
PATVIRTINTA 

AB „Achema“ generalinio direktoriaus 

2017m. rugsėjo mėn. 20d.  

Įsakymu Nr.101V§3 

 

Priedas Nr.2 prie Rangos sutarties bendrųjų sąlygų  (BS)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AB “ACHEMA” DARBUOTOJŲ, KITŲ ASMENŲ, DIRBANČIŲ 

BENDROVĖSE, ESANČIOSE AB „ACHEMA“ TERITORIJOJE, 

NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO BŪSENOS NUSTATYMO, 

SULAIKYMO, PRISTATYMO MEDICININEI APŽIŪRAI IR 

DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO METODIKA 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonava 

2017 



 

AB “ACHEMA” DARBUOTOJŲ, KITŲ ASMENŲ, DIRBANČIŲ BENDROVĖSE, ESANČIOSE AB „ACHEMA“ 

TERITORIJOJE, NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO BŪSENOS NUSTATYMO, SULAIKYMO, PRISTATYMO MEDICININEI 

APŽIŪRAI IR DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO METODIKA 

       

 2 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Ši metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Narkologinės priežiūros įstatymu Nr. VIII-156 (1997-03-25), Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 2006-06-20 įsakymu Nr. V-505 “Dėl medicininės apžiūros neblaivumui 

(girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens 

būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo”, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-05-07 

įsakymu Nr. V-132 „Dėl nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką 

veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, akcinės bendrovės “Achema” darbo 

tvarkos taisyklėmis su vėlesniais  pakeitimais ir papildymais, Koncerno "Achemos grupė" generalinio 

direktoriaus 2016-03-07 nurodymu Nr. 1629-2016-14 "Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

užtikrinimo". 

1.2. Ši metodika nustato AB “Achema” darbuotojų, rangovinių organizacijų darbuotojų, 

atliekančių darbus bendrovės objektuose ir esančių AB „Achema“ teritorijoje, kitų UAB “Koncernui 

“ACHEMOS GRUPĖ” priklausančių bendrovių darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo būsenos, 

sulaikymo, pristatymo medicininei apžiūrai ir dokumentų įforminimo tvarką. 

1.3. Neblaiviais laikyti darbuotojus, kurių alkoholio koncentracija biologinėse organizmo 

terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose –  viršija 0 

promilių. Maksimali leistina alkoholio koncentracija tikrinamų asmenų biologinėse organizmo terpėse 

– 0 promilių, kurios viršijimas rodo alkoholio vartojimo faktą. 

1.4. Darbuotojui atsisakius tikrintis blaivumą arba vykti/ nenuvykus savo iniciatyva į 

Akcinės bendrovės “Achema” filialą „Achemos poliklinika“ (ar į kitą asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą) medicininei apžiūrai dėl neblaivumo nustatymo ir/ar nepateikus iš Poliklinikos dokumento, 

įrodančio blaivumą, galioja surašytas aktas, nurodantis neblaivumo požymius ar/ir alkotesterių 

parodymus, arba fiksuojantis atsisakymą tikrintis blaivumą.  

 1.5. Metodikoje naudojamos šios sąvokos: 

1.5.1. Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs – iš 

burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena; nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai; ar gali 

eiti tiesia linija – “pėda po pėdos”, ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir 

užsimerkęs). Esant šiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė. 

1.5.2. Apsvaigimas – asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia 

pavartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios 

medžiagos), išskyrus etilo, metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholį (toliau vadinama – 

alkoholis); 

1.5.3. Neblaivumas – asmens, apsvaigusio nuo alkoholio, būsena, kai alkoholio koncentracija 

biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo 

skysčiuose viršija šios metodikos 1.3 punkte nustatytą maksimalią leistiną normą. 

15.4. Alkoholis – etilo, metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholiai, taip pat produktai, 

kurių sudėtyje yra šių alkoholių; 

1.5.5. Svaigiosios medžiagos – narkotinės priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios 

medžiagos, išskyrus alkoholį; 

1.5.6. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių 

medžiagų nustatyti (toliau vadinama – medicininė apžiūra) – specialių žinių ir reikiamą kvalifikaciją 

turinčių visų rūšių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų (toliau 

vadinama – medicinos specialistai), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti 

medicininę apžiūrą,  pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką, suderintą su vidaus 

reikalų ministru, atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar asmuo yra neblaivus (girtas) arba apsvaigęs. 

1.5.7. Medicinos specialistas – specialių žinių ir reikiamą kvalifikaciją turintis visų rūšių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistas, kuriam teisės aktų 

nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti medicininę apžiūrą. 
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 1.5.8. Darbdavio atstovas – administracijos pareigūnas, kuris pagal kompetenciją turi teisę 

duoti privalomus vykdyti nurodymus sau pavaldiems darbuotojams; 

1.5.9. Padalinio vadovas – administracijos atstovas, kuriam darbdavys pavedė vadovauti 

įmonės struktūriniam padaliniui ir šiame padalinyje įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 

1.5.10. Biologinė organizmo terpė – nustatyta tvarka ir sąlygomis iš asmens paimtas iškvėptas 

oras, kraujas, šlapimas, seilės ar kiti organizmo skysčių pavyzdžiai, kurių reikia norint laboratoriškai 

nustatyti alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų pavartojimą ir jų kiekį organizme; 

15.11. AB „Achema“ teritorija – AB „Achema“ teritorija, apibrėžta schemoje (priedas Nr.1); 

1.5.12. Saugos tarnyba – UAB „Budrus sakalas“ Jonavos regiono padalinys; 

1.5.13. Saugos tarnybos darbuotojas – UAB “Budrus sakalas” Jonavos regiono padalinio 

darbuotojas; 

1.5.14. Bendrovė – AB „Achema“, bendrovės, esančios, atliekančios darbus AB „Achema“ 

teritorijoje; 

1.5.15. Asmuo – AB „Achema“ darbuotojas, kitų bendrovių, esančių, atliekančių darbus AB 

„Achema“ teritorijoje,  darbuotojas. 

