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Vadovaudamasis Transporto priemones vairuojanðiq ir kitq asmenq neblaivumo ar
apsvaigimo nustatymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m.
geguZès 12 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dël Transporto priemones vairuojanðiq ir kitq asmenr+ neblaivumo
ar apsvaigimo nustatymo taisykliq patvirtinimo ir leidZiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo
metu nustaQ/mo", Medicinines apZiuros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikianðiq
medZiagq nustatyti atlikimo metodika ir Bendros asmens bükles ivertinimo metodika, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birZelio 20 d. isakymu Ni. V-505 ,,Dèl
Medicinines apZiüros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikianðiq medZiagq nustatyti
atlikimo ir Bendros asmens bukles ivertinimo metodikq patvirtinimo", ir siekdamas uZtilainti
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Moþmo centro (toliau -
Mokymo centras) darbuotojq ir besimokanðiq asmenq neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medZiagq kontrolç :

1. Tvi rtinu Neblaivumo arapsvaigimonuopsichik4veikianðiqmedZiagqnustatyrno
tvarkos apraS4 @ridedama).

2.Nustatau,kad:
2.L. tecltninès priemonès neblaivumui nustatSrti (toliau - technines priemones) ir

Alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo apskaitos åurnalas saugomos pas Mokymo centro Bendrojo
skyriaus specialistus, atsakingus uZ Mokymo centro fizinç apsaug4 (toliau - budetojai);

2.2. technines priemones saugomos budetojq patalpoje esanðioje metalineje deZuteje.
3. S k i r i u atsakingu uZ techniniq priemoniq prieZiär4 (apãmavim4, metrologing

patila4), naudojimosi instrukcijq ir metrologines patikros pùym¡ originalq saugojim4 Bendiojo
skyriaus turto valdymo specialist4 Vladimir4 Kostogriz4.

4.P t ip ai' i s t u netekusiu galios Moþmo centro direktoriaus 2009 m. rugsejo l0 d.
isakyme Nr. Y-94 ,,Dél Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkãs apra5o
patvirtinimo".

5.Pavedu:
5.1. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð su ðiuo isakymu

supaZindinti pasira5ytinai Sio isakymo 2 ir 3 punktuose i5vardytus darbuotojus bei Si isakym4
paskelbti Mokymo centro darbuotojams;

5.2. Bendrojo sþriaus specialistui Algirdui Narkeviðiui 5i isakym4 iSkabinti Mokymo
centro bendrabutyj e esanðioj e skelbimq lentoj e ;

5.3. Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviöiui 5i isakyma
paskelbti Moþmo centro intraneto svetaineje.

Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5i
atliekantis direktoriaus funkcijas
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro direktoriaus
2018 m. kovo /ff d. isakymu Nr.W*$f

NEBLAIVT]MO AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKA VEIKIANCIU MEDZIICç
NUSTATYMO TVARI(OS APRASAS

I SI{YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianðiq medZiagq nustatymo tvarkos
apra5as (toliau - Apra5as) nustato Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro (toliau - Moþmo centras) pareigunq, karjeros valstybes tamautojq,
darbuotojq, dirbanöiq pagal darbo sutartis, (toliau kartu - darbuotojai) ir Moþmo centro kursantq,
klausytojq bei kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq (toliau - klausytojai) nu5alinimo nuo darbo
ar mokymosi proceduras, kai darbuotojas darbo (tarnybos) metu ar klausytojas pamokq / renginiq
metu yra neblaivus ar apsvaigçs nuo psichik4 veikianðiq medZiagq bei techniniq priemoniq (alkoholio
kiekio matuoklio ir kitq) neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikianðiq medZiagq nustatyti
(toliau - Techninös priemonés) laikymo viet4 ir naudojimo tvark4.

2. Siame Apra5e varfojamos s4vokos atitinka Tarnybos Kalejimq departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos
Respublikos alkoholio kontroles istatyme, Lietuvos Respublikos narkologinès prieZiuros istatyme,
Transporto priemones vairuojanðiq ir kitq asmenq neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklese
(toliau - Taisykles), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguZes 12 d. nutarimu
Nr.452, Medicinines apZiuros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikianðiq medZiagq
nustatyti atlikimo metodikoje ir Bendros asmens bükles ivertinimo metodikoje, patvirtintose Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birZelio 20 d. lsakymu Nr. V-505, vartojamas
s4vokas.

II SKYRIUS
NUSALINIMO PROCEDÜRA IR TT.ORMINIMAS

3. Prie5 pradedant nu5alinimo nuo darbo ar mokymosi del neblaivumo ir I ar apsvaigimo
nuo psichik4 veikianðiq medZiagq procedur4, butina ivertinti:

3.1. poiymius, kuriems esant galima itarti, kad darbuotojas i klausytojas yrd neblaiws ar
apsvaigçs nuo psichik4 veikianõiq medZiagq:

3.1.1. i5 burnos sklindantis alkoholio kvapas;
3.I.2. neadekvati elgsena (susijaudinçs, dirglus, agresyvus, vangus ar kiti poiymial);
3.1.3. neri5li kalba;

3.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laiþsena;
3.1.5. kitus poZymius.

3.2. Techniniq priemoniq parodymus. Technines priemones gali buti naudojamos tik
esant Zodiniam darbuotojo / klausytojo sutikimui.
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4. lvertinus 5io Apra5o 3 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagristam itarimui, kad
darbuotojas / klausytojas yra neblaivus ar apsvaigçs nuo psichik4 veikianðiq medZiagq, nedelsiant
informuojamas Mokymo centro direktorius ar ji pavaduojantis asmuo ir suraðomas Darbuotojo i
klausytojo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianõiq medZiagq nustatymo aktas (toliau -
Aktas), nurodytas 1 priede.

5. Aktas suraðomas ir pasira5omas dalyvaujant Mokymo centro direktoriaus isakymu
paskirtam atsakingam asmeniui, t. y. Mokymo centro Bendrojo skyriaus specialistui, atsakingam uZ

Mokymo centro fizinç apsaug4 (toliau - Atsakingas asmuo) ir ne maZiau kaip 2 Mokymo centro
darbuotojams.

6. Darbuotojas / klausytojas, kuris itariamas, kad yra neblaiws ar apsvaiggs nuo psichik4
veikianðiq medùiagq, nedelsiant privalo raStu pasiai5kinti del jam pateiktq itarimq. Jei pasiai5kinimas

nepateikiamas, tai paùymima Akte.
7. Darbuotojui i klausytojui susipaZinus su Aktu, siüloma jame pasira5yti, nurodant apie

savo sutikim4 ar nesutikim4 su Akto i5vadomis.

8. Darbuotojui i klausytojui atsisakius susipaZinti su Aktu ir pasira5yti, tat paàymima

r paðiame Akte.

9. Vadovaudamasis stra5ytu Aktu, Mokymo centro direktorius:
9.1. isakymu nu5alina darbuotoj4 / klausytoj4 nuo darbo (tarnybos) / moþmo t4 dien1

þamain4); 
9.2. nedelsdamas kreipiasi i istaigos, pasiuntusios krausytoj4 i moþmo kursus ar

kvalifikacijos tobulinimo rengini, direktoriq del klausytojo nu5alinimo nuo pamokq / renginio t4
dien4.

10. Atsakingas asmuo nedelsdamas organizuoja atsisakiusio susipaùinti ir pasiraðyti su

Aktu darbuotojo / klausytojo Siuntimo del asmens neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianðiq
medZiagq nustatymo (toliau - Siuntimas), nurodyto 2 priede, sura5ym4 ir jo iteikim4 bei darbuotojo
i klausytojo pristatym4 i Respublikinio priklausomybes ligq centro Vilniaus filial4 (toliau - RPLC)
atlikti medicinines apZiuros. Siuntimo kopija saugoma Mokymo centre.

11. Siuntimas sura5omas ir iRPLC nuðalintas darbuotojas / klausytojas pristatomas ar
pats vyksta nedelsiant, bet ne vèliau kaip per 1 valand4 nuo to laiko, kai buvo sura5ytas Aktas arba
per laikotarpi, kuti nustato Atsakingas asmuo, atsiZvelgdamas i kitas ypatingas aplinkybes, turinðias

itakos operatyviam medicinines apZiuro s atlikimui.
12. Nu5alinto darbuotojo / klausytojo pristatym4 medicininei apùltxai i RPLC Mokymo

centro transporto priemonemis organizuoj a Atsakingas asmuo.

13. Nu5alintam darbuotojui / klausytojui atsisakant medicinines apZiuros, jan ùodtiu
paai5kinami tokio atsisakymo teisiniai padariniai (pvz., kaip tarnybinç (drausminç) atsakomybç
sunkinanti aplinþbe).

14. Jeigu nuo darbo / pamokq / renginio nu5alintas darbuotojas / klausytojas atsisako

medicinines apZiuros atlikimo, apie tai paÈymimaAkte.
15. Siuntimas pateikiamas RPLC specialistui, atliksianðiam pristatyfo I atvykusio

darbuotojo / klausytojo medicininç apùilrq.
16. Medicinines apZiuros i5laidos atlyginamos nustatyta tvarka ir terminais.

