LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL
SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. liepos 29 d. Nr. 1R-231
Vilnius
1. P a k e i č i u Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo
instrukcijos patvirtinimo“:
1.1. Papildau 2.11 papunkčiu:
„2.11. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 200 litų,
išieškojimo (11 priedas);“.
1.2. Papildau 2.21 papunkčiu:
„2.21. Raginimą vykdyti sprendimą dėl periodinių išmokų išieškojimo (21 priedas);“.
1.3. Papildau 2.81 papunkčiu:
„2.81. Patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės
atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (81 priedas);“.
1.4. Papildau 2.231 papunkčiu:
„2.231. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo
dokumento grąžinimo (231 priedas);“.
1.5. Papildau 3 punktą nauja trečiąja pastraipa:
„Pateikdamas antstoliui elektroninį vykdomąjį dokumentą, prašyme priimti vykdomąjį
dokumentą vykdyti išieškotojas privalo patvirtinti, kad pateikiamas vykdyti elektroninis
vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti. Jeigu išieškotojas elektroninį
vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia pakartotinai, kartu su šiame punkte nurodytu prašymu
išieškotojas antstoliui privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir
elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis
dokumentas.“
1.6. Buvusią 3 punkto trečiąją pastraipą laikau ketvirtąja pastraipa.
1.7. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus
vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651
straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tais atvejais,
kai pateikdamas vykdomąjį dokumentą dėl periodinių išmokų išieškojimo išieškotojas patvirtina,
kad skolininkas periodines išmokas moka vykdomajame dokumente nustatyta tvarka, tai gali būti
laikoma kliūtimi priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.
Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo
dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį
dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti
ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti
sprendimą siunčiami skolininkui. Priėmęs vykdyti baudžiamojoje byloje išduotą vykdomąjį raštą,
antstolis patikrina, ar skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Nustatęs, kad skolininkas
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atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais
siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo
vietos įstaigos sąskaitoje (81 priedas). Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta,
skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą
negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.
Tais atvejais, kai antstolis vykdo elektroninį vykdomąjį dokumentą, įrašą apie raginimo
išsiuntimą ar įteikimą skolininkui, taip pat kitus CPK 614 straipsnyje nurodytus vykdomajame
dokumente darytinus įrašus užbaigdamas vykdomąją bylą antstolis padaro patvarkyme dėl
vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo. Šio patvarkymo
grąžinimas elektroninių ryšių priemonėmis išieškotojui ar elektroninį vykdomąjį dokumentą
išdavusiai institucijai kartu laikomas ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimu.“
1.8. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„5. Išieškojimuose iki 200 litų antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto
(kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu
per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir
pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos
įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali
taikyti kitas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones.“
1.9. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:
„67. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį
per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos
vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų,
susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui
už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.“
1.10. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:
„68. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį
pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos
vykdymo išlaidos.“
1.11. Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:
„88. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, antstolis
gautas pinigines lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią varžytynių
laimėtojas pasirašė turto pardavimo iš varžytynių aktą. Jeigu varžytynių laimėtojas neatvyko
pasirašyti turto pardavimo iš varžytynių akto per šios Instrukcijos 107 punkte nustatytą terminą,
antstolis gautas lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią turto pardavimo
iš varžytynių aktą įkėlė į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę
sistemą.“
1.12. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:
„96. Pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo
informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko
prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui.
Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos
valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje
www.evarzytynes.lt momentas.
Varžytynės baigiamos:
1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų
nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija šimtą
tūkstančių litų;
2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.“
1.13. Papildau 961 punktu:
„961. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo
paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos
varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę
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www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki
varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.“
1.14. Papildau 962 punktu:
„962. Jeigu šios Instrukcijos 96 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio
ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.“
1.15. Papildau 963 punktu:
„963. Jeigu iki šios Instrukcijos 961 punkte nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas
bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių
ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz.,
jeigu šios Instrukcijos 961 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999
sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio
sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę
www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos
pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio
sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį
sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz.,
jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val.
23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos
serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės
pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos,
jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos
pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.“
1.16. Pripažįstu netekusia galios 98 punkto antrąją pastraipą.
1.17. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:
„100. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu
arba neautomatiniu būdu.“
1.18. Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:
„101. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo
kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.
Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas
kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu
ji yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto
pardavimo kaina yra nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų, ir ne mažiau kaip
0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija šimtą tūkstančių litų. Varžytynių metu
varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame punkte
nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos litais be centų. Iki
varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių
metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.“
1.19. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:
„102. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą,
kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos
didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šios Instrukcijos 101 punkte
nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų
varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau
kaip šios Instrukcijos 101 punkte nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei
varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims.
Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki
to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių
dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio
siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito
varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio
nurodytą didžiausią siūlomą kainą.
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Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią
kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią
siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio
didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti
varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu
būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir
tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią
siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra
nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.
Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos
didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą.
Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos
automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau nei tuo
metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.“
1.20. Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:
„104. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes organizavusiam
antstoliui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas,
kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę
sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio
mokestis. Varžytynių laimėtojui šiame punkte nustatyta tvarka išsiunčiamas pranešimas apie
laimėtas varžytynes.“
1.21. Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:
„105. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio
mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į
šios Instrukcijos 97 punkte nurodytas banko sąskaitas. Šiame punkte nustatyta tvarka varžytynių
dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.“
1.22. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:
„107. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos
kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių
pabaigos. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš
varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas, įkeliama į
interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą ir automatiniu būdu
perduodama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Jeigu per penkias darbo dienas nuo šiame
punkte nustatytos dienos, kurią atsirado antstolio teisė surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą,
varžytynių laimėtojas neatvyksta pasirašyti turto pardavimo iš varžytynių akto, antstolis šį aktą į
interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą įkelia be varžytynių
laimėtojo parašo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo
už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais
susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių
patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą
įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.“
1.23. Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:
„108. Jeigu varžytynės atšaukiamos arba paskelbiamos neįvykusiomis, išskyrus CPK 717
straipsnio 1 punkte nurodytą atvejį, kai varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis dėl to, kad jose
nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, elektroninė patvarkymo dėl varžytynių atšaukimo ar
paskelbimo neįvykusiomis forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo
dieną įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą.“
1.24. Papildau 1091 punktu:
„1091. Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduota arba varžytynes
paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio
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asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos
(teisės, pajus), iki turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto
perdavimo išieškotojui akto surašymo dienos šiame punkte nurodyti asmenys antstoliui turi pateikti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nurodytus duomenis ir
dokumentus, patvirtinančius, kad šie asmenys atitinka tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus.
Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduotas arba varžytynes
paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose
nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, pareiga pateikti antstoliui atitinkamuose teisės
aktuose nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti tokį turtą, taikoma ir šio turto
įgijėjams.
Prieš surašydamas turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto
perdavimo išieškotojui aktą antstolis patikrina, ar asmuo atitinka teisės aktuose to turto įgijėjui
nustatytus reikalavimus.“
1.25. Papildau 1092 punktu:
„1092. Hipotekos kreditoriaus prašymu varžytynėse pardavęs hipoteka įkeistą daiktą ir
surašęs turto pardavimo iš varžytynių aktą, antstolis nedelsdamas apie tai praneša Hipotekos
registrui ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos
ir hipotekos skyrių prie apylinkių teismų teikiamas paslaugas“ nustatyto dydžio rinkliava už
hipotekos sandorio išregistravimą išieškoma iš skolininko.“
1.26. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:
„110. Informacija apie varžytynes skelbiama viešai interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
60 dienų po varžytynių pabaigos arba varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.“
1.27. Pakeičiu 1, 11, 2, 21, 25 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
1.28. Papildau Instrukciją 81 ir 231 priedais (pridedama)
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Teisingumo ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministras
Rimantas Šadžius