  

2. SULAIKYMO, PRISTATYMO MEDICININEI APŽIŪRAI IR DOKUMENTŲ 

ĮFORMINIMO TVARKA 

 

2.1. Teisę pasiųsti arba pristatyti darbuotojus, įtariamus neblaivumu ar apsvaigimu, į AB 

„Achema“ filialą „Achemos“ poliklinika ar į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – 

Poliklinika) turi Darbdavio atstovai, Bendrovės padalinių vadovai, Saugos tarnybos darbuotojai. 

 Bendrovėje ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuojami netikėti patikrinimai darbuotojų 

neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti. Patikrinimuose padaliniuose dalyvauja Darbdavio atstovai ir 

Saugos tarnybos darbuotojai, o bendrovės įėjimo/išėjimo kontrolės postuose netikėtus patikrinimus 

vykdo saugos tarnybos darbuotojai bendrovės ir UAB „Budrus sakalas“  nustatyta tvarka.  

Stacionarių alkotesterių įrengimo vietose aiškiai matomoje vietoje iškabintos pagrindinės 

alkotesterių naudojimo taisyklės,  nurodytas naudojamo alkotesterio matavimo tikslumas. Darbuotojui 

pageidaujant, sudaroma galimybė susipažinti su neblaivumui nustatyti naudojamo techninio prietaiso 

Patikros sertifikatu ir jame aprašytais jame techniniais duomenimis  (Patikros sertifikato galiojimo 

terminas, matavimo ribos, tikslumas, išvada dėl prietaiso tinkamumo naudoti  ir kt.). Patikrinimų metu 

naudojant techninius prietaisus, rezultatas fiksuojamas įvertinant prietaiso tikslumą.  

 

Darbuotojas, kuriam nustatomas daugiau nei 0 promilių neblaivumas, turi teisę savo 

iniciatyva ir savo sąskaita kreiptis į Polikliniką pakartotiniam patikrinimui (alkotesteriu ir/ arba 

tiriamųjų medžiagų (kraujo/šlapimo) ištyrimui. Poliklinikos medicinos specialistas, atlikęs matavimus 

alkotesteriu, nedelsiant darbuotojui išduoda pažymą (filialo "Achemos" poliklinika pavyzdinė 

pažymos forma - priedas Nr.2), kurioje nurodo alkotesterio parodymus. Darbuotojas privalo pažymą 

pristatyti Saugos tarnybai arba personalo ir bendrųjų reikalų direktoriui ne vėliau nei per valandą.  Jei 

darbuotojas ne vėliau kaip vieną valandą savo iniciatyva kreipiasi į Polikliniką tiriamųjų medžiagų 

(kraujo/šlapimo) ištyrimui, jis dokumentą su Valstybinės teismo medicinos instituto toksikologijos 

laboratorijos specialisto išvada dėl alkoholio buvimo/nebuvimokraujyje/šlapime privalo Personalo ir 

bendrųjų reikalų direktoriui ar padalinio vadovui pristatyti nedelsiant, gavus šį dokumentą. Jeigu 

nustatoma 0 promilių, darbuotojas laikomas blaiviu. Tokiu atveju darbuotojas nuo darbo 

nenušalinamas, drausminė atsakomybė jam netaikoma.   

 

   

2.2. Bendrovės padalinio vadovas, įtaręs, kad darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs nuo 

narkotinių ar toksinių medžiagų, neleidžia tą dieną (pamainą)  jam dirbti,  dalyvaujant ne mažiau kaip 
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dviem Bendrovės darbuotojams surašo Nušalinimo nuo darbo  dėl neblaivumo (girtumo) ar 

apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (toliau- Nušalinimo aktas),  nušalina darbuotoją 

nuo darbo, apie tai nedelsiant praneša Saugos tarnybai. Surašant Nušalinimo aktą, privaloma 

vadovautis forma, numatyta šios metodikos priede Nr.3A.  

Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių ar 

toksinių medžiagų procedūrą įvertinti: 

2.2.1. požymius, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo 

psichiką veikiančių medžiagų: 

-iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, 

-neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai), 

-nerišli kalba, 

-nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena, 

- kitus požymius; 

2.2.2. ar darbuotojas galimai neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų yra: 

-darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas, 

-darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos 

tvarkos), 

-ar apsvaigimo nesukėlė Bendrovėje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos 

veiksnių, nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis. 

 

Įvertinus 2.2 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam įtarimui, kad darbuotojas yra 

neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant surašomas Nušalinimo aktas.  

Susipažinus su Nušalinimo aktu, nušalinamam darbuotojui pasiūloma jame pasirašyti nurodant apie 

savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medžiagų. Apie nušalinamo darbuotojo atsisakymą susipažinti su Nušalinimo aktu 

ir pasirašyti pažymima pačiame Nušalinimo akte.  

Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu ( apie tai pažymima Nušalinimo akte ar nepasirašo 

Nušalinimo akto), padalinio vadovas (darbuotojui sutinkant)  siunčia nušalinamą nuo darbo 

darbuotoją į Polikliniką medicininei apžiūrai. Tokiu atveju padalinio vadovas užpildo siuntimą 

(priedas Nr.4) ir pristato darbuotoją į Polikliniką medicininei apžiūrai arba iškviečia Saugos tarnybos 

darbuotojus, kurie įformina siuntimą ir pristato nušalinamą darbuotoją į Polikliniką medicininei 

apžiūrai .  

Jeigu nuo darbo nušalintas darbuotojas atsisako medicininės apžiūros atlikimo, apie tai 

pažymima Nušalinimo akte. Tokiu atveju padalinio vadovas paaiškina  nušalintam darbuotojui, kad per 

vieną valandą  nuo atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą momento nušalintas darbuotojas turi teisę 

pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašyti darbuotojo lėšomis atlikti 

medicininę apžiūrą.  

 

2.3. Saugos tarnybos darbuotojas pagal 2.2.1 punkte nurodytus požymius,  apibūdinančius 

neblaivumo ar  apsvaigimo būseną, asmenį, įeinantį, išeinantį, įvažiuojantį, išvažiuojantį pro 

kontrolės postą arba esantį Bendrovės teritorijoje, sulaiko, jam paaiškina įtarimo priežastį, paima 

leidimą ir palydi į Polikliniką medicininei apžiūrai atlikti. Saugos tarnybos darbuotojas, vykdant p. 2.1. 

nurodytus patikrinimus darbuotojų blaivumui nustatyti, naudoja technines priemones – stacionarius 

arba mobilius metrologiškai patikrintus alkotesterius. Šių priemonių parodymams esant daugiau nei 0 

promilių, asmuo laikomas įtariamu vartojus alkoholį.   