III SKYRIUS
NUSALINTO DARBUOTOJO / KLAUSYToJo MEDICININn ¡.pZTÜn¡,

17. Jeigu nu5alintas darbuotojas / klausytojas atsisako vykti Mokymo centro transportu,
jam rekomenduojama, Atsakingam asmeniui sutikus, kad jis pats kreiptqsi i RPLC per Sio Apra5o
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11 punkte nurod¡4laikotarpi. Darbuotojo / klausytojo atsisakymas vykti Mokymo centro transportu
ir Atsakingo asmens sutikimas, kad darbuotojas / klausytojas pats nuvyktq i RPLC, patvirtinami
darbuotojo / klausytojo ir Atsakingo asmens para5ais Akte.

18. Jeigu RPLC medicininès apZiuros akto i5vada patvirtina, kad nuðalintas nuo darbo /
pamokq / renginio darbuotojas / klausytojas buvo neblaivus ar apsvaigçs nuo psichik4 veikianõiq
medùiagt4, medicininès apZiuros i5laidas atlygina nu5alintas darbuotojas / klausytojas.

IV SKYRIUS
TECHNINIU PRIEMONIU LAIKYMO VIETA IR NAUDOJIMO TVARKA

19. Techninës priemones laikomos pas Atsaking4 asmen!.

20. Uù, Techniniq priemoniq prieZiw4 (aptarnavim4, metrologinç patikr4) atsakingi
Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirti asmenys. Jie taip pat yra atsakingi uZ Techniniu
priemoniq naudojimosi instrukcijq ir metrologines patikros paàym\ originalq saugojim4.

21. Techniniq priemoniq panaudojimas fiksuojamas Atsakingo asmens pildomame
Alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo apskaitos h¡rnale (3 priedas).

22. Teclniniq priemoniq naudojimas vykdomas grieZtai vadovaujantis tos Technines
priemones naudojimo apra5ymu (instrukcija). Nustaðius, kad patikrinto darbuotojo I klausytojo
rodmenys vir5ija teises aktuose nustatyt4 Leidùiam1 maksimali4 etilo alkoholio koncentracij4
i5kvepiamame ore, jis turi büti patikrinamas pakartotinai, praèjus 15 minuðiq po pirminio tikrinimo.

23. Atsakingas asmuo pagal galimybg tilaina Mokymo centro darbuotojq / klausytojq
neblaivum4 ar apsvaigim4 nuo psichik4 veikianðiq medZiagq patalpoje, kurioje nèra paðaliniq
asmenu.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Jeignu5alinamas darbuotojas / klausytojas nesutinka pasira5yti Akto, Siuntimo arba
atsisako vykti i RPLC atlikti medicinines apZiuros, Mokymo centro direktorius turi teisç
darbuotojo / klausytojo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianðiq medZiagq nustatymo fakt4

irodineti kitq darbuotojq paai5kinimais, liudytojq parodymais, raðytiniais irodymais ir kitomis
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustatytomis priemonemis.

25. Nu5alinant darbuotoj4 I klausytoj4 del neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medäagg,, rekomenduojama vadovautis Neblaiviq ir apsvaigusiq nuo psichik4 veikianðiq
medZiagq darbuotojq / klausytojq nuðalinimo nuo darbo /pamokq / renginiq schema (4 priedas).
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Neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medZiagq nustatymo tvarkos
apraSo

1 priedas

@arbuotojo / klausytojo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianõir¡ medäiagq nustatymo akto
formos pavyzdys)

KATEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETWOS RESPUBLIKOS TEISNGUMO MINISTERIJOS

MOI(YMO CENTRAS

BiudZetiné istaiga, Subaõiaus g. 21, LT-01300 Vilnius, tel. (S 5) 271 8501,
faks. (8 5)2614751, el. p. kdmcentras@kdmc.lt

mi ir saugomi Juridini registre, kodas I 88730135

DARBUOTOJO / KLAUSYTOJO I\EBL+TWJMO AR APSVATGTMO ]\[UO pSrCHrKA
VEIKIANCIIT MEDZIAGV I\USTATYMO AKTAS

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

(suraíymo vieta)

Pagrindas
(tarnybinis pr aneíimas, kita informacij a)

Darbuotoias / kla
(nereikalingq àodi iíbraukti) (vardas ir pavardè)

Parei

Darbo / pamokrl/ renginio vieta

PoZymiai, kuriems esant galima itarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaiggs nuo psichik4
veikianðiq medäiagq:

Darbuotojo / klausytojo paaiðkinimas ra5tu:
(uäpildo darbuotojas / klausytojas) arba paäymima, kad atsisakè ji pateikti)

Qstaiga, pareigos)

I5 burnos sklindantis alkoholio kvapas taip-1,ne-2
Neadekvati elgsena (susijaudinçs, dirglus, agreswus, vsngus, kt.) taip- I, ne-2
Neri5li kalba taip-I,ne-2
Nekoordinuoti judesiai, nestabili laiþsena taip-1,ne-2
Alkoholio nustatyrno i5kvepiamame ore aparato (alkotesterio)
rezttltatai
Kiti duomenys



Siuntimas dêl neblaivumo ar mo i asmens sveikatos
(iteiWas - I, nelteiktas - 2)

Da

Darbuotojas / klausytojas
darbuotojas / klausytojas

as atsisaké medicininés ros atlikimo
(taip - I, ne - 2)

atsisakè vykti darbdavio transportu ir atsakingas asmuo sutiko, kad
pats nuvyktg i asmens sveikatos prieäÍüros istaig4

(pareigos)

Dalyvaujant:

(taip - 1, ne - 2)

Akt4 uZpildè:

(para3øs) (vardas ir pavardë)

(pareigos) (parø3as) (vardas ir pavørdè)

(pareigos) (pøraias) (vardas ir pavarde)

Darbuotojo / klausytojo ira5as ranka apie susipaZinim4 su Darbuotojo / klausytojo
neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianðiq medäiagq nustatymo aktu:
(susipaZinau ir sutinku / nesutinku su aktu del neblaivumo ar apsvaisimo)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data, laikas)

Patvirtiname, kad darbuotojas / klausytojas atsisakè susipaäinti su Darbuotojo / klausytojo
neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianðir¡ medËiagg nustatymo aktu *

(pareigos) (paraias) (vardas ir pøvardè)

(pareigos) (paraias) (vardas ir pøvarde)

(pøreigos) (paraias) (vardas ir pøvardè)

* Pildoma, ¡ei darbuotojas/ klausytojas qtsisako susipaÈinti su aktu.
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Neblaiwmo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medZiagq nustatymo tvarkos
apra5o
2 priedas

(Siuntimo dèl asmens neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikianðiq medäiagq nustatymo formos
pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETTryOS RESPUBLIKOS TEISNGUMO MINISTERIJOS

MOI(YMO CENTRAS

BiudZetinè istaiga, Subaõiaus g.2l,LT-01300 Vitnius, tel. (8 5) 271 gíqt,

iami ir saugomi Juridiniq asme . kodas 188730135

SII]NTIMAS
DEL ASMENS NEBLATVUMO AR APSVAIGIMO I\UO PSICHIKA VEIKIANðry MEDZIAGu

I\USTATYMO

20.....m. ......d. Nr.
val. ...............min.

(suraiymo vieta)

faks. (8 5) 261 4751, el. p. kdmcentras@kdmc.lt

Darbuotoias / klaus

(gimimo data)

(darbo vieta)

srunclamas
(asmens sveikatos prieÈiäros istaigos povadinimas, adresas)

medicininei apËiUrai neblaivumui ar apsyaigimui nuo psichik4 veikianðiq medäiagq
nustatvti

Siuntimo prieZastis
Qtarimas dèl qsmens neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichikqveikianðiq medÈìagtt)

(dørbdovio atstovo,
kito lgalioto øsmens pøreigos) (paraíøs) (vardøs, povarde)

(sveikatos prieàiùros istaigos pøvødinimas, adresas, kodas)

I asmens sveikatos prieZiüros istaig4 darbuotojas / klausytojas atvyko (pristatytas):
(ner e ikaling q È o dj i 3 br aukt i)

(pildo asmens sveikatos prieàiuros
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Neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medZiagq nustatymo fvarkos
apraðo
3 priedas

(Alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo apskaitos äurnalo formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

ALKOHOLIO KIEKIO MATUOKLIO PANAUDOJIMO APSKAIToS ZURNALAS

Eit.
Nr.

Tikrinamo asmens
vardas ir pavardè

I 2

Patikrinimo
data, laikas
(valanda ir
minutés)

(registruojanõio asmens pareigq pavadinimas)

Pastaba. Zumalo formos pavyzdys gali büti papil

Matavimo
priemonés

marké, modelis,
gamyklinis Nr.

