
 

 

                      PATVIRTINTA 

       Vilniaus apygardos teismo pirmininko  

       2017 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-80 

        

BYLŲ PASKIRSTYMO TEISĖJAMS IR TEISĖJŲ KOLEGIJŲ SUDARYMO VILNIAUS 

APYGARDOS TEISME TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Vilniaus apygardos teisme 

taisyklės (toliau – Taisyklės) skirtos Teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 13P-123-

(7.1.2) patvirtintam Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašui 

(toliau – Aprašas) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) įgyvendinti.  

2. Vilniaus apygardos teisme (toliau – Teismas) nagrinėjamos administracinių teisės 

pažeidimų, administracinių nusižengimų, baudžiamosios ir civilinės bylos, jose gauti procesiniai 

prašymai teisėjams skirstomi, o teisėjų kolegijos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teismų įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekse (toliau – CPK), Apraše, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose 

nustatytais reikalavimais.  

3. Teisme teisėjų kolegijos sudaromos, bylos skiriamos teisėjams ar teisėjų kolegijoms 

nagrinėti, naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Bylų skirstymo 

moduliu (toliau – Modulis), t. y. automatizuotu atrankos būdu. Nesinaudoti automatizuotu atrankos 

būdu galima, kai atlikti konkrečių veiksmų naudojantis Moduliu nėra techninių galimybių, taip pat 

Taisyklėse nustatytais atvejais.  

4. Bylas, naudodamiesi Moduliu, skirsto Teismo pirmininko įgalioti asmenys (toliau – 

bylas skirstantis asmuo). Šie asmenys taip pat skirsto bylas, kurių medžiaga ar jos dalis yra 

nevieša. 

5. Bylos skirstomos atsižvelgiant į teisėjų specializaciją, įstatymuose įtvirtintus atskirų 

kategorijų bylų išnagrinėjimo terminus, prioritetine tvarka skirstomas bylas, bylų sudėtingumą, 

kitus Aprašo 5 punkte nurodytus veiksnius ir užtikrinant, kad teisėjų darbo krūvis per 

kalendorinius metus būtų kuo tolygesnis.  

6. Mišrias teisėjų kolegijas sudaro Teismo pirmininkas. Sudarant mišrią Baudžiamųjų 

bylų skyriaus ir Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegiją, teisėjas pranešėjas ir įprastai dauguma 

kolegijos narių parenkami iš Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų – kai nagrinėjama baudžiamoji 

byla, iš Civilinių bylų skyriaus teisėjų – kai nagrinėjama civilinė byla. Mišrių kolegijų nariais ne 

pranešėjais įprastai skiriami teisėjai, kurie gali nagrinėti bylą ir kurių kodai eina žemyn po teisėjo 

pranešėjo kodo.  

7. Teisėjams, dalyvaujantiems teismų savivaldos institucijų veikloje, vykdantiems 

administracinę veiklą, darbo krūvis procentais mažinamas Teismo pirmininko įsakymu, įvertinus 

tokios veiklos trukmę, apimtį ir sudėtingumą.  

 

II SKYRIUS 

 

BAUDŽIAMŲJŲ  BYLŲ SKYRIUJE NAGRINĖJAMŲ BYLŲ (SKUNDŲ) 

SKIRSTYMO TVARKA 

 

II.I. PIRMOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIMAS 

 

8. Pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO įvestus baudžiamųjų bylų 

duomenis Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje registruojamos šios pirmos instancijos 

baudžiamosios bylos: 
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8.1. pagal bendrąsias proceso taisykles (su žymomis 1, M1, N1); 

8.2. privataus kaltinimo (su žymomis 1, N1); 

8.3. dėl priverčiamųjų medicininių priemonių taikymo (su žyma  M1); 

8.4. dėl baudžiamojo įsakymo priėmimo (su žymomis 1, N1); 

8.5. dėl asmens išdavimo iš Lietuvos Respublikos (ekstradicija) (su žyma ES);  

8.6. dėl Europos arešto orderio išdavimo (su žyma ES1); 

8.7. vykdymo procese (su žyma T); 

8.8. dėl teismo įpareigojimų skyrimo pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo 

įstatymą (su žyma T). 

9. Paskirstantis bylas asmuo, skirstydamas baudžiamąsias bylas, įvertina teisės aktuose 

numatytus atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo terminus, kad teisėjai turėtų galimybę bylas 

išnagrinėti nepažeisdami procesinių terminų, įvertina atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos 

kėlimo, laikino nedarbingumo dėl ligos laikotarpius, nušalinimus ar nusišalinimus nuo bylos 

nagrinėjimo, neleistinumą pakartotinai nagrinėti bylą BPK 58 str. 2 d. išvardintais atvejais. 

9.1. Baudžiamieji įsakymai neskiriami likus 5 darbo dienoms iki ilgesnio nei 1 savaitė 

teisėjo teisėto nebuvimo darbe, o prokurorų pareiškimai dėl asmens išdavimo iš Lietuvos 

Respublikos neskiriami likus 3 darbo dienoms iki ilgesnio nei 1 savaitė teisėjo teisėto nebuvimo 

darbe.  

9.2. Nustatyto bylų neskyrimo laikotarpio gali būti nesilaikoma, atsižvelgiant į 

Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbančių teisėjų skaičių, darbo krūvį ir kitas aplinkybes, reikšmingas 

bylų paskirstymui. 

10. Pirmos instancijos baudžiamosios bylos pagal nagrinėjimo teisme ypatumus 

išskiriamos į įprastine tvarka nagrinėjamas baudžiamąsias bylas bei baudžiamąsias bylas dėl 

baudžiamojo įsakymo priėmimo. Įprastine tvarka nagrinėjamos baudžiamosios bylos pagal jų 

sudėtingumą skirstomos į 3 grupes: 

10.1. įprastinio sudėtingumo – bylos, kuriose kaltinimai pareikšti ne daugiau kaip 5 

asmenims arba kurias sudaro ne daugiau kaip 5 tomai;  

10.2. sudėtingos – bylos, kuriose kaltinimai pareikšti ne mažiau kaip 6 asmenims arba 

kurias sudaro nuo 6 iki 20 tomų; 

10.3. itin sudėtingos – bylos, kurias sudaro daugiau kaip 20 tomų. 

11. Skirtingo sudėtingumo pirmos instancijos baudžiamosios bylos ir  baudžiamosios 

bylos dėl baudžiamojo įsakymo priėmimo skirstomos atskiromis eilėmis, atitinkamai atsižvelgiant 

į  Modulio parinkto teisėjo žinioje turimą sudėtingų, itin sudėtingų baudžiamųjų bylų bei per metus 

gaunamų prokurorų pareiškimų užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu skaičių. 

