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VILNIAUS APYGARDOS TEISMO  

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šios Vilniaus apygardos teismo vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai vidaus 

norminis aktas,  reglamentuojantis Vilniaus apygardos teismo (toliau – Teismas) vidaus tvarką. Tai-

syklių tikslas yra daryti įtaką Teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau bendrai vadinami Teismo darbuotojais) elgesiui ir užtikrinti geresnį Teismo 

darbo organizavimą, racionalų darbo laiko, žmoniškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę, tokiu 

būdu didinant visuomenės pasitikėjimą Teismu ir Teismo darbuotojais.  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 

28 d. nutarimu Nr. 200 (Žin. 2006, Nr. 27-888) patvirtintomis Pavyzdinėmis valstybės institucijų ir 

įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais įstatymais bei poįstaty-

miniais teisės aktais.  

3. Taisyklių nuostatos yra privalomos visiems Teismo darbuotojams ir yra taikomos tiek, 

kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.  

4. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Teismo pirmininkas.  

II. TEISMO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA 

5. Teisėjai į darbą priimami bei atleidžiami Teismų įstatyme nustatyta tvarka. 

6. Teismo valstybės tarnautojai į pareigas priimami bei atleidžiami Valstybės tarnybos įsta-

tyme bei kituose valstybės tarnybos santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.  

7. Pagal darbo sutartis dirbantys teismo darbuotojai į darbą teisme priimami bei atleidžiami 

Darbo kodekse nustatyta tvarka.  

8. Priimant į darbą, asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valsty-

binio socialinio draudimo pažymėjimą; jei šeimoje auginamas(-i) nepilnametis(-iai) vaikas(-ai) pa-

teikiami vaiko(-ų) gimimo liudijimai/neįgalumo pažymėjimas. Priimant asmenį į darbą, kuriam rei-

kalingas atitinkamas išsilavinimas ar profesinis pasirengimas, sveikatos būklė, asmuo turi pateikti 

išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimant į 

darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos, - gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, 
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taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą pri-

žiūrinčio gydytojo leidimą. 

Kartu su dokumentais priimamasis turi pateikti prašymus priimti į darbą ir darbo užmo-

kestį pervesti į banką, nurodant savo banko sąskaitos numerį. Prašymas dėl darbo užmokesčio per-

vedimo ir prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio ir papildomo neapmokestinamo pajamų 

dydžio taikymo/netaikymo teikiamas raštu Finansų skyriui.  

9. Įstatymų nustatyta tvarka priimtus į darbą darbuotojus darbdavys arba jo įgaliotas asmuo  

privalo supažindinti su jam pavestu darbu, nurodyti darbo vietą, išaiškinti jo teises ir pareigas, supa-

žindinti su Taisyklėmis bei kitais darbuotojo darbinei veiklai turinčiais reikšmę Teismo vidiniais 

norminiais aktais.  

10. Priimtas į darbą darbuotojas privalo įsakymų registre pasirašytinai patvirtinti, jog susi-

pažino su pateiktais dokumentais.  

11. Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo supažindinti (pasirašytinai) priimtą į darbą 

darbuotoją su įvadine darbų saugos ir įvadine priešgaisrinės saugos instrukcijomis.  

12. Priimti nauji darbuotojai aprūpinami darbo priemonėmis vadovaujantis Teismo pirmi-

ninko patvirtintu teismo darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis tvarkos aprašu.  

13. Teismo Finansų skyriaus įgaliotas asmuo atleidžiamam arba einančiam ilgalaikių  atos-

togų darbuotojui išmoka jam priklausančias pinigines išmokas tik gavęs užpildytą atsiskaitymo lapą 

(Priedas 1).  

14. Darbuotojo atsiskaitymas su atsiskaitymo lape nurodytais Teismo struktūriniais padali-

niais tvirtinamas teismo kanclerio parašu.  

15. Atsiskaitymo lapas yra įsegamas į darbuotojo asmens bylą ir saugomas Teismo raštinėje.  

16. Atleidžiamas iš darbo arba einantis ilgalaikių atostogų teismo darbuotojas privalo atsis-

kaityti su Teismu, grąžinti Teismui priklausančias materialines ir kitas vertybes, kuriomis naudojosi 

vykdydamas pareigas.  

17. Teismo darbuotojas, grįžęs iš ilgalaikių gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų teismo 

Finansų skyriui pateikia prašymą raštu dėl papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio taikymo 

(prie prašymo prideda vaiko gimimo liudijimo kopiją) ir, jei reikia, patikslina informaciją dėl darbo 

užmokesčio pervedimo. 

18. Jeigu atleidžiamas iš darbo arba einantis ilgalaikių  atostogų teismo darbuotojas negali 

grąžinti teismui priklausančio turto arba teismui priklausantis turtas yra dėl teismo darbuotojo kaltės 

sužalotas, darbuotojas privalo teismui atlyginti tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.  

 

 

III. TEISMO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
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19. Teismo valstybės tarnautojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įs-

tatyme nustatytų valstybės tarnautojų pareigų ir valstybės tarnautojų veiklos bei etikos principų, 

nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintose 

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse, kituose teisės aktuose. Darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis, privalo vadovautis bendraisiais elgesio ir etikos principais.  

20. Teismo darbuotojai turi teisę į saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir į Lie-

tuvos Respublikos darbo kodekse bei kituose darbo teisinius santykius reglamentuojančiuose aktuo-

se numatytas atostogas, socialines, profesines bei kitas garantijas. 

21. Pasikeitus Teismo darbuotojo banko sąskaitos duomenims ir/ar  deklaruotai gyvenamajai 

vietai, darbuotojas apie tai turi informuoti Finansų skyrių raštu ar el. laišku. 

22. Kiekvienais metais Teismo darbuotojas Finansų skyriui raštu ar el. laišku turi pateikti 

patikslintą informaciją apie neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) ir papildomo neapmokesti-

namojo pajamų dydžio (PNPD) taikymą. 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

23. Darbo laikas Teisme ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl 

darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (aktualiomis 

šių teisės aktų redakcijomis).  

24. Teisme numatomas 40 valandų trukmės 5 darbo dienų per savaitę su 2 poilsio dienomis 

darbo laikas. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir bai-

giamas 17 valandą, o penktadienį pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės. Pert-

raukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 45 minutės nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min. Šeštadienis 

ir sekmadienis – poilsio dienos. Darbo laikas prieššventinėmis dienomis trumpinamas.  

25. Teismo pirmininkas atskiruose Teismo struktūriniuose padaliniuose arba atskiriems Teismo 

darbuotojams gali nustatyti skirtingą darbo pradžios ir pabaigos laiką, tačiau tokiu atveju turi būti užtik-

rintas efektyvus Teismo darbas. Esant darbuotojo prašymui ir pritariant tiesioginiam vadovui, Teismo 

pirmininko įsakymu Teismo darbuotojui gali būti sudarytas individualus darbo laiko grafikas arba 

nustatytas ne visas darbo laikas.  

26. Teismo darbuotojai privalo laikytis nustatyto darbo laiko režimo.  

27. Teismo darbuotojai, palikdami darbo vietą (išeidami darbo reikalais į kitą įstaigą, kursus, 

pasitarimus, posėdžius ir pan.), turi informuoti tiesioginį vadovą, Teismo administracijos sekretorių 

arba Teismo pirmininką ir nurodyti šio išvykimo tikslą bei trukmę, o jų nesant – pranešti kitiems 

atsakingiems asmenims. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti Teismo pirminin-

ko bei tiesioginio vadovo sutikimą.  

28. Darbo metu draudžiama atitraukti Teismo darbuotojus nuo jų pagrindinio darbo (išsky-

rus įstatymu nustatytus atvejus), rengti su darbu nesusijusius renginius. 
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29. Kai teismo darbuotojas negali laiku atvykti arba visai negali atvykti į darbą, apie tai ne-

delsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą, teismo pirmininką arba kitą atsakingą asmenį ir 

nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastį. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų 

priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti jo šeimos narys ar kitas asmuo.  

