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Lietuvos teismų 
elektroninės paslaugos:

Asmenims, gyvenantiems užsienyje, dėl ligos ar kitų svarbių 
priežasčių negalintiems atvykti į teismą, šiandien yra sudary-
ta galimybė pateikti prašymą teismo posėdyje dalyvauti 
nuotoliniu būdu. 

Pateikite prašymą teismo posėdyje 
dalyvauti nuotoliniu būdu e.teismas.lt

Norintiems sužinoti, kada ir kur bus nagrinėjama Jums aktuali 
byla, koks teisėjas nagrinės bylą ir priims sprendimą, pagel-
bės vieša teismo tvarkaraščių paieška.

Naudokitės vieša teismo tvarkaraščių 
paieška liteko.teismai.lt/tvarkarasciai/

Vieša teismo sprendimų paieška – norintiems susipažinti su 
įsiteisėjusių nuasmenintų teismo sprendimų versijomis.

Susipažinkite su nuasmeninta teismo 
sprendimo versija 
liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/

Čia susipažinsite su teisėjo, advokato bei kitų proceso 
dalyvių teisėmis ir pareigomis, teismo posėdžio eiga, rasite 
atsakymus į aktualius su teismo veikla susijusius klausimus.

Susipažinkite su teismo proceso 
dalyviais ir proceso eiga Virtualioje 
teismo posėdžių salėje sale.teismai.lt 
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Asmenys turi galimybę aukštos kokybės teismo posėdžio garso 
įrašus perklausyti nekeldami kojos iš namų – visus juos kartu su 
bylos medžiaga galima rasti portale e.teismas.lt. 

Išklausykite teismo posėdžio garso įrašus 
portale e.teismas.lt

Teismui teikiamus dokumentų šablonus rasite www.teismai.lt 
-> Visuomenei ir žiniasklaidai -> Teismui teikiamų doku-
mentų šablonai. Čia galima rasti rekomendacinio pobūdžio 
dokumentų šablonus, skirtus administracinių nusižengimų, 
civilinėms, tam tikros kategorijos baudžiamosioms, adminis-
tracinėms byloms ir teisminei mediacijai.

Modernėjant visuomenei, naudojimasis portalo e.teismas.lt 
teikiamomis paslaugomis toliau auga:

Greitai raskite Jums reikalingo teismui 
teikiamo dokumento šabloną

https://e.teismas.lt/lt/public/home/
https://e.teismas.lt/lt/public/home/
https://e.teismas.lt/lt/public/home/
http://liteko.teismai.lt/tvarkarasciai/
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2
http://sale.teismai.lt/
https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismui-teikiamu-dokumentu-sablonai/200


Daugiau informacijos:

    www.teismai.lt
    e.teismas.lt

    pagalba@teismai.lt
    (8 5) 251 4129

Dokumentus teismui pateiksite elektroniniu 
būdu, naudodamiesi sukurtomis dokumentų 
formomis.

Dokumentų formas galėsite pildyti tiesiogiai 
elektroninėje erdvėje arba išsispausdinti, 
užpildyti ranka ir nuskenuoti.

Pateikdami dokumentus elektroniniu būdu, 
sumažinsite išlaidas, kurių patirdavote doku-
mentus veždami į teismą ar išsiųsdami paštu.

Elektroniniu būdu pateiktas dokumentas turės 
tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens 
pasirašytas ir įprasta tvarka pateiktas doku-
mentas.

Informaciją apie teismo proceso įvykius byloje 
gausite informaciniais pranešimais pačiame 
portale.

Lietuvos teismų 
elektroninės paslaugos 
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Portale e.teismas.lt taip pat galite:
teikti ir gauti teismo dokumentus;
rasti reikiamų dokumentų šablonus;
susipažinti su byla ir sekti jos eigą;
gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį 
turtą;
dalyvauti teisminėje mediacijoje;
mokėti žyminį mokestį, teismo paskirtas baudas, bylinė-
jimosi išlaidas valstybei.

Kiekvienais metais naudojantis 
portalu e.teismas.lt pasirašoma 
beveik 4 000 000 elektroninių 

procesinių dokumentų.
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