 

2.4. Apie asmens, įtariamo neblaivumu ar apsvaigimu, sulaikymą Saugos tarnybos 

darbuotojas nedelsiant telefonu informuoja AB „Achema“ vyriausiąjį dispečerį; jei asmuo yra 

rangovinės įmonės darbuotojas – pagal galimybes informuoja tos Bendrovės vadovą su kuria sudaryta 
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sutartis. Bendrovės padalinio vadovas arba įgaliotas asmuo, gavęs informaciją iš vyr. dispečerio, 

praneša Saugos tarnybos darbuotojams ar atvyks į Polikliniką dalyvauti atliekant medicininę apžiūrą. 

2.5. Jeigu asmuo įtariamas neblaivumu arba apsvaigimu atsisako vykti į Polikliniką 

medicininei apžiūrai, Saugos tarnybos darbuotojas į įvykio vietą iškviečia du Saugos tarnybos 

darbuotojus ir jiems dalyvaujant, įvykio vietoje surašo aktą neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui 

nustatyti (priedas Nr.3). Jame pasirašo visi dalyvaujantys darbuotojai. Su aktu supažindinamas 

atsisakęs vykti į polikliniką  atlikti medicininę apžiūrą asmuo. Apie Atsisakymą vykti į Polikliniką 

atlikti medicininę apžiūrą, atsisakymą  susipažinti su aktu  Saugos tarnybos darbuotojas pažymi 

pačiame akte. Apie asmens sulaikymą dėl neblaivumo  ar apsvaigimo, apie atsisakymą vykti į 

polikliniką pranešama jo vadovui, asmuo išvedamas iš AB „Achema“ teritorijos. 

 

2.6. Saugos tarnybos darbuotojas, pristatydamas asmenį medicininei apžiūrai atlikti, Medicinos 

specialistui pristato siuntimą (priedas Nr. 4), kuris prilygsta prašymui atlikti paslaugą. 

Jeigu asmuo, pristačius jį į Polikliniką,  atsisako atlikti medicininę apžiūrą, surašomas 

nustatytos formos aktas (priedas Nr.3), jame pasirašo Saugos tarnybos darbuotojai ir kiti dalyvaujantys 

surašant aktą. Su aktu supažindinamas atsisakęs atlikti medicininę apžiūrą asmuo. Apie Atsisakymą 

atlikti medicininę apžiūrą, atsisakymą  susipažinti su aktu  Saugos tarnybos darbuotojas pažymi 

pačiame akte.  

 

2.7. Po medicininės apžiūros atlikimo Poliklinikoje saugos tarnybos darbuotojas  UAB „Budrus 

sakalas“ Jonavos regiono padalinio vadovams pristato šiuos dokumentus: 

2.7.1. Tarnybinį pranešimą ( priedas Nr.5); 

2.7.2. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktą, forma Nr. 

155-1/a (priedas Nr.7); arba surašytą aktą (priedas Nr.3). 

 

2.8. Jeigu iš darbuotojo paimtas leidimas (priedas Nr.6), Saugos tarnybos darbuotojas po 

bendros asmens būklės įvertinimo arba akto (priedas Nr.3) surašymo, darbuotojo leidimą nedelsiant 

perduoda Saugos tarnybos leidimų biuro darbuotojui.  

 

2.9. Saugos tarnyba apie neblaivumo ar apsvaigimo fakto nustatymą raštu informuoja AB 

„Achema“ personalo ir bendrųjų reikalų direktorių bei asmens padalinio vadovą ar Bendrovės vadovą 

(priedas Nr.8), pateikia tinkamai įformintus, nusižengimą patvirtinančius dokumentus.  

 

2.10. Nustačius, kad neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar kt. svaigiųjų medžiagų 

darbuotojas iš rangovinės organizacijos, apie tai informuoja AB „Achema“ personalo ir bendrųjų 

reikalų direktorių bei Bendrovės, su  kuria rangovinė organizacija yra sudariusi sutartį, vadovą, prideda 

tinkamai įformintus nusižengimą patvirtinančius dokumentus.  

 

 

3. MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKA 

 

3.1. Medicininei apžiūrai atlikti saugos tarnybos darbuotojas siunčia visus neblaivumu 

įtariamus asmenis, išskyrus einančius į darbą AB "Achema" darbuotojus, kuriems stacionariais 

arba nešiojamais alkotesteriais praėjimo poste nustatomas daugiau nei 0 promilių neblaivumas.  

 Saugos tarnybos darbuotojai, einančiam į darbą AB "Achema" darbuotojui, 

praėjimo poste alkotesteriu nustatę daugiau nei 0 promilių neblaivumą, surašo AB „Achema“ 

darbuotojų patikrinimo praėjimo postuose neblaivumui (girtumui) nustatyti aktą,  nedelsiant 

praneša apie tai bendrovės vyriausiajam dispečeriui ir informuoja darbuotoją, kad pats 

darbuotojas  savo iniciatyva ir sąskaita turi teisę kreiptis į Polikliniką kartotinam patikrinimui  

kaip nurodyta šios metodikos 2.1 p.   
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3.2. Saugos tarnybos darbuotojas, pristatydamas asmenį medicininei apžiūrai, pateikia 

Medicinos specialistui siuntimą (priedas Nr.4).  

3.3. Siuntime, kurį pildo saugos tarnybos darbuotojas, privaloma nurodyti: 

3.3.1. Pristatančio į asmens sveikatos priežiūros įstaigą saugos tarnybos atstovo, darbdavio 

atstovo arba kito asmens vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje dirba pavadinimą, adresą ir 

kodą. 

3.3.2. Siunčiamojo asmens vardą, pavardę ir gimimo datą. 

3.3.3. Siuntimo priežastį (įrašyti bendros asmens būklės vertinimą). 

3.3.4. Pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes). 

3.4. Jeigu patalpoje tuo metu yra pacientų, kuriems atliekamos procedūros, Saugos tarnybos 

darbuotojas privalo palaukti kol medicinos specialistas užbaigs pacientui pradėtas procedūras.  