30. Tiesioginis teismo darbuotojo(-jų) vadovas apie teismo darbuotojo neatvykimą į darbą 

dėl ligos ar kitos priežasties privalo pranešti elektroniniu paštu nedirba@teismas.lt atsakingiems 

asmenims, pildantiems darbo laiko apskaitos žiniaraščius.  

31. Pasišalinimas iš darbo nesilaikant 25-27 punktuose išdėstytos tvarkos registruojamas 

kaip darbo drausmės pažeidimas. Apie nedirbtą laiką taip pat atžymima darbo laiko apskaitos do-

kumentuose ir nemokamas už tą laiką darbo atlyginimas.   

32. Drausminė nuobauda už darbo drausmės pažeidimą skiriama Teismo pirmininku įsaky-

mu prieš tai Teismo darbuotojui raštu pasiaiškinus. Jei per nustatytą terminą be svarbių priežasčių 

darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. 

33. Teismo darbuotojų dirbtus viršvalandinius darbus bei darbo laiką poilsio bei švenčių 

dienomis darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose fiksuoja už tai atsakingas teismo darbuotojais.  

34. Už viršvalandinį darbą, taip pat darbą poilsio ir švenčių dienomis apmokama Valstybės 

tarnybos įstatymo ar Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

35. Teismo darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti Darbo kodekso 214 straipsnyje numaty-

tomis lengvatomis (darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus 

iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo 

laikas dviem valandoms per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi 

dienos per mėnesį), pateikia Teismo pirmininkui arba teismo kancleriui prašymą dėl papildomos 

poilsio dienos (papildomų poilsio dienų) suteikimo.  

36. Prašyme suteikti papildomą poilsio dieną (papildomas poilsio dienas) turi būti nurodytas 

darbuotojo pageidaujamas šios papildomos lengvatos suteikimo būdas. Pavyzdžiui prašymas suteik-

ti vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį – kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį ar pan., arba 

prašymas suteikti papildomą poilsio dieną per mėnesį, šios dienos datą suderinant su tiesioginiu 

darbuotojo vadovu. Apie numatomą papildomą poilsio dieną turi būti iš anksto pranešta darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius pildančiam Teismo darbuotojui.  

37. Papildomos poilsio dienos teisėjams suteikiamos Teismo pirmininko įsakymu, o visiems 

kitiems Teismo darbuotojams - teismo kanclerio įsakymu.  

V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 

38. Teismo patalpose, tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.  

39. Teismo darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo 

narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, atsinešti ir teisme laikyti bei vartoti bet kokius al-

koholinius gėrimus.  

mailto:nedirba@teismas.lt
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40. Teismo darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje 

vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų, gėrimų piliečių ir kitų 

asmenų aptarnavimo metu.  Teismo patalpose  gali būti organizuojami tik oficialūs teismo renginiai  

Kabinetuose ir kitose teismo patalpose laisvu nuo darbo metu gali būti rengiami smulkūs proginiai 

renginiai ar minėjimai, tačiau jų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kelti triukšmą. 

41. Teismo darbuotojams darbo metu draudžiama užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos 

atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.  

42. Teismo darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik teis-

mo darbuotojui esant.  

43. Teismo darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elekt-

ros energiją ir kitus materialinius teismo išteklius.  

44. Teismo elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kan-

celiarinėmis ir kitomis priemonėmis teismo darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tiks-

lais.  

45. Teismo darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis institucijos ar įs-

taigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis 

ir kitomis priemonėmis. 

46. Kompiuterių, ryšių bei biuro technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės 

įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai teismo padalinys ar teismo 

darbuotojas.  

