
 

 

 
 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 

PIRMININKAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL SUSIPAŽINIMO SU VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME 

ESANČIŲ BYLŲ MEDŽIAGA IR JOS KOPIJŲ DARYMO BEI IŠDAVIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

  2019 m. sausio 23 d. Nr. TE-1 

Vilnius 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. 1R-301/V-154 patvirtintomis Susipažinimo su administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų 

medžiaga taisyklėmis:  

1. T v i r t i n u  Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame teisme esančių 

bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).  

2. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios 2005 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. T-4 patvirtintą 

Susipažinimo su bylos medžiaga, bylos medžiagos kopijų išdavimo ir mokesčio už kopijas 

paėmimo tvarką (su vėlesniais pakeitimais) ir 2011 m. lapkričio 15 d. teismo pirmininko įsakymu 

Nr. T-63 patvirtintą Susipažinimo su Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžių garso 

įrašais ir jų skaitmeninių kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašą. 

3. P a v e d u: 

3.1. teismo pirmininko patarėjai Kristinai Andrejevai įregistruoti Aprašą Teisės aktų 

registre (TAR); 

  3.2. teismo administracijos sekretorei Nijolei Kerpauskienei šį įsakymą ir juo 

patvirtintą Aprašą paskelbti teismo intraneto modulyje „Dokumentai“; 

  3.3. teismo pirmininko padėjėjai ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Sigitai 

Jacinevičienei-Baltaduonei paskelbti Aprašą teismo interneto svetainėje, skyriuje „Teismo 

lankytojams“, srityje „Asmenų aptarnavimo tvarka“. 

4. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas ir juo patvirtintas Aprašas įsigalioja 2019 m. vasario 

1 d. 

  

  

 

Teismo pirmininkė                          Jolanta Malijauskienė 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Vilija Vyšniauskienė 

2019-01-23 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 

pirmininko 2019 m. sausio 23 d. 

įsakymu Nr. TE-1 

 

  

SUSIPAŽINIMO  

SU VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME ESANČIŲ BYLŲ 

MEDŽIAGA IR JOS KOPIJŲ DARYMO BEI IŠDAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

  
  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

 

1. Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame teisme esančių bylų medžiaga 

ir jos kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja susipažinimo su 

Vilniaus apygardos administraciniame teisme (toliau – Teismas) nagrinėjamų bei išnagrinėtų 

administracinių bylų (toliau – byla) medžiaga, bylų dokumentų kopijų darymo, išdavimo ir 

apmokėjimo už jas tvarką.  

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Popierinė teismo proceso byla – pagal tam tikrus kriterijus susisteminta su 

teismo proceso byla susijusių teismo ir dalyvaujančių byloje asmenų rašytinių dokumentų ir 

popierinių dokumentų kopijų rinkmena. 

3.2. Elektroninė teismo proceso byla − pagal tam tikrus kriterijus susisteminta su 

teismo proceso byla susijusių teismo, proceso dalyvių elektroninių dokumentų, skaitmeninių 

dokumentų kopijų ir elektroninių duomenų rinkmena. 

3.3. Bylos medžiaga – byloje esantys dokumentai, teismo posėdžių garso įrašai ir 

kita byloje esanti medžiaga. 

3.4.  Bylos medžiagos kopija – bylos medžiagos kopija (kopijavimo, dauginimo būdu 

tiksliai atgamintas dokumentas), nuorašas (dokumentas, atgamintas be dalies jame esančių rekvizitų 

ar dalių), išrašas (nustatytąja tvarka parengta ir patvirtinta bylos dokumento dalis), teismo posėdžio 

garso įrašo kopija. 

4. Proceso dalyviai ir nedalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti su bylos 

medžiaga tik Teismo raštinės skyriuje lankytojų priimamajame (toliau – Lankytojų priimamasis). 

Išsinešti bylas iš Teismo patalpų griežtai draudžiama. 