Paskirstantis bylą asmuo, siekdamas išlyginti akivaizdžiai netolygų teisėjų darbo krūvį, gali 

atmesti Modulio parinktą teisėją, naudodamasis funkcija „Negali nagrinėti“, nurodant neskyrimo 

priežastį. Byla skiriama kitam Modulio suformuojamame sąraše esančiam teisėjui, atsižvelgus į 

kriterijus, kurie buvo nustatyti ir galiojo pirmojo teisėjo parinkimo metu. 

12. Teisėjui (ar teisėjų kolegijai), kuris (-i) nagrinėja itin sudėtingą bei ypač didelį atgarsį 

visuomenėje keliančią baudžiamąją bylą, siekiant užtikrinti sklandų ir operatyvų tokios bylos 

išnagrinėjimą teisme, šios bylos nagrinėjimo laikotarpiu gali būti neskiriamos kitos visų ar atskirų 

kategorijų bylos.  

13. Pirmos instancijos baudžiamosiose bylose teisėjas pranešėjas (teisėjas, jeigu byla yra 

nagrinėjama vienasmeniškai) yra teisėjas, kuriam Modulis paskiria nagrinėti konkrečią bylą. 

Teisėjų kolegijos pirmininku paprastai skiriamas bylos pranešėjas, tačiau juo gali būti paskiriamas 

ir kitas kolegijos narys. 

13.1. Tuo atveju, kai Modulio parinktas teisėjas pranešėjas dėl tam tikrų objektyvių 

priežasčių (pvz., nusišalinimo ar nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.) negali nagrinėti 

bylos, jis naudojantis funkcija „Negali nagrinėti“ yra atmetamas ir vietoj jo skiriamas kitas eilės 

tvarka Modulio suformuojamame sąraše esantis teisėjas. 

13.2. Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas pranešėjas dėl tam tikrų 

objektyvių priežasčių (pvz., nusišalinimo ar nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.)  negali 
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nagrinėti bylos, bylas paskirstantis bylas asmuo pakeičia teisėją pranešėją: parinktas ir paskirtas 

teisėjas pašalinamas iš elektroninės bylos kortelės, dėl ko byla vėl automatiškai atsiranda 

užregistruotų ir nepaskirtų bylų sąraše (eilėje). Bylas paskirstančiam asmeniui įvedus teisėjo 

pakeitimo pagrindus naujo teisėjo parinkimui, kaip ir skiriant teisėją pirmą kartą, automatinio 

bylos paskyrimo teisėjui procedūra atliekama pagal tuos pačius kriterijus, kurie buvo nustatyti ir 

galiojo pirmojo teisėjo paskyrimo metu. 

14. Baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose kolegialiai, kolegijos nariais ne pranešėjais 

skiriami kiti teisėjai, esantys toje pačioje nuolatinėje kolegijoje, suformuotoje atsitiktine tvarka ir 

patvirtintoje Teismo pirmininko įsakymu, kaip ir teisėjas pranešėjas. Nuolatinės kolegijos 

paprastai tvirtinamos vienerių metų laikotarpiui nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Sudarius naujas 

nuolatines kolegijas, paskirtose bylose kolegijos nekeičiamos. Teismo pirmininko įsakymu, 

einamųjų metų eigoje atsiradus laisvai teisėjo vietai (pasibaigus teisėjo įgaliojimų laikui, teisėjui 

savo noru išėjus iš darbo ir pan.), atskiros nuolatinės kolegijos sudėtis gali būti formuojama iš 

naujo ne Modulio pagalba, į kolegiją skiriant nuolatinės kolegijos neturintį teisėją.  

15. Tuo atveju, kai kolegijos narys dėl objektyvių priežasčių (pvz., nusišalinimo ar 

nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.) negali nagrinėti bylos, kitas kolegijos narys 

parenkamas iš abėcėline tvarka sudaryto teisėjų sąrašo iš dviejų teisėjų, esančių prieš teisėją 

pranešėją, ir dviejų teisėjų, esančių už teisėjo pranešėjo, arba parenkamas kolegijos neturintis 

teisėjas. Laikantis analogiško principo kolegijos nariai skiriami kolegialiai nagrinėjamose 

baudžiamosiose bylose, kuriose teisėju pranešėju yra paskirtas nuolatinės kolegijos neturintis 

teisėjas. Jei tokia tvarka teisėjai dėl objektyvių priežasčių negali būti įtraukti į kolegijos sudėtį, kiti 

kolegijos nariai paskiriami iš galinčių paskirtu laiku nagrinėti bylą teisėjų, laikantis eiliškumo 

principo (žemyn nuo teisėjo pranešėjo).   

16. Itin didelės apimties baudžiamosiose bylose, taip pat didelį atgarsį visuomenėje 

keliančiose baudžiamosiose bylose ar dėl kitų tam tikrų priežasčių nesant galimybės jas nagrinėti 

nuolatinei kolegijai, ir/ar esant būtinybei skirti atsarginį teisėją, kolegijos nariai skiriami pagal tą 

bylą galinčių nagrinėti teisėjų sąrašą, sudarytą abėcėline tvarka, iš dviejų teisėjų, esančių prieš 

teisėją pranešėją, ir dviejų teisėjų, einančių už teisėjo pranešėjo, o tokia tvarka nesant galimybės 

sudaryti kolegijos – pagal Modulio tvarka nustatytą eiliškumą.  

17. Patvirtinus Moduliu bylą konkrečiam teisėjui (sudarius kolegiją), išrašomi 

patvarkymai. Po to, kai šiuos patvarkymus pasirašo teismo pirmininkas ar Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininkas, visus duomenis, esančius bylų sąrašuose, baudžiamųjų bylų raštinės 

darbuotojai operatyviai įveda į teismų informacinę sistemą LITEKO. 

18. Teisėjui, kuriam iki jo įgaliojimų pabaigos lieka vieneri metai, neskiriamos pirmos 

instancijos sudėtingos ir itin sudėtingos baudžiamosios bylos, siekiant sudaryti galimybę šiam 

teisėjui užbaigti nagrinėti jo žinioje turimas kitas baudžiamąsias bylas, naudojantis funkcija 

„Negali nagrinėti“, nurodant neskyrimo priežastį. Atsižvelgiant į teisėjo žinioje esančių bylų kiekį 

ir sudėtingumą teismo, pirmininko įsakymu gali būti nustatytas iki įgaliojimų pabaigos ilgesnis 

neskyrimo terminas. 