47. Tais atvejais, kai su teismo primininko įsakymais turi būti supažindinami visi teismo 

darbuotojai, naujai leidžiamame įsakyme teismo pirmininkas atskiru punktu nurodo, kam paveda 

supažindinti teismo darbuotojus su nauju įsakymu. Su įsakymu gali būti supažindinama išsiunčiant 

įsakymą tarnybinio elektroninio pašto adresu. 

48. Išeidami iš darbo teismo darbuotojai privalo sutvarkyti savo darbo vietą, išjungti kom-

piuterius, šviestuvus, būtinus Teismo daiktus įdėti į seifą ir užrakinti (Teismo kasos aparatas, kodų 

generatoriai, elektroninio parašo sertifikatai, antspaudai ir kt.). Teismo darbuotojas, išeinantis iš 

darbo kabineto paskutinis, privalo uždaryti langus, užrakinti duris. Draudžiama perduoti raktus ka-

binete nedirbantiems asmenims. 

49. Teismo darbuotojai privalo laikytis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, ne-

dirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie pastebėtus pažeidimus, galimą pa-

vojų darbuotojams ar teismo veiklai atsižvelgę į būtinybę nedelsdami pranešti atsakingam asmeniui, 

nesant atsakingo asmens – teismo kancleriui arba teismo pirmininkui.  

VI. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

50. Teismo darbuotojai turi tvarkingai atrodyti, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.  
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51. Teismo darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys 

posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos 

reprezentavimu,  paskutinę savaitės darbo dieną - penktadienį gali dėvėti laisvalaikio stiliaus (casu-

al) drabužius.  

52. Teismo pirmininkas, teismo kancleris arba tiesioginis darbuotojo vadovas, kurio nuomo-

ne, teismo darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių taisyklių reikalavimų, įpareigoja Teismo 

darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.  
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VII. ELGESIO REIKALAVIMAI  

53. Teismo darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja teismą.  

54. Teisme turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, teismo dar-

buotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.  

55. Teismo darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.  

56. Teismo darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir 

orumą turinio informaciją darbo vietoje.  

VIII.  DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS 

57. Teismo darbuotojams skatinimai bei apdovanojimai skiriami įstatymų nustatyta tvarka.  

58. Duomenys apie teismo darbuotojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus įsegami į dar-

buotojo asmens bylą. 

59. Teismo darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę atitinkamai pagal užimamas pa-

reigas reglamentuoja Teismų įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas ir Darbo kodeksas. 

60. Teismo darbuotojai privalo atlyginti turtinę žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių veiksmų, 

sprendimų arba pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo.  

61. Teismo darbuotojai už padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.  

IX. ATOSTOGŲ SKYRIMO TVARKA 

62. Teisėjų atostogų trukmę ir rūšis nustato Teismų įstatymas, Teismo valstybės tarnautojų  

- Valstybės tarnybos įstatymas, o darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – Darbo kodeksas.  

63. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepert-

raukiamo darbo Teisme. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos 

bet kuriuo darbo metų laiku. Atostogos gali būti suteikiamos ir nesuėjus šešių mėnesių nepertrau-

kiamo darbo teisme terminui esant vadovo ir darbuotojo susitarimui.  

64. Viena iš kasmetinių atostogų dalių turėtų būti ne trumpesnė kaip keturiolika kalendori-

nių dienų, tačiau Teismo darbuotojui prašant kasmetinės atostogos gali būti skaidomos dalimis, jei 

tam neprieštarauja darbuotojo tiesioginis vadovas ir tai netrukdys Teismo normaliam darbui.  

65. Teisėjų atostogų suteikimo prašymai, prieš teikiant juos teismo pirmininkui, kitų darbuo-

tojų - teismo kancleriui, turi būti suderinti su asmeniu (-imis), kuriam valstybės tarnautojas ar dar-

buotojas yra tiesiogiai pavaldus pagal pareigybės aprašymą.  