5. Bylos susipažinti asmenims teikiamos nemokamai. 

6. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti bylos 

medžiaga elgtis rūpestingai ir atsakingai.  

 

II SKYRIUS 

SUSIPAŽINIMAS SU NEIŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA 

 

7. Su neišnagrinėtos bylos medžiaga, įskaitant teismo posėdžio garso įrašą, kuris yra 

sudedamoji bylos dalis, turi teisę susipažinti tik proceso dalyviai Įstatymo nustatyta tvarka be 

atskiro leidimo. 

8.  Proceso dalyviai, prisijungę prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (toliau 

– EPP), su byla ir joje vykstančiais procesais gali susipažinti naudodamiesi Lietuvos teismų 

informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO sistema) Viešųjų elektroninių paslaugų 

posistemiu (toliau – VEPP). 
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9.  Išimtis dėl Aprašo 7 punkto taikoma tada, kai dėl susipažinimo su Teisme 

nagrinėjama byla raštu kreipiasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos kontrolierius, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius, prokuroras 

ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Minėti asmenys turi teisę susipažinti su neišnagrinėtos bylos 

medžiaga, kai tai reikalinga vykdant jų pareigas ar dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo.  

10.  Aprašo 9 punkte nurodyti asmenys susipažinti su neišnagrinėtos bylos medžiaga ar 

jos dalimi gali tik gavę bylą nagrinėjančio teisėjo, teismo pirmininko ar jo pavaduotojo raštišką 

leidimą, kuris užrašomas rezoliucija. 

11.  Proceso dalyviai, bylos nagrinėjimo metu esantys laikino sulaikymo įstaigoje ar 

atliekantys bausmę įkalinimo įstaigoje, turi teisę susipažinti su bylos medžiaga Teismo pastate 

esančioje konvojavimo patalpoje, prižiūrimi Teismo raštinės skyriaus Bylų raštinės darbuotojų, 

atsakingų už asmenų supažindinimą su bylomis ir kopijų išdavimą (toliau – Raštinės skyriaus 

darbuotojų). Tokį prašymą išsprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas. 

12. Atvykęs į teismą asmuo, norėdamas susipažinti su bylos medžiaga, turi kreiptis į 

Teismo raštinės skyriaus Bendrosios raštinės priimamojo (toliau – Priimamasis) darbuotojus. 

Priimamojo darbuotojai, išsiaiškinę detalią informaciją (atvykusio asmens susipažinti su byla 

procesinę padėtį byloje, bylos numerį, ar byla išnagrinėta ir kt.), apie tai telefonu informuoja 

Raštinės skyriaus darbuotojus. 

13. Raštinės skyriaus darbuotojas, gavęs informaciją iš Priimamojo, parengia bylą 

susipažinti ir palydi asmenį į Lankytojų priimamąjį. 

14. Raštinės skyriaus darbuotojas, patikrinęs asmens tapatybę patvirtinantį ar kitą 

dokumentą (įgaliojimą, atstovavimo sutartį ir kt.), įrodantį jo teisę susipažinti su bylos medžiaga, ir 

įsitikinęs, jog asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoda asmeniui pasirašyti byloje 

esančioje susipažinimo su bylos medžiaga kortelėje ir pateikia bylą susipažinti, perspėdamas 

asmenį, kad jam draudžiama:   

14.1. išsinešti bylą iš Lankytojų priimamojo; 

14.2. perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims;  

14.3. susipažinti su uždengta bylos medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas 

ribojamas;  

14.4. lankstyti bylos lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos 

medžiagą; 

14.5. kopijuoti bylos medžiagą negavus teisėjo leidimo. Kopijuoti bylos medžiagą su 

byla susipažįstantys proceso dalyviai gali Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. 

