
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL GAUNAMŲ DOKUMENTŲ, BAUDŽIAMŲJŲ, CIVILINIŲ IR ADMINISTRACINIŲ 

NUSIŽENGIMŲ BYLŲ VALDYMO IR PASKIRSTYMO TEISĖJAMS VILNIAUS MIESTO 
APYLINKĖS TEISME TVARKOS APRAŠO 73, 74 IR 75 PUNKTŲ PATIKSLINIMO 

2022 m. gegužės 13 d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi:

1. P a t i k s l i n u Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų 
bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 73 punktą ir 
išdėstau jį taip:

„73. Teisėjams, nagrinėjantiems baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas, prieš jų 
kasmetines atostogas ar komandiruotę, kai atostogų ar komandiruotės trukmė yra 4 - 7 kalendorinės 
dienos, prieš 2 darbo dienas prieš jų atostogas ar komandiruotę neskiriamos baudžiamosios bylos, kuriose 
baigiasi kardomosios priemonės – suėmimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminas, taip pat 
prokuroro prašymai dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, Probacijos tarnybos teikimai 
dėl bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų pakeitimo arba dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, 
taip pat teikimai dėl probacijos sąlygų pakeitimo, dėl papildomų pareigų paskyrimo arba lygtinio 
paleidimo iš pataisos įstaigos panaikinimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau 
– ir BPK) 358 straipsnio 2 dalis, 360 straipsnio 9 dalis), institucijų teikimai bei skundai dėl institucijų 
nutarimų, priimtų dėl užsieniečio sulaikymo, sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo 
priemonės skyrimo, pratęsimo ar pakeitimo bei užsieniečių pareiškimai dėl alternatyvios sulaikymo 
priemonės skyrimo, pratęsimo ar pakeitimo, taip pat skundai dėl nutarimų administracinių nusižengimų 
bylose.“.

2. P a t i k s l i n u Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų 
bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 74 punktą ir 
išdėstau jį taip:

„74. Teisėjams, nagrinėjantiems baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas, prieš jų 
kasmetines atostogas ar komandiruotę, kai atostogų ar komandiruotės trukmė yra nuo 8 iki 15 
kalendorinių dienų, prieš 5 darbo dienas prieš jų atostogas ar komandiruotę neskiriamos nagrinėti visos 
baudžiamosios ir administracinių nusižengimų bylos, teikimai vykdymo procese. Tačiau, likus 5 darbo 
dienoms iki teisėjo kasmetinių atostogų ar komandiruotės pabaigos, pradedamos skirti visos 
baudžiamosios bylos ir teikimai, išskyrus bylos, kuriose baigiasi kardomosios priemonės – suėmimo, 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminas, prokuroro prašymai dėl proceso užbaigimo teismo 
baudžiamuoju įsakymu, Probacijos tarnybos teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų pakeitimo 
arba dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, taip pat teikimai dėl probacijos sąlygų pakeitimo, dėl 
papildomų pareigų paskyrimo arba lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos panaikinimo (BPK 358 
straipsnio 2 dalis, 360 straipsnio 9 dalis), institucijų teikimai bei skundai dėl institucijų nutarimų, priimtų 
dėl užsieniečio sulaikymo, sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, 
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pratęsimo ar pakeitimo bei užsieniečių pareiškimai dėl alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, 
pratęsimo ar pakeitimo, taip pat skundai dėl nutarimų administracinių nusižengimų bylose.“.

3. P a t i k s l i n u Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų 
bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 75 punktą ir 
išdėstau jį taip:

„75. Teisėjams, nagrinėjantiems baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas, prieš jų 
kasmetines atostogas ar komandiruotę, kai atostogų ar komandiruotės trukmė yra 16 ir daugiau 
kalendorinių dienų, prieš 10 darbo dienų prieš jų atostogas ar komandiruotę neskiriamos nagrinėti visos 
baudžiamosios ir administracinių nusižengimų bylos, teikimai vykdymo procese. Tačiau, likus 10 darbo 
dienų iki teisėjo kasmetinių atostogų ar komandiruotės pabaigos, pradedamos skirti visos baudžiamosios 
bylos ir teikimai, išskyrus bylos, kuriose baigiasi kardomosios priemonės – suėmimo, laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo terminas, prokuroro prašymai dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, 
Probacijos tarnybos teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų pakeitimo arba dėl bausmės 
vykdymo atidėjimo panaikinimo, taip pat teikimai dėl probacijos sąlygų pakeitimo, dėl papildomų 
pareigų paskyrimo arba lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos panaikinimo (BPK 358 straipsnio 2 dalis, 
360 straipsnio 9 dalis), institucijų teikimai bei skundai dėl institucijų nutarimų, priimtų dėl užsieniečio 
sulaikymo, sulaikymo pratęsimo, pakeitimo, alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, pratęsimo ar 
pakeitimo bei užsieniečių pareiškimai dėl alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo, pratęsimo ar 
pakeitimo, taip pat skundai dėl nutarimų administracinių nusižengimų bylose.“.

4. Į p a r e i g o j u Raštinės skyriaus patarėją Rasą Žagelienę su šiuo įsakymu supažindinti teisėjus 
elektroniniu paštu, kitus teismo darbuotojus teismo intranete. 

5 . N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 16 d.

Teismo pirmininkė                                                                                                     Viktorija Šelmienė

Parengė
Teismo pirmininko patarėja
Laura Kaupelė
2022-05-13
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