Juozas Bernatonis

Sprendimų vykdymo instrukcijos
1 priedas
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija)
(Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti forma)
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
________________________________________________________________________________________________
Kam: _____________________________________________________
(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
___________________________________
(adresas)

Vykdomoji byla Nr. _____________

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI
_______________________
(data)
_______________________
(dokumento Nr.)
_______________________
(vietovės pavadinimas)
Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo
atstovo) __________________________________________________ 20..... m. ....................... d. pateiktą man
(vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)
vykdyti __________________________________________________________________________________
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
20..... m. ....................... d. išduotą ________________________________________ Nr. __________________
(vykdomojo dokumento pavadinimas)
dėl ______________________________________________________________________________________
(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;
juridinio asmens pavadinimas, kodas)
Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo
veiksmams pradėti.
Vykdomąjį dokumentą priimu vykdyti pagal skolininko gyvenamąją (buveinės) / turto buvimo / darbo
vietą.
Jūs privalote:
1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios
vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko
gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu
adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.
2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.
3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.
4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis
esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.
5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas
pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.
6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius
įrodymus.
7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.
Jūs turite teisę:
1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.
2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas
trukdo vykdyti išieškojimą.
3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

2
4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.
5. Apskųsti antstolio veiksmus.
6. Reikšti prašymus, nušalinimus.
7. Sudaryti taikos sutartis.
8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar
atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar
atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba
atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti
paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo
sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo
skundžiamo veiksmo atlikimo.
Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra
antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis
atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui,
kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
Antstolis ...................................................................................
(parašas)
(vardas, pavardė)
A. V.

Sprendimų vykdymo instrukcijos
1
1 priedas
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija)

(Patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 200 litų, išieškojimo forma)*
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________
Kam: _____________________________________________________
(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
___________________________________
(adresas)

Vykdomoji byla Nr. _____________

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ DĖL SKOLOS,
MAŽESNĖS NEI 200 LITŲ, IŠIEŠKOJIMO
_______________________
(data)
_______________________
(dokumento Nr.)
_______________________
(vietovės pavadinimas)
Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 651 straipsniu, priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo
atstovo) __________________________________________________ 20..... m. ....................... d. pateiktą man
(vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)
vykdyti __________________________________________________________________________________
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
20..... m. ....................... d. išduotą ________________________________________ Nr. __________________
(vykdomojo dokumento pavadinimas)
dėl _______ Lt sumos išieškojimo ________________________________________________________ naudai.
(išieškotojo fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)
Patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo
veiksmams pradėti.
Vykdomąjį dokumentą priimu vykdyti pagal skolininko gyvenamąją (buveinės) / turto buvimo / darbo
vietą.
Informuoju, kad įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bus išieškomi iš
piniginių lėšų Jūsų banko sąskaitoje (-se). Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti
įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į
banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos nebus išieškotos, galės būti
taikomos kitos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės,
taip pat bus išieškotos visos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su
vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso
611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).
Jeigu įsiskolinimą esate apmokėjęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti apmokėjimą
patvirtinančius dokumentus.
Jūs privalote:
1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios
vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko
gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu
adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.
2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.
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3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.
4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis
esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.
5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas
pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.
6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius
įrodymus.
7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.
Jūs turite teisę:
1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.
2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas
trukdo vykdyti išieškojimą.
3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.
4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.
5. Apskųsti antstolio veiksmus.
6. Reikšti prašymus, nušalinimus.
7. Sudaryti taikos sutartis.
8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar
atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar
atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba
atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti
paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo
sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo
skundžiamo veiksmo atlikimo.
Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra
antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis
atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui,
kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
Antstolis ...................................................................................
(parašas)
(vardas, pavardė)
A. V.

Sprendimų vykdymo instrukcijos
2 priedas
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija)
(Raginimo įvykdyti sprendimą forma)
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________
Kam: _____________________________________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
. ....................................................................................
(adresas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ
____________________________________
(data)
____________________________________
(dokumento Nr.)
____________________________________
(vietovės pavadinimas)
Atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) _________________________________________
(vardas, pavardė; pavadinimas)
pateikė man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. _________________, kurį 20___ m. ____________________ d. išdavė
_______________________________________________________________________________________________
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
dėl ___________________________________________________________________________________________ ‚
(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė,
juridinio asmens pavadinimas, kodas)
vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 610, 655, 656 ir 659 straipsniais, raginu Jus per .......... dienų nuo šio
raginimo gavimo dienos ___________________________________________________________________________
(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)
ir sumokėti į antstolio ______________________________ depozitinę sąskaitą Nr. ____________________________
(vardas, pavardė)
__________ Lt vykdymo išlaidų. Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridedamame vykdymo išlaidų
apskaičiavime. Vykdymo išlaidų dydis nesikeis, jei šį raginimą įvykdysite iki nurodyto termino (Sprendimų vykdymo
instrukcijos 67 punktas).
Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų per nustatytą terminą ir neapmokėjus šiame raginime nurodytų
vykdymo išlaidų, bus taikomos Civilinio proceso kodekso 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės,
t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą,
antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos,
susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio
proceso kodekso 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).
Jeigu sprendimą esate įvykdęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti sprendimo įvykdymą
patvirtinančius dokumentus.
Jūs turite teisę:
1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.
2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo
vykdyti išieškojimą.
3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.
4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.
5. Apskųsti antstolio veiksmus.
6. Reikšti prašymus, nušalinimus.
7. Sudaryti taikos sutartis.
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8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.
Jūs privalote:
1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos
ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar
buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam
tinkamai pranešta.
2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.
3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.
4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį
turtą, lėšas kredito įstaigose.
5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti
valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.
6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo
procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti
skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas
pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų
nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba
atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.
Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio
kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako
patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos
teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.
Antstolis ..................................................................................................
(parašas)
(vardas, pavardė)