3.5. Patalpoje, kurioje atliekamas tyrimas, negali būti kitų asmenų, išskyrus tikrinamąjį asmenį, 

medicinos personalo darbuotoją, Saugos tarnybos darbuotojus. Patalpoje taip pat gali būti tikrinamojo 

asmens padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo (jų pageidavimu).  

3.6. Medicininę apžiūrą sudaro: 

3.6.1. Bendras asmens būklės vertinimas. 

3.6.2. Tiriamųjų medžiagų paėmimas. 

3.6.3. Tiriamųjų medžiagų ištyrimas. 

3.6.4. Išvados formulavimas. 

3.7. Medicininę apžiūrą atlieka: 

3.7.1. Bendrą asmens būklės vertinimą – gydytojai. 

3.7.2. Tiriamųjų medžiagų paėmimą – slaugytojai Poliklinikos vyriausiojo gydytojo nustatyta 

tvarka. 

3.7.3. Tiriamųjų medžiagų ištyrimą – Valstybinės teismo medicinos instituto toksikologijos 

laboratorijos teismo medicinos ekspertai. Pavyzdys – priedas Nr. 11. 

3.8. Bendras asmens būklės vertinimas pradedamas ne vėliau kaip per 1 valandą nuo asmens 

atvykimo į Polikliniką.  

3.9. Poliklinikoje medicininė apžiūra atliekama darbo dienomis Poliklinikai nustatytomis darbo 

valandomis nuo 8
00

 iki 16
00

. Kitomis valandomis Saugos tarnybos darbuotojai asmenį medicininei 

apžiūrai pristato į Jonavos ligoninės priėmimo skyrių. 

3.10. Gydytojas, vertindamas bendrą asmens būklę (išvaizdą, odą, gleivines, kvėpavimo dažnį 

ir pobūdį, širdies susitraukimų dažnį, arterinį kraujospūdį, eiseną, stovėseną, judesių tikslumą, vokų, 

liežuvio ir pirštų virpėjimą, vyzdžius bei kt.), užpildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir 

atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2001, Nr. 31-1042) patvirtintą formą Nr. 155-1/a 

„Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ir apsvaigimui nustatyti aktas“ (toliau vadinama – 

medicininės apžiūros aktas), išskyrus skiltis „Tyrimo rezultatas“, „Išvada“ ir „Tiriamojo įrašas ranka 

apie susipažinimą su išvada, sutikimas / nesutikimas su išvada“. 

3.11. Tiriamųjų medžiagų (kraujo ir / ar šlapimo) paėmimas alkoholio kiekiui nustatyti: 

3.11.1. Atsakingas slaugytojas asmeniui, atvykus į polikliniką, prieš gydytojo vertinimą 

gydytojo nurodymu paima kraujo ir/ar šlapimo. 

3.11.2. Tiriamosios medžiagos paėmimą, antspaudavimą, pateikimą toksikologijos laboratorijai 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006-06-20 įsakymo Nr. V-505 

“Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų 

nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo” 8 punktas. 

3.11.3. Siųsdamas tiriamąsias medžiagas į toksikologijos laboratoriją, gydytojas ar slaugytojas 

užpildo du Biologinės terpės siuntimo egzempliorius, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 

apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (formą Nr. 179-2/a). Priedas Nr. 9. 
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3.11.4. Siuntimą pasirašo gydytojas ir slaugytojas. Kai tiriamasis pristatomas Saugos tarnybos 

darbuotojo, padalinio vadovo arba kito įgalioto asmens, siuntimą pasirašo ir šis asmuo. 

3.11.5. Tiriamosios medžiagos į toksikologijos laboratoriją, pristatomos ne vėliau kaip per dvi 

darbo dienas po jų paėmimo. 

3.12. Greitos tyrimo priemonės (testai) gali būti taikomos tik kaip pradinis metodas. 

3.13. Išvados formulavimas: 

3.13.1. Gavęs atsakymą iš toksikologijos laboratorijos, Poliklinikos gydytojas užpildo 

Medicininės apžiūros akto skiltis „Tyrimo rezultatas“ ir „Išvada“. 

3.13.2. Skiltyje „Tyrimo rezultatas“ įrašomi konkretūs laboratorinių tyrimų duomenys. 

3.13.3. Skiltyje „Išvada“ nurodomas alkoholio kiekis promilėmis. Jei tyrimas atliekamas ne 

"Achemos" poliklinikoje, pagrindas asmens blaivumui (neblaivumui) nustatyti yra skiltyje "Tyrimo 

rezultatas" nurodytas alkoholio kiekis promilėmis. 

 3.14. Kiekvienas medicininės apžiūros atvejis Poliklinikoje (ligoninėje) registruojamas 

specialiame žurnale. Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti, įrišti ir paženklinti Poliklinikos (ligoninės) 

antspaudu. Žurnale įrašomas eilės numeris, tiriamojo vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji 

vieta, darbovietė, pareigos, turimo asmens dokumento numeris, jei asmuo turi siuntimą, – kas, kada ir 

kodėl siuntė išsitirti, pareigūno vardas, pavardė, pareigos (asmens pažymėjimo numeris), taip pat 

siuntimo data ir laikas minučių tikslumu, medicininės apžiūros data ir laikas minučių tikslumu, 

alkotesterio pūtimo laikas ir rodmenys, išvada ir gydytojo ar slaugytojo antspaudas ir parašas. 

3.14.1. Žurnalas saugomas Poliklinikos medicininiame punkte arba ligoninės priėmimo 

skyriuje.  

3.14.2. Žurnale šalia tyrimo duomenų papildomai įrašomas medžiagos tyrimui siuntimo 

numeris, data ir medžiagos paėmimo bei išsiuntimo laikas, tyrimo rezultatų gavimas, taip pat paimtos 

tyrimui medžiagos pavadinimas, jos kiekis, dezinfekavimo būdas, konservantai, stabilizatoriai ir kt., 

ieškoma medžiaga, medicinos specialisto, paėmusio medžiagą tyrimui, vardas, pavardė ir dokumento 

numeris. 