19. Baudžiamųjų bylų sujungimo atveju, naudojantis Modulio funkcija „Privalo 

nagrinėti“, pranešėju sujungtoje byloje paskiriamas vienas iš sujungtas bylas nagrinėjusių teisėjų 

(paprastai pirmiau bylą gavęs ar didesnės apimties bylą turintis teisėjas). 

20. Baudžiamoji byla, kurią Modulio parinktas ir paskirtas nagrinėti teisėjas grąžino 

prokurorui Lietuvos Respublikos BPK 234 straipsnio tvarka, paprastai skiriama šią bylą 

grąžinusiam teisėjui, naudojant funkcija „Privalo nagrinėti“ ir nurodant priežastį.  

21. Teikimai, prašymai išnagrinėtose pirmosios instancijos baudžiamosiose bylose 

skiriami bylą išnagrinėjusiam teisėjui, naudojant Modulio funkciją „Privalo nagrinėti“. Jei 

nuosprendį priėmęs teisėjas nebedirba Vilniaus apygardos teisme arba dėl kitų objektyvių 

priežasčių negali nagrinėti teikimo, prašymo, jo nagrinėjimui skiriamas kitas teisėjas, laikantis 

Modulio suformuoto eiliškumo. 
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II.II. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SU APELIACINIAIS IR KITAIS SKUNDAIS 

SKYRIMAS 

 

22. Pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO įvestus baudžiamųjų bylų 

duomenis Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje registruojamos šios apeliacinės instancijos 

baudžiamosios bylos: 

22.1. dėl nuosprendžių, nutarčių (apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus) (su žyma 

1A); 

22.2. dėl žemesnių instancijų nutarčių/sprendimų (pagal skundus, BPK X dalis) (su žyma 

1S); 

22.3. dėl nutarčių nutraukti baudžiamąją bylą (apeliacine tvarka pagal apeliacinius 

skundus) (su žyma 1A); 

22.4. dėl žemesnių instancijų nutarčių paskirti suėmimą arba pratęsti suėmimo terminą (su 

žyma 1S); 

22.5. dėl bylų teismingumo (su žyma 1T); 

22.6. dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu (su žyma 1S);  

22.7. skundas dėl teismo įpareigojimų skyrimo pagal Organizuoto nusikalstamumo 

užkardymo įstatymą (su žyma 1S); 

22.8. skundas dėl Generalinio prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti procesą dėl naujai 

paaiškėjusių aplinkybių (su žyma 1S). 

23. Paskirstantis bylas asmuo, skirstydamas skundus, įvertina teisės aktuose numatytus 

skundų nagrinėjimo terminus, kad teisėjai turėtų galimybę bylas ir skundus išnagrinėti 

nepažeisdami procesinių terminų, įvertina atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, laikino 

nedarbingumo dėl ligos laikotarpius, nušalinimus ar nusišalinimus nuo bylos nagrinėjimo, 

neleistinumą pakartotinai nagrinėti bylą BPK 58 str. 2 d. išvardintais atvejais. 

24. Bylų su apeliaciniais skundais paskirstymas. 

24.1. Apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose teisėju pranešėju yra teisėjas, kuriam 

Modulis paskiria nagrinėti konkrečią bylą. Teisėjų kolegijos pirmininku paprastai skiriamas bylos 

pranešėjas, tačiau juo gali būti paskiriamas ir kitas kolegijos narys. 

24.2. Tuo atveju, kai Modulio parinktas teisėjas pranešėjas dėl tam tikrų objektyvių 

priežasčių (pvz., nusišalinimo ar nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.) negali nagrinėti 

bylos, jis naudojantis funkcija „Negali nagrinėti“ yra atmetamas ir vietoj jo skiriamas kitas eilės 

tvarka Modulio suformuojamame sąraše esantis teisėjas. 

24.3. Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas pranešėjas dėl tam tikrų 

objektyvių priežasčių (pvz., nusišalinimo ar nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.)  negali 

nagrinėti bylos, bylas paskirstantis bylas asmuo pakeičia teisėją pranešėją: parinktas ir paskirtas 

teisėjas pašalinamas iš elektroninės bylos kortelės, dėl ko byla vėl automatiškai atsiranda 

užregistruotų ir nepaskirtų bylų sąraše (eilėje). Bylas paskirstančiam asmeniui įvedus teisėjo 

pakeitimo pagrindus naujo teisėjo parinkimui, kaip ir skiriant teisėją pirmą kartą, automatinio 

bylos paskyrimo teisėjui procedūra atliekama pagal tuos pačius kriterijus, kurie buvo nustatyti ir 

galiojo pirmojo teisėjo paskyrimo metu. 

24.4. Pakeitus teisėją pranešėją, kiti kolegijos nariai paprastai nekeičiami. 

24.5. Kolegijos nariais ne pranešėjais teisėjai skiriami Taisyklių 14, 15 punktuose 

nustatyta tvarka.  

24.6. Baudžiamosios bylos su apeliaciniais skundais skiriamos nagrinėti pirmos 

instancijos teismo nurodytą dieną – kiekvienos savaitės antradienį. Teismo posėdžiai tą dieną 

paprastai vyksta 8.30 val., 9.00 val., 9.30 val., 10.00 val.,10.30 val., 11.00 val., 11.30 val. Nukrypti 

nuo savaitinio ir valandinio grafiko galima esant Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

nurodymu. 

24.7. Apeliacinėse bylose pranešėju teisėjas paprastai paskiriamas nagrinėti bylą ne 

dažniau nei kas valandą. 

24.8. Patvirtinus Moduliu bylą konkrečiam teisėjui (sudarius kolegiją), išrašomi 
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patvarkymai. Po to, kai šiuos patvarkymus pasirašo teismo pirmininkas ar Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininkas, visus duomenis, esančius bylų sąrašuose, baudžiamųjų bylų raštinės 

darbuotojai operatyviai įveda į teismų informacinę sistemą LITEKO. 

24.9. Byla su apeliaciniu skundu, kurią Modulio parinktas ir paskirtas nagrinėti teisėjas 

(pranešėjas) grąžino apylinkės teismui dėl netinkamo paruošimo nagrinėti apygardos teisme, 

paprastai skiriama šią bylą grąžinusiam teisėjui (kolegijai), naudojant funkciją „Privalo nagrinėti“, 

nurodant paskyrimo priežastį bei neatsižvelgiant į apylinkės teismo naujai nustatytu laiku esantį 

kolegijos ar atskirų jos narių užimtumą. 