Sprendimų vykdymo instrukcijos
21 priedas
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija)
(Raginimo vykdyti sprendimą dėl periodinių išmokų išieškojimo forma)
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________
Kam: _____________________________________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
. ....................................................................................
(adresas)

Vykdomoji byla Nr. __________________

RAGINIMAS VYKDYTI SPRENDIMĄ
DĖL PERIODINIŲ IŠMOKŲ IŠIEŠKOJIMO
____________________________________
(data)
____________________________________
(dokumento Nr.)
____________________________________
(vietovės pavadinimas)
Atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) _________________________________________
(vardas, pavardė; pavadinimas)
pateikė man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. _________________, kurį 20___ m. ____________________ d. išdavė
_______________________________________________________________________________________________
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
dėl ___________________________________________________________________________________________ ‚
(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio
asmens pavadinimas, kodas)
vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 610, 655, 656 straipsniais, raginu Jus vykdyti vykdomąjį dokumentą _____
________________________________________________________________________________________________
(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)
Išieškotojas informavo, kad vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną periodinių išmokų įsiskolinimas
sudarė _____________ Lt. Raginu Jus per 10 dienų nuo šio raginimo gavimo dienos į antstolio
_________________________________________________ depozitinę sąskaitą Nr. ___________________________
(vardas, pavardė)
sumokėti _________ Lt susidariusį įsiskolinimą ir ______________ Lt vykdymo išlaidų.
Neapmokėjus įsiskolinimo ir vykdymo išlaidų per šiame raginime nustatytą terminą, bus taikomos Civilinio
proceso kodekso 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo
(išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai
bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo)
proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis,
Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).
Vykdomasis dokumentas, išduotas teismo sprendimo, kuriuo priteistos periodinės išmokos, pagrindu, galioja per
visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos. Jeigu periodinių išmokų nustatyta tvarka nemokėsite, taip pat bus pradėtas
priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas ir šios išmokos bei su jų išieškojimu susijusios vykdymo išlaidos iš Jūsų
bus išieškotos priverstinai.
Jūs turite teisę:
1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.
2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo
vykdyti išieškojimą.
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3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.
4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.
5. Apskųsti antstolio veiksmus.
6. Reikšti prašymus, nušalinimus.
7. Sudaryti taikos sutartis.
8. Kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas teises.
Jūs privalote:
1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos
ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar
buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam
tinkamai pranešta.
2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.
3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.
4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį
turtą, lėšas kredito įstaigose.
5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti
valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.
6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
7. Vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo
procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti
skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas
pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų
nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba
atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.
Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio
kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako
patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos
teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už
vengimą išlaikyti vaiką. Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui
išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu,
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
PRIDEDAMA Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

Antstolis ..................................................................................................
(parašas)
(vardas, pavardė)
_________________

Sprendimų vykdymo instrukcijos
81 priedas
(Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos
įstaigos sąskaitoje, forma)
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________
Kam: ______________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)
. ..................................................................................
(adresas)
Kopija
(skolininkui)
Kam: ____________________________________
(vardas, pavardė)