15. Raštinės skyriaus darbuotojas informuoja asmenį, kad vaizdo kameromis bus stebima, 

kaip jis susipažįsta su byla. Baigęs susipažinti su byla ar iškilus klausimų, asmuo turi apie tai 

pranešti vidaus telefonu. 

16. Teismo komendantas per vaizdo kameras stebi Lankytojų priimamajame su bylomis 

susipažįstančius asmenis, pastebėjęs, kad su byla susipažįstantis asmuo elgiasi netinkamai (plėšo 

bylą, be leidimo kopijuoja bylos medžiagą ar pan.), nedelsdamas informuoja Raštinės skyriaus 

darbuotoją. Jei Raštinės skyriaus darbuotojas gauna informacijos iš komendanto ar pastebi pats, kad 

su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šią Tvarką, surašo Aprašo 4 priede nustatytos 

formos aktą, kurį pasirašo ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo atsisako 

pasirašyti, Raštinės skyriaus darbuotojas tai nurodo akte, apie pažeidimą informuoja Teismo 

raštinės skyriaus vedėją. 

17. Raštinės skyriaus darbuotojui iškilus abejonių dėl asmens teisės susipažinti su bylos 

medžiaga, sprendimą, įformintą rezoliucija ant asmens prašymo, priima bylą nagrinėjantis teisėjas, 

jo nesant darbe – teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojas. 

18. Asmens dokumento, įrodančio teisę susipažinti su bylos medžiaga (įgaliojimą ar kt.), 

jei anksčiau šis dokumentas byloje nebuvo registruotas, kopiją Raštinės skyriaus darbuotojas 

užregistruoja ir įriša į bylą, o elektroninėje byloje – nuskenuoja, prideda LITEKO sistemoje prie 

bylos kortelės ir patvirtina kopijos tikrumą elektroniniu parašu. 
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19. Jei asmuo pageidauja susipažinti su teismo posėdžio garso įrašu, jį Raštinės skyriaus 

darbuotojas iš LITEKO sistemos įrašo į kompiuterinę laikmeną, paruošia teismo nešiojamąjį 

kompiuterį, skirtą perklausyti (susipažinti) su garso įrašais bei bylos medžiaga, apmoko asmenį 

naudotis technine įranga ir duoda jam perklausyti garso įrašą. 

20.  Proceso dalyviai su elektroninėmis bylomis gali susipažinti Aprašo 11–14 punktuose 

nustatyta tvarka. Raštinės darbuotojas, gavęs tokį prašymą, suformuoja elektroninės bylos apyrašą, 

visus bylos dokumentus perkelia į kompiuterinę laikmeną ir įrašo į teismo nešiojamąjį kompiuterį, 

skirtą perklausyti (susipažinti) su garso įrašais bei bylos medžiaga. Apie susipažinimą su 

elektronine byla asmuo patvirtina savo parašu susipažinimo su bylos medžiaga kortelėje. 

21. Jei byla dėl objektyvių aplinkybių (su byla susipažįsta kitas asmuo, su byla dirba 

teisėjas, byla išsiųsta iš Teismo ir kt.) byla negali būti pateikta susipažinti, Raštinės skyriaus 

darbuotojas apie tai informuoja asmenį ir nurodo, kada bus galima susipažinti su byla. Byla gali būti 

neteikiama susipažinti teismo posėdžio dieną. 

22. Byla neteikiama proceso dalyviui susipažinti, jeigu: 

22.1. pageidaujantis susipažinti su byla asmuo nepateikia jo tapatybę patvirtinančio ar 

kito jo teisę susipažinti su bylos medžiaga įrodančio dokumento; 

22.2. asmuo nepasirašo  susipažinimo su bylos medžiaga kortelėje; 

22.3. kai byloje atidėtas teismo sprendimo priėmimas ar paskelbimas; 

22.4. kitais teisiniais pagrindais. 