66. Prašymas su suderinimo vizomis suteikti kasmetines atostogas teisėjai pateikia Teismo 

pirmininkui, visi kiti Teismo darbuotojai pateikia teismo kancleriui ne vėliau kaip likus keturiolikai 

dienų iki šių atostogų numatomos pradžios. Pateikiant prašymus likus iki kasmetinių atostogų trum-

pesniam nei 14 dienų terminui, šių atostogų suteikimo klausimas sprendžiamas darbuotojui laisva 

forma motyvuotai nurodžius minėto termino nesilaikymo priežastis ir tai pateikus Teismo pirminin-

kui arba Teismo kancleriui. Teismo padaliniuose, esant būtinumui, gali būti nustatyti ir didesni, nei 
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keturiolikos dienų terminai. Atostogos suteikiamos teismo pirmininko arba teismo kanclerio įsaky-

mu.  

67. Teisėjų padėjėjai kasmetinių atostogų išleidžiami  paprastai kartu su teisėjais su kuriais 

šie padėjėjai dirba.  Atskirais atvejais teisėjų padėjėjai gali išeiti atostogų skirtingu nei teisėjai su 

kuriais padėjėjai dirba laiku, sprendimus dėl kiekvieno iš tokių atvejų priima teismo pirmininkas.  

68. Teisėjams, esantiems paskirstytose nuolatinėse kolegijose, kasmetinės atostogos sutei-

kiamos vienu metu.  Atskirais atvejais sudarytų nuolatinių teisėjų kolegijų teisėjai, gali išeiti atosto-

gų skirtingu laiku, sprendimus dėl kiekvienos iš tokių atvejų priima teismo pirmininkas. 

69. Teismo darbuotojams nemokamos atostogos suteikiamos Darbo kodekso 184 straipsnio 

1 dalyje numatytais atvejais. Kitais atvejais, iki 3 mėnesių trukmės nemokamos atostogos dėl šei-

minių ar kitokių aplinkybių gali būti suteikiamos darbuotojo ir darbdavio susitarimu, atsižvelgus į 

Teismo interesus.  

70. Stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti, 

taip pat tiems, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar aukštesniosiose ir aukštosiose mo-

kyklose, suteikiamos Darbo kodekso nustatytos trukmės mokymosi atostogos šio kodekso nustaty-

tais atvejais.  

71. Moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos - septyniasdešimt kalendorinių 

dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdy-

mo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų - septyniasdešimt kalendorinių dienų). Šios atostogos 

apskaičiuojamos bendrai ir suteikiamos moteriai visos, nepaisant faktiškai iki gimdymo panaudotų 

dienų skaičiaus. 

72. Vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, 

kol vaikui sukaks vienas mėnuo. 

73. Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems 

giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat Teismo darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, 

suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš kar-

to arba dalimis. Teismo darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. 

Įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus 

atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo 

suteiktos atostogos pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. 

Jeigu Teismo darbuotojas tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turi teisę tiek į atostogas pa-

gal šio straipsnio 1 dalį, tiek pagal šią dalį, darbuotojui suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasi-

rinkimu. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. 

74. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), 

nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą.  
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X. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 

75. Teismo darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas Vilniaus apygardos teisme reglamentuoja 

Valstybės tarnybos įstatymas ir Darbo kodeksas.  

76. Teismo darbuotojams darbo užmokestis išmokamas du kartus per mėnesį. Darbo užmo-

kestis už pirmą mėnesio pusę mokamas einamojo mėnesio septynioliktą dieną, o už antrą mėnesio 

pusę – sekančio mėnesio trečią dieną. Tuo atveju, kai darbo užmokesčio mokėjimo diena yra nedar-

bo diena,  darbo užmokestis mokamas paskutinę darbo dieną prieš tą nedarbo dieną. 

Darbo užmokestis už pirmąją mėnesio pusę (avansas) negali būti didesnis kaip 50 % darbuo-

tojui išmokamo darbo užmokesčio už pilną mėnesį, atsižvelgiant į pirmąją mėnesio pusę faktiškai 

dirbtų dienų skaičių. Jei darbuotojas pageidauja, kad atlyginimas jam būtų mokamas vieną kartą per 

mėnesį, Teismo Finansų skyriui pateikia laisvos formos rašytinį prašymą.  

