
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 521 PUNKTO PAKEITIMO 

2022 m. rugsėjo  d. Nr. V- -2022
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 5 dalimi ir siekdamas 
užtikrinti šeimos bylas nagrinėjančių teisėjų darbo krūvio tolygumą:

1. P a k e i č i u Gaunamų dokumentų, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų 
bylų valdymo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarkos aprašo 521 punktą ir 
išdėstau jį taip:

„521. Atsižvelgiant į trumpus įstatymuose įtvirtintus bylų dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų 
pagal įstatymą išnagrinėjimo terminus, bylos dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą 
skiriamos šeimos bylas nagrinėjantiems teisėjams po vieną bylą per savaitę ir neskiriamos likus dešimt 
darbo dienų iki teisėjo kasmetinių atostogų, kai atostogų trukmė yra ilgiau nei penkios darbo dienos.“

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

3 . N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Teismo pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis teismo pirmininką           Mindaugas Ražanskas

Parengė
Raštinės skyriaus vedėja
Jolanta Žaliauskaitė
2022-09-27
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