
INFOLEX. PRAKTIKA 

 

Informacijos paieškos vadovas 

 

 

 



Dokumentai, kuriuos galite rasti Infolex.Praktika duomenų bezėje: 

 

• Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose priešLietuvą ir sprendimų apžvalgos; 

• Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimai, sprendimai, išvados ir prašymai; 

• Visa viešai paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aprobuota ir neaprobuota praktika; 

• Visa viešai paskelbta Lietuvos apeliacinio teismo praktika 

• Visa viešai paskelbta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika; 

• Visa viešai paskelbta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų teismų praktika; 

• Visa viešai paskelbta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų administracinių teismų 

praktika; 

• Visa viešai paskelbta Lietuvos apylinkių teismų praktika; 

• Seimo kontrolierių pažymos; 

• Mokestinių ginčų komisijos dokumentai; 

• Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos dokumentai; 

• Konkurencijos tarybos dokumentai; 

• Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai. 



PRISIJUNGIMAS 

 

Nutolusiems vartotojams 

Prie Infolex.Praktika junkitės adresu http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/ 

Atsidarius autorizacijos langui, prisijunkite su savo MRU autorizacija 

 

Vartotojo vardas: MRU el. pašto vardas 

Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis 

http://www.infolex.lt.skaitykla.mruni.eu/tp/


Vartotojams, esantiems MRU prieigose (Centriniai rūmai: Ateities g. 20, Vilnius; 

VSA: Maironio g. 24, Kaunas) 

Junkitės prie bibliotekos tinklalapio adresu https://www.mruni.eu/biblioteka/ 

 

Rinkitės 

1. Ištekliai 

 

2. Duomenų bazės 

 

3. El. žurnalų duomenų bazės 

https://www.mruni.eu/biblioteka/


Atsidarusiame Infolex.Praktika duomenų bazės lange įveskite prisijungimo duomenis 

 

 

 

 

 

Svarbu! Vienu metu prie Infolex.Praktika duomenų bazės gali jungtis tik 10 vartotojų! 

 

Prisijungimo informaciją rasite: 

1. Nutolusiems vartotojams 

https://login.skaitykla.mruni.eu/men

u 

Prisijungus su MRU autorizacija ties 

Infolex.Praktika matysite 

prisijungimo duomenis 

 

2. Vartotojams, esantiems MRU 

prieigose 

https://www.mruni.eu/biblioteka/du

omenu-bazes/ 

Prisijungimo duomenys pateikti 

duomenų bazių lentelėje ties 

Infolex.Praktika 

 

https://login.skaitykla.mruni.eu/menu
https://login.skaitykla.mruni.eu/menu
https://www.mruni.eu/biblioteka/duomenu-bazes/
https://www.mruni.eu/biblioteka/duomenu-bazes/


Infolex.Praktika 

 

 

Paieška  

Paieškos rezultatų tikslinimas 

Naudingos funkcijos ir įrankai 



 

Atsidariusiame paieškos 

lange dar nepradėjus 

paieškos, iškarto galite 

matyti pačius naujausius 

teismų sprendimus 

Paiešką galite atlikti pagal 

reikšminius žodžius bet kurioje 

dokumento vietoje 

Jei ieškote dokumentų, kuriuose 

minimas konkretus teisės aktas, 

naudokite paieškos laukelį 

„Paminėtas aktas“ 

Paminėto teisės akto 

galite ieškoti bet kurioje 

dokumento vietoje 



Paieškos rezultatų tikslinimas 

 

 

 

 

Norėdami  tikslinti paieškos rezultatus 

naudokite funkciją „Ieškoti tarp rezultatų“ 

Šią funkciją galite naudoti kelis kartus 

nuolat įvedant naujus paieškos kriterijus 

Svarbu!Kiekvieną kartą panaudojus šią 

funkciją paieška bus atlieka ne visoje 

bazeje, o tik tarp jau atrinktų dokumentų 



Dokumento išsaugojimas, spausdinimas ir kitos naudingos funkcijos 

ir įrankiai 

 

 

Reikiamą dokumentą galite : 

1. Atsispausdinti 

 

 2. Atsisiųsti 

MSWord formatu 

3. Išsiųsti nuorodą į 

dokumentą sau arba 

kolegai el. paštu 

Pagalbos centre rasite: 

1. DUK (dažniausiai užduodami klausimai) 

2. Išsamius Infolex mokymus 

3. Sistemos vedlius 

 



 

Lotyniškų terminų 

žodynas 

Teisinių terminų rodyklė 

Skaičiuoklės 

Galite apytiksliai pasiskaičiuoti išeitines, ligos 

išmokas, paveldijimo sumą, notaro paslaugų 

įkainius ir kt. 

Svarbu! Visi skaičiuoklėse pateikti skaičiai yra 

tik preliminarūs! 


