
 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko  

2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. T-27  

 

LIETUVOS APELIACINIO TEISMO ASMENŲ EVAKUACIJOS IR  

TURTO GELBĖJIMO EKTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS  

PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos apeliacinio teismo asmenų evakuacijos ir turto gelbėjimo ekstremaliųjų situacijų 

atvejais planas (toliau – Planas) taikomas pasireiškus ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai 

situacijai, kilus pavojui ar galimai jo grėsmei Lietuvos apeliacinio teismo (toliau – Teismas) patalpose 

dirbančių teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – 

darbuotojai) ir kitų Teismo patalpose esančių asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui, Teismo turtui ir 

(ar) aplinkai. Veiksmai gaisro atveju ir susiklosčius situacijai, kai turi būti sunaikinama įslaptinta 

informacija, reglamentuojami atskirais Teismo pirmininko patvirtintais teisės aktais. 

2. Šio Plano paskirtis yra užtikrinti Teismo veiklos tęstinumą gresiančių ar susidariusių 

ekstremaliųjų situacijų metu, kartu siekiant padidinti Teismo darbuotojų civilinės saugos parengtį bei 

pagerinti jų reagavimą į ekstremaliąsias situacijas, kuo labiau sumažinant rizikos veiksnius ir 

veiksmingiausiai panaudojant turimas pajėgas bei materialinius išteklius, kad būtų užtikrintas Teismo 

patalpose esančių ir (ar) dirbančių asmenų saugumas ir Teismo funkcionavimas.  

3. Pavojus taikant šį Planą suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, 

ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė Teismo patalpose esančių ir (ar) dirbančių asmenų gyvybei 

sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai. 

 

II SKYRIUS 

PRANEŠIMAS APIE PAVOJŲ AR GALIMĄ JO GRĖSMĘ  

 

4. Asmuo, pastebėjęs kilusį ar galimą pavojų, kuris kelia ar gali kelti grėsmę Teismo patalpose 

esančių ir (ar) dirbančių asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui, Teismo turtui ir (ar) aplinkai (toliau – 

pavojus), privalo nedelsdamas apie įvykį pranešti Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui 

(veiksmų ekstremaliosios situacijos atvejais koordinatoriui) arba Teismo kancleriui.  

5. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas arba Teismo kancleris, įvertinę pavojaus 

ar jo grėsmės pobūdį, arba asmuo, pastebėjęs pavojų, jeigu nepavyksta pranešti Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui arba Teismo kancleriui, apie įvykį praneša Bendrojo pagalbos centro 

telefonu 112 (nurodydamas pavojų, įvykio vietą, Teismo adresą – Gedimino pr. 40, Vilnius, kitas 

svarbias aplinkybes, savo vardą, pavardę ir pareigas). 

6. Apie pavojų kuo skubiau informuojamas Teismo kanclerio įsakymu paskirtas darbuotojas, 

atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą (toliau – Atsakingas darbuotojas), taip pat Teismo 

pirmininkas ir (ar) skyrių pirmininkai, ir (ar) Teismo kancleris. 

7. Informacija apie prognozuojamą ar kilusį pavojų Teisme taip pat gali būti gauta 

Nacionalinės teismų administracijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatyta tvarka 

(Nacionalinės teismų administracijos darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą, informuoja Teismo 

kanclerį).  

8. Visomis ar pasirinktinai pagal situaciją prieinamomis informavimo priemonėmis (telefonu, 

mobiliuoju telefonu, trumpąja žinute, elektroniniu paštu, žodžiu, tiesiogiai per pasiuntinius ar kitais 

būdais) apie pavojų informuojami kiti Teismo patalpose esantys ir (ar) dirbantys asmenys, kuriems 

šis pavojus kelia ar gali kelti grėsmę. 
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9. Informaciją apie Teisme kilusį pavojų, atsižvelgdami į situaciją, Teismo kancleris arba, jo 

nesant, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas perduoda Nacionalinės teismų 

administracijos darbuotojui, atsakingam už civilinę saugą, arba, jo nesant, Nacionalinės teismų 

administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjui ar direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio 

skyriaus veiklą.  

 

III SKYRIUS 

ASMENŲ EVAKUACIJA, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSAUGA 

 

10. Esant realiam pavojui arba pagal gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) rekomendacijas ar 

nurodymus, kai yra realus pavojingos medžiagos aptikimas, arba tais atvejais, kai nėra požymių ar 

pagrindo manyti, kad pranešimas apie pavojų yra melagingas, Teismo pirmininkas ir (ar) skyrių 

pirmininkai, ir (ar) Teismo kancleris nedelsdami priima sprendimą evakuoti Teismo patalpose 

esančius ir (ar) dirbančius asmenis.  

11. Priėmus sprendimą evakuoti asmenis, Teismo darbas stabdomas ir apie pavojų bei 

evakuaciją informuojami kiti Teismo patalpų valdytojai. 

12. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai, įvertinę realias pavojaus 

aplinkybes ir įsitikinę, kad tai nekelia grėsmės patiems darbuotojams, pagal nustatytas atsakomybes: 

rankiniu būdu aktyvuoja priešgaisrinę sireną (tik veiksmų ekstremaliosios situacijos atvejais 

koordinatoriaus pavedimu), nuima automatinius avarinio išėjimo durų pritrauktuvus, atlaisvina 

evakuacijos kelius, Teismo kiemą, įspėja Teismo darbuotojus arba savarankiškai organizuoja, kad 

Teismo patalpose būtų išjungti patalpų vėsinimo (kondicionavimo) įrenginiai, išjungia elektros 

tiekimą, prireikus (kai neišjungiama elektros srovė) išjungia priverstinę vėdinimo (rekuperacijos) 

sistemą.  

13. Teismo patalpose esantys ir (ar) dirbantys asmenys, išgirdę garsinį signalą, informuojantį 

apie Teismo pastate kilusį pavojų, ar gavę informaciją apie vykdomą evakuaciją, turi tvarkingai, bet 

nedelsdami išeiti iš patalpų per artimiausią saugų evakuacinį išėjimą. Evakuaciniai išėjimai yra 

pažymėti Teismo patalpose pakabintuose evakuacijos planuose. Evakuodamiesi asmenys privalo 

klausyti už evakuaciją atsakingų Teismo darbuotojų nurodymų.  

14. Teismo patalpose esančių ir (ar) dirbančių asmenų evakuaciją užtikrina Atsakingas 

darbuotojas ir Teismo pastato aukštų įgalioti Teismo darbuotojai, kurie suteikia pagalbą, padeda 

atsiliekantiems asmenims judėti avarinių išėjimų link ir nurodo susirinkimo vietą – Aukų gatvę.  

15. Į Teismą atvykusį asmenį, esantį kitose Teismo patalpose, nei yra Teismo darbuotojai, į 

saugią vietą palydi darbuotojas, pas kurį šis asmuo atvyko. 

16. Po darbo valandų ir poilsio dienomis evakuaciją užtikrina Teismo darbuotojas, atsakingas 

už Teismo patalpų uždarymą, arba įmonės, teikiančios Teismo patalpų apsaugos paslaugas, budintis 

darbuotojas. 

17. Visi Teismo darbuotojai prieš evakuodamiesi kabinetuose jų žinioje esančias bylas ir 

dokumentus sudeda į seifus, uždaro langus ir duris, tačiau durų neužrakina.  