 3.15. Medicininės apžiūros aktas tvirtinamas gydytojo parašu ir asmeniniu spaudu. 

Medicininės apžiūros aktas turi turėti numerį, būti patvirtintas poliklinikos antspaudu, jame negali būti 

trumpinimų ir braukymų. 

3.16. Medicininės apžiūros aktas pildomas dviem arba trimis egzemplioriais:  

3.16.1. Kai asmuo į polikliniką atvyksta pats arba pristatomas Saugos tarnybos arba Padalinio 

vadovo siuntimu, vienas Medicininės apžiūros akto egzempliorius pateikiamas siuntusiai įstaigai, kitas 

kartu su siuntimu lieka Poliklinikai, trečiasis atiduodamas asmeniui, kurio medicininė apžiūra buvo 

atliekama; 

3.16.2. Kai asmuo į Polikliniką kreipiasi savo iniciatyva, vienas egzempliorius atiduodamas 

asmeniui, kitas – lieka poliklinikoje. 

3.17. Medicininės apžiūros aktas siuntusių įstaigų atstovams arba asmenims, kurių medicininė 

apžiūra buvo atlikta, išduodamas tik užpildytas. Asmuo, kurio medicininė apžiūra atlikta, su išvada 

supažindinamas pasirašytinai pagal skiltyje „Tiriamojo įrašas ranka apie susipažinimą su išvada, 

sutikimas / nesutikimas su išvada“ nurodytus davinius. Jeigu tiriamasis atsisako, tai pažymima akte ir 

patvirtinama dviejų liudytojų parašais. 

3.18. Kai tiriamojo sveikatos būklė yra sunki dėl patirtų sužalojimų ar kitų priežasčių, bendras 

asmens būklės vertinimas neatliekamas, paimamas ir ištiriamas tiriamojo kraujas ir/ar šlapimas, o 

gautas toksikologijos laboratorijos atsakymas arba jo kopija pateikiamas siuntusiai įstaigai. 

3.19. Jeigu tiriant asmenį paaiškėja, kad klinikiniai požymiai yra panašūs į apsvaigimo 

požymius ir kilę dėl psichosomatinių susirgimų, medicinos specialistas, atliekantis medicininę apžiūrą, 

sprendžia apie asmens darbingumą ir medicininės pagalbos būtinybę. Esant būtinybei išrašomas 

siuntimas (priedas Nr. 10) ir asmuo Saugos tarnybos transportu pristatomas į Jonavos ligoninės 

priėmimo skyrių.  
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3.20. Jeigu asmeniui neleista dirbti dėl psichosomatinių susirgimų ir jį reikia vežti į ligoninę, 

tačiau jis yra agresyvus ir kelia realią grėsmę sau ir aplinkiniams asmenims, Poliklinikos budintis 

Medicinos specialistas turi teisę prašyti UAB “Budrus sakalas” JRP pamainos vyresnįjį saugos 

darbuotoją skirti Saugos tarnybos darbuotoją palydai. 

3.21. Medicinos specialistas turi teisę nutraukti medicininę apžiūrą, jeigu jos metu į medicinos 

darbuotoją skubios pagalbos kreipiasi asmuo  arba gaunamas iškvietimas suteikti skubią pagalbą 

įvykio vietoje. Medicinos darbuotojas informuoja apie numatomą užtrukti laiką, o Saugos tarnybos 

darbuotojas ar darbdavio atstovas sprendžia dėl būtinybės tęsti medicininę apžiūrą praėjus nurodytam 

laikui arba kreipimąsi į kitą medicinos įstaigą dėl  medicininės apžiūros. 

3.22. Jeigu medicininė apžiūra nutraukiama, Medicinos specialistas Medicininės apžiūros 

neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte ir Asmenų alkoholinio arba narkotinio apsvaigimo 

būsenos nustatymo registravimo žurnale žymi apžiūros nutraukimo laiką ir priežastis. Medicinos 

specialistas privalo tai atžymėti ambulatorinių ligonių priėmimo registravimo knygoje. 

 

 

4. ASMENS, KURIS ĮTARIAMAS NEBLAIVUMU (GIRTUMU) AR APSVAIGIMU, 

TEISĖS 

 

4.Asmuo, kuris įtariamas neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu, turi teisę: 

4.1. Atsisakyti vykti į Polikliniką medicininei apžiūrai. 

4.2. Kreiptis savo iniciatyva į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą  per vieną 

valandą, kad būtų atlikta medicininė apžiūra dėl neblaivumo (girtumo) apsvaigimo nustatymo, tuo 

atveju, kai jam surašytas aktas neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatyti arba Nušalinimo aktas. 

4.3. Kreiptis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą kartotinei medicininei apžiūrai  dėl 

neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo ne vėliau kaip per vieną valandą nuo pirmosios medicininės 

apžiūros pabaigos. 

 

5. SAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJO TEISĖS 

 

5.1. Apsaugos darbuotojas turi teisę panaudoti fizinę prievartą ir specialiąsias priemones LR 

Asmens ir turto saugos įstatymo (Nr.IX-2327, 2004-07-08, V.Ž.116-4317,2004m.) 16 straipsnyje 

nurodytais atvejais: 

5.1.1. Atremdamas pasikėsinimą, gręsiantį jo sveikatai ar gyvybei, taip pat pasikėsinimą, 

kuriuo siekiama atimti iš jo specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą; 

5.1.2. Sulaikydamas įtariamą teisės pažeidėją, jei šis aktyviais veiksmais vengia sulaikymo.  

 

 

 

 

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Už visų šioje metodikoje nurodytų veiksmų atlikimą AB „Achema“  ir kitos jos teritorijoje 

esančios Bendrovės su Saugos tarnyba atsiskaito remiantis bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose 

tarp Saugos tarnybos ir atitinkamos bendrovės, nustatyta tvarka. 

6.2. UAB „Budrus sakalas“ Jonavos regiono padalinio direktorius, AB „Achema“ padalinių 

vadovai, jos teritorijoje esančių Bendrovių vadovai privalo supažindinti su šia metodika visus jų 

pavaldume esančius darbuotojus,  taip pat rangovinių organizacijų vadovus ir kitus asmenis, 

atliekančius darbus AB „Achema“ teritorijoje. 

