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apsvaigimo nuo narkotinių
medžiagų;

Darbo sutarties nutraukimas (atleidimas
dėl to, jog asmuo darbe pasirodė
neblaivus);

Išskaitos iš darbo
užmokesčio;

Besigydantys ir buvę narkotikų vartotojai susiduria su
įvairiomis integracijos į darbo rinką problemomis.
Pirmoji ir svarbiausia – visuomenės nusistatymas prieš juos.
Atsižvelgiant į tai pirmiausia reikia keisti darbdavių požiūrį,
juos įtikinti, kad praeityje narkotikais piktnaudžiavęs
žmogus nepraranda teisės į darbą.

Nediskriminacijos principas


Diskriminacija apibrėžiama kaip teisių atėmimas
arba apribojimas.



Lygios galimybės.
Vienodos sąlygos ieškant darbo.
Žmogaus teisių gerbimas.




Konfidencialumas
LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
(Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-642)

Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos
priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę,
diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita
asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi
būti laikoma konfidencialia.
Konfidenciali informacija apie pacientą gali būti
suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį
paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios
informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai.

Dėl stigmos, susijusios su priklausomybės ligomis,
labai svarbus yra gydymo konfidencialumas.

Asmenys nenori kreiptis pagalbos, nes bijo, kad jų
ligos paslaptis bus atskleista. Visuomeninis sektorius
konfidencialumo užtikrinti negali dėl privalomos
psichikos sveikatos įskaitos.

Kodėl darbo teisiniuose
santykiuose (ypač
priklausomų asmenų)
svarbus konfidencialumas?

NUŠALINIMAS NUO DARBO
(DK 123 STR.)
Nušalinimas nuo darbo
yra laikinas darbo
funkcijų vykdymo
sustabdymas.
Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus,
apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų, darbdavys tą dieną pamainą)
neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo
žmokesčio. Kitais atvejais nušalinti
darbuotoją nuo darbo (pareigų) darbdavys
gali tik įstatymų nustatytais pagrindais (DK
123 str. 1 d.).
Nušalinimas yra
darbdavio pareiga, nes
darbdavys privalo
užtikrinti darbo saugą.
Nušalintam
darbuotojui nėra
mokamas darbo
užmokestis.

NU Nušalinimas nuo darbo


Pats nušalinimas nuo darbo nėra drausminė nuobauda, todėl
nusižengusiam ir darbuotojui drausminė atsakomybė taikoma
bendrais pagrindais (pastaba, papeikimas tiek atleidimas iš darbo).



Pats faktas, kad darbuotojas darbe buvo neblaivus arba apsvaigęs
nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, suteikia darbdaviui teisę
nutraukti su juo darbo sutartį pagal DK 136 str. 3 d. 2 punktą ir
235 str. 2 d. 8 punktą, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė
įmonėje vykstantys gamybos procesai.

Ką reikėtų įvertinti prieš pradedant nušalino
procedūrą?
Rekomenduojama įvertinti:








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.
Kad darbuotojui galėtų būti taikomos teisinės sankcijos už pasirodymą darbe
neblaiviam/apsvaigusiam, būtina nustatyti juridinių faktų visumą.





1) konstatuotas darbuotojo neblaivumo faktas;
2) darbuotojas buvo neblaivus darbo metu;
3) jis buvo neblaivus darbo vietoje.

Kokia tvarka nušalinamas darbuotojas?
Esant požymiams, kad darbuotojas yra neblaivus/apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, rekomenduojama
nedelsiant surašyti nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) aktą.

Jį turėtų pasirašyti įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo), dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės
darbuotojams.

Susipažinus su aktu, nušalinamam darbuotojui siūloma jį pasirašyti. Jis turi nurodyti, ar sutinka
(nesutinka) su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo /apsvaigimo. Jei toks darbuotojas atsisako
susipažinti su aktu ir nenori jo pasirašyti, tai nurodoma akte.

Rekomenduojama įmonės vadovui (jo įgaliotam asmeniui) įteikti rašytinį reikalavimą nušalinamam
darbuotojui nedelsiant pasiaiškinti raštu dėl jam pateiktų įtarimų dėl jo neblaivumo/apsvaigimo. Apie tokį
darbdavio reikalavimą, darbuotojo pateiktą (nepateiktą) paaiškinimą siūloma parašyti nušalinimo akte.

Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo ar nepasirašo akto, ar nepateikia
pasiaiškinimo dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus (visa tai nurodoma akte),
rekomenduojama įmonės vadovui (jo įgaliotam asmeniui), nedelsiant išrašyti siuntimą dėl
asmens neblaivumo (girtumo) nustatymo ir jį įteikti darbuotojui, kad šis per valandą
prisistatytų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

Rekomendacijose siūloma, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą
su įmonės transportu lydėtų darbdavio įgaliotas asmuo.

Jei darbuotojas nesutinka vykti įmonės transportu, darbdavys ar jo atstovai jam pasiūlo
per valandą kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pačiam. Patartina šį (darbuotojo
ir darbdavio) susitarimą užfiksuoti nušalinimo akte.

Pavyzdinė
forma 

Darbuotojo atleidimas dėl darbuotojo kaltės
(DK 136 str.)
Darbdavys turi teisę nutraukti darbo
sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs
darbuotojo:
kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo
pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei
prieš tai jam nors kartą per paskutinius 12mėn
buvo taikytos drausminės nuobaudos;

kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia
darbo pareigas.

Šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo samprata
(DK 235 str.)


Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo
šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų
ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo
pareigoms.



Taigi, ŠIURKŠTUS DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAS YRA: kai darbuotojas
darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių
medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys
gamybos procesai.

Teismų praktika


Darbuotojas turėtų būti pripažintinas neblaivus, kai jis tą dieną yra
vartojęs alkoholinių gėrimų/narkotinių medžiagų, nesvarbu, kiek jų
yra išgėręs, nes darbo įstatymai netoleruoja tokios padėties, kai
darbuotojas atlieka savo darbo funkciją būdamas apsvaigęs nuo
alkoholio.



Nesvarbu, koks yra apsvaigimo dydis. LAT: darbuotojo neblaivumas
ar apsvaigimas nuo narkotinių ar toksinių medžiagų laikomas
šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, neatsižvelgiant į neblaivumo ar
apsvaigimo mastą.

Praktinė užduotis:


Jonas nuo 2007 m. spalio 18 d. dirbo 641-ojoje daugiabučių namų
savininkų bendrijoje apsaugos darbuotoju. 2009 m. vasario 2 d.–
2009 m. kovo 9 d. laikotarpiu jis turėjo nedarbingumo pažymėjimą.
2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 06K Jonas buvo atleistas iš darbo nuo
2009 m. kovo 9 d. Jono teigimu, darbdavys žodžiu jam paaiškino,
kad yra atleistas už buvimą neblaiviu darbe darbo metu – 2009 m.
sausio 30 d. Jonas neigia savo buvimą neblaiviu darbo metu darbo
vietoje ir tvirtina, kad niekada nebuvo pasirodęs darbe neblaivus,
tačiau nuoširdžiai paaiškino, kad kartais su kitais bendradarbiais
išgerdavo alaus darbovietės galiniame kieme baigiantis darbo
valandoms. Kaip paaiškėjo 2009 m. sausio 30 d. nė vienas bendrijos
administracijos darbuotojas nereiškė jam jokių pastabų dėl
neblaivumo ir nenušalino nuo darbo.

Klausimas: Kaip manote, kaip turėjo pasielgti darbdavys ir kokių
veiksmų imtis?
Ar Jonas pažeidė darbo tvarką?

Diskusijai:


Viena garsi atliekų perdirbimo įmonė ieškojo darbuotojų. Skelbimu
susidomėjo Vladas ir Kasparas. Vladas 15 metų vartojo narkotines
medžiagas baigė intensyvų gydymo kursą Vilniaus ligų priklausomybės
centre (lankėsi pas psichologus, teisininkus, socialinius darbuotojus.)
Jis išsiskyręs ir turi nepilnametį sūnų. Gydosi ambulatoriškai metadono
programoje. Dėl pasikeitusio požiūrio į gyvenimą ir dėl sūnaus gerovės
Vladas nori turėti pajamų šaltinį ir ilgalaikius darbo santykius. Kasparas
nesenai atleistas iš darbo dėl buvimo darbe neblaiviu sumanė rasti kitą
darbą ir pradėti iš naujo.



Klausimai:
Kaip manote koks yra darbdavių požiūris į tokius asmenis? Kuriam
pretendentui bus teikiama pirmenybė ir KODĖL?
Ar mūsų visuomenė moka priimti “kitokius” žmones?
Ar egzistuoja diskriminacija darbo rinkoje? (ypač dėl asmenų, kurie yra
priklausomi nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų)





Diskusijai:


Jūs esate darbdaviai, turite kelias kepyklėles Klaipėdoje “Auksinis
ragelis”. Dalia jūsų darbuotoja jau 3 metus. Šiuo metu ji besilaukianti
moteris, tačiau jūs niekada nepastebėjote, kad ji neseniai bei
nedideliais kiekiais vartoja narkotines medžiagas. Darbe Dalia
visuomet būdavo žvali ir neapsvaigusi, laikėsi vidaus tvarkos
taisyklių. Bendradarbiai jokių nusiskundimų nepareiškė. Jūs šią
informaciją sužinojote iš sveikatos priežiūros įstaigos, kai Dalia
privalomai nuėjo pasitikrinti sveikatos ir jos organizme buvo rasta
narkotinių medžiagų .

Koks jūsų sprendimas? Ką pasiūlytumėte Daliai?
Vienos grupės pozicija: teigiama, kitos neigiama (argumentuoti)

Išskaitos iš darbo užmokesčio (DK 224str.)
Išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų
įsiskolinimą įmonei, įstaigai ar organizacijai, kurioje jie dirba,
gali būti daromos administracijos nurodymu:

grąžinti avansą, kuris
buvo duotas;
atlyginti žalą, kurią
darbuotojas dėl savo
kaltės padarė
įmonei.

grąžinti sumas,
permokėtas dėl
skaičiavimo klaidų;

padengti neišleistą ir laiku
negrąžintą avansą, kuris buvo
duotas tarnybinės
komandiruotės ar perkėlimo į
kitą vietovę atveju, taip pat už
ūkinius patarnavimus;

Išskaitų dydžiai (DK 225str.)

20%

50%

Pagal kelis
vykdomuosius
dokumentus,
darbuotojui turi
būti paliekama
50% išmokėto
darbo
užmokesčio.

70%

Nuostabios dienos!