18. Evakuacijos metu griežtai draudžiama naudotis liftu. 

19. Teismo darbuotojai, išėję iš Teismo pastato, turi rinktis prie Teismo pastato Aukų gatvėje 

ir susirasti Teismo pastato atitinkamo aukšto įgaliotus darbuotojus, kurie susibūrimo vietoje 

registruoja iš Teismo išėjusius Teismo darbuotojus ir apie tai informuoja Atsakingą darbuotoją. Jeigu 

yra pagrindo manyti, kad tam tikri asmenys galėjo likti ar liko Teismo pastate, apie tai nedelsiant 

privalo būti informuojamos gelbėjimo darbus vykdančios tarnybos – tiesiogiai arba paskambinus 

Bendrojo pagalbos centro telefonu 112. 

20. Žiemos metu ar esant prastoms oro sąlygoms, baigus Teismo darbuotojų registraciją ir 

atsižvelgiant į situaciją, Teismo darbuotojams arba leidžiama grįžti į Teismo pastatą, arba jie 

išleidžiami namo. 

21. Už evakuaciją atsakingi Teismo darbuotojai privalo riboti pašalinių asmenų patekimą į 

pavojingą zoną iki gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) atvykimo. 
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22. Jei yra nukentėjusių asmenų, už evakuaciją atsakingi Teismo darbuotojai ir (ar) kiti 

Teismo darbuotojai, atsižvelgdami į aplinkybes, suteikia pirmąją pagalbą ir (ar) iškviečia greitąją 

medicinos pagalbą. 

 

IV SKYRIUS 

GELBĖJIMO TARNYBŲ (PAREIGŪNŲ) PASITIKIMAS IR  

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ GELBĖJIMAS 

 

23. Jeigu iš Bendrojo pagalbos centro gaunama informacija, kad į įvykio vietą atvyksta 

gelbėjimo tarnybos (pareigūnai), jiems atvykus į įvykio vietą visi tolesni asmenų evakuacijos, turto 

gelbėjimo veiksmai vykdomi pagal šių gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) nurodymus.  

24. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas darbuotojas pasitinka 

gelbėjimo tarnybas (pareigūnus), parodo kelią į pavojaus šaltinio ar jo grėsmės vietą, vadovaujasi jų 

nurodymais (rekomendacijomis), teikia visokeriopą informaciją ir pagalbą. 

25. Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai, kurių funkcijoms priskirtas 

Teismo tarnybinio transporto vairavimas, prireikus privalo patraukti Teismo tarnybinį transportą iš 

vidinio Teismo kiemo.  

26. Teismo darbuotojai, kurių asmeniniai automobiliai statomi vidiniame Teismo kieme ar 

greta Teismo pastato, prireikus privalo juos patraukti iš vidinio Teismo kiemo ar toliau nuo Teismo 

pastato.  

27. Esant pavojui, kad gali nukentėti Teismo materialinės vertybės, baigus asmenų evakuaciją 

ir leidus į įvykio vietą atvykusių gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) vadovui (operacijos vadovui), o šiems 

neatvykus – atsižvelgiant į situaciją, Teismo kanclerio ar Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vedėjo nurodymu pradedamas materialinių vertybių gelbėjimas.  

28. Materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną gali būti organizuojamas tik įsitikinus, kad 

tai nekelia grėsmės materialines vertybes gelbėjančių Teismo darbuotojų sveikatai, gyvybei ar 

saugumui. 

29. Serverių (tarnybinių stočių) išnešimą užtikrina Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vedėjas ir vyriausiasis specialistas (informacinėms technologijoms).  

30. Dokumentų ir bylų išnešimą vykdo dvi Teismo darbuotojų grupės, kurios sudarytos iš 5–

10 asmenų ir kurioms vadovauja Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo paskirti 

darbuotojai. 

31. Išneštų materialinių vertybių apsauga rūpinasi Teismo darbuotojai pagal veiksmų 

ekstremaliosios situacijos atvejais koordinatoriaus nurodymus.  