6.3. Ši metodika įsigalioja nuo 2017-03-20. 
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Nuo šios metodikos įsigaliojimo dienos netenka galios 2016-05-31 patvirtinta "AB "Achema" 

darbuotojų, kitų asmenų, dirbančių bendrovėse, esančiose AB "Achema" teritorijoje, neblaivumo ar 

apsvaigimo būsenos nustatymo, sulaikymo, pristatymo medicininei apžiūrai ir dokumentų įforminimo 

metodika". 

 

 

AB “Achema” filialo “Achemos“ poliklinika  

vyriausiasis gydytojas                 Vidmantas Januškevičius 

 

UAB “Budrus sakalas”  

Jonavos regiono padalinio direktorius         Vytautas Narkauskas 

 

AB „Achema“ personalo ir bendrųjų reikalų direktorius                                          Gitenis Subačius 

 

SUDERINTA: 

 

AB “Achema” juriskonsultė                                                                                  Violeta Trimonienė 
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PRIEDAS NR.1 

 

AB „Achema“ teritorija 
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PRIEDAS NR.2 

 

 

AB ACHEMOS FILIALAS 

ACHEMOS POLIKLINIKA 

 

BLAIVUMO TIKRINIMO PAŽYMA NR.________ 

 

Data: 20__m. ___________________mėn.__d. 

 

Laikas: __________val.________min. 

 

 

_____________________________________________ 
Vardas, pavardė 

 

_____________________________________________ 
Padalinys 

 

 

Alkotesterio parodymas:___________‰ 

 

 

_____________________________________________ 
Poliklinikos darbuotojo, atlikusio matavimą, spaudas ir parašas 

 

A.V. 
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PRIEDAS NR.3 

 

UAB “Budrus sakalas” 

Saugos tarnybos 

_____________ regiono padalinys 

AKTAS 

NEBLAIVUMUI (GIRTUMUI) AR APSVAIGIMUI NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ 

NUSTATYTI 

_____________________________________ 
(akto surašymo vieta ir data, laikas) 

 

Mes:  _________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, pareigos, darbovietė) 

 _________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, pareigos, darbovietė) 

 _________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, pareigos, darbovietė) 

 

Surašėme šį aktą apie tai, kad _______________________________________________________  
(asmens vardas, pavardė, pareigos, darbovietė) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
(pažeidimo padarymo vieta, laikas, pažeidimo esmė, neblaivumo (girtumo), apsvaigimo požymiai) 

PARAŠAI: 

 ______________________________  ______________ 
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 ______________________________  ______________ 
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 ______________________________  ______________ 
 (vardas, pavardė)  (parašas) 

 

Darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su aktu:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(susipažinau ir sutinku/nesutinku ) 

 

______________________________________________________ 

Parašas, vardas, pavardė, data 

 

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su Aktu  neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo 

psichiką veikiančių medžiagų nustatyti* 

______________________________________________________________________________ 
(pareigos)                                                   (parašas)                      (vardas ir pavardė)   

______________________________________________________________________________ 

(pareigos)                                                    (parašas)                     (vardas ir pavardė)  

______________________________________________________________________________ 

(pareigos)                                                    (parašas)                     (vardas ir pavardė) 

*Pildoma, jei darbuotojas atsisako susipažinti su Aktu.  
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      PRIEDAS Nr.3A 
 

 

......................................................... 

          (įmonės,  pavadinimas) 

                                 

                      NUŠALINIMO NUO DARBO 

  DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ 

                          MEDŽIAGŲ AKTAS 

                                 

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

                                 

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

                                 

        ................................................ 

                        (surašymo vieta) 

 

 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)                         | 

                                                           +----+ 

 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                                       |    | 
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-----------------------------------------------------------+----+ 

                     (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. 
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PRIEDAS NR.4 

 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
(pristatančio į asmens sveikatos priežiūros įstaigą saugos tarnybos atstovo, darbdavio atstovo arba kito asmens vardas, pavardė, pareigos, 

taip pat įstaigos, kurioje dirba pavadinimas, adresas ir kodas) 

 

 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
  (Asmens sveikatos priežiūros, į kurią siunčiamas darbuotojas atlikti medicininės apžiūros,  

                                                pavadinimas, adresas, kodas) 

SIUNTIMAS 

____________  
            (data) 

 

 

20_ metų  _____________ mėnesį ______ dieną, ________________________________________  
       (siunčiamojo asmens vardas, pavardė, gimimo data) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
(Siuntimo priežastis (įrašyti bendros asmens būklės vertinimą), aplinkybes kuriomis buvo sulaikytas) 

 

 _________________________________________________________________________________  
(pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data ir tikslus laikas (valanda ir minutės)) 

 

 

Pristatyta(s) dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo 

 

 _____________________________________________________________________  
   (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 

Sulaikyto darbuotojo vadovą informavo: 

_____________________________________________________________________  
   (pareigos, parašas, vardas, pavardė) 
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PRIEDAS NR.5 

 

UAB “BUDRUS SAKALAS”  

SAUGOS TARNYBA 

 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS 

20 __ m. ________ mėn. ___ d. 

 

20__ m. _____________ mėn. ____ d. _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(kas, kur kada, kokiomis aplinkybėmis įvykdė numatomą pažeidimą) 

 

___________________  ___________________  _________________________ 
(parašas)  (data)  (vardas, pavardė) 
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PRIEDAS NR.6 

 

Leidimų pavyzdžiai: 
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PRIEDAS NR.7 (A PUSĖ) 

 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Forma  Nr.155-1/a 

 Patvirtinta  

titulinis įstaigos spaudas,  adresas,  telefonas 

MEDICININĖS   APŽIŪROS   NEBLAIVUMUI,  

GIRTUMUI  AR   APSVAIGIMUI  NUSTATYTI  AKTAS   Nr.   

sveikatos apsaugos ministro 
2000 03 01 įsakymu Nr.117 

 

Atvykimo laikas   _ _ _ _  _ _  _ _   _ _: _ _   ________________________________________________________________________ 
                                                         data                    val.     min.                                               patalpa, kurioje atlikta apžiūra 

Kas siuntė į apžiūrą_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  pareigos, vardas, pavardė 