24.10. Baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas atidėtas, paprastai konkrečią atidedamų 

nagrinėti baudžiamųjų bylų su apeliaciniais skundais datą ir laiką teisėjų kolegijos pranešėjas 

kiekvieną kartą suderina su kolegijos nariais. 

25. Skundų (pareiškimų), susijusių su procesinių prievartos priemonių taikymu, 

skyrimas. 

25.1. Skirstant skundus (pareiškimus), susijusius su procesinių prievartos priemonių 

taikymu, paskirstantis bylas asmuo įvertina 5 darbo dienų skundų (pareiškimų) neskyrimo 

laikotarpį, kuomet teisėjui jie negali būti skiriami prieš atostogas.  

25.2. Nustatyto bylų neskyrimo laikotarpio gali būti nesilaikoma, atsižvelgiant į 

Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbančių teisėjų skaičių, darbo krūvį ir kitas aplinkybes, reikšmingas 

skundų (pareiškimų) paskirstymui. 

25.3. Prieš automatizuotu atrankos būdu skiriant nagrinėti skundą (pareiškimą), 

patikrinama, ar teisme anksčiau dėl to paties asmens ar kitų asmenų toje pačioje ikiteisminio 

tyrimo medžiagoje buvo nagrinėti tokie skundai:  

25.3.1. Jeigu skundas (pareiškimas) dėl kardomosios priemonės – suėmimo taikymo arba  

skundai dėl žemesnės instancijos teismo nutarčių toje pačioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje 

nebuvo anksčiau nagrinėti teisme, tai juose pranešėju paskiriamas teisėjas, kuriam Modulis 

paskiria nagrinėti konkretų skundą (pareiškimą). Tokia pat tvarka (skiriant teisėją pranešėją) 

taikoma iš eilės 3 kartus skiriant skundą (pareiškimą) tame pačiame ikiteisminiame tyrime;  

25.3.2. Atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, skundai (pareiškimai) gali būti 

paskiriami ne daugiau kaip 6 teisėjams. Siekiant užtikrinti ikiteisminio tyrimo sklandumą, pernelyg 

neišplėsti jo metu įvairius klausimus sprendusių teisėjų skaičių, naudojama Modulio funkcija 

„Privalo nagrinėti“ ir teisėju pranešėju bei kolegijos teisėjais paskiriami anksčiau toje ikiteisminio 

tyrimo medžiagoje skundą (-us) (pareiškimus) nagrinėję teisėjai, kad dėl didelio minėtus skundus 

nagrinėjusių teisėjų skaičiaus Baudžiamųjų bylų skyriuje nepritrūktų teisėjų, galėsiančių ateityje 

nagrinėti baudžiamąją bylą pirmąja instancija ar apeliacine tvarka.  

25.4. Paskyrus pranešėją skundo nagrinėjimui, kiti du teisėjų kolegijos nariai paskiriami iš 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų, remiantis Teismo pirmininko įsakymu, nesinaudojant 

automatizuotu atrankos būdu.  

26. Kiti skundų skyrimo atvejai. 

26.1. Atskiriems skundams (atskiroms jų rūšims) nagrinėti gali būti sudaromos teisėjų 

kolegijos Taisyklių 14, 15 punktuose nustatyta tvarka. 

26.2. Skirstant skundus, nagrinėtinus BPK X dalyje ir BPK 364 str. nustatyta tvarka, 

numatoma: jeigu atostogų trukmė ne trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų, bylas paskirstantis 

asmuo įvertina 14 kalendorinių dienų laikotarpį iki atostogų pradžios. Skundai skiriami teisėjams 

likus vienai savaitei iki atostogų pabaigos. 

26.3. Nustatyto bylų neskyrimo laikotarpio gali būti nesilaikoma, atsižvelgiant į 

Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbančių teisėjų skaičių, darbo krūvį ir kitas aplinkybes, reikšmingas 

bylų (skundų) paskirstymui. 

26.4. Tais atvejais, kai Modulio pagalba vienam Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui 7 

dienų laikotarpiu tenka daugiau negu 5 skundai, pareiškimai, bylas teisėjams paskirstantis asmuo 

per šį laikotarpį neskiria šiam teisėjui daugiau skundų, pareiškimų, pasinaudodamas atitinkamu 

LITEKO sistemos bylos neskyrimo priežasčių šablonu. Ši taisyklė netaikoma skirstant skundus ir 

prašymus bylose, kuriuos teisėjas nagrinėjo pirmos instancijos tvarka, bei gali būti netaikoma, 
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atsižvelgiant į Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbančių teisėjų skaičių, darbo krūvį ir kitas aplinkybes, 

reikšmingas bylų paskirstymui. 

26.5. Skiriant bylas su prašymais perduoti bylą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam 

teismui naudojama Modulio funkcija „Privalo nagrinėti“ ir minėta byla skiriama nagrinėti 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui, o jam negalint – Teismo pirmininkui.  

26.6. Tais atvejais, kai skundžiama nutartis, dėl kurios apskundimo jau vyksta 

nagrinėjimas, bylas paskirstantis asmuo informacinėje sistemoje LITEKO pažymi, kad minėtą bylą 

(medžiagą) privalo nagrinėti skundą nagrinėjantis teisėjas. 

 

II.III. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ AR ADMINISTRACINIŲ 

NUSIŽENGIMŲ BYLŲ SKYRIMAS 

 

27. Pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO įvestus baudžiamųjų bylų 

duomenis Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje registruojamos administracinių teisės pažeidimų ir 

administracinių nusižengimų bylos (su žyma ATP/AN2). 

28. Paskirstantis bylas asmuo, skirstydamas administracinių teisės pažeidimų ar 

administracinių nusižengimų bylas, įvertina teisės aktuose numatytus šios kategorijos bylų 

nagrinėjimo terminus, kad teisėjai turėtų galimybę bylas išnagrinėti nepažeisdami procesinių 

terminų.  

29. Administracinių teisės pažeidimų ar administracinių nusižengimų bylos negali būti 

skiriamos teisėjui 3 savaitės iki atostogų pradžios. Šios kategorijos bylos skiriamos teisėjui 3 

savaitės iki atostogų pabaigos. 