Visi atsiskaitymai su visais teismo darbuotojais (darbo užmokestis, priedai, pašalpos, kitos 

išmokos) atliekami tik priklausančias pinigines sumas pervedant į darbuotojų nurodytas asmenines 

sąskaitas bankuose. Atsiskaitymai su darbo užmokesčiu susijusiomis išmokomis grynais pinigais 

teisme neatliekami, išskyrus atskirais teismo pirmininko įsakymais numatomus atvejus.  

77. Teismo darbuotojams įteikiami elektroniniai atsiskaitymo lapeliai, kuriuose įrašomos 

apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos.  

78. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendo-

rines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.  

79. Tuo atveju, jei darbuotojas pageidauja išeiti kasmetinių atostogų finansinių (kalendori-

nių) metų pabaigoje ir šių atostogų laikotarpis apima sekančių metų pradžią, darbo užmokestis (a-

tostoginiai) už šį laikotarpį gali būti išmokamas vėliau, esant darbuotojo rašytiniam sutikimui. Dar-

buotojui nesutinkant, atostogos gali būti nesuteikiamos. Šis punktas galioja  esant darbo užmokes-

čio lėšų stygiui. 

80. Priemokos teismo valstybės tarnautojams mokamos teismo pirmininko įsakymu esant 

tiesioginių vadovų rašytiniams siūlymams, o priedai – teismo pirmininko įsakymus.  

81. Priemokos ir priedai teismo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokami 

teismo pirmininko įsakymu esant tiesioginių vadovų rašytiniams siūlymams.  

82. Teismo darbuotoją atleidžiant iš darbo visas jam priklausantis darbo užmokestis ir kitos 

kompensacijos išmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.  

83. Teismo darbuotojams už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, su-

tampančias su darbuotojo darbo grafiku, mokama ligos pašalpa, sudaranti 80 procentų pašalpos ga-

vėjo vidutinio darbo užmokesčio.  
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XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

84. Visi teismo darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai ir atsako už jų lai-

kymąsi. Teismo darbuotojus su Taisyklėmis supažindina teismo raštinės darbuotojas, atsakingas už 

personalo valdymą arba jį pavaduojantis darbuotojas.  

85. Teismo pirmininko patvirtintos Taisyklės skelbiamos Teismo interneto tinklalapyje, išp-

latinamos teismo elektroniniu paštu visiems teismo darbuotojams bei jų nuorašai pasirašytinai įtei-

kiami visų teismo padalinių vadovams.  

 

*** 
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Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2013 m.  

lapkričio 12 d. įsakymu  Nr. V-146 patvirtintų  

Vidaus tvarkos taisyklių 1 priedas 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO DARBUOTOJO  

ATSISKAITYMO SU DARBDAVIU LAPAS 

 

Vilnius, _________________________________________________ Nr. _________ 

                                                       (Data)                    

_____________________________________________________________ 

(valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 

(padalinys ir pareigų pavadinimas) 

 

Padalinio pavadinimas Atsakingo valstybės 

tarnautojo ar darbuoto-

jo vardas ir pavardė 

Data Parašas Pastabos 

Padalinio, kuriame dirba išei-

nantis iš darbo teismo darbuo-

tojas, vadovas (bylos ir kiti 

dokumentai) 

    

Ūkio skyrius (raktai, praėjimo 

kortelės bei žetonai, kitos 

materialinės vertybės) 

    

Informatikos skyrius (kom-

piuteriai ir kompiuterinė įran-

ga) 

    

Teismo administracijos sekre-

torius (teisinė literatūra) 

    

Blokavau man išduotą elekt-

roninio parašo sertifikatą. 

    

Finansų skyriaus vedėjas    Su atleidžiamu 

teismo darbuo-

toju visiškai 

atsiskaityta. 

 

TVIRTINU 

Teismo kancleris 

(Data) 