 Siuntimo priežastis ____________________________________________________________________________________________ 
                         eismo, darbo saugos arba teisės  pažeidimas įtariant neblaivumą arba narkotikų vartojimą - Z04.0, autoavarija - Z04.1,    

__________________________________________________________________________________ 
nelaimingas įvykis darbe - Z04.2,  kitoks nelaimingas įvykis - Z04.3,                                                   tikslus įvykio (įtarimo, sulaikymo)  laikas 

_________________________________________________________________________________   kodas_____________________ 
prašo apžiūros savo iniciatyva arba nesutinka su ankstesne apžiūra (nurodyti jos laiką ir vietą) - Z04.8 

Apžiūros pradžia  _ _  _ _  _ _   _ _: _ _   

Apžiūrėjo____________________________________________________________________________________________________ 

pareigos, vardas,  PAVARDĖ (didž. spausdint. raidėmis), specialybė                                                                                                                 

___________________ _________________________ AK  
tiriamojo vardas,                                          PAVARDĖ (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)                                             gimimo  data 

Asmens dokumentas ___________________________________________________________________________________________ 
 jo nesant - ypatingos žymės asmeniui identifikuoti 

Adresas _____________________________________________________________________________________________________ 

1.Tiriamojo išvaizda, laikysena ___________________________________________________________________________________ 
 apytikris ūgis, svoris, sudėjimas, rūbai, sužalojimai 

__________________________________________________________________________________ 

2. Oda, gleivinės ___________________________________________________________________  
veido, odenų, liežuvio pabalimas, paraudimas, seilėtekis, apnašos, prakaitavimas, ašarojimas, slogavimas, čiaudėjimas, “žąsies oda” 

__________________________________________________________________________________ 
3. Kvėpavimas ________________________________________________________________________________________________ 
 paviršutinis, sulėtėjęs, padažnėjęs, k./min., kosulys;  atlikti pirmą iškvepiamo oro tyrimą 

4. Pulsas _____ k./min. __________________________________ ,  arterinis kraujospūdis ____________________________________ 
                                                                                ritmiškumas        

5. Eisena  ___________________________________________________________________________________________________ , 
eina tiesiai ar svyruoja, mėto kojas,  laikosi ar nesilaiko krypties, atlieka posūkius, ėjimas “pėda po pėdos” 

stovėsena   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ant vienos, kitos kojos, pėdos-kelio mėginys, paprasta ir sudėtinga Rombergo poza  

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        

6. Judesių tikslumas ___________________________________________________________________________________________ 
                                 pakelti monetą, sudurti pirštus, pataikyti į nosies galą žiūrint ir užsimerkus;  dismetrijos požymiai  

7. Vokų, liežuvio, pirštų virpėjimas _______________________________________________________________________________ 

8. Vyzdžiai __________________________________________________________________________________________________ 
simetrija, diametro keitimasis pagal šviesą (mm), akių judesiai, konvergencija, akomodacija  

9. Nistagmas _________________________________________________________________________________________________ 
spontaniškas,  žiūrint į šoną, Tašeno mėginys (penkis kartus apsisukus žiūrėti tiesiai) - trukmė sekundėmis 

10. Duomenys apie neurologinius, organinius CNS susirgimus __________________________________________________________ 
pasisako, ar turėjo smegenų traumų, uždegimų, traukulių, priepuolių ir kt. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

11. Savijauta, nusiskundimai _____________________________________________________________________________________ 

negalavimai, sumušimai, žaizdos, injekcijų žymės, kokie  ir kada vartoti vaistai 

12. Kada, kiek ir kokių svaigalų vartojo paskutinį kartą ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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PRIEDAS NR.7 (B PUSĖ) 
Psichika: 13. Elgsena, nuotaika __________________________________________________________________________________ 
susijaudinęs, dirglus, agresyvus, judrus, euforiškas, kalbus, uždaras, vangus, mieguistas, verksmingas 

___________________________________________________________________________________________________________ , 

prašymai, argumentai   __________________________________________________________________________________________ 

14. Sąmoningumas  ____________________________________________________________________________________________ 
orientavimasis  laike, vietoje, situacijoje, savęs  suvokimas 

____________________________________________________________________________________________________________ 

15. Atmintis   _________________________________________________________________________________________________ 
įvykio, sulaikymo aplinkybės 

16. Dėmesys __________________________________________________________________________________________________ 
Šultės  testas, skaitymas 

17. Mąstymas _________________________________________________________________________________________________ 
nuoseklumas, skaičių atimties veiksmai  

18. Kalba ____________________________________________________________________________________________________ 
garsumas, tempas, rišlumas, artikuliacija 

19. Mimika, gestikuliavimas _____________________________________________________________________________________ 

20. Alkoholio nustatymas iškvepiamame ore:  iš uoslės ______________________________________________________________; 
(būtinai išskalavus burną):   kvapas - neužuodžiamas, silpnas, tikrinant stikline, stiprus, juntamas iš  tolo 

aparatu ________________________________ metrologinės patikros data ________________________________________________ 
            metodo arba prietaiso pavadinimas, prietaiso numeris         

Pirmasis tyrimas    ___ val. __ min.,     rezultatas _____________________________________________________________________ 

Kartotinis tyrimas ___ val. __ min.,     rezultatas _____________________________________________________________________ 

21. Biologinės terpės bandinys: paimta  ___________________________________________________________________________ 
kraujo, šlapimo (imant pasitikslinti, nuo kada tiriamasis nesišlapinęs), seilių, nuoplovų  nuo lūpų, burnos gleivinės, rankų pirštų 

a) paėmimo laikas  ___ val. __ min.,       kiekis __________________________________________________    (ml/aukščio cm) 

b) paėmimo laikas ___ val. __ min.,        kiekis ___________________________________________________  (ml/aukščio cm)  Tyrimo 

rezultatas  ____________________________________________________kodas_________________________________ 
     rasta šlapime(R82.5), kraujyje(R78) alkoholio(.0), opijaus(.1), kokaino(.2), haliucinogenų(.3), kt. narkot.(.4), psichotrop. vaistų(.5)  

22. Kiti duomenys __________________________________________________________________________________________   
                       ankstesnės medicininės apžiūros, testavimo laikas, vieta, rezultatai, kt. dokumentai ar patologijos požymiai 

