
  

 

 

 
PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO PIRMININKAS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR 

VERTĖJAMS, DALYVAUJANTIEMS BAUDŽIAMAJAME PROCESE IR 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOJE, IŠMOKĖTINŲ SUMŲ DYDŽIO 

NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO PLUNGĖS APYLINKĖS TEISME TVARKOS 

PATVIRTINIMO 

  

2019 m. spalio 21 d.  Nr. V-69 

Plungė  
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 524 

„Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio 

nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos 

patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu 

Nr. 526 „Dėl Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Išlaidų, susijusių su 

civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ bei Teisėjų tarybos 2015 m. 

gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2) „Dėl Kelionės išlaidų apmokėjimo metodinių 

rekomendacijų patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u  nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, 

specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų 

teisenoje, išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo Plungės apylinkės teisme tvarką (toliau – 

Tvarka) (pridedama). 

2. N u r o d a u,  jog sprendžiant klausimus dėl išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, 

dydžių ir jų išmokėjimo, vadovautis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002-12-06  įsakymu 

Nr. 344 patvirtinto Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos 

aprašo nuostatomis (aktualia redakcija). 

3. P a v e d u: 

 3.1. Teismo kancleriui paskelbti įsakymą dėl Tvarkos patvirtinimo Teisės aktų registre; 

 3.2. Kompiuterių sistemų administratoriui aktualią Tvarkos redakciją paskelbti teismo 

interneto svetainėje. 

 3.3. Teismo administracijos sekretoriui supažindinti Plungės apylinkės teismo darbuotojus 

su šiuo įsakymu, įsakymo nuorašą persiunčiant elektroniniu paštu. 

4. P r i p a ž į s t u   n e t e k u s i u  g a l i o s   nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Plungės rajono 

apylinkės teismo pirmininko 2016-02-19 įsakymą Nr. V-24 „Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, 

ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ir administracinių 

teisės pažeidimų teisenoje, išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo Plungės rajono apylinkės 

teisme tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais. 

 

 
Teismo pirmininkas                                                                                                                Erikas 

Jurgutis 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 
PATVIRTINTA: 
Plungės apylinkės teismo pirmininko 

2019-10-21   įsakymu Nr. V-69 

 

 

LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR 

VERTĖJAMS, DALYVAUJANTIEMS BAUDŽIAMAJAME PROCESE IR 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOJE, IŠMOKĖTINŲ SUMŲ DYDŽIO 

NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO PLUNGĖS APYLINKĖS TEISME TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems 

baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje, išmokėtinų sumų dydžio 

nustatymo ir apmokėjimo Plungės apylinkės teisme tvarka (toliau vadinama – Tvarka) 

reglamentuoja liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, 

dalyvaujantiems baudžiamajame procese ar administracinių nusižengimų teisenoje, atvykusiems į 

Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus, Kretingos rūmus, Palangos rūmus ar Skuodo rūmus 

(toliau vadinama – Plungės apylinkės teismas) išmokėtinų sumų dydžių nustatymo ir apmokėjimo 

tvarką. 

Ši Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 

d. nutarimu Nr. 524 „Dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams 

išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės 

pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų 

apmokėjimo“ (aktuali redakcija) bei Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-156-

(7.1.2) „Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. 

2. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, kurie šaukiami į 

Plungės apylinkės teisme nagrinėjamas baudžiamųjų ar administracinių nusižengimų bylas ir 

gyvena ne iškvietimo vietoje, kompensuojamos viešuoju ar privačiu transportu patirtos kelionės į 

Plungės apylinkės teismą ir atgal išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, taip pat mokami 

dienpinigiai. 

3. Liudytojams ir nukentėjusiesiems kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už 

atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo proporcingai laikui, kurį jie sugaišo vykdami į Plungės 

apylinkės teismą. 

4. Ekspertams, specialistams ir vertėjams sumokama už jų darbą, išskyrus atvejus, kai jie šį 

darbą atlieka pagal tarnybines pareigas. Tais atvejais, kai ekspertai, specialistai ir vertėjai atlieka 

savo darbą pagal tarnybines pareigas, darbo užmokestį jiems moka juridinis asmuo, kuriame jie 

dirba. 

 

 

II. LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR 

VERTĖJAMS IŠMOKĖTINŲ SUMŲ MOKĖJIMAS 

 

5. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams gyvenamosios 

patalpos nuomos ir kelionės išlaidos kompensuojamos, dienpinigiai mokami pagal teisės aktus, 

reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

6. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, atvykusiems į 

Plungės apylinkės teismą iš užsienio valstybių, faktinės gyvenamosios patalpos nuomos, kelionės ir 

gyvenimo Lietuvos Respublikoje išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas 

patvirtinančius dokumentus. Tačiau kelionės išlaidų kompensuojama ne daugiau kaip vykstant 

ekonomine (turistine) klase, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų – ne daugiau kaip viena 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga per parą, gyvenimo 



 

Lietuvos Respublikoje išlaidų – ne daugiau kaip viena Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtinta bazinė socialinė išmoka per parą. 

7. Dokumentai, liudijantys kelionės į Plungės apylinkės teismą išlaidas, yra pagrindas 

apmokėti kelionės atgal išlaidas. 

8. Šios Tvarkos 3 punkte nurodytiems asmenims proporcingai laikui (įskaitant kelionei 

skirtą laiką), kurį jie nedirbo, kompensuojamas vidutinis darbo užmokestis šaukiamajam asmeniui 

pateikus pažymą iš savo darbovietės apie darbo užmokesčio dydį. Jeigu šaukiamasis asmuo nedirba, 

už jo atitraukimą nuo įprastinio užsiėmimo apmokamos faktiškai jo turėtos išlaidos pagal pateiktus 

jas pagrindžiančius dokumentus. Šiame punkte nurodyta kompensacija nemokama į Plungės 

apylinkės teismą šaukiamiems valstybės tarnautojams, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo nustatytais atvejais paliekamas darbo užmokestis. 

9. Ekspertams, specialistams ir vertėjams, išskyrus šios Tvarkos 4 punkte nurodytas išimtis, 

už atliktą darbą mokamas sutartyje nustatytas atlyginimas pagal pateiktas sąskaitas. Sutartyje 

nurodytais atvejais į šį atlyginimą gali būti įtraukiamos ir kitos eksperto, specialisto ar vertėjo 

patiriamos išlaidos. 

10. Liudytojai, nukentėjusieji, ekspertai, specialistai ir vertėjai, kurie kviečiami į Plungės 

apylinkės teismą atvyksta viešuoju ar privačiu transportu ir pageidauja, jog teismas atlygintų 

patirtas išlaidas, privalo pateikti prašymą dėl išlaidų atlyginimo (Tvarkos priedas) arba laisvos 

formos prašymą, kuriame turi būti nurodoma: asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė; 

asmens kodas; adresas; bylos, kurios nagrinėjime asmuo dalyvavo, numeris ir procesinė padėtis 

byloje; bankas ir banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti pinigus, numeris; transportas, kuriuo 

asmuo atvyko į teismą bei pridėti išlaidas įrodančius dokumentus: transporto priemonės 

registracijos liudijimo kopiją; transporto priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis 

(degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų); degalų pirkimo kvito originalą; važiavimo viešuoju 

transportu bilieto originalą ir kt. Prašymas turi būti pasirašytas jį pateikiančio asmens.  

Jei nėra žinomi transporto priemonės gamintojo nurodyti transporto priemonės techniniai 

duomenys (degalų sunaudojimo normos 100 kilometrų), apmokėtinų išlaidų dydis apskaičiuojamas 

atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir taikant Teisėjų tarybos 2015 m. 

gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2) patvirtintų Kelionių automobiliais išlaidų apmokėjimo 

metodinių rekomendacijų III skyriuje nustatytą tvarką (transporto priemonės bazinę degalų 

sunaudojimo normą). 

11. Prašymas ir išlaidas įrodantys dokumentai pateikiami bylą nagrinėjančio (-usio) teisėjo 

teismo posėdžių sekretorei, o jos nesant, dokumentų priėmimo ir išdavimo kabinete dirbančiam 

darbuotojui, kuris užregistruojamas atitinkamos bylos kortelėje LITEKO. 

12. Gautas prašymas tvirtinamas pasirašytinai bylą nagrinėjančio (-usio) teisėjo. Prašymas 

su išlaidas įrodančių dokumentų kopijomis teikiamas vizuoti teismo kancleriui ar teismo 

pirmininkui, bei perduodamos teismo buhalterijai. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Šioje Tvarkoje nustatytos sumos mokamos iš Plungės apylinkės teismui skiriamų 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

14. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams šioje Tvarkoje 

nustatytos sumos išmokamos jiems atlikus savo pareigas pagal pateiktą rašytinį išlaidas patyrusio 

asmens ar jo įgalioto asmens prašymą į jame nurodytą asmeninę sąskaitą ir dokumentus, įrodančius 

turėtas išlaidas. Išlaidos atlyginamos tik esant baudžiamąją ar administracinio nusižengimo bylą 

nagrinėjančio (-usio) teisėjo patvirtinimui ir teismo kanclerio ar teismo pirmininko rezoliucijai. 

15. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtas 

sumas pagrindžiantys dokumentai (ar jų nuorašai) pridedami prie baudžiamosios bylos (ikiteisminio 

tyrimo medžiagos) ar administracinio nusižengimo bylos siekiant užtikrinti galimą proceso išlaidų 

išieškojimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

______________ 

 



 

 

 
Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, 

specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems 

baudžiamajame procese ir administracinių 

nusižengimų teisenoje, išmokėtinų sumų dydžio 

nustatymo ir apmokėjimo Plungės apylinkės 

teisme tvarkos priedas 

 

 

______________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________________________________________ 
(adresas) 

 

______________________________________________ 
(asmens kodas) 

 

______________________________________________ 
(telefono numeris) 

 

 

Plungės apylinkės teismo 

_____________ rūmams 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL KELIONĖS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO 

 

 

20___   m. ________________ d. 

Plungė 

 

 

Prašau apmokėti man išlaidas, susijusias su mano dalyvavimu 20___ m. ______________ d. 

teismo posėdyje (liudytojas, nukentėjusysis, ekspertas, specialistas, vertėjas) baudžiamojoje/ 

administracinių nusižengimų byloje Nr. 

________________________________________________.  

Pinigus pervesti į _____________________ banko sąskaitą 

__________________________. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Važiavimo bilietas; 

2. Degalų įsigijimo kvitas; 

3. Automobilio registracijos liudijimo kopija; 

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija; 

5. Transporto priemonės techniniai duomenys (degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų); 

6. Kita:____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________. 
     (sąskaita-faktūra; jei automobilis teisiškai neįregistruotas prašančiojo vardu - automobilio savininko sutikimas;  



 
        kiti išlaidas įrodantys dokumentai) 

 

 

______________________________________ 
                                   (vardas, pavardė, parašas) 
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