Vykdomoji byla Nr. ____________

PATVARKYMAS VYKDYTI IŠIEŠKOJIMĄ IŠ SKOLININKUI PRIKLAUSANČIŲ LĖŠŲ, ESANČIŲ
LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS ĮSTAIGOS SĄSKAITOJE
____________________________________
(data)
____________________________________
(dokumento Nr.)
____________________________________
(vietovės pavadinimas)
Vykdydamas ______________________________________________________________________________
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
....... m. ............................ d. išduotą __________________________________________________________________
(vykdomojo dokumento pavadinimas)
Nr. _______ dėl _____ Lt išieškojimo iš skolininko _____________________________________________________
(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)
______ eilės išieškotojui __________________________________________________________________________,
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)
vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 688 straipsniu, areštuoju ________ Lt skolos ir _______ Lt vykdymo
išlaidų,
iš viso – _____________ Lt, esančių ______________________________________________ sąskaitoje, priklausančių
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas, kodas)
____________________________________________ .
(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)
Areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio ________________________________________ depozitinę sąskaitą
(antstolio vardas, pavardė)
Nr. ________________________________________________________ .
(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)
Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.
Jeigu iš pas Jus esančių skolininko lėšų turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos
turi būti paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo
procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti
skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas
pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų
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nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba
atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.
Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio
kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako
patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos
teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
Antstolis ..........................................................................................
(parašas)
(vardas, pavardė)
A. V.

Sprendimų vykdymo instrukcijos
231 priedas
(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo forma)
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________
Kam:______________________________________________
(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens
ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
______________________________
(adresas)

Vykdomoji byla Nr. ____________

Kam: ______________________________________________
(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
______________________________
(adresas)
PATVARKYMAS DĖL VYKDOMOSIOS BYLOS UŽBAIGIMO IR ELEKTRONINIO VYKDOMOJO
DOKUMENTO GRĄŽINIMO
_______________________
(data)
_______________________
(dokumento Nr.)
_______________________
(vietovės pavadinimas)
Aš, antstolis _____________________________________________ , vykdydamas _________________
(vardas, pavardė)
____________________________________________________ Nr. _______________, išduotą ____________
(vykdomojo dokumento pavadinimas)
____________________________________________________________ .......... m. ................................ d. dėl
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________ ,
(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)
vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso ........... straipsnio ........... dalies .......... punktu,
_________________________________________________________________________________________
(vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas)
užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. _________________ ir vykdomąjį dokumentą grąžinu ______________
___________________________________________________________________________________________.
(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio
asmens pavadinimas)
Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 614 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punktu,
_________________________________________________ Nr. _______________, išduotame ____________
(vykdomojo dokumento pavadinimas)
___________________________________________________________ .......... m. ................................ d. dėl
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________ ,
(išieškojimo dalykas, išieškotojo ir skolininko duomenys)
darau šiuos įrašus:
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar
atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar
atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba
atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti
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paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo
sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo
skundžiamo veiksmo atlikimo.
Jeigu skundą pateikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio
kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako
patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos
teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
Antstolis ...................................................................................
(parašas)
(vardas, pavardė)
A. V.