23.  Su bylos medžiagos dalimi, kuri teismo nutartimi pripažinta nevieša, proceso 

dalyviams leidžiama susipažinti Vilniaus apygardos administracinio teismo neviešų duomenų 

tvarkymo administracinėse bylose ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos apraše 

nustatyta tvarka. 

24. Susipažinti su byloje esančia įslaptinta informacija proceso dalyviams leidžiama 

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir Įslaptintos informacijos administravimo Vilniaus 

apygardos  administraciniame teisme tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

25.  Bylos susipažinti pateikiamos surištos, bylos lapai sunumeruoti, byloje turi būti 

padarytas bylos dokumentų apyrašas. Elektroninės teismo proceso bylos medžiaga paruošiama 

susipažinti naudojant LITEKO sistemos funkcionalumą „Bylos apyrašas“. Jei elektroninėje byloje 

yra originalių popierinių dokumentų, jie pateikiami susipažinti kartu su elektroniniais dokumentais. 

26.  Už tinkamą bylos medžiagos parengimą ir pateikimą susipažinti atsakingi Raštinės 

skyriaus darbuotojai.  

27. Kai asmuo su bylos medžiaga jau yra susipažinęs, Raštinės skyriaus darbuotojas 

Lankytojų priimamajame paima tą bylą, patikrina, ar grąžinta byla tvarkinga, bei apie bylos 

grąžinimą pažymi susipažinimo su bylos medžiaga kortelėje. 

28. Jei prašymas susipažinti su bylos medžiaga ar pasidaryti jos kopijas (toliau šiame 

skyriuje – Prašymas) pateikiamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis, jis užregistruojamas į 

konkrečią bylą. Prašymą gavęs Teismo darbuotojas ta pačia forma, kuria buvo pateiktas Prašymas, 

pateikia asmeniui informaciją apie susipažinimo su byla galimybę, preliminariai suderina laiką ir 

apie gautą prašymą informuoja Raštinės skyriaus darbuotoją. Jei Prašymas gaunamas telefonu ir jį 

Teismo darbuotojas gali išspręsti nedelsdamas, prašymas neregistruojamas, informacija suteikiama 

telefonu ir apie telefonu su asmeniu suderintą susipažinimo laiką informuojamas Raštinės skyriaus 

darbuotojas. 

29. Jei vienu Prašymu asmuo pageidauja susipažinti su kelių bylų medžiaga, Prašymas 

registruojamas į visas nurodytas bylas ir kiekvienoje byloje išsprendžiamas individualiai Aprašo 28 

punkte nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

 SUSIPAŽINIMAS SU IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA 

 

30.  Proceso dalyviai susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga Įstatymo nustatyta tvarka 

gali be atskiro leidimo.  
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31.  Išnagrinėtos bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo išnagrinėtos 

uždarame teismo posėdyje arba dėl kurių yra priimta teismo nutartis pripažinti bylos medžiagą 

nevieša, yra vieša ir susipažinti su ja gali ir byloje nedalyvavę asmenys. Tokią teisę šie asmenys 

įgyja, kai sprendimas byloje arba nutartis nutraukti bylą ar skundą (prašymą, pareiškimą) palikti 

nenagrinėtą įsiteisėja.  

32. Byloje nedalyvavęs asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, 

Raštinės skyriaus darbuotojui pateikia Aprašo 2 priede nustatytos formos byloje nedalyvavusių 

asmenų prašymą leisti susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, kuriame turi nurodyti savo vardą, 

pavardę, kontaktinius duomenis, gyvenamąją vietą, nurodyti konkrečią bylą ar bylas, su kuriomis 

pageidauja susipažinti, ir nurodyti susipažinimo tikslą. Prašyme asmuo taip pat gali nurodyti 

pageidaujamą susipažinimo su byla datą ir laiką. 

