 

Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus, kt.)________________________  
(taip – T, ne – N) 

Nerišli kalba__________________________________________________________________ 
(taip – T, ne – N) 

Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena __________________________________________ 
(taip – T, ne – N) 

Kiti duomenys_________________________________________________________________ 

 

 

Nušalinamo darbuotojo paaiškinimas raštu: 
(užpildo nušalinamas darbuotojas arba pažymima, kad atsisakė jį pateikti)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Siuntimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 
(jeigu įstaigoje nebuvo galimybės atlikti neblaivumo tikrinimą / to padaryti objektyviai neįmanoma / įtariama, kad darbuotojas 

yra apsvaigęs) 

___________________________________________________________________________ 
(buvo išduotas – T, nebuvo išduotas – N) 



Nušalinimo aktą užpildė: 
 

__________________________             ________________          __________________________ 
                        (pareigos)                                                            (parašas)                                                 (vardas ir pavardė) 

 

Dalyvaujant: 
 

__________________________             ________________          __________________________ 
                     (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 ar apsvaigimo) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________ 
                          (parašas) 
____________________________ 
                  (vardas ir pavardė) 

 

____________________________ 
                     (data, laikas) 

 

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. 

Nušalinimo laikotarpiu darbo užmokestis pagrįstai nušalintam darbuotojui nėra mokamas. 

 

 

  



Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar 

apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašo 2 priedas 
 

 

KELMĖS ,,KŪLVERSTUKO” LOPŠELIS-DARŽELIS 
Biudžetinė įstaiga, A. Mackevičiaus g. 21, LT-86131 Kelmė, tel.+370 616 09 833, el. p. labas@kulverstuko.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190113365 

 

 

SIUNTIMAS 

DĖL ASMENS NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO 

 

20__ m. _________ ____d. Nr. _____ 

______val. _____min. 
 

Darbuotojas ____________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

_______________________________________________________________________________ 
(gimimo data) 

_______________________________________________________________________________ 
(darbo vieta) 

siunčiamas į ____________________________________________________________________ 
(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas) 

_______________________________________________________________________________ 

 

medicininei apžiūrai neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti. 

 

Siuntimo priežastis_______________________________________________________________ 
(įtarimas dėl asmens neblaivumo ar apsvaigimo) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Medicininės apžiūros išlaidos atlyginamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. 

nutarimu Nr. 452, patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) 

ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka ir terminais. 

 

__________________________                       __________                        ___________________ 
(darbdavio atstovo,                                                                              (parašas)                                                    (vardas, pavardė) 

kito įgalioto asmens pareigos)  

 

 

_______________________________________________________________________________ 
(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) 

 



Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar 

apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašo 3 priedas 

 

NEBLAIVIŲ IR APSVAIGUSIŲ NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ  

DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO SCHEMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 ar kt.  

 

 

NEBLAIVAUS AR APSVAIGUSIO 

DARBUOTOJO BUVIMO DARBE 

FAKTO FIKSAVIMAS: 

surašomas nušalinimo nuo darbo aktas 

(nurodomas pagrindas (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 NEPRIPAŽĮSTA, 

KAD YRA NEBLAIVUS AR 

APSVAIGĘS 

DARBDAVYS NUŠALINA 

DARBUOTOJĄ NUO DARBO, 

SURAŠYDAMAS  

NUŠALINIMO AKTĄ 

DARBUOTOJAS PRIPAŽĮSTA FAKTĄ, KAD 

YRA VARTOJĘS ALKOHOLĮ AR PSICHIKĄ 

VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

(pripažįsta, kad yra neblaivus ar apsvaigęs, 

pasirašo surašytame akte, pateikia paaiškinimus ir 

kt.) 

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) 

DARBDAVYS 

SIUNČIA 

DARBUOTOJĄ 

ATLIKTI 

MEDICININĖS 

APŽIŪROS 

(surašomas siuntimas 

dėl asmens 

neblaivumo 

(girtumo) ar 

apsvaigimo 

nustatymo) 

DARBUOTOJAS SUTINKA 

VYKTI MEDICININĖS 

APŽIŪROS ATLIKIMUI 

surašoma medicininės apžiūros 

akto išvada apie darbuotojo 

blaivumo būklę, nustačius 

neblaivumą, nurodomas laipsnis 

(lengvas, 0,41 ‰ – 1,5 ‰, vidutinis, 

1,51 ‰ – 2,5 ‰, sunkus > 2,5 ‰). 

DARBUOTOJAS ATSISAKO 

MEDICININĖS APŽIŪROS 

Neblaivumo ar apsvaigimo faktas 

įrodinėjamas kitomis priemonėmis 

(surašomas tarnybinis pranešimas ir 

kt.) 

POVEIKIO 

PRIEMONIŲ 

TAIKYMAS 

(sprendžiamas 

klausimas dėl 

tarnybinės 

(drausminės) 

atsakomybės  

taikymo) 

Tarnybinis pranešimas ar kita 

informacija 


