VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
PIRMININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL TEISMO PIRMININKO 2020 M. LAPKRIČIO 12 D. ĮSAKYMO „DĖL CIVILINIŲ
BYLŲ, KILDINAMŲ IŠ DARBO TEISINIŲ SANTYKIŲ, SKYRIMO VISIEMS BENDROS
KOMPETENCIJOS CIVILINES BYLAS NAGRINĖJANTIEMS TEISĖJAMS“
1 PUNKTO PAPILDYMO 1.1. IR 1.2. PAPUNKČIAIS
2020 m. lapkričio 16 d. Nr. V-426
Vilnius

Vadovaudamasis Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjų specializacijos tam tikrų
kategorijų byloms nagrinėti nustatymo teisme tvarkos aprašo 15, 26 punktais, atsižvelgdamas į tai,
kad dėl teisėto nebuvimo darbe nuo 2020 m. lapkričio 13 d. teisme liko vienas darbo bylas
nagrinėjantis teisėjas, bei siekdamas tinkamai organizuoti civilinių bylų, kildinamų iš darbo teisinių
santykių, paskirstymą teisėjams:
1.
P a p i 1d a u teismo pirmininko 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-423 „Dėl civil
bylų, kildinamų iš darbo teisinių santykių, skyrimo visiems bendros kompetencijos civilines bylas
nagrinėjantiems teisėjams“ 1 punktą 1.1. ir 1.2. papunkčiais ir i š d ė s t a u juos taip:
„ 1. 1. N u s t a t a u , kad civilinės bylos, kildinamos iš darbo teisinių santykių, skiriamos
teisėjams mišriuoju būdu, pirmąją gautą bylą skiriant bendros kompetencijos civilines bylas
nagrinėjančiam teisėjui, antrąją - darbo bylas nagrinėjančiam teisėjui, užtikrinant, kad bendros
kompetencijos civilines bylas nagrinėjančiam teisėjui per mėnesį būtų paskirta ne daugiau kaip viena
darbo byla;
1.2.N u s t a t a u , kad 1.1. punkte nustatyta darbo bylų paskirstymo tvarka galioja tuo atveju,
kai dėl teisėjų teisėto nebuvimo darbe teisme lieka dirbti vienas darbo bylas nagrinėjantis teisėjas.“
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 16 d.
3. Į p a r e i g o j u :
3.1. darbuotojus, atsakingus už bylų skirstymą, vadovautis šiuo patvarkymu skirstant bylas
teisėjams LITEKO bylų skirstymo modulio pagalba;
3.2. Raštinės skyriaus patarėją Rasą Žagelienę su šiuo įsakymu teismo darbuotojus
supažindinti teismo intranete.
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