33. Gavęs užpildytą asmens prašymą, Raštinės skyriaus darbuotojas jį užregistruoja 

Aprašo 3 priede nustatytos formos Byloje nedalyvavusių asmenų prašymų leisti susipažinti su 

išnagrinėtos bylos medžiaga registre ir kartu su byla jį perduoda teismo pirmininkui ar teismo 

pirmininko pavaduotojui dėl leidimo susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga išdavimo. 

34. Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo 

prašymo gavimo Teisme dienos ir užrašomas ant asmens prašymo rezoliucija.  

35. Teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojas gali atsisakyti leisti susipažinti 

su išnagrinėtos bylos medžiaga, jeigu: 

 35.1. asmuo pateiktame prašyme nenurodo visų prašyme nustatytų privalomų 

duomenų ar nenurodo susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslo;  

 35.2. išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, yra nevieša 

arba susipažinimas su ja yra ribojamas;  

 35.3. nėra galimybės uždengti byloje esančios informacijos, susipažinimas su kuria yra 

ribojamas, taip, kad asmuo galėtų susipažinti su jį dominančia informacija, kartu nesužinodamas 

minėtos ribojamos informacijos, arba jeigu bylos medžiagos uždengimas pareikalautų 

neproporcingų pastangų ir išlaidų arba gadintų bylos medžiagą; 

35.4. asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga;  

35.5. kitais teisiniais pagrindais.  

36. Atsisakymas pateikti susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą pažymimas rezoliucijoje 

ant asmens prašymo. Prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo 

išnagrinėjimo apie tai informuojamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis.  

37. Gavęs leidimą asmeniui susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, Raštinės skyriaus 

darbuotojas parengia bylos medžiagą susipažinti Aprašo 25–26 punktuose nurodyta tvarka ne vėliau 

kaip per tris darbo dienas nuo leidimo išdavimo dienos, jei byla didelės apimties (sudaryta iš 

daugiau nei 3 tomų) – ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo leidimo išdavimo dienos. 

38. Raštinės skyriaus darbuotojas patikrina asmens, atvykusio susipažinti su byla, 

tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasirašytinai susipažindina jį su Aprašo nustatytais reikalavimais, 

duoda jam pasirašyti Aprašo 3 priede nustatyto formos Prašymų leisti susipažinti su išnagrinėtos 

bylos medžiaga ir išduodamų bylų registre, perspėja asmenį, kad jis bus stebimas vaizdo kameromis 

ir išduoda bylą susipažinti. 

39. Susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui draudžiama:  

39.1. išsinešti bylą iš Lankytojų priimamojo; 

39.2.  perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims;  

39.3. susipažinti su uždengta bylos medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas 

ribojamas;  

 39.4. lankstyti bylos lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos 

medžiagą; 

39.5. kopijuoti bylos medžiagą.  

40. Raštinės skyriaus darbuotojas informuoja asmenį, kad baigęs susipažinti su byla ar 

iškilus klausimų, asmuo turi apie tai pranešti vidaus telefonu. 
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41. Asmeniui susipažinus su byla, Raštinės skyriaus darbuotojas atidžiai patikrina grąžintą 

bylą ir, kad ji grąžinta, pažymi Prašymų leisti susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir 

išduodamų bylų registre, nurodo grąžinimo laiką.  

42. Jei Raštinės skyriaus darbuotojas gauna informacijos iš komendanto ar pastebi pats, 

kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šiame Apraše nustatytą tvarką, surašo Aprašo 

4 priede nustatytos formos aktą, šį aktą pasirašo ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu 

asmuo atsisako pasirašyti, Raštinės skyriaus darbuotojas tai nurodo akte ir apie pažeidimą 

informuoja Teismo raštinės skyriaus vedėją. 

43. Asmenys, atliekantys bausmę įkalinimo įstaigoje, su bylos medžiaga susipažįsta pagal 

Aprašo III skyriuje nustatytą tvarką teisme esančiose konvojavimo tarnybos patalpose, prižiūrint 

Raštinės skyriaus darbuotojui. 

