VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
PIRMININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL BYLŲ DIENOS LIMITO SKIRSTANT BYLAS TEISĖJAMS NUSTATYMO
2019 m. sausio 22 d. Nr. V-29
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 4 dalimi ir
siekdamas užtikrinti teisėjų darbo krūvio tolygumą bei įvertinęs bylų skyrimą teisėjams, pakeičiu
2013 m. vasario 26 d. teismo pirmininko įsakymą Nr. V-92 „Dėl 2013 m. sausio 2 d. teismo pirmininko
įsakymo Nr. V-3 „Dėl bylų dienos limito skirstant bylas teisėjams nustatymo“ išdėstymo nauja
redakcija“ ir išdėstau jį nauja redakcija:
1. N u s t a t a u , kad vienam teisėjui per dieną negali būti paskirtos daugiau kaip:
1.1.9 civilinės bylos;
1.2. 4 baudžiamosios bylos, išskyrus bylas, nagrinėtinas pagreitinto proceso tvarka.
2. Atsižvelgdamas į administracinių nusižengimų bylose teismo posėdžių skyrimo
specifiką, n e n u s t a t a u administracinių nusižengimų bylų skyrimo teisėjams limito.
3. Tuo atveju, kai teisėjams jau yra paskirtas maksimalus civilinių bylų skaičius, skirstant
užtikrinti, kad vienam civilines bylas nagrinėjančiam teisėjui nebūtų paskirta daugiau kaip 12 (9 + 3
papildomos) gautų civilinių bylų.
4. Tuo atveju, kai gaunamas teikimas baudžiamojoje byloje ar kitas procesinis dokumentas
visų tipų bylose, kurių pagrindu užvedama papildoma bylos kortelė, ir tokia byla pagal teisme nustatytą
tvarką privalo būti skiriama bylą nagrinėjusiam teisėjui, ši byla skiriama nepaisant 1.1. ir 1.2. punktuose
nustatytų limitų.
5.

P r i p a ž į s t u netekusiais galios 2013 m. vasario 26 d. teismo pirmininko

Nr. V-92 „Dėl 2013 m. sausio 2 d. teismo pirmininko įsakymo Nr. V-3 „Dėl bylų dienos limito nustatymo
skirstant bylas teisėjams“ išdėstymo nauja redakcija“ ir 2013 m. rugpjūčio 13 d. teismo pirmininko
įsakymą Nr. V-213 „Dėl 2013 m. vasario 26 d. teismo pirmininko įsakymo Nr. mV-92 „Dėl bylų dienos
limito nustatymo skirstant bylas teisėjams“ papildymo 3 punktu“.

6. Į p a r e i g o j u:
6.1. darbuotojus, atsakingus už bylų skirstymą, vadovautis šiuo įsakymu skirstant bylas
teisėjams LITEKO bylų skirstymo modulio pagalba.
6.2. Raštinės skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Žagelienę su šiuo įsakymu supažindinti
teismo darbuotojus teismo intranete.
7. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1 d.
8. P a s i 1i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.
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