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Vadovaudamasis Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar
apsvaigimo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų
neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio
koncentracijos darbo metu nustatymo“, ir siekdamas formuoti vienodą praktiką, pavedant atlikti
medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, taip
pat taupyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) lėšas:
1. Į p a r e i g o j u STT ikiteisminio tyrimo skyrių viršininkus užtikrinti, kad:
1.1. STT pareigūnai, pristatę asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pateiktų
užpildytą siuntimą atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių
medžiagų nustatyti (toliau – siuntimas atlikti medicininę apžiūrą). Siuntime atlikti medicininę
apžiūrą turi būti nurodytas teisinis pagrindas.
1.2. Tais atvejais, kai būtina paimti tiriamąsias medžiagas (kraujo, šlapimo mėginius),
STT pareigūnas surašytų siuntimą atlikti medicininę apžiūrą, kuriame nurodytų šio įsakymo
1.1 punkte išvardytus duomenis ir papildomai gydytojui pavestų paimti tiriamąją medžiagą
(kraują, šlapimą), o Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau – VTMT) Toksikologijos
laboratorijai – ištirti tiriamojoje medžiagoje alkoholio kiekį ar (ir) nustatyti psichiką veikiančias
medžiagas, taip pat pasirašytų Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo
psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 „Dėl Medicininės apžiūros
neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir
bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“, 8.7 papunktyje nurodytame, gydytojo
surašytame, biologinės terpės siuntime. Pasitarus su asmenį apžiūrėjusiu sveikatos priežiūros

įstaigos specialistu ar įvertinus greitojo tyrimo priemonių (testų) rezultatus, siuntime atlikti
medicininę apžiūrą rekomenduojama nurodyti konkrečias narkotines medžiagas (amfetaminus,
kanabinoidus, opiatus, marihuaną, benzodiazepinus ar kt.), dėl kurių turėtų būti atliktas tyrimas.
1.3. Tiriamosios medžiagos VTMT Toksikologijos laboratorijai būtų pateikiamos kartu
su STT siuntimu atlikti medicininę apžiūrą.
2. T v i r t i n u siuntimo atlikti medicininę apžiūrą formą (pridedama).
3. P a v e d u :
3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos
Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.
3.2 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį
įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.
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(Siuntimo atlikti medicininę apžiūrą forma)
____________________________________________
(STT valdybos pavadinimas, adresas)

SIUNTIMAS ATLIKTI MEDICININĘ APŽIŪRĄ
______ m. _______________________ d. ___ val.____

min. Nr. ___________

_________________________________
(surašymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________________,
(STT pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

vadovaudamasis (atlikdamas tyrimą)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, siunčiu
____________________________________________________________________________________________
(siunčiamo asmens vardas ir pavardė (rašoma didžiosiomis raidėmis), gimimo data)

į ________________________________________________________________________ neblaivumui
(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas)

ir apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti (kas nereikalinga, išbraukti).
Ikiteisminio tyrimo (baudžiamosios bylos) Nr. ____________________.
Pavedu (laukelius pažymėti X):
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai atlikti siunčiamo asmens medicininę apžiūrą:
1.1. įvertinti bendrąją asmens būklę;
1.2. paimti tiriamąją medžiagą (kraują, šlapimą);
1.3. pateikti išvadą dėl atlikto tyrimo.
2. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialistams atlikti
objektų tyrimą:
2.1. ištirti tiriamojoje medžiagoje alkoholio kiekį;
2.2. nustatyti tiriamojoje medžiagoje psichiką veikiančias medžiagas:
opiatus,
amfetaminus,
kanabinoidus,
benzodiazepinus,
kokainą,
__________________________________________________________________.
(įrašyti kitas medžiagas)

Toksikologinio
tyrimo
išvadą
prašome
pateikti
____________________________________________________________________________.
(asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba STT valdybos pavadinimas)

Asmuo pristatytas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ____________________.
(data, laikas)

____________________________________
(STT pareigūno pareigos)

___________
(parašas)

_________________________________
(vardas ir pavardė)

PASTABA. Pavedant atlikti tiriamųjų medžiagų tyrimą, užpildomi du siuntimo atlikti medicininę apžiūrą
egzemplioriai: vienas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kitas – Valstybinės teismo medicinos
tarnybos Toksikologijos laboratorijai, kartu su tyrimui siunčiama tiriamąja medžiaga.