30. Teisėju pranešėju yra teisėjas, kuriam Modulis priskiria nagrinėti konkrečią bylą. 

30.1. Tuo atveju, kai Modulio parinktas teisėjas pranešėjas dėl tam tikrų objektyvių 

priežasčių (pvz., nusišalinimo ar nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.) negali nagrinėti 

bylos, jis naudojantis funkcija „Negali nagrinėti“ yra atmetamas ir vietoj jo skiriamas kitas eilės 

tvarka Modulio suformuojamame sąraše esantis teisėjas. 

30.2. Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas pranešėjas dėl tam tikrų 

objektyvių priežasčių (pvz., nusišalinimo ar nušalinimo, teisėjo ligos, komandiruotės ir kt.)  negali 

nagrinėti bylos, bylas paskirstantis bylas asmuo pakeičia teisėją pranešėją: parinktas ir paskirtas 

teisėjas pašalinamas iš elektroninės bylos kortelės, dėl ko byla vėl automatiškai atsiranda 

užregistruotų ir nepaskirtų bylų sąraše (eilėje). Bylas paskirstančiam asmeniui įvedus teisėjo 

pakeitimo pagrindus naujo teisėjo parinkimui, kaip ir skiriant teisėją pirmą kartą, automatinio 

bylos paskyrimo teisėjui procedūra atliekama pagal tuos pačius kriterijus, kurie buvo nustatyti ir 

galiojo pirmojo teisėjo paskyrimo metu. 

31. Atskirais atvejais administracinio teisės pažeidimo ar administracinio nusižengimo 

bylos nagrinėjimui gali būti sudaroma teisėjų kolegija. Kolegijos nariais ne pranešėjais teisėjai 

skiriami Taisyklių 14, 15 punktuose nustatyta tvarka.  

32. Automatizuotu atrankos būdu paskyrus teisėją, Baudžiamųjų bylų raštinės darbuotojai 

operatyviai įveda į LITEKO.  
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III SKYRIUS 

CIVILINIŲ BYLŲ SKIRSTYMO TVARKA 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS CIVILINIŲ BYLŲ SKIRSTYMO NUOSTATOS 

 

33. Bylas skirstantis asmuo, prieš Modulio pagalba skirdamas bylą į LITEKO įveda, 

peržiūri ir pakeičia duomenis apie: 

33.1. teisme nustatytą teisėjų paskyrimą į skyrius;  

33.2. teisme nustatytą teisėjų specializaciją; 

33.3. teisme nustatytą teisėjų kolegijų sudėtį; 

33.4. teisėjus, kurie negali nagrinėti konkrečios bylos dėl teisės aktuose nustatytų 

priežasčių; 

33.5. laikotarpius, kai dėl atostogų, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo, ar kitų 

aplinkybių teisėjas negali nagrinėti jokių bylų ir bylos jam negali būti skiriamos; 

33.6. laikotarpius ar konkrečias datas ir išraišką procentais, kai dėl užimtumo kitoje 

veikloje ar akivaizdžiai didesnio darbo krūvio, teisėjas negali nagrinėti bylų arba jo darbo krūvis 

turi būti mažinamas; 

33.7. prioritetine tvarka skirstomas bylas. 

34. Bylas skirstantis asmuo bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai skiria tada, kai teismo 

Civilinių bylų skyriaus raštinės vyresnieji specialistai LITEKO suformuoja bylą (elektroninę bylos 

kortelę), pagal kurias sudaromos šios civilinių bylų eilės: 

34.1. Ieškiniai nagrinėjami ginčo teisenos tvarka. Pareiškimai dėl ginčytinų finansinių 

reikalavimų bankroto ar restruktūrizavimo bylose, skundai bankroto ar restruktūrizavimo bylose, 

pareiškimai dėl bankroto pripažinimo tyčiniu registruojami atitinkamai bankroto ar 

restruktūrizavimo byloje, neužvedant atskiros civilinės bylos, ir perduodami tą bylą 

nagrinėjančiam teisėjui. Išimties tvarka, esant dideliam nagrinėjamo klausimo sudėtingumui ir 

apimčiai, teisėjas gali kreiptis į teismo pirmininką ar Civilinių bylų skyriaus pirmininką dėl 

leidimo užvesti atskirą civilinę bylą pagal pareiškimą dėl ginčytinų finansinių reikalavimų, 

bankroto pripažinimo tyčiniu ar skundą bankroto ar restruktūrizavimo byloje. 

34.2. Bankroto bylos; 

34.3. Restruktūrizavimo bylos; 

34.4. Pareiškimai, paduodami dokumentinio proceso tvarka; 

34.5. Prašymai dėl proceso atnaujinimo; 

34.6. Ypatingosios teisenos bylos; 

34.7. Bylos su apeliaciniais skundais dėl pirmosios instancijos teismų sprendimų; 

34.8. Bylos su atskiraisiais skundais dėl pirmosios instancijos teismų nutarčių; 

34.9. Bylos dėl teismingumo (numerio šablonas 2KT); 

34.10. Prašymai vykdymo procese, kurie gaunami byloje, kurią išnagrinėjęs teisėjas 

atleistas iš pareigų ar jam suteiktos vaiko priežiūros atostogos (numerio šablonas 2VP). 

35. Moduliu skirstomų bylų eiliškumas nustatomas, atsižvelgiant į elektroninių bylų 

kortelių sukūrimo laiką ir į tai, ar bylai suteiktas prioritetine tvarka skirstomos bylos požymis.  

36. Prioritetine tvarka skirstomos bylos – apeliacine tvarka nagrinėtinos civilinės bylos 

dėl fizinio asmens bankroto, dėl darbo teisinių santykių ir dėl šeimos teisinių santykių.  

37. Nuo Modulio sudaryto eiliškumo gali būti nukrypstama, kai yra bent viena iš šių 

sąlygų:   

37.1. ieškiniai, prašymai, skundai dėl bankroto (restruktūrizavimo) procese kylančių 

klausimų, kurie turi būti nagrinėjami bankroto (restruktūrizavimo) byloje skiriami bankroto 

(restruktūrizavimo) bylą nagrinėjančiam teisėjui. Jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis 

pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo 

tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo 

paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos 
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iškėlimo ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja 

teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas. 

37.2. tais atvejais, kai teisėjui, sprendusiam laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio 

padavimo teismui taikymo klausimą, skiriamas nagrinėti ir ieškinys; 

37.3. tais atvejais, kai teisėjas nagrinėja viešojo pirkimo bylą ir teisme gaunamas kitas 

ieškinys dėl to paties viešojo pirkimo, nors ir kitų jo dalių, ieškinys skiriamas viešojo pirkimo bylą 

nagrinėjančiam teisėjui; 

37.4. tais atvejais, kai teisėjas išskiria vieną ar keletą reikalavimų nagrinėjamoje 

byloje į atskirą bylą, naujai užvesta byla skiriama reikalavimą (-us) išskyrusiam teisėjui. 