32. Iš į įvykio vietą atvykusių gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) gavus patvirtinimą, kad 

pavojaus nėra ar jo grėsmė išnyko, o šiems neatvykus – nustačius, kad pavojaus nėra ar jo grėsmė 

išnyko, Teismo pirmininko ir (ar) skyrių pirmininkų, ir (ar) Teismo kanclerio sprendimu Teismo 

darbuotojų evakuacija atšaukiama, Teismo darbas tęsiamas, turtas sugrąžinamas į Teismo patalpas. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Teismo darbuotojai privalo vadovautis šiuo Planu ir jo detalizacija (priedas).  

34. Atsakingas asmuo pasirašytinai supažindina Teisme pradėjusį dirbti darbuotoją su šiuo 

Planu ir jo vykdymo tvarka.  

35. Plano peržiūrėjimo, prireikus jį patikslinant, procedūra atliekama ne rečiau kaip kartą per 

metus. 

 

________________ 

 



 

 

Lietuvos apeliacinio teismo asmenų evakuacijos ir 

turto gelbėjimo ekstremaliųjų situacijų atvejais plano  

priedas 

 

LIETUVOS APELIACINIO TEISMO ASMENŲ EVAKUACIJOS IR  

TURTO GELBĖJIMO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS PLANO DETALIZACIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Atliktini veiksmai Veiksmų atlikimo tvarka Vykdytojai 

1. Teismo atsakingų asmenų 

informavimas 

Nedelsiant skambinti: 

tel. 8 687 93 273 (Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vedėjui (veiksmų ekstremaliosios situacijos atvejais koordinatoriui)  

arba tel. 8 675 45 335 (Teismo kancleriui) 

 

Pirmas asmuo, pastebėjęs kilusį ar 

galintį kilti pavojų  

2. Skambinimas Bendrojo 

pagalbos centro telefonu 112 

Skambinti Bendrojo pagalbos centro telefonu 112 ir nurodyti 

pavojų, įvykio vietą, Teismo adresą – Gedimino pr. 40, Vilnius, 

kitas svarbias aplinkybes, savo vardą, pavardę ir pareigas. 

  

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas arba Teismo kancleris, 

įvertinę pavojaus ar jo grėsmės pobūdį 

 

Pirmas asmuo, pastebėjęs kilusį ar 

galintį kilti pavojų, jei nepavyksta 

pranešti Turto valdymo ir viešųjų 

pirkimų skyriaus vedėjui arba Teismo 

kancleriui 

 

3. Ekstremaliųjų situacijų 

atvejais atsakingo asmens  

ir Teismo vadovybės 

informavimas 

Kuo skubiau informuojamas Teismo kanclerio įsakymu paskirtas 

darbuotojas, atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat 

Teismo pirmininkas ir (ar) skyrių pirmininkai, ir (ar) Teismo 

kancleris. 

 

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas;  

Teismo kancleris 

4. Kitų asmenų perspėjimas apie 

pavojų  

Teismo darbuotojai ir kiti Teisme esantys asmenys, kuriems pavojus 

kelia ar gali kelti grėsmę, apie tai perspėjami visomis ar 

pasirinktinai pagal situaciją prieinamomis informavimo 

priemonėmis: telefonu, mobiliuoju telefonu, trumpąja žinute, 

elektroniniu paštu, žodžiu, tiesiogiai per pasiuntinius ar kitais 

būdais. 

 

Teismo kanclerio paskirti darbuotojai  
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5. Sprendimas dėl evakuacijos Esant realiam pavojui arba pagal gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) 

rekomendacijas ar nurodymus, kai yra realus pavojingos medžiagos 

aptikimas, arba tais atvejais, kai nėra požymių ar pagrindo manyti, 

kad pranešimas apie pavojų yra melagingas, priimamas sprendimas 

dėl Teismo patalpose esančių ir (ar) dirbančių asmenų evakuacijos 

iš pastato. 

Teismo darbas stabdomas ir apie pavojų bei evakuaciją informuojami 

kiti Teismo patalpų valdytojai (Vilniaus apygardos teismas ir kt.). 