  

IV SKYRIUS 

 BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJŲ DARYMO IR IŠDAVIMO TVARKA 

 

44. Bylos medžiagos kopijas, įskaitant ir teismo posėdžio garso įrašo kopiją, turi teisę 

gauti tik proceso dalyviai ir dalyvaujantys byloje asmenys Įstatymo nustatyta tvarka.  

45. Proceso dalyvis, susipažįstantis su byla pagal II ir III skyriuose nustatytą tvarką ir 

pageidaujantis gauti bylos medžiagos kopijas, tai nurodo Aprašo 1 priede nustatytos formos 

prašyme leisti pasidaryti bylos medžiagos kopijas (toliau šiame skyriuje – Prašymas). 

46. Asmens Prašymą Raštinės skyriaus darbuotojas užregistruoja Aprašo 5 priede 

nustatytos formos Prašymų leisti pasidaryti bylos medžiagos kopijas registre ir jį su byla perduoda 

priimti sprendimą dėl leidimo daryti bylos medžiagos kopijas išdavimo.  

47. Jei procesinis sprendimas byloje neįsiteisėjo, sprendimą dėl leidimo kopijuoti bylos 

medžiagą priima bylą nagrinėjantis ar ją išnagrinėjęs teisėjas. Jei bylą išnagrinėjęs teisėjas teisme 

nebedirba ar dėl objektyvių priežasčių (atostogos, nedarbingumas ir kt.) jo nėra darbe – kolegijos 

narys, teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojas. Jei procesinis sprendimas byloje 

įsiteisėjo ar byla perduota į teismo archyvą, sprendimą dėl leidimo kopijuoti bylos medžiagą priima 

teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojas. 

48. Gavus leidimą daryti bylos medžiagos kopijas, jas daro: teismo posėdžių sekretorius – 

jei procesinis sprendimas byloje neįsiteisėjo, Raštinės skyriaus darbuotojas – jei procesinis 

sprendimas byloje įsiteisėjo ar archyvaras – jei byla perduota į teismo archyvą. Atsižvelgdamas į 

prašomų bylos medžiagos kopijų kiekį, kopijas darantis teismo darbuotojas informuoja prašymą 

pateikusį asmenį, kada bus padarytos bylos medžiagos kopijos, ir nurodo asmeniui, kokį  mokestį 

jis privalo sumokėti už suteiktas paslaugas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

49. Gavę leidimą daryti bylos medžiagos kopijas Aprašo 45-48 punktuose nustatyta 

tvarka, proceso dalyviai turi teisę bylos medžiagos kopijas pasidaryti sava įranga (kopijuoti, 

fotografuoti ir kt.) nemokamai. Raštinės skyriaus darbuotojas apie tokį išduotą leidimą informuoja 

komendantą. 

50. Jei proceso dalyvis kopijas daro savo įranga, Raštinės skyriaus darbuotojas stebi, kad 

būtų kopijuojama tik ta bylos medžiagos dalis, dėl kurios išduotas leidimas. 

51. Jei asmuo pageidauja gauti teismo posėdžio garso įrašo kopiją, ji asmeniui išduodama 

Aprašo 45–48 punktuose nustatyta tvarka.  

52. Teismo posėdžių garso įrašų kopijos daromos tik į Teismo įgytą vienkartinio įrašymo 

laikmeną – vienkartinio įrašymo kompaktinį diską. 

53. Prašymą pateikusiam asmeniui bylos medžiagos ar teismo posėdžio garso įrašo 

kopijos turi būti padarytos ne vėliau kaip per tris darbo dienas. 

54. Bylos medžiagos kopijos paprastai netvirtinamos, tik asmeniui pageidaujant 

tvirtinamos Dokumentų rengimo taisyklių ir teismo pirmininko įsakymu nustatyta procesinių 

dokumentų tvirtinimo tvarka. 

55. Atvykęs atsiimti bylos medžiagos kopijų, asmuo Raštinės skyriaus darbuotojui 

pateikia apmokėjimą už kopijas patvirtinantį dokumentą. Apie gautas bylos medžiagos kopijas 
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asmuo patvirtina pasirašydamas ant Prašymo. Prašymą Raštinės skyriaus darbuotojas įriša į bylą, 

elektroninėje byloje nuskenuoja ir įkelia į LITEKO sistemos bylos kortelę bei patvirtina kopijos 

tikrumą. 

56. Asmeniui pageidaujant, bylos medžiagos kopijos gali būti išsiųstos paštu (popierinės 

ar įrašytos į kompiuterinę laikmeną) bei elektroninio ryšio priemonėmis, gavus apmokėjimą už 

kopijas patvirtinantį dokumentą. 

57. Proceso dalyviai turi teisę gauti po vieną neįsiteisėjusio ir po vieną įsiteisėjusio  

procesinio sprendimo, kuriuo užbaigiamas bylos nagrinėjimas, kopiją nemokamai. Už pakartotiną 

tokio procesinio sprendimo kopiją proceso dalyvis turi sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

58. Asmenims, pažeidusiems Aprašo reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta atsakomybė. 

59. Šio Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir 

kitiems teisės aktams.  



 

 

Susipažinimo su Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme esančių bylų 

medžiaga ir jos kopijų darymo bei išdavimo 
tvarkos aprašo 

1 priedas 

 
_______________________________________________________________________________  

 (asmens vardas ir pavardė) 

_______________________________________________________________________________  
(procesinė padėtis) 

_______________________________________________________________________________ 
(kontaktiniai duomenys)  

 

Vilniaus apygardos  

administraciniam teismui 

  

 
Rezoliucijos vieta 

_______________________________________ 

 ______________________________________ 

  

 

P R O C E S O  D A L Y V I O  P R A Š Y M A S  

LEISTI PASIDARYTI BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJAS 

 

20__ m. _______________ d. Nr. 
 (data) 

  

 Prašau išduoti bylos medžiagos kopijas/kopijuosiu savo įranga:__________________________ 
   (nereikalingą išbraukti) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                  
(nurodyti bylos tomą, jei bylą sudaro daugiau kaip vienas tomas, bylos lapus ar dokumento pavadinimą) 

  

Prašau išduoti teismo posėdžių garso įrašų kopijas:  

____________________________________________________________________________________  

Viso:_____________ lapų. 

            ______________ ______________ 
(parašas)    (vardas, pavardė) 

 

Mokesčio už kopijas suma:_________________________________________________________ 
                (pildo Teismo raštinės skyriaus darbuotojas) 

 

Apmokėjimą už kopijas patvirtinančio dokumento data ir numeris__________________________ 
                                 (pildo Teismo raštinės skyriaus darbuotojas, gavęs apmokėjimą už kopijas patvirtinantį dokumentą) 

 

Bylos medžiagos kopijas pageidauju atsiimti (pažymėti pageidaujamą gavimo būdą): 

 

atvykus į teismą   

 

paštu 

                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                               (adresas korespondencijai)  
elektroniniu paštu  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                           (elektroninio pašto adresas) 
 

Dokumentų kopijas gavau:________________________________________________________________ 
                                                               (kopijas gavusio asmens vardas, pavardė, parašas, data)



 

 

 

Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme esančių bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei 

išdavimo tvarkos aprašo  
2 priedas 

 

   

 ____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

____________________________________________________ 
(asmens tapatybę liudijančio dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr.) 

___________________________________________________________ 
(kontaktiniai duomenys) 

 

 

 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui                                     

                      Rezoliucijos vieta 

 

__________________________ 

 

___________________________ 

 

 

BYLOJE NEDALYVAVUSIŲ ASMENŲ  

P R A Š Y M A S  

SUSIPAŽINTI SU IŠNAGRINĖTOS ADMINISTRACINĖS BYLOS MEDŽIAGA 

 

20__ m. _______________ d. Nr. 

