
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKAS

ĮSAKYMAS 
DĖL INSTITUCIJŲ TEIKIMŲ BEI SKUNDŲ DĖL INSTITUCIJŲ NUTARIMŲ, PRIIMTŲ 

DĖL UŽSIENIEČIO SULAIKYMO, SULAIKYMO PRATĘSIMO, PAKEITIMO, 
ALTERNATYVIOS SULAIKYMO PRIEMONĖS SKYRIMO, PRATĘSIMO AR PAKEITIMO 

REGISTRAVIMO LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE LITEKO IR JŲ 
SKYRIMO NAGRINĖTI TEISĖJAMS

2022 m. kovo 1 d. Nr. V-  -2022
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi, Darbo krūvio 
skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo, patvirtinto Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 
13P-79-(7.1.2) „Dėl darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 25 ir 26 
punktais, nuo 2022 m. kovo 1 d.:

1. P a p i l d a u  Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų 
valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašą 581 ir 582 punktais, 
bei išdėstau juos taip:

1.1. „581. Teisme gauti institucijų teikimai dėl užsieniečio sulaikymo, sulaikymo pratęsimo, 
pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, pratęsimo ar pakeitimo registruojami LITEKO 
sistemoje kaip administracinio nusižengimo bylos. Atsižvelgiant į labai trumpus šių teikimų nagrinėjimo 
terminus skubos tvarka jie skiriami nagrinėti teisėjams pagal teismo pirmininko patvirtintą teisėjų, 
nagrinėjančių baudžiamąsias bylas, budėjimo grafiką.“

1.2. „582. Teisme gauti skundai dėl institucijų nutarimų, priimtų dėl užsieniečio sulaikymo, 
sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, pratęsimo ar pakeitimo 
registruojami LITEKO sistemoje kaip administracinio nusižengimo bylos/ skundai.“.

2. P a t i k s l i n u  Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjų, atliekančių ikiteisminio tyrimo teisėjų 
funkcijas, darbo organizavimo tvarkos aprašo 4 punktą ir išdėstau jį taip:

„4. Prokurorai ikiteisminio tyrimo dokumentus paprastai pateikia per Integruotą baudžiamojo 
proceso informacinę sistemą (toliau – IBPS) ir teisme jie nėra atskirai registruojami, išskyrus išimtinius 
atvejus, jei IBPS nėra randama ikiteisminio tyrimo byla arba IBPS sistema neveikia. Tokiu atveju 
ikiteisminio tyrimo dokumentai registruojami LITEKO sistemoje. 

Prašymai dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių taikymo pagal 
Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, prašymai dėl Europos tyrimo 
orderio pripažinimo ir vykdymo registruojami LITEKO sistemoje. 

Tais atvejais, kai prokurorai dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui priskirtų proceso veiksmų atlikimo 
kreipiasi į teismą tiesiogiai į teismą ne per IBPS, prašymas registruojamas LITEKO sistemoje.“.

3. N u s t a t a u , kad iki 2022 m. vasario 28 d. įskaitytinai Teisme gautus institucijų teikimus dėl 
užsieniečio sulaikymo, sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, 
pratęsimo ar pakeitimo, bei skundus dėl institucijų nutarimų, priimtų dėl užsieniečio sulaikymo, 
sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, pratęsimo ar pakeitimo, 
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registruotus ir paskirtus nagrinėti teisėjams, atliekantiems ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, nagrinėja 
teisėjai, kuriems šie teikimai ar skundai iki 2022 m. vasario 28 d. įskaitytinai buvo paskirti nagrinėti.

4. R e k o m e n d u o j u  teisėjams, kuriems paskirtos nagrinėti anksčiau nurodytos kategorijos 
bylos iki 2022 m. vasario 28 d. įskaitytinai ir teisėjams, kuriems šios kategorijos bylos bus skiriamos 
nagrinėti nuo 2022 m. kovo 1 d., šias bylas nagrinėti sujungus šeimos sudėties pagrindu, bylų sujungimo 
klausimą sprendžiant vadovaujantis Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių 
nusižengimų bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 67 
punktu.

5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl teisėjų 
specializacijos nustatymo“ 11 punktą.

6. Į p a r e i g o j u  Raštinės skyriaus patarėją Rasą Žagelienę su šiuo įsakymu supažindinti 
Ikiteisminio tyrimo biuro darbuotojus bei Baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų biuro 
vyriausiąją specialistę Simoną Klimašauskaitę, specialistes Eloną Savranskytę, Danutę Latvytę, 
Danguolę Tamulionienė, Viktoriją Seniutienę per LITEKO2 dokumentų valdymo modulį, teisėjus, 
atliekančius ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, bei teisėjus, nagrinėjančius baudžiamąsias ir 
administracinių nusižengimų bylas – elektroniniu paštu, kitus teismo darbuotojus supažindinti teismo 
intranete.

7. N u s t a t a u ,  kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. kovo 1 d.

Teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė

Parengė
Raštinės skyriaus patarėja
Rasa Žagelienė
2022-03-01
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