37.5. Bylos dėl teismingumo pagal CPK reikalavimus (CPK 34 str. 3 d., 72 str. 4 d., 

115 str. 6 d., 136 str. 4 d. ir kt.) skiriamos Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, o jam nesant darbe 

dėl objektyvių priežasčių - Teismo pirmininkui.   

37.6. Kai teisėjui paskirta nagrinėti apeliacinės instancijos byla dėl pirmosios 

instancijos teismo sprendimo (nutarties) ir teisme gaunama apeliacinės instancijos byla dėl toje 

pačioje pirmosios instancijos teismo byloje priimto papildomo sprendimo (nutarties), ši byla 

skiriama tam pačiam teisėjui. 

37.7. Kai Vilniaus apygardos teismui atsiunčiama nagrinėti išnagrinėta civilinė byla 

su apeliaciniu ir atskiruoju skundais, byla skiriama nagrinėti tam pačiam teisėjui. 

37.8. Kai skiriant pirmosios instancijos civilinę bylą ar apeliacine tvarka nagrinėti 

gautą bylą žinoma, jog dalyvaujančiu byloje asmeniu yra CPK 34 straipsnio 5 dalyje nurodyti 

asmenys, tokia byla, naudojantis funkcija „privalo nagrinėti“, skiriama Civilinių bylų skyriaus 

pirmininkui, kuris sprendžia klausimą dėl bylos perdavimo Lietuvos apeliaciniam teismui. 

Nurodytoms aplinkybėms paaiškėjus jau po bylos teisėjui ar teisėjų kolegijai paskyrimo, klausimą 

dėl bylos perdavimo Lietuvos apeliaciniam teismui sprendžia bylą nagrinėti paskirtas teisėjas ar 

teisėjų kolegija.  

38. Nukrypstant nuo Modulio sudaryto eiliškumo, visada turi būti nurodomos tokio 

nukrypimo priežastys ir teisiniai pagrindai. Tokiais atvejais byla paskiriama nesinaudojant 

automatizuotu atrankos būdu, naudojantis funkcija „privalo nagrinėti“. 

39. Esant priežastims, dėl kurių teisėjas ar teisėjas pranešėjas negali nagrinėti konkrečios 

bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, kitų teisės aktuose nustatytų priežasčių), 

skiriamas kitas eilės tvarka Modulio sudarytoje bylas galinčių nagrinėti teisėjų eilėje esantis 

teisėjas. Tokiu atveju bylas skirstantis asmuo Modulyje nurodo konkrečius teisėjo ar teisėjo 

pranešėjo, teisėjų kolegijos atveju, pakeitimo teisinius pagrindus. 

40. Jei nėra įstatyme ar šiose Taisyklėse numatytų pagrindų, dėl kurių konkretus teisėjas 

ar teisėjų kolegija negali nagrinėti bylos, bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos paskyrimą 

teisėjui ar teisėjų kolegijai.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

TEISĖJŲ KOLEGIJŲ SUDARYMAS IR PAKEITIMAS 

 

41. Kai civilinei bylai nagrinėti turi būti sudaroma teisėjų kolegija, Bylų skirstymo 

modulio paskirtas teisėjas skiriamas kolegijos pirmininku ir pranešėju, o kiti kolegijos nariai 

skiriami pagal nuolatinių teisėjų kolegijų sudėtį. 

42. Nuolatinės teisėjų kolegijos sudaromos teismo pirmininko įsakymu vienerių metų 

laikotarpiui nuo kiekvienų metų gegužės 1 d. Sudaroma 11 nuolatinių teisėjų kolegijų. 

43. Atsižvelgiant į Teismo veiklos specifiką (nustatytas specializacijas), nuolatinės 

teisėjų kolegijos suformuojamos atsitiktine tvarka, naudojantis Bylų skirstymo moduliu. Jei Bylų 

skirstymo modulis suformuoja teisėjų kolegijas, tokiu būdu, jog į vieną teisėjų kolegiją priskiriami 

tos pačios specializacijos teisėjai, antrasis pagal teisėjo kodą didėjimo tvarka besispecializuojantis 

teisėjas sukeičiamas su kitos pagal eilę suformuotos teisėjų kolegijos teisėju, tokiu būdu, jog 

vienoje teisėjų kolegijoje būtų tik vienas tos pačios specializacijos teisėjas.  
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44. Jeigu dėl Civilinių bylų skyriaus teisėjų skaičiaus trūkumo ar kitų objektyvių 

priežasčių atskirais laikotarpiais, ilgesniais nei 30 kalendorinių dienų, susidaro nepilna nuolatinė 

teisėjų kolegija, kiti kolegijos nariai šiai kolegijai parenkami iš Civilinių bylų teisėjų eilės tvarka 

pagal jų kodus, einančius didėjimo tvarka nuo kolegijos pranešėjo kodo.   

45. Jei nuolatinės teisėjų kolegijos pranešėjas negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo 

nušalinimo, nusišalinimo ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių), byla perskiriama kitam teisėjui, 

tačiau nutartimi paskirti tai bylai nagrinėti teisėjų kolegijos nariai nėra keičiami. Jeigu keičiant 

teisėją pranešėją kolegialiai nagrinėjamoje civilinėje byloje, Modulis parenka teisėją, esantį 

kolegijos nariu, jis ir skiriamas pranešėju, o kitu teisėjų kolegijos nariu skiriamas teisėjas eilės 

tvarka pagal teisėjų kodus, einantis didėjimo tvarka nuo teisėjo pranešėjo kodo, ir kuris gali 

nagrinėti bylą. 

46. Jei nuolatinės teisėjų kolegijos nariai, išskyrus pranešėją, negali nagrinėti bylos (pvz., 

dėl teisėjo nušalinimo, nusišalinimo ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių), nutartimi pakeičiami 

kitu teisėju eilės tvarka pagal teisėjų kodus, einančių didėjimo tvarka nuo šio teisėjo (kolegijos 

nario) kodo.  

47. Pasibaigus nuolatinių kolegijų veiklos trukmei, paskirtose bylose sudarytos kolegijos 

nekeičiamos.   

48. Siekiant užtikrinti efektyvų teisėjų kolegijų darbą, teisėjų kolegijų nariai privalo kiek 

įmanoma tarpusavyje derinti kasmetines atostogas, vykimus į kvalifikacijos kėlimo mokymus ar 

seminarus.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

CIVILINIŲ BYLŲ SUDĖTINGUMAS 

 

49. Civilinių bylų skyriuje civilinės bylos pagal jų sudėtingumą skirstomos į dvi grupes: 

49.1. pirma grupė (įprastinio sudėtingumo bylos) – visos bylos, išskyrus 49.2 

papunktyje nurodytas bylas. 

49.2. antra grupė (itin sudėtingos bylos) – civilinės bylos, kurios pagal šių Taisyklių 

51 punkte nurodytus kriterijus, Teismo pirmininko ar Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimi 

pripažintos itin sudėtingomis. 

50. Nustatant, ar byla neturėtų būti priskirta aukštesnei sudėtingumo grupei, 

atsižvelgiama į tokius kriterijus:  

50.1. byloje nagrinėjamų individualių materialinių teisinių reikalavimų skaičių;   

50.2. bylos proceso dalyvių skaičių ir bylos apimtį;  

50.3. bylos faktinio pagrindo sudėtingumą, ypatingumą ir unikalumą;  

50.4. byloje kilusių teisinių klausimų naujumą ir kompleksiškumą. 

51. Bylų sudėtingumo įvertinimas atliekamas prieš paskiriant bylą ir po bylos paskyrimo.  

52. Bylas skirstantis asmuo, manydamas, kad byla, atsižvelgiant į Taisyklių 50 punkte 

nustatytus kriterijus, gali būti pripažinta itin sudėtinga, apie tai informuoja Civilinių bylų skyriaus 

pirmininką.  

53. Teisėjas, kuriam paskirta byla, ar teisėjų kolegija, jei bylai nagrinėti sudaryta teisėjų 

kolegija, gali kreiptis į Civilinių bylų skyriaus pirmininką, prašydami pripažinti bylą itin sudėtinga. 

54. Bylos sudėtingumo vertinimą atlieka Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jam 

nesant darbe dėl objektyvių priežasčių - Teismo pirmininkas.  

55. Bylą pripažinus itin sudėtinga, teisėjo, nagrinėjančio bylą, darbo krūvis kiekvienu 

konkrečiu atveju koreguojamas į ateitį, mažinant krūvį iki 20 procentų konkrečiam laikotarpiui.   

56. Duomenys apie teisėjams paskirtas itin sudėtingas bylas fiksuojami Taisyklių 1 priede 

nurodytoje lentelėje.  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIMAS 

 

57. Pirmosios instancijos civilinės bylos teisėjų atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos 

kėlimo ir kitais atvejais, kai teisėjas nebūna darbe dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių iki 3 

darbo dienų, skiriamos visiems teisėjams. 

58. Pirmosios instancijos civilinės bylos neskiriamos: 

58.1. Teisėjų atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, laikino nedarbingumo 

laikotarpiu, kurių trukmė yra 3 ir daugiau darbo dienos.  

58.2. Vieną darbo dieną prieš atostogas, komandiruotę, kvalifikacijos kėlimą, jei jų 

trukmė yra nuo 3 darbo dienų iki 14 kalendorinių dienų. 

58.3.Tris darbo dienas prieš atostogas, komandiruotę, kvalifikacijos kėlimą, jei jų 

trukmė ilgesnė nei 14 kalendorinių dienų.  

58.4. Teisėjo artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), 

seserų (įseserių), senelių, vaikaičių), sutuoktinio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), 

seserų (įseserių), sugyventinio, jeigu jis nurodytas valstybės tarnautojo privačių interesų 

deklaracijoje, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių) mirties atveju 

bylų skirstymo modulio išlyginamajame krūvyje įvedamas 3 darbo dienų laikotarpis, pažymint, jog 

bylos neskiriamos. 

59. Jei civilinė byla turi būti skiriama besispecializuojantiems teisėjams, tačiau jiems 

visiems tą dieną pagal išlyginamojo krūvio nustatymus bylos negali būti skiriamos, tokia byla 

skiriama naudojantis funkcija „privalo nagrinėti“, nurodant visus besispecializuojančius teisėjus.  

60.     KEISTA: 

    Vilniaus apygardos teismo pirmininko 

2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-98 

Tais atvejais, kai bylų paskirstymo sistemos pagalba vienam Civilinių bylų skyriaus 

teisėjui per vieną darbo dieną tenka daugiau negu 3 pirmosios instancijos civilinės bylos (išskyrus 

bylas, kurios teisėjui skiriamos nagrinėti, naudojantis funkcija „privalo nagrinėti“), bylas teisėjams 

paskirstantis asmuo daugiau tą dieną šiam teisėjui bylų neskiria, naudodamasis funkcija „negali 

nagrinėti“, nurodant neskyrimo priežastis. Ši taisyklė netaikoma, jei skirstomos civilinės bylos, 

kurioms įvesta specializacija, kai tokių bylų yra daugiau, nei po tris kiekvienam 

besispecializuojančiam teisėjui. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

APELIACINĖS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIMAS 

 

61. Apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos neskiriamos nagrinėti teisėjų atostogų, 

komandiruočių, mokymų laikotarpiu ar kitais atvejais, kai teisėjas nedirba dėl objektyvių 

priežasčių, taip pat kiekvienais metais nuo gruodžio 19 d. iki sausio 6 d. Nedelsiant, t. y. per vieną 

dieną, nuo nurodytų priežasčių atsiradimo teisėjas privalo apie jas pranešti Civilinių bylų skyriaus 

pirmininkui. 

62. Apeliacine tvarka nagrinėjama civilinė byla su nustatyta teismo posėdžio data 

perduodama paskirtam teisėjui, jei byla nagrinėjama vienasmeniškai, arba kolegijos pranešėjui, jei 

sudaryta teisėjų kolegija. 

63. Teismo posėdžio datą nustato Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jam nesant darbe 

dėl objektyvių priežasčių - Teismo pirmininkas, laikydamasis bylų nagrinėjimo eiliškumo 

principo. Skiriant civilines bylas nuo bylų eiliškumo gali būti nukrypstama šiais atvejais: 

63.1. kai byloje gaunamas prašymas patvirtinti taikos sutartį arba ieškinio (skundo) 

atsisakymas ar atsiėmimas;  

63.2. kai Teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas sprendimu, 

įforminamu rezoliucija, patenkina byloje dalyvaujančio asmens prašymą skirti bylą nagrinėti 
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skubos tvarka tais atvejais, kai bylos, kurioje ginami asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir 

teisėti interesai, paskyrimas eilės tvarka pažeistų viešąjį interesą. 

63.3. kai byla apeliacine tvarka nagrinėjama nebe pirmą kartą, t. y. bylos, kurias 

Teismui iš naujo nagrinėti perdavė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.    

64. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos skiriamos nagrinėti antradieniais ir 

ketvirtadieniais. Apeliacinės instancijos civilinės bylos dėl fizinio asmens bankroto skiriamos 

nagrinėti antrąjį ir ketvirtąjį mėnesio ketvirtadienį. 

65. Savaitei skiriamos ne daugiau kaip 4 apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos, iš 

kurių ne daugiau kaip 2 apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos su apeliaciniais skundais.  

66. Bylas skirstantis asmuo turi teisę netvirtinti Modulio bylai parinkto teisėjo ne tik tais 

atvejais, kai teisėjas negali nagrinėti bylos dėl objektyvių priežasčių, bet ir tada, kai bylų skirstymo 

dienai teisėjui paskiriamas maksimalus bylų skaičius, patvirtintas Taisyklių 65 punkte nustatyta 

tvarka. Ši taisyklė taikoma užtikrinant atsitiktinį bylos skyrimą iš ne mažiau kaip dviejų teisėjų.  

67. Anksčiau teisme gautoje byloje teismo posėdis įprastai (išimtis – bylų skyrimo skubos 

tvarka atvejai) turėtų būti pirmą kartą paskirtas anksčiau nei byloje, gautoje vėliau.  

68. Jei iki nustatytos teismo posėdžio datos paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių 

(teisėtas teisėjo nebuvimas darbe) teisėjas, kai byla nagrinėjama vienasmeniškai, ar kolegijos narys 

negalės nagrinėti apeliacinės instancijos civilinės bylos paskirtu laiku, teismo posėdžio data ir 

laikas perkeliamas, nustatant kitą artimiausią galimą teismo posėdžio datą ir laiką, atsižvelgiant į 

kitų kolegijos narių užimtumą.  

69. Kai paskirtoje civilinėje byloje gaunamas prašymas patvirtinti taikos sutartį ar ieškinio 

(skundo) atsisakymas ar atsiėmimas, teismo posėdžio data ir laikas gali būti perkeltas, nustatant 

kitą artimiausią galimą teismo posėdžio datą ir laiką, atsižvelgiant į kitų kolegijos narių užimtumą. 

70. Skiriant civilinę bylą 63.1-63.2 papunkčiuose nurodytais atvejais bei perkeliant teismo 

posėdžio datą ir laiką 68-69 punktuose nurodytais atvejais, netaikomi 65 punkte nurodyti savaitei 

skiriamų apeliacinės instancijos civilinių bylų limitai. Tačiau tais atvejais, kai civilinė byla buvo 

paskirta Taisyklių 63.1-63.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, nesilaikant bylų nagrinėjimo 

eiliškumo principo, ar teismo posėdžio data ir laikas buvo perkelti Taisyklių 69 punkte numatytais 

atvejais, vietoj jos teisėjui tai dienai, kuriai tokia byla būtų paskirta ar buvo paskirta, nėra skiriama 

kita civilinė byla.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

SKUBIŲ PROCESINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMAS IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS 

 

71. Jei teisėjo nedarbingumo laikotarpiu, atostogų ar kitu metu, kai teisėjas dėl objektyvių 

priežasčių negali dalyvauti procese, byloje būtina atlikti skubius procesinius veiksmus (spręsti 

ieškinio, pareiškimo, apeliacinio skundo, atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos priėmimo, bylos 

išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui, laikinųjų apsaugos priemonių ir kt. klausimus, CPK 62 

straipsnio 8 dalis), šiuos procesinius veiksmus be atskiro pavedimo gali atlikti Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkas arba šiuos procesinius veiksmus jis gali nutartimi ar rezoliucija pavesti atlikti 

kitam teisėjui pagal atskirą teisėjų papildomų darbų sąrašą eilės tvarka. Tokiu atveju, atsižvelgiant 

į teisėjų atostogas, komandiruotes, kvalifikacijos kėlimą, laikiną nedarbingumą, procesinius 

veiksmus pavedama atlikti teisėjui, kurio kodas eina po laikinai nesančio teisėjo didėjimo tvarka.   

72. Kai apeliacine tvarka nagrinėtinoje civilinėje byloje, kuri nėra paskirta, būtina atlikti 

skubius procesinius veiksmus (pvz., spręsti laikinųjų apsaugos priemonių klausimus), ir nėra 

galimybės nedelsiant paskirti bylą, šiuos procesinius veiksmus pavedama atlikti teisėjui (teisėjų 

kolegijai) pagal atskirą teisėjų papildomų darbų sąrašą eilės tvarka.  
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SEPTINTASIS SKIRSNIS 

DARBO KRŪVIO KOREGAVIMAS 

 

73. Jei dėl taikomos teisėjų specializacijos ar kitų objektyvių aplinkybių teisėjų darbo 

krūvis tampa netolygus, t. y. teisėjo darbo krūviui, atsižvelgiant į teisėjų sumažintą darbo krūvį ir 

nagrinėjamų bylų sudėtingumą, nuo kalendorinių metų pradžios esant 20 ar daugiau procentų 

didesniam nei kitų nesispecializuojančių teisėjų vidutiniam gautam bylų skaičiui, Teismo 

pirmininko įsakymu ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. teisėjų darbo krūvis gali būti 

koreguojamas, mažinant darbo krūvį procentine išraiška.  

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

74. Esant Taisyklėse nenumatytai situacijai, Teismo ar skyrių pirmininkai turi teisę 

nuspręsti, kokiu būdu bus parenkama teisėjų kolegija konkrečiai bylai ar prašymui išnagrinėti. 

Kiekvienu tokiu atveju turi būti laikomasi nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų 

nagrinėjimo operatyvumo principų bei išdėstomi priimto procesinio sprendimo motyvai. 

75. Teisėjų pranešėjų neskyrimo ir pakeitimo teisiniai pagrindai Modulyje įvedami 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintus 

reikalavimus. 

76. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Vilniaus apygardos teisme 

vidinę administracinę priežiūrą vykdo Teismo pirmininkas arba jo įgalioti asmenys.  

 

_____________________ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