__________________________________________________________________________________________________________  

IŠVADA: blaivus/neblaivus,  nevartojęs/vartojęs   psichoaktyviųjų  medžiagų (nurodyti  kokių),   diagnozės, 

                                                                                                                                           intoksikacijos laipsnio kodas  

 ____________________________________________________________________________________________________________________     (pagal TLK-10) 

_____________________________________________________________________________   F1 _________________________ 

____________________________________________________________________________ Y91. _______________________  

____________________________________________________________________________ Y90. _______________________   

gali/negali vairuoti____________________________________________________________________________________________ 

 

Apžiūrą atlikęs specialistas įspėtas dėl atsakomybės                 _____________________________________________________ 

už sąmoningai melagingą išvadą pagal LR BK 293 str.                                                        asmens spaudas, parašas 

 

Tiriamojo įrašas  ranka apie susipažinimą su išvada, sutikimas/nesutikimas su išvada 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data, val., min.: _________________________________________Tiriamojo parašas  ____________________________________ 
 

     Asmuo, kuriam įtariamas neblaivumas, girtumas ar apsvaigimas, turi teisę kreiptis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl kartotinės medicininės 
apžiūros ne vėliau kaip per valandą nuo pirmosios medicininės apžiūros. Apžiūros galima atsisakyti, tačiau tai laikoma jos vengimu.  Asmens, traukiamo 

administracinėn atsakomybėn, teisės  ir  pareigos  išvardytos LR ATP kodekso 272 str.   
    Vengiant apžiūros, nevykdant jos punktų, atsisakant pasirašyti - pažymėti atitinkamose grafose ir patvirtinti dviejų liudytojų parašais 

 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

AB “ACHEMA” DARBUOTOJŲ, KITŲ ASMENŲ, DIRBANČIŲ BENDROVĖSE, ESANČIOSE AB „ACHEMA“ 

TERITORIJOJE, NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO BŪSENOS NUSTATYMO, SULAIKYMO, PRISTATYMO MEDICININEI 

APŽIŪRAI IR DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO METODIKA 

       

 20 

PRIEDAS NR.8 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “BUDRUS SAKALAS” 

JONAVOS REGIONO PADALINIO DIREKTORIUS 

_______________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

AB “Achema” 

_______________________________ direktoriui 
                      (pareigų pavadinimas) 

 

Kopija: 

_______________________________ vadovui 
                   (padalinio pavadinimas) 

 

 

TARNYBINIS RAŠTAS 

Dėl darbuotojo sulaikymo 

____________ 
(data) 

Jonava 

 

20__ metų  _____________ mėnesį ______ dieną, ____________________________________  
                                                           (kas, kur kada, ar įtariamas neblaivumu, darbovietė,aplinkybes kuriomis darbuotojas) 

 _________________________________________________________________________________  
(nurodoma: neblaivaus (apsvaigusio) darbuotojo vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, sulaikymo, nustatymo datos, laikas, vieta ir kitos 

                                                                                      svarbios aplinkybės) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada nustatytas 

__________________________ promilės girtumas. 

 

Pagal bendradarbiavimo sutartį Nr. _________________ prašau pervesti nustatytą sumą. 

 

Priedai: 

 

1. Vyriausiojo saugo tarnybinis pranešimas. 

2. AB “Achema” filialo “Achemos poliklinika” medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui 

ar apsvaigimui nustatyti aktas  Nr. ________ . 

3. Leidimas Nr. _______ . 

4.  Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr. 

_________.  
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PRIEDAS NR.9 

 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

 
Forma Nr. 179-2/a 
 

 Patvirtinta  

titulinis įstaigos spaudas,  adresas,  telefonas 

BIOLOGINĖS  TERPĖS  SIUNTIMAS   

sveikatos apsaugos ministro 

2000 03 01 įsakymu Nr.117 

 

 

 

_______________________ chemijos laboratorijai ______________________________________   

 

____________________________________________    ___________________________   

             Tiriamojo vardas,  PAVARDĖ,  gimimo data                                                   Medicininės apžiūros Nr. 
 

Tyrimo priežastis, traumos sunkumas   ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ Paimta _ _ _ _   _ _   _ _   _ _: _ _  
                                                                                                                                                                           metai          mėn.       d.       val.     min. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

biologinė terpė                                   kiekis ml ir cm aukščio,                                         kokiame  ir  kokios  talpos  inde 

 

Kokios medžiagos ieškoti   _____________________________________________________________________________________ 

 
Kada ir kiek vartota ___________________________________________________________________________________________ 

per 24 val. iki  paimant bandinį alkoholio, rūkalų, kavos, arbatos, vaistų ar kt. stimuliatorių 
 

Kada vartota anksčiau paskutinį kartą  _____________________________________________________________________________ 

 

Kas paėmė ir užlakavo __________________________________________Kas dalyvavo____________________________________ 

                                                        vardas, pavardė                                        parašas  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________ 
Iki išgabenant bandinys saugotas ________________________________________________________________________________  

                                                                  patalpa, spinta 

 

 
Išgabeno: _________________________ ____________________________ ______________ 

 vardas, pavardė metai, mėnuo, diena      val., min. Parašas 

    
Priėmė: _________________________ ____________________________ ______________ 

 vardas, pavardė metai, mėnuo, diena      val., min. Parašas 

 

 
     Biologinių terpių bandinį su dviem lydraščio egzemplioriais išgabenti ne vėliau kaip per dvi paras. 

     Vienas lydraščio egzempliorius grąžinamas siuntusiai įstaigai ir saugomas su medicininės apžiūros aktu. 
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PRIEDAS NR.10 

 

 ĮOK 

F. Nr. 028-1/a 
Įstaigos pavadinimas PATVIRTINTA 

Sveikatos apsaugos ministro 

2001 04 02 įsakymu Nr. 246 SIUNTIMAS TIRTI, KONSULTUOTI IR GYDYTI 

 

20__ m. __________________________________________________________________________ 

Vardas, pavardė _____________________________________________________________________ 

Diagnozė __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Siunčiamas specialisto ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Siuntėjas __________________________________________________________________________ 
                                                     (parašas)                                                               (v., pavardė)  
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PRIEDAS NR. 11 

 
 


