
_______________________________________________   
(išieškotojo/išieškotojo atstovo vardas, pavardė/įmonės pavadinimas) 

 

 
 

(įmonės/asmens kodas) 

___________________________________________________________ 
(išieškotojo/išieškotojo atstovo gyvenamoji/buveinės vieta) 

_____________________________________________________________________ 
(išieškotojo/išieškotojo atstovo telefono, fakso numeris, el. pašto adresas) 

 

Kam:       Antstolio Giedriaus Jonausko kontorai  

Adresas:  Tiltų g. 24, LT-91246 Klaipėda 
 

P R A Š Y M A S 

Dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo 
_________________ 

(data) 

 

Prašau priimti vykdyti _____________ išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________,  
                                                                          (vykdomojo dokumento išdavimo data)    (vykdomojo dokumento numeris) 

dėl _____________ Lt išieškojimo/kitų veiksmų numatytų vykdomajame dokumente atlikimo iš skolininko 

________________________________________________________________________________________,  
(skolininko vardas, pavardė, asmens/įmonės  kodas ) 

gyvenančio ________________________________________________________________________ , vykdyti.  
(skolininko gyvenamoji/buveinės vieta) 

Prašau antstolio patