Techninių priemonių naudojimo
teismo sprendimo skelbimo metu
tvarkos aprašo
1 priedas
Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)
(Juridinio) asmens kodas
Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas
Telefono numeris
El. pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys
Įgalioto atstovo vardas, pavardė
Įgalioto atstovo gyvenamosios vietos adresas
Įgalioto atstovo telefono numeris
Įgalioto atstovo el. pašto adresas ar kiti kontaktiniai
duomenys

Teismo pavadinimas:

Bylos numeris, bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) ar kita bylą identifikuojanti informacija:

PRAŠYMAS LEISTI TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS FIKSUOTI TEISMO SPRENDIMO
SKELBIMĄ
Data (prašymas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki numatytos
sprendimo skelbimo datos. Jei kreipiamasi vėliau, nurodomos priežastys, dėl kurių į teismą dėl leidimo išdavimo
nebuvo kreiptasi laiku):
1.

2.
3.

4.

Suplanuoto teismo sprendimo paskelbimo data ir laikas
Teismo sprendimo fiksavimo tikslas:
 Visuomenės informavimas
 Mokslas
 Mokymas
Teismo sprendimo fiksavimo būdas:
 Vaizdo įrašas
 Tiesioginė vaizdo transliacija
 Fotografavimas
 Garso įrašas
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5.

Kita
(įrašyti):______________________________________________________________
________
Teismo sprendimo skelbimas bus fiksuojamas (nurodyti techninės priemonės tipą):

6.
Teismo sprendimo skelbimą fiksuos ir (arba) dalyvaus fiksuojant (pildoma, jei šis asmuo
nesutampa su teismo leidimo prašančiu asmeniu):
Vardas, pavardė:
Vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Asmens kodas:
Kontaktiniai duomenys:
Kontaktiniai duomenys:
7.
Techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimo būdai ir sąlygos (nurodyti, kada, kur
ir kaip bus naudojamas rezultatas):

8.

Ar techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudos kiti asmenys?
 Ne
 Taip:

Vardas, pavardė arba pavadinimas (jei juridinis asmuo):
(Juridinio) asmens kodas:
Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas:
El. pašto adresas, telefonas arba kiti kontaktiniai duomenys:

9.

Kita papildoma informacija ar pageidavimai:

PRIDEDAMA:
1.
2.
(vardas, pavardė, parašas)
PATVIRTINIMAS
Patvirtinu, kad aš ir kiti šiame prašyme nurodyti asmenys yra susipažinę su Teisėjų tarybos
2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2) patvirtintu Techninių priemonių naudojimo
teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ir užtikrinu, kad visi asmenys,
kurie pagal šį leidimą dalyvaus fiksuojant teismo sprendimo skelbimą ar naudos techninių
priemonių panaudojimo rezultatus, laikysis jame nustatytų reikalavimų.
Patvirtinu, kad esu informuotas, jog techninių priemonių panaudojimo rezultatus gali naudoti
tik teismo leidime nurodytas (-i) asmuo (-enys) teismo leidime nurodytais tikslais, būdais ir
sąlygomis.
Techninių priemonių panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos
kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys
ar esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su
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pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninių priemonių panaudojimo rezultatams ir jų
naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens
duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos
reikalavimai.
Taip pat esu informuotas, kad teismas turi teisę atšaukti išduotą leidimą, jei techninės
priemonės naudojamos nesilaikant įstatymuose ar Apraše nustatytos tvarkos ir reikalavimų, taip pat
jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių leidimą galima atsisakyti išduoti.

(vardas, pavardė, parašas)

Bylos numeris

Data

TEISMO LEIDIMAS
Prašymą pateikęs asmuo

Teisėjas (teisėjai)

Išnagrinėjęs prašymą, įvertinęs Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2)
patvirtinto Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo 10.1–
10.9 papunkčiuose nurodytas aplinkybes, teismas technines priemones teismo sprendimo skelbimo
metu naudoti:
neleidžia, nes:
gali sutrikdyti teismo darbą;
gali parodyti nepagarbą teismui;
būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymų saugomus interesus;

leidžia:
naudoti technines priemones ir jų panaudojimo rezultatus visiems prašyme
nurodytiems asmenims;
naudoti technines priemones ir jų panaudojimo rezultatus prašyme nurodytiems
asmenims, išskyrus (nurodoma);
naudoti technines priemones ir jų panaudojimo rezultatus prašyme nurodytais
tikslais, būdais ir sąlygomis;
fiksuoti teismo sprendimą kitais nei prašyme nurodytais būdais ar sąlygomis:

naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus šiomis sąlygomis:



Leidimą gavęs asmuo turi pateikti teismui techninių priemonių panaudojimo rezultatų kopiją.

Papildoma informacija:

___________________________________
(teisėjo vardas, pavardė, parašas)
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Techninių priemonių naudojimo
teismo sprendimo skelbimo metu
tvarkos aprašo
2 priedas
Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)
(Juridinio) asmens kodas
Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas
Telefono numeris
El. pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys
Įgalioto atstovo vardas, pavardė
Įgalioto atstovo gyvenamosios vietos adresas
Įgalioto atstovo telefono numeris
Įgalioto atstovo el. pašto adresas ar kiti kontaktiniai
duomenys
Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)

Teismo pavadinimas:

Bylos, kurioje buvo išduotas leidimas techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo
skelbimą, numeris:

Bylą išnagrinėjęs teisėjas (teisėjai):

PRAŠYMAS LEISTI TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO REZULTATUS
NAUDOTI KITIEMS ASMENIMS ARBA NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS, BŪDAIS IR
SĄLYGOMIS
20__ ______________ ___ d.

1.
2.

Teismo leidimo techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą data
Prašymas leisti techninių priemonių panaudojimo rezultatus:
 naudoti kitiems asmenims:
Vardas, pavardė arba pavadinimas (jei juridinis asmuo):
(Juridinio) asmens kodas:
Gyvenamosios vietos (buveinės) adresas:
El. pašto adresas, telefonas arba kiti kontaktiniai duomenys:



naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis (nurodyti naujus tikslus, būdus ir (ar)
sąlygas):
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3.
Prašymo pagrindimas (kodėl prašoma techninių priemonių rezultatus leisti naudoti kitiems
asmenims, kitais nei prašyme numatytais tikslais, būdais ar sąlygomis):
PRIDEDAMA:
1.
2.
(vardas, pavardė, parašas)
PATVIRTINIMAS
Patvirtinu, kad aš ir kiti šiame prašyme nurodyti asmenys yra susipažinę su Teisėjų tarybos
2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2) patvirtintu Techninių priemonių naudojimo
teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašu ir užtikrinu, kad visi asmenys, kurie pagal šį
leidimą dalyvaus fiksuojant teismo sprendimo skelbimą ar naudos techninių priemonių
panaudojimo rezultatus, laikysis jame nustatytų reikalavimų.
Techninių priemonių panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos
kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys
ar esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su
pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninių priemonių panaudojimo rezultatams ir jų
naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens
duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos
reikalavimai.
Taip pat esu informuotas, kad teismas turi teisę atšaukti išduotą leidimą, jei techninės
priemonės naudojamos nesilaikant įstatymuose ar Apraše nustatytos tvarkos ir reikalavimų, taip pat
jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių leidimą galima atsisakyti išduoti.

(vardas, pavardė, parašas)
Bylos numeris

Data

TEISMO LEIDIMAS
Prašymą pateikęs asmuo

Teisėjas

Išnagrinėjęs prašymą, įvertinęs Teisėjų tarybos 2018 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2)
patvirtinto Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo (toliau
– Aprašas) 10.1–10.9 papunkčiuose nurodytas aplinkybes, teismas techninių priemonių
panaudojimo rezultatus naudoti kitiems asmenims arba kitais tikslais, būdais ar sąlygomis:
neleidžia, nes:
bus pažeisti įstatymuose bei Apraše numatyti techninių priemonių rezultatų
panaudojimo apribojimai bei sąlygos;
techninių priemonių panaudojimo rezultatas buvo gautas pažeidžiant įstatymuose,
Apraše arba teismo leidime nustatytą techninių priemonių naudojimo tvarką ir
sąlygas;
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kita:_______________________
____________________________________________________
leidžia naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus:
prašyme nurodytiems asmenims;
prašyme nurodytiems asmenims, išskyrus (nurodoma);
prašyme nurodytais tikslais, būdais ar sąlygomis;
šiais tikslais, būdais ar sąlygomis:

 Leidimą gavęs asmuo turi pateikti teismui techninių priemonių panaudojimo rezultatų kopiją.
Papildoma informacija:

___________________________________
(teisėjo vardas, pavardė, parašas)

