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VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ
VEIKSMŲ, KAI Į VALSTYBINĘ DARBO INSPEKCIJĄ KREIPIASI NEBLAIVŪS AR NUO
NARKOTINIŲ IR TOKSINIŲ MEDŽIAGŲ APSVAIGĘ ASMENYS, TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – VDI) valstybės tarnautojai ar darbuotojai, aptarnaudami asmenis, nagrinėdami
(tirdami) prašymus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais, darbo reglamentu ir Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje
taisyklėmis, kitais norminiais teisės aktais.
2. VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų, kai į VDI kreipiasi neblaivūs ar nuo
narkotinių ir toksinių medžiagų apsvaigę asmenys, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) taikymo tikslas –
tobulinti VDI veiklą bei sustiprinti VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, aptarnaujančių
besikreipiančius asmenis, saugumą.
II. BESIKREIPIANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS IR VDI DARBUOTOJŲ VEIKSMAI
ŠIAS PAREIGAS PAŽEIDUSIŲ ASMENŲ ATŽVILGIU
3. Į VDI besikreipiantys asmenys privalo:
3.1. būti blaivūs ir neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
3.2. laikytis viešosios tvarkos – netriukšmauti, nevartoti necenzūrinių žodžių, nerūkyti,
nevartoti alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų bei laikytis asmens higienos;
3.3. gerbti VDI valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei kitus interesantus;
3.4. netrukdyti VDI valstybės tarnautojams ir darbuotojams vykdyti savo pareigas;
3.5. tausoti VDI turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
4. Įtariant asmens neblaivumą, VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas įvertina požymius,
kuriems esant galima laikyti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų:
4.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;
4.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);
4.3. nerišli kalba;
4.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;
4.5. kiti požymiai.
5. Besikreipiantys į VDI asmenys, nesilaikantys 3 p. nurodytų reikalavimų, gali būti
neaptarnaujami. Tokį asmenį aptarnauti atsisakęs VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai
informuoja savo tiesioginį vadovą.
6. Jei besikreipiantis į VDI asmuo elgiasi neadekvačiai, agresyviai, grasina, yra apsvaigęs nuo
alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų ir iškyla reali grėsmė saugumui ir sveikatai, VDI valstybės
tarnautojas ar darbuotojas turi teisę kviesti policijos pareigūnus.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Aprašu vadovaujasi VDI administracijos ir teritorinių skyrių valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, aptarnaujantys besikreipiančius į VDI asmenis.
_________________________