Sprendimų vykdymo instrukcijos
25 priedas
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-231 redakcija)
(Patvirtinimo apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto
pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis forma)
PATVIRTINIMAS APIE SUSIPAŽINIMĄ SU VARŽYTYNIŲ VYKDYMO, ANTSTOLIŲ VEIKSMŲ
APSKUNDIMO TVARKA IR TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ GALIMOMIS PASEKMĖMIS
____________________________________
(data)
Aš, .......................................................................................................................................................................
(vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas). Jeigu asmuo varžytynėse
dalyvauja per atstovą, – taip pat nurodoma atstovaujamojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio
asmens pavadinimas, kodas), atstovavimo pagrindas)
p a t v i r t i n u, kad susipažinau su toliau nurodytomis:
1.Varžytynių vykdymo tvarka:
1.1.Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos
nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.
1.2.Varžytynės baigiamos:
1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka
registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų;
2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.
1.3.Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz.,
jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min.
įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos
serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais
laiku.
Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo
dieną.
1.4.Jeigu iki šio priedo 1.3 papunktyje nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos
pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką
varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šio priedo 1.3 papunktyje nustatytas varžytynių
pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos
penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę
www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra
laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos
pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo
naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val.
18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės
sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai
pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį
sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.
1.5.Dalyvauti varžytynėse asmuo gali tik identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie
elektroninės bankininkystės sistemos, nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą),
gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių
dalyvis varžytynių nelaimės, ir per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės
parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame
papunktyje nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame papunktyje nurodytą informaciją ir atlikti
šiame papunktyje nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą,
pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.
1.6.Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu
būdu.
1.7.Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali
būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.
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Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos
padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu
penkiasdešimt tūkstančių litų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo
penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo
kaina viršija šimtą tūkstančių litų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą,
atsižvelgiant į šiame papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos litais be
centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu
rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.
1.8.Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti
mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą,
kuris negali būti mažesnis už šio priedo 1.7 papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina
už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti
didesnė ne mažiau kaip šio priedo 1.7 papunktyje nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei
varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant
automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių
dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos
didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu
intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio
nurodytą didžiausią siūlomą kainą.
Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių
dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau
automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už
parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę
kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir
tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią
kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.
Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti
ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina
vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos
kainos negali sumažinti daugiau nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.
1.9.Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes
laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.
1.10.Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui ne
vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.
1.11.Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius
mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šio priedo 1.5 papunktyje nurodytas banko
sąskaitas. Varžytynių dalyvio mokestis tokia pat tvarka grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
1.12.Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą privalo
sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, – jeigu
turto kaina yra mažesnė negu dešimt tūkstančių litų, per dvidešimt dienų, – jeigu turto kaina yra nuo dešimt tūkstančių
iki šimto tūkstančių litų, ir per trisdešimt dienų, – jeigu turto kaina viršija šimtą tūkstančių litų.
1.13. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą
sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Jeigu iš varžytynių parduotas
nekilnojamasis turtas, elektroninė turto pardavimo iš varžytynių akto forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne
vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią turto pardavimo iš varžytynių aktą pasirašė varžytynių laimėtojas,
įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą ir automatiniu būdu perduodama
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų
daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių
perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už
juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, šio registro tvarkytojui
apmoka varžytynių laimėtojas.
2. Turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis:
2.1.Turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti
negaliojančiu:
2.1.1.jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;
2.1.2.jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;
2.1.3.jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;
2.1.4.jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;
2.1.5.jeigu turtas buvo parduotas pirmiau negu skelbimuose nurodytu pardavimo laiku;
2.1.6.jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta Civilinio proceso kodekso 718
straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;
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2.1.7.jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš
varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų
teisėtumui.
2.2.Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
2.3.Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu taikomas vienų metų
ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo
dienos, išskyrus šio priedo 2.1.1 papunktyje numatytą atvejį, kai senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.
2.4.Areštuoto turto pardavimas varžytynėse panaikina visus to turto areštus.
2.5.Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos,
varžytynių dalyvio mokestis Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir
vykdymo išlaidoms padengti.
2.6.Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių
kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, darbuotojai ir šiame papunktyje išvardytų asmenų artimieji giminaičiai,
sutuoktiniai (sugyventiniai). Jeigu varžytynėse parduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris
nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), varžytynėse gali
dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme tokio
turto įgijėjui keliamus reikalavimus. Jeigu varžytynėse parduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose
nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, varžytynėse gali dalyvauti tik šiuos reikalavimus atitinkantys asmenys.
Teisės aktuose nustatytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti atitinkamą turtą, varžytynių laimėtojas
antstoliui turi pateikti iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo.
2.7.Jeigu paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jo sumokėtas varžytynių
dalyvio mokestis panaudojamas šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka.
2.8.Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo ne
visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, jo sumokėta suma pereina valstybės nuosavybėn.
2.9.Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo visą
kainą už varžytynėse nupirktą turtą, visos sumokėtos sumos panaudojamos šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka, o
turtas pereina valstybės nuosavybėn.
3.Antstolio veiksmų apskundimo tvarka:
3.1.Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią
skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet
ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai
ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba
atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde turi būti
nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris
(jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo
reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo
parašas.
3.2.Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos
priemonės, jis vieną skundo egzempliorių turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros
buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.
3.3.Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jei antstolis atsisako patenkinti
skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir
vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.
3.4.Skundo dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio
neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.
...................................................................
(vardas, pavardė)