J

I i c ¡ I tl ro i o .tv, jumy,lrron"lo
inspcktirró/ n
¡ia¡tu{s/*úk9
troltuoi-lz

Matavimo
priemonès

metrologinés
patikros data ir
salioiimo data

4 f

Patikrinimo
rezultatas

(promilèmis)

(para5as)

kitomis reikiamomis skiltimis.

Tikrinamo asmens
para5as (sutinku /

nesutinku)

6 7

Matavim4 atlikusio
atsakingo asmens

pareigos, vardas ir
pavardé, para5as

,oj_&g

8

Matavimo priemonç
i5davusio ir priémusio

atsakingo asmens
pareigos, vardas ir

ülzavrrûc

ajeva

9

(vardas ir pavarde)



Neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medZiagq nustatymo tvarkos
apra5o
4 priedas

NEBLATVTU rR ApSVArcySrU NUO pSrCHrKA VETKTANðIU MEDZTAGU
DARBUOTOJU / KLAUSYToJU NUSALTMMo NUo DARbo / pAMoKU / RENGTNÚ scHEMA

Tarnybinis prane5imas ar kita
informacija

I

I KLAUSYTOJA NUODARBO/PAMOKU/, 
IRENGINry 
I

ITARIMAS, KAD DARBUOTOJAS /
KLAUSYTOJAS DARBE /PAMOKOSE /.
RENGINruOSE YRA NEBLAWUS AR
APsvArcES, BsaNr poZyMhrr¿s:

f . i5 bumos sklinda alkoholio
kvapas;

2. neadekvati elgsena;
3. neri5li kalba;
4. nekoordinuotijudesiaiarkt.

,r''trt,'t'""""""'t'

FIKSAVIMAS:
SuraSomas Darbuotojo / klausytojo

neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4
veikianöiq medZiagq nustatymo aktas I

(nurodomas pagrindas (tamybinis t

prane5imas ar kita informacija), del kurio
kilo itarimas, kad darbuotojas /
klausytojas yra neblaiws ar apsvaigçs
nuo psichik4 veikianðiq medäagq, taip
pat poiymiai, kuriems esant kilo
itarimas, kad darbuotojas / klausytojas
yra neblaiws ar apsvaigçs nuo psichikE
veikianõiq medZiagq)

f'
I
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DARBUoTOJAS / /KLAUsyroJAS PRTPAZISTA
FAKTA, KAD YRA VARTOJES ALKOHOLI AR

PSICHIK,¡! VEIKIANÕIAS PTEOZIECES

(pripaZista, kad yra neblaiws ar apsvaigçs,
pasira5o sura5ytame akte, pateikia paai5kinimus
ir kt.)

]T
ATSIRANDA PAGRINDAS TAIKYTI DRAUSMIMO

POVEIKIO PRIEMONES
(darbuotojui / klausytojui pripaZinus fakt4, kad
jis yra neblaivus, ar apsvaigçs, pateikus
paaiSkinimus ir pan., sprendZiamas klausimas

DARBUOTOJAS / KLAUSYTOJAS
NEPRIPAZISTA, KAD YRA NEBLAIVUS

ARAPSVAIGES

t\

----------i.'
dèl drausmines atsakomybes taiþmo)

DARBUOTOJAS / KLAUSYTOJAS SUTINKA

MOKYMOCENTRO
DIREKTORIUS SIUNCIA

DARBUOToJ,¿Tl
KLAUSYTOJA ATLIKTI

MEDICININES APZIUROS

(sura5omas Siuntimas dél
asmens neblaiwmo ar

apsvaigimo nuo psichik4
veikianðiq medZiagq

nustatymo)

VYKTI MEDICININES APZIÜROS ATLIKIMUI

Gauta medicinines apZiüros aklo i5vada apie
darbuotojo / klausytojo blaiwmo buklç,
nustaðius neblaivum4 (lengvas, 0,41 o/oo- 1,5 %oo,

vidutinis l,5l o/oo - 2,5 %o, sunkus > 2,5 o/oo)

pridedama prie tyrimo medZiagos.

POVEIKIO PRIEMONIU
TAIKYMAS

(sprendZiamas klausimas dèl
tarnybinès (drausmines)
atsakomybes taiþmo)

DARBUOTOJAS / KLAUSYTOJAS
ATSISAKO MEDICININES APZIÜROS

Neblaivumo ar apsvaigimo faktas
irodinèj amas kitomis priemonèmis
(sura5omas tarnybinis prane5imas ir kt.)

âIltzâvrnlo
Sininkc

tÊajeva

l1.'r rtl ro i o skyçjaG pf6onalo

L{oLl'movo
skyiaus

a\-ry


