
 
 

 
 

PATVIRTINTA 
Tauragės apylinkės teismo 
pirmininko 2018 m. kovo 14 d. 
įsakymu Nr. Į-37 

 
 

LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR 
VERTĖJAMS, DALYVAUJANTIEMS TEISMO PROCESE TAURAGĖS APYLINKĖS 

TEISME, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

teismo procese Tauragės apylinkės teisme, išlaidų kompensavimo tvarka (toliau – Tvarka) 
reguliuoja teismo proceso dalyvių (liudytojų, nukentėjusiųjų, ekspertų, specialistų ir vertėjų) (toliau 
– proceso dalyvis) išlaidų kompensavimo tvarką. 

2. Proceso dalyviams, baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje, 
gyvenantiems ne iškvietimo vietoje, kelionės išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas 
patvirtinančius dokumentus, vadovaujantis Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, 
specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame 
procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarka, patvirtinta 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“ (su 
vėlesniais pakeitimais). 

3. Proceso dalyviams, civilinėse bylose, gyvenantiems ne iškvietimo vietoje, kelionės 
išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus, vadovaujantis ir 
Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 (Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija) „Dėl 
Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

4. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams bei vertėjams, administracinių nusižengimų 
teisenoje, kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio 
užsiėmimo proporcingai laikui, kurį jie sugaišo atvykdami pas teisėją ar į Teismą ir gyvenantiems 
ne iškvietimo vietoje, kompensuojamos kelionės iš gyvenamosios vietos į iškvietimo vietą ir atgal 
išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, taip pat gali būti mokami dienpinigiai. Tuo 
atveju, jei kviečiams asmuo atvyksta ne iš gyvenamosios vietos, privalo pateikti įrodymus, kad 
iškvietimo dieną jis gyveno arba dirbo kitoje vietoje. 

5. Ekspertams, specialistams ir vertėjams sumokama už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai 
jie šį darbą atlieka pagal tarnybines pareigas arba kai jiems kompensuojama ar apmokama remiantis 
šio tvarkos aprašo 4 punktu. Tais atvejais, kai ekspertai, specialistai ir vertėjai atlieka savo darbą 
pagal tarnybines pareigas, darbo užmokestį jiems moka juridinis asmuo, kuriame jie dirba. 

 
II SKYRIUS 

LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR 
VERTĖJAMS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

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

patalpos nuomos ir kelionės išlaidos kompensuojamos, dienpinigiai mokami pagal teisės aktus, 
reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
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7. Proceso dalyviai, patyrę kelionės išlaidų, turi pateikti teismui rašytinį prašymą (1 priedas) 
dėl patirtų kelionės išlaidų atlyginimo. Prašymas turi būti pasirašytas jį pateikiančio asmens. Prie 
prašymo pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, važiavimo bilietas arba kuro 
kvitas, transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, kiti kelionės išlaidas pagrindžiantys 
dokumentai. Dokumentai, liudijantys kelionės į iškvietimo vietą išlaidas, yra pagrindas apmokėti 
kelionės išlaidas atgal. Prašymas ir dokumentai pateikiami bylą nagrinėjančio teisėjo posėdžių 
sekretorei, o jos nesant, dokumentų priėmimo ir išdavimo kabinete dirbančiam darbuotojui. 
Prašymas tvirtinamas (pasirašytinai) bylą nagrinėjusio teisėjo arba posėdžių sekretorės ir 
vizuojamas teismo pirmininko, jo pavaduotojo ar teismo kanclerio. Apmokėjimą vykdo Tauragės 
apylinkės teismo Finansų ir apskaitos skyrius. Nepateikus visų išlaidas pagrindžiančių dokumentų 
patirtos kelionės išlaidos nekompensuojamos. 

8. Priimant sprendimą dėl apmokėtinų kelionės automobiliu išlaidų dydžio, atsižvelgiama į 
kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas, nustatytas atitinkamai 
transporto priemonei, pagal Teismui pateiktus atitinkamos transporto priemonės gamintojo 
nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų). 

9. Jeigu 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 teismo 
pirmininko, jo pavaduotojo ar teismo kanclerio įsakymu patvirtintą transporto priemonės bazinę 
degalų sunaudojimo normą. 

10. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, atvykusiems 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. 

11. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, šaukiamiems 
pas ikiteisminio tyrimo teisėją, į teismą, nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą, 
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 teismą ar teisėsaugos instituciją 
šaukiamiems valstybės tarnautojams, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 
nustatytais atvejais paliekamas darbo užmokestis. 

12. Jei civilinėje byloje šalis pateikė pavedimą iškviesti liudytojus, ekspertus, atlikti 
ekspertizę, tai pat kurios pateiktas procesinis dokumentas turi būti išverstas į užsienio kalbą, sumos, 
mokėtinos liudytojams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, mokamos iš lėšų, kurias pavedimą 
teikianti šalis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi pervesti į teismo 
nurodytą banko sąskaitą. 

13. Jeigu teismas civilinėje byloje savo iniciatyva iškviečia liudytojus, ekspertus ar paskiria 
ekspertizę arba šalis yra atleista nuo teismo išlaidų mokėjimo, tai šių veiksmų atlikimo išlaidos 
padengiamos iš valstybės biudžeto lėšų. 

14. Išnagrinėjus civilinę bylą ir paaiškėjus, jog įmokėtos lėšos didesnės nei realios teismo 
išlaidos, lėšų likutis grąžinamas įmokėjusiai šaliai. Sprendimą dėl minėtų lėšų grąžinimo nutartimi 
priima civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas. 

 
III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
15. Vadovaujantis šia tvarka nustatytos sumos baudžiamajame procese ir administracinio 

nusižengimo teisenoje mokamos iš teismui pagal sąmatą skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės 
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biudžeto lėšų, civiliniame procese - iš trečiųjų šalių į teismo banko sąskaitą įmokėtų lėšų, o teismui  
savo iniciatyva iškviečiant šalis – iš valstybės biudžeto lėšų. 

16. Tauragės apylinkės teismo Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojų apskaičiuotos 
kompensuojamos kelionės išlaidos pervedamos bankiniu pavedimu į prašyme nurodytą asmeninę 
banko sąskaitą, jiems atlikus savo pareigas pagal pateiktą rašytinį išlaidas patyrusio asmens 
prašymą ir pridėtus dokumentus, įrodančius patirtas kelionės išlaidas. 

17. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams šioje tvarkoje 
nustatytos sumos išmokamos jiems atlikus savo pareigas pagal pateiktą nustatytos formos rašytinį 
išlaidas patyrusio asmens ar jo įgalioto asmens prašymą (1 priedas) ir dokumentus, įrodančius 
turėtas išlaidas. Išlaidos atlyginamos tik esant bylą nagrinėjančio teisėjo arba teismo posėdžių 
sekretoriaus patvirtinimui apie liudytojo, nukentėjusiojo, eksperto specialisto ar vertėjo dalyvavimą 
posėdyje ir esant teismo pirmininko arba teismo kanclerio nurodymui „Apmokėti“. 

18. Teismo darbuotojai su šia tvarka supažindinami vidaus teisė aktuose nustatyta tvarka. 
 

    ___________________________ 
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Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, 
specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems 
teismo procese Tauragės apylinkės teisme, 
išlaidų kompensavimo tvarkos 
1 priedas 
 

 