 

 

Prašau leisti susipažinti su teisme (teismo archyve) saugomos administracinės bylos 

Nr._______________________________________________________ medžiaga. 

____________________________________________________________________________________ 
          (jei nežinomas bylos Nr., nurodyti proceso šalis arba kitus bylos požymius, teismo posėdžių datas) 

 

Susipažinimo tikslas ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 ___________                     ______________________________ 
                                                                    (parašas)                                                   (vardas, pavardė) 

 

 

 

Su Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame teisme esančių bylų medžiaga ir jos 

kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašu susipažinau 

 

                                                                               _____________ 
        (parašas) 

 

         ______________ 
                                                                                                  (data)



 

 

 

Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme esančių bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei 
išdavimo tvarkos aprašo  

3 priedas 

  

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

PRAŠYMŲ LEISTI SUSIPAŽINTI SU IŠNAGRINĖTOS BYLOS MEDŽIAGA IR 

IŠDUODAMŲ BYLŲ 

REGISTRAS         1SB  

   
Reg. 

Nr. 

Data Prašymą 

pateikusio 

asmens 

vardas ir 

pavardė 

Bylos 

numeris 

(bylos 

tomų 

numeriai) 

Bylos 

(bylos 

tomų) 

lapų 

skaičius 

Bylos 

išdavimo 

data, 

laikas 

Bylą 

išdavus

io 

darbuot

ojo 

parašas 

Bylą 

gavusio 

asmens 

parašas 

Bylos 

grąžini

mo 

data, 

laikas 

Bylą 

priėmusio 

darbuotojo 

parašas 

Pasta

bos 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  ______________                                  

_________________ 
(registrą užpildžiusio darbuotojo       (parašas)       (vardas ir pavardė) 
pareigų pavadinimas)



 

 

 

Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme esančių bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei 

išdavimo tvarkos aprašo 
4 priedas 

 

 

__________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) 

 

  

Vilniaus apygardos administracinio teismo 

pirmininkui 

  

  

  

A K T A S  

DĖL SUSIPAŽINIMO SU BYLOS MEDŽIAGA TVARKOS PAŽEIDIMO 

 

20__ m. _______________ d. Nr. 
 (data) 

  

Informuoju, kad        _____________________________________________________________ 
 (vardas, pavardė) 

galimai pažeidė Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame teisme esančių bylų medžiaga ir 

jos kopijų darymo bei išdavimo tvarkos apraše nustatytą tvarką, t. y. nustatyta, kad 

byloje______________________________ 

        (bylos numeris) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

  

    __________________                                                                           _______________________     
(aktą surašiusio darbuotojo parašas)                                                                                                    (vardas, pavardė) 
     __________________                                                                           _______________________ 
(su byla susipažįstančio asmens parašas)                                                                                            (vardas, pavardė) 
  

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

                                             (žyma apie asmens atsisakymą pasirašyti aktą)



 

 

Susipažinimo su Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme esančių bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei 

išdavimo tvarkos aprašas  
5 priedas 

 
  

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 
 
  

 

P R A Š Y M Ų  

LEISTI PASIDARYTI BYLOS MEDŽIAGOS  KOPIJĄ 

REGISTRAS 

 

 
  

Reg. 

Nr. 
Data 

Prašymą 

pateikusio asmens 

vardas, pavardė 

Prašymą pateikusio 

asmens procesinė 

padėtis 

Bylos 

Nr. 

 Teisėjo 

rezoliucija 

 Kopijų 

darymo 

būdas 

 Mokėji

mo kvito 

Nr. 

Pasta 

bos 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

      
  

 
_______________________ ___________ _______________________ 
(registrą užpildžiusio darbuotojo       (parašas)            (vardas ir pavardė) 

pareigų pavadinimas) 
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