 

Teismo pirmininkas; 

skyriaus pirmininkai;  

Teismo kancleris 

 

 

 

Teismo kanclerio paskirtas darbuotojas 

6. Priešgaisrinės sirenos 

aktyvavimas 

Veiksmų ekstremaliosios situacijos atvejais koordinatoriaus 

pavedimu rankiniu būdu aktyvuojama priešgaisrinė sirena.   

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas 

darbuotojas 

 

7. Evakuacijos kelių paruošimas Atidaromos evakuacinės durys, pašalinamos visos kliūtys iš 

evakavimo kelių.  

 

Teismo kanclerio paskirti darbuotojai 

8. Elektros energijos išjungimas Nurodžius Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui 

išjungiama elektros srovė.  

 

Teismo kanclerio paskirtas darbuotojas 

9.  Patalpų vėsinimo ir vėdinimo 

sistemų išjungimas 

Įspėti Teismo darbuotojus arba savarankiškai išjungti patalpų 

vėsinimo (kondicionavimo) įrenginius patalpose. 

Prireikus (kai neišjungiama elektros srovė) išjungti priverstinę 

vėdinimo (rekuperacijos) sistemą. 

 

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas (-i) 

darbuotojas (-ai) 

10. Evakuacija Nurodyti asmenims evakavimosi kryptį, susirinkimo vietą – Aukų g.  

Teismo kanclerio paskirti evakuacijos veiksmų vykdytojai 

suregistruoja žmones ir informuoja Atsakingą asmenį, ar visi 

asmenys išėjo iš Teismo pastato.  

Teismo kanclerio paskirti darbuotojai 

 

Po darbo valandų ir poilsio dienomis – 

Teismo darbuotojas, atsakingas už 

Teismo patalpų uždarymą, arba įmonės, 

teikiančios Teismo patalpų apsaugos 

paslaugas, budintis darbuotojas 

11.  Vidinio kiemo ir teismo 

prieigų atlaisvinimas 

Pašalinti tarnybinius ir asmeninius automobilius iš vidinio Teismo 

kiemo ir greta Teismo esančių stovėjimo vietų. 

Teismo kanclerio paskirtas darbuotojas 

 

Teismo darbuotojai, kurių asmeniniai 

automobiliai stovi vidiniame kieme arba 
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prie Teismo pastato Vasario 16-osios g. 

pusėje 

12. Gelbėjimo tarnybų 

(pareigūnų) pasitikimas, jei 

atvyksta 

Pasitikti gelbėjimo tarnybas (pareigūnus), parodyti kelią į pavojaus 

šaltinio ar jo grėsmės vietą, vadovautis jų nurodymais 

(rekomendacijomis), teikti visokeriopą informaciją ir pagalbą. 

 

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas 

darbuotojas 

13. Turto gelbėjimas 

 

Nurodžius Teismo kancleriui arba Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjui, išnešti:  

1. atsarginių serverių (tarnybinių stočių) informacijos juostas; 

2. serverių (tarnybines stotis); 

3. ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentus ir bylas. 

 

Teismo kancleris;  

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus darbuotojai; 

kitų darbuotojų grupės 

14. Evakuacijos atšaukimas  Iš gelbėjimo tarnybų (pareigūnų) gavus patvirtinimą, kad pavojaus 

nėra ar jo grėsmė išnyko, arba šiems neatvykus, bet nesant pavojaus 

ar jo grėsmei išnykus, Teismo pirmininko, skyriaus pirmininkų ar 

kanclerio sprendimu Teismo darbuotojų evakuacija atšaukiama, 

Teismo darbas tęsiamas, turtas grąžinamas į Teismo patalpas. 

Teismo pirmininkas; 

skyriaus pirmininkai; 

Teismo kancleris; 

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus darbuotojai; 

kitų darbuotojų grupės 

 

 

________________ 


