
 

 

                                                                                                                                                                                                   
PATVIRTINTA 

                                                                                                                      Kauno apylinkės  
                                                                                                                      teismo pirmininko 
                                                                                                                      2013 m. kovo  4 d. 
                                                                                                                      įsakymu Nr. 1.2-71-V 
                                                                                                                      priedas 
 
 

SUSIPAŽINIMO SU BYLOMIS TVARKA 
 

1. Ši tvarka reglamentuoja susipažinimo su administracinių teisės pažeidimų, baudžiamosiomis ir 
civilinėmis bylomis tvarką (toliau – Tvarka) Kauno apylinkės  teisme.  

2. Tvarka parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
(toliau – ATPK),  baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK), civilinio proceso kodekso 
(toliau -  CPK) nuostatas.  

 
Susipažinimas su neišnagrinėtų bylų medžiaga 

 
3. Su neišnagrinėtos administracinio teisės pažeidimo  bylos medžiaga turi teisę susipažinti 

administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis,  įgalioti atstovai - advokatas ar 
kitas įgaliotas atstovas, turintis aukštąjį teisinį  universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą 
(ATPK 272, 273, 275 straipsniai), ekspertas – su bylos medžiaga, liečiančia ekspertizės dalyką 
(ATPK 277 straipsnis), kiti asmenys įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Su neišnagrinėtos baudžiamosios bylos medžiaga turi teisę susipažinti kaltinamasis, atstovas 
pagal  įstatymą, gynėjas, nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai 
(BPK 237 straipsnio 1, 2 dalys), kiti asmenys įstatymų nustatyta tvarka. Proceso dalyviai turi 
teisę susipažinti su bylos medžiaga, išskyrus asmens duomenis, saugomus atskirai nuo kitos 
ikiteisminio tyrimo medžiagos (BPK 237 straipsnio 3 dalis).  

5. Su neišnagrinėtos civilinės bylos medžiaga turi teisę susipažinti šalys, jų advokatai ar kiti 
asmenys, galintys būti teisme atstovais pagal pavedimą (CPK 41 straipsnis, 42 straipsnio 1 
dalis, 56 straipsnis), Valstybės ir savivaldybių institucijos, dalyvaujančios procese išvadai duoti 
(CPK 50 straipsnio 2 dalis), atstovai pagal įstatymą (CPK 54 straipsnio 4 dalis),  kiti asmenys 
įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Asmenys, esantys laikino sulaikymo įstaigoje ar atliekantys bausmę įkalinimo įstaigoje ir 
dalyvaujantys posėdyje, gali posėdžio metu pareikšti prašymą susipažinti su bylos medžiaga. 
Bylą nagrinėjančiam teisėjui protokoline nutartimi leidus susipažinti su bylos medžiaga ir 
nurodžius datą bei laiką, šie asmenys su bylos medžiaga susipažįsta teisme esančiose 
Konvojavimo tarnybos patalpose, prižiūrint bylą nagrinėjančio teisėjo posėdžių sekretorei, apie 
susipažinimą pažymint Išduodamų bylų registre ir asmeniui pasirašant.  

7. Asmuo, turintis teisę susipažinti su neišnagrinėtų bylų medžiaga, kreipiasi atitinkamai į paskirtų 
posėdžiui administracinių, baudžiamųjų ar civilinių bylų raštinę, pateikdamas asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Asmeniui nepateikus ar atsisakius pateikti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, nagrinėjamos bylos medžiaga susipažinti neteikiama. civilinės bylos 
prijungta medžiaga, su kuria susipažinimas įstatymais gali būti ribojamas (pavyzdžiui, 
medicininiais dokumentais, baudžiamosios bylos medžiaga, uždarame teismo posėdyje 
išnagrinėta civiline byla ir kita), turi parašyti prašymą, kurį privalo vizuoti bylą nagrinėjantis 
teisėjas. 

8. Paskirtų posėdžiui administracinių, baudžiamųjų ir civilinių bylų raštinės darbuotojos, nustatę, 
kad asmuo turi teisę susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga, pateikia bylą susipažinimui.   

9. Gavęs nagrinėjamos bylos medžiagą susipažinti, asmuo pasirašo Išduodamų bylų registre. 



   
 

    

10. Su nagrinėjamomis bylomis susipažįstama tam skirtoje patalpoje. Asmuo, atliekantis bausmę 
įkalinimo įstaigoje, su bylos medžiaga susipažįsta teisme esančiose Konvojavimo tarnybos 
patalpose, prižiūrint bylą nagrinėjančio teisėjo posėdžių sekretorei (kitam paskirtam teismo 
darbuotojui), apie susipažinimą pažymint Išduodamų bylų registre ir asmeniui pasirašius. 

11. Nagrinėjamos bylos medžiaga išduodama susipažinti asmens kreipimosi į teismą dėl 
susipažinimo su nagrinėjamos bylos medžiaga metu. Esant objektyvių aplinkybių, kai 
nagrinėjama byla iš karto negali būti pateikta asmeniui susipažinti (pavyzdžiui, pateikta 
susipažinti kitam asmeniui, yra pas bylą nagrinėjantį teisėją, ir kita) asmuo informuojamas apie 
šias aplinkybes ir preliminarią datą, kada bus galima susipažinti su nagrinėjamos bylos 
medžiaga. 

12. Bylos susipažinimui pateikiamos neatlygintinai. 
13. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti nagrinėjamos bylos 

medžiaga elgtis rūpestingai ir atsargiai. 
14. Susipažįstančiam su nagrinėjamos bylos medžiaga asmeniui draudžiama: 
14.1.  išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos; 
14.2.  perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims; 
14.3. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagą.  
15. Baigęs skaityti nagrinėjamos bylos medžiagą, susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo grąžina  
ją atsakingam teismo darbuotojui, kuris patikrina grąžintą medžiagą ir apie jos grąžinimą pažymi 
Išduodamų bylų registre, tai patvirtindamas savo parašu. 
 

Susipažinimas su išnagrinėtų bylų medžiaga 
 

16. Susipažinti su išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo 
išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje arba dėl kurių yra priimta teismo nutartis pripažinti bylos medžiagą 
ar jos dalį nevieša, yra vieša ir su ja susipažinti gali ir byloje nedalyvavę asmenys. Tokią teisę šie asmenys 
įgyja, kai sprendimas ar teismo procesą užbaigianti nutartis įsiteisėja, o jeigu byla gali būti nagrinėjama 
kasacine tvarka, – ją išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka terminui. 
Asmenys, atliekantys bausmę įkalinimo įstaigoje, pateikę prašymą susipažinti su išnagrinėtos bylos 
medžiaga ir gavę teismo pirmininko ar teismo pirmininko pavaduotojo leidimą, su bylos medžiaga 
susipažįsta teisme esančiose Konvojavimo tarnybos patalpose, prižiūrint bylą nagrinėjusio teisėjo 
posėdžių sekretorei ar kitam paskirtam teismo darbuotojui, apie susipažinimą pažymint Išduodamų 
bylų registre ir asmeniui pasirašant. 

17. Susipažinti su išnagrinėtų baudžiamųjų bylų medžiaga, gauti šios medžiagos kopijas ar nuorašus 
leidžiama asmenims, turintiems tam pagrįstą ir teisės saugomą interesą. Laikoma, kad tokį interesą 
turi suinteresuoti bylos baigtimi proceso dalyviai, valstybės ir savivaldybės institucijos teisės aktų 
joms suteiktos kompetencijos ribose, mokslinius tyrimus vykdantys asmenys ir kiti asmenys (taip 
pat ir nedalyvavę byloje), kurie įrodo, kad turi pagrįstą ir teisės saugomą interesą susipažinti ir gauti 
baudžiamojoje byloje ar jos dalyje esančią informaciją. Nedalyvavę byloje asmenys susipažinti su 
išnagrinėtos baudžiamosios bylos medžiaga gali po to, kai nuosprendis (baudžiamasis įsakymas, 
nutartis, kuria užbaigiamas procesas) įsiteisėja, o jeigu byla gali būti nagrinėjama kasacine tvarka, - 
ją išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka terminui. Susipažinti su 
valstybės, tarnybinę, komercinę, banko ir kitą teisės saugomą paslaptį sudarančia informacija, 
esančia baudžiamojoje byloje, turi teisę tik asmenys, turintys teisę dirbti su šia informacija. 

18. Asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas neribojamas, 
turi kreiptis į teismą  ir pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodyta: asmens, pageidaujančio 
susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, 
konkreti byla (konkrečios bylos), su kuria (kuriomis) asmuo pageidauja susipažinti, ir susipažinimo 
su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslas. Prašyme asmuo taip pat gali nurodyti susipažinimo su byla 
datą ir laiką. Prašymą asmuo gali pateikti užpildęs prie šios tvarkos pridėtą formą (1 priedas). 
Asmuo susipažįsta su šia tvarka ir tai patvirtina parašu nustatytoje prašymo vietoje. 



   
 

    

19. Teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 
prašymo susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga gavimo dienos išnagrinėja asmens prašymą ir 
suteikia arba atsisako suteikti asmeniui leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga. 
Suteikdamas leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga teismo pirmininkas ar teismo 
pirmininko pavaduotojai esant galimybei atsižvelgia į asmens prašyme susipažinti su išnagrinėtos 
bylos medžiaga nurodytą laiką. Apie leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir, jei 
nustatyta, susipažinimo laiką pažymima rezoliucijoje ant prašymo. Rezoliucijoje taip pat nurodoma, 
ar susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui gali būti teikiamos bylos medžiagos ar 
jos dalies kopijos, leidžiama fotografuoti ar kitaip fiksuoti bylos medžiagą. 
20. Teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojai gali atsisakyti pateikti išnagrinėtos 
bylos medžiagą susipažinti: 

20.1. jeigu prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga nenurodyti šios Tvarkos 18 
punkte išvardinti privalomi duomenys; 

20.2. jeigu išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, yra nevieša 
arba susipažinimas su ja yra ribojamas; 

20.3.jeigu asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga; 
20.4. jeigu pateikus asmeniui susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą, būtų pažeista byloje 

dalyvavusių asmenų teisė į privatų gyvenimą ir kitos teisės; 
20.5. kitais teisiniais pagrindais. 

21. Atsisakymas pateikti susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą pažymimas asmens prašymo 
rezoliucijoje. Prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo 
išnagrinėjimo apie tai informuojamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis ir informuojant apie 
galimybę šį sprendimą apskųsti įstatymų nustatyta tvarka. 

22. Esant objektyvių aplinkybių, kai byla negali būti pateikta asmeniui susipažinti (pateikta 
susipažinti kitam asmeniui, negrąžinta iš aukštesnės instancijos teismo, išsiųsta teisėsaugos 
institucijoms ir kita), asmuo raštu informuojamas apie šias aplinkybes ir preliminarią datą, kada 
bus galima susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga. 

23. Su bylomis susipažįstama tam skirtoje teismo patalpoje.  
24. Bylos susipažinimui pateikiamos neatlygintinai. 
25. Bylas susipažinimui parengia ir pateikia raštinės vyriausiosios specialistės, specialistės ar 

sekretorės, priežiūrą vykdo susipažinimo su bylomis patalpoje dirbanti raštinės darbuotoja, 
teismo archyve esančias bylas susipažinimui parengia ir pateikia archyvo darbuotoja. 

26. Išnagrinėtos bylos medžiaga parengiama (bylos medžiaga turi būti įrišta, lapai sunumeruoti, 
uždengiamos bylos vietos, su kuriomis susipažinimas ribojamas) ir išduodama susipažinti ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu byla yra didelės 
apimties (sudaryta iš daugiau negu 3 tomų), - per 5 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo 
dienos. 

27. Išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, uždengiama taip (prisegant, 
užlenkiant, priklijuojant ar kita), kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir 
prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, bet 
susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų netyčia, neatsargiai atidengti vietų, su 
kuriomis susipažinimas ribojamas. Kai nėra galimybės uždengti medžiagos, su kuria 
susipažinimas ribojamas, kaip nurodyta šiame punkte, išnagrinėtos bylos medžiagos dalys, su 
kuriomis susipažinimas yra ribojamas, gali būti neteikiamos asmeniui susipažinti. 

28. Asmuo, atvykęs į teismą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, pateikia asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Asmeniui nepateikus ar atsisakius pateikti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, išnagrinėtos bylos medžiaga susipažinti neteikiama. 

29. Gavęs išnagrinėtos bylos medžiagą susipažinti, asmuo pasirašo Išduodamų bylų registre (2 
priedas). Asmuo su bylos medžiaga susipažįsta dalyvaujant teismo darbuotojui. Susipažįstantis 
su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti išnagrinėtos bylos medžiaga elgtis 
rūpestingai ir atsargiai. Susipažįstantis su išnagrinėtos bylos medžiaga asmuo turi teisę daryti 
išrašus. Teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojai, suteikiant asmeniui leidimą 



   
 

    

susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, rezoliucijoje nurodo, ar asmeniui gali būti 
teikiamos bylos medžiagos kopijos, ar asmuo gali fotografuoti ar kitaip fiksuoti bylos 
medžiagą. 

30. Susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui draudžiama: 
30.1. išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos; 
30.2. perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims; 
30.3. susipažinti su uždengta medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas; 
30.4. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagą.  

31. Baigęs skaityti išnagrinėtos bylos medžiagą, susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo grąžina ją  
atsakingam teismo darbuotojui, kuris patikrina grąžintą medžiagą ir apie jos grąžinimą pažymi 
Išduodamų bylų registre, nurodydamas grąžinimo laiką. 

32. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šią Tvarką, surašomas aktas, kurį 
pasirašo atsakingas teismo darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo 
atsisako pasirašyti, tai nurodoma akte. 

33. Teismo darbuotojas šią Tvarką pažeidusiems asmenims gali neleisti tęsti susipažinimą su bylos 
medžiaga. 

34. Asmenims, pažeidusiems susipažinimo su bylomis tvarką, taikoma Lietuvos Respublikos 
įstatymų numatyta atsakomybė. 

 
________________________________ 

  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

    

                                                                                                                     PATVIRTINTA 
                                                                                                                     Kauno apylinkės  
                                                                                                                     teismo pirmininko 
                                                                                                                     2013 m. kovo   4  d. 
                                                                                                                     įsakymu Nr. 1.2-71-V 
                                                                                                                      

BYLOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO IR JŲ APSKAITOS 
TVARKA 

 
1. Ši tvarka reglamentuoja administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose esančių 

dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos tvarką (toliau – tvarka) Kauno apylinkės  teisme.  
2. Tvarka parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodekso (toliau – ATPK),  baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK), civilinio proceso kodekso 
(toliau -  CPK), Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių nuostatas.  

3. Proceso dalyviai, taip pat ir nedalyvavę byloje asmenys, turi teisę gauti bylos medžiagos 
kopijas, išskyrus asmens duomenų, saugomų atskirai nuo ikiteisminio tyrimo medžiagos ir 
medžiagos bylų, kurios išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje arba dėl kurių yra priimta teismo 
nutartis pripažinti bylos medžiagą ar jos dalį nevieša.  

4. Proceso dalyviai, pageidaujantys gauti  bylose esančių dokumentų kopijas, užpildo 
prašymą (pridedama). Pateiktame prašyme turi būti nurodoma prašančiojo vardas, pavardė, 
procesinė padėtis byloje, bylos numeris bei bylos dokumentai, kurių kopijas gauti pageidaujama. 

5. Nedalyvavusiems byloje asmenims išnagrinėtos bylos medžiagos kopijos daromos 
užpildžius prašymą (pridedama) ir gavus teismo pirmininko ar teismo pirmininko pavaduotojų 
leidimą. Prašyme turi būti nurodyta: asmens, pageidaujančio gauti bylos medžiagos kopijas, vardas 
ir pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris, 
asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas, teismo pavadinimas ir bylos numeris bei bylos 
dokumentų lapai, kurių kopijas gauti pageidaujama. 

6. Nedalyvavę byloje asmenys turi teisę gauti išnagrinėtų civilinių bylų medžiagos kopijas, 
kai sprendimas ar teismo procesą užbaigianti nutartis įsiteisėja, o jeigu byla gali būti nagrinėjama 
kasacine tvarka – išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka 
terminui. 

7. Nedalyvavę byloje asmenys turi teisę gauti išnagrinėtų baudžiamųjų bylų medžiagos 
kopijas,  kai nuosprendis (baudžiamasis įsakymas, nutartis, kuria užbaigiamas procesas) įsiteisėja, o 
jeigu byla gali būti nagrinėjama kasacine tvarka, ją išnagrinėjus kasacine tvarka arba pasibaigus 
apskundimo kasacine tvarka terminui. Gauti kopijas medžiagos, susijusios su valstybės, tarnybinę, 
komercinę, banko ir kitą teisės saugomą paslaptį sudarančia informacija, esančia baudžiamojoje 
byloje, turi teisę tik asmenys, turintys teisę dirbti su šia informacija. 

8. Teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojai pagal jiems priskirtas vidaus 
administravimo sritis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gauti išnagrinėtos bylos 
medžiagos kopijas gavimo teisme dienos išnagrinėja asmens prašymą ir suteikia arba atsisako 
suteikti asmeniui leidimą gauti išnagrinėtos bylos  medžiagos kopijas. Apie leidimą gauti 
išnagrinėtos bylos medžiagos kopijas pažymima rezoliucijoje ant asmens prašymo. 

9. Teismo pirmininkas ar teismo pirmininko pavaduotojai gali atsisakyti pateikti 
išnagrinėtos bylos medžiagos kopijas, jeigu: 

9.1. prašyme gauti išnagrinėtos bylos medžiagos kopijas nenurodyti šių taisyklių 4 
punkte išvardinti privalomi duomenys; 

9.2. išnagrinėtos bylos medžiaga, kurios kopijas asmuo pageidauja gauti, yra nevieša 
arba susipažinimas su ja yra ribojamas; 

9.3. asmuo piktnaudžiauja savo teise gauti išnagrinėtos bylos medžiagos kopijas; 
9.4. pateikus asmeniui išnagrinėtos bylos medžiagos kopijas, būtų pažeista byloje 

dalyvavusių asmenų teisė į privatų gyvenimą ir kitas teises; 
           9.5. kitais teisiniais pagrindais. 



   
 

    

10.  Atsisakymas pateikti išnagrinėtos bylos medžiagos kopijas pažymimas asmens 
prašymo rezoliucijoje. Prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo 
išnagrinėjimo apie tai informuojamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis ir informuojant apie 
galimybę šį sprendimą apskųsti įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Proceso dalyviams, pageidaujantiems gauti  ikiteisminio tyrimo medžiagos, prijungtos 
prie  bylos, kopijas, pagal užpildytą prašymą leidimą išduoda bylą nagrinėjantis teisėjas, 
rezoliucijoje nurodydamas, ar leidžia daryti visos ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas, ar tik 
atskirų dokumentų ir kokie konkrečiai duomenys turi būti uždengiami jas darant.  

12. Bylos medžiagos kopijos pradedamos rengti apmokėjus kopijavimo išlaidas pagal 
teismo pirmininko įsakymu patvirtintą tvarką (pridedama). 

13. Prašymai dėl bylos medžiagos kopijų darymo pateikti prieš pat teismo posėdį ar teismo 
posėdyje gali būti netenkinami, pasiūlant proceso dalyviams tik susipažinti su byloje naujai gautais 
dokumentais. 

14. Atidėjus bylos nagrinėjimą ar paskelbus joje pertrauką, prašymai dėl bylos medžiagos 
išrašų ar kopijų darymo gali būti pateikti pakartotinai. 

15. Visais atvejais sprendžiant bylos medžiagos kopijų darymo pagal proceso dalyvių 
prašymus klausimą, turi būti atsižvelgiama į tai, ar bylos dokumentų  kopijų darymas netrukdys 
bylą nagrinėti teisme.   

16. Proceso dalyviui, pateikus prašymą pagal nustatytą tvarką, bylos medžiagos  kopijos 
parengiamos per įmanomai trumpesnį laiką įvertinant pateiktų prašymų kiekį, apimtį ir kitas 
aplinkybes - ne vėliau kaip per 3  darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu byla yra 
didelės apimties (sudaryta iš daugiau negu 3 tomų),– per 5 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo 
dienos.  

17. Nedalyvavusių byloje asmenų, pageidaujančių gauti bylos medžiagos kopijas ar 
susipažinti su byla, pateikti prašymai registruojami registruose. Duomenis apie padarytas kopijas į 
registrą įrašo dokumentus dauginęs teismo darbuotojas. Proceso dalyvis, gavęs bylos medžiagos 
kopijas, pasirašo bylų medžiagos kopijų apskaitos žurnale. 

18. Byloje esančių dokumentų originalų kopijas, prašymą pateikusiam asmeniui 
pageidaujant, tvirtina teisėjas arba teismo pirmininko pavaduotojai. Kopijos, padarytos iš byloje 
esančių dokumentų kopijų, netvirtinamos. 

19.  Bylos medžiagos kopijos tvirtinamos žyma ,,Kopija tikra“(„Nuorašas (Išrašas) tikras“) 
ir nurodant kopijos tikrumą tvirtinančio asmens pareigas, vardą ir pavardę bei datą. Tikrumo žyma 
rašoma dokumento pabaigoje esančiame laisvame plote, pvz.: 
 
Kopija tikra 
(Pareigų pavadinimas) 
(Parašas) 
(Vardas ir pavardė) 
(Data) 
   
       20. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame 
plote nurodoma: „Kopija tikra“ “(„Nuorašas (Išrašas) tikras“)  ir pasirašoma, paskutiniame lape 
tikrumo žyma rašoma pagal šios Tvarkos 15 punkte nustatytus reikalavimus. 
       21. Lėšos, gautos už bylų medžiagos kopijas, naudojamos teisme įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

_____________________ 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 



   
 

    

PATVIRTINTA 
                                                                                                                      Kauno  apylinkės  
                                                                                                                      teismo pirmininko 
                                                                                                                      2013 m. kovo   4  d. 
                                                                                                                      įsakymu Nr. 1.2-71-V 
                                                                                                                      priedas 
 
 
BYLOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS 

TVARKA 
 

 
Kauno apylinkės teisme esančių administracinių teisės pažeidimų, baudžiamųjų ir civilinių 

bylų medžiagos kopijų įkainių dydis nustatytas vadovaujantis Ikiteisminio tyrimo įstaigose, 
prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose 
esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir 
mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 
m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1241 redakcija) nuostatomis:  

1. už vieną A5 formato lapo kopiją - 0,15 lito; 
už vieną A4 formato lapo kopiją - 0,25 lito; 
už vieną A3 formato lapo kopiją - 0,5 lito; 

2. Už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją, įrašant į kompiuterinę laikmeną – 0,25 lito ir 
kompiuterinės laikmenos kaina; 
už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją, perduotą elektroniniu paštu – 0,25 lito. 

3. Civilinėse bylose garso įrašų kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos 
kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus. 

4. Bylos medžiagos kopijas darant sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir panašiai) 
mokestis už bylos kopijų darymą nemokamas. 

5. Elektroninio dokumento (įskaitant elektroninę bylą) kopijos parengimo išlaidos lygios 
atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus. 

6. Už bylos medžiagos kopijas sumokama tiesiogiai teisme raštinės darbuotojai, o už archyve 
esančių bylų kopijas – archyvo vedėjai, kurios išduoda kasos čekį arba grynųjų pinigų 
priėmimo kvitą. 

7. Esant dideliam bylos medžiagos kopijų kiekiui,  už bylos medžiagos kopijas gali būti 
sumokama pervedant į teismo atsiskaitomąją sąskaitą. 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

    

Susipažinimo su bylomis tvarkos  
1 priedas  
 

(Prašymo leisti susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga forma) 
 

___________________________ 
(asmens vardas ir pavardė) 

 
________________________________________________________________________________ 

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris, asmens kodas, 
 

________________________________________________________________________________
adresas, tel. Nr., el. pašto adresas) 

 
 

_________________ teismui 
(teismo pavadinimas) 

 

 (Rezoliucija apie susipažinimo su bylos 
medžiaga laiką arba apie atsisakymą 
pateikti bylos medžiagą susipažinti, 
galimybę daryti medžiagos kopijas, 
fotografuoti ar kitaip fiksuoti) 

 
 
 
 

PRAŠYMAS 
 

________ 
(data) 

 
Prašau leisti susipažinti su ________________________________________________ išnagrinėtos 
 (teismo pavadinimas) 
bylos Nr. ______________________________________________________________  medžiaga. 
 
Susipažinimo tikslas _____________________________________________________________ . 
 
Pageidaujama susipažinimo su byla data ir laikas _______________________________________ . 
 
 
 __________________ ________________________ 
 (parašas) (vardo raidė, pavardė) 
 
Susipažinimo su bylomis tvarka susipažinau. Susipažindamas (-a) su išnagrinėtos bylos medžiaga ir 
susipažinęs (-usi) su ja įsipareigoju laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo nuostatų ir gerbti asmenų teisę į privatų gyvenimą. 
 
____________ 
   (parašas) 
 
____________ 
    (data) 

______________ 
 
 



   
 

    

Susipažinimo su bylomis tvarkos 
2 priedas 

 
(Išduodamų bylų registro forma) 

 
______________________________________ 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 

IŠDUODAMŲ BYLŲ REGISTRAS __________________ 
 (identifikavimo žymuo) 
 

Eil. 
Nr. Data 

Bylos 
numeris 
(bylos 
tomų 

numeriai) 

Bylos 
(bylos 
tomų) 
lapų 

skaičius 

Bylos 
išdavimo 

data, 
laikas 

Bylą 
išdavusio 

darbuotojo 
parašas 

Bylą 
gavusio 
asmens 
vardas, 

pavardė, 
parašas 

Bylos 
grąžinimo 

data, 
laikas 

Bylą 
priėmusio 
darbuotojo 

parašas 

Pastabos 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

     
(registrą užpildžiusio darbuotojo 

pareigų pavadinimas) 
 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

    

Bylose esančių dokumentų kopijų darymo 
ir jų apskaitos tvarkos 
priedas 
  

(Prašymo išduoti bylos medžiagos kopijas forma) 
 

___________________________ 
(asmens vardas ir pavardė) 

 
_____________________________ 

(procesinė padėtis) 
 

________________________________________________________________________________ 
(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris, asmens kodas, 

 
________________________________________________________________________________

adresas, tel. Nr., el. pašto adresas) 
 

 
  

 
Kauno apylinkės  teismui 
 

 (Rezoliucija apie bylos medžiagos kopijų 
išdavimą, atsisakymą išduoti bylos 
medžiagos kopijas) 

 
 
 

PRAŠYMAS 
________ 

(data) 
 
       Prašau išduoti ________________________________________________________________  
                                           (nurodyti teismo pavadinimą, bylos numerį ir bylos medžiagos lapus) 
bylos medžiagos kopijas: 
_______________________________________________________________________________   

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ . 

Viso  __________  lapų.  
                                    
                             ________________________                                          ____________________________________ 
                                       (parašas)                                       (vardo raidė, pavardė) 
 
               Su bylos medžiagos kopijų įkainiais ir apmokėjimo už kopijas tvarka susipažinau. 
 
 
_________________ 
   (parašas) 
 
____________ 
    (data) 

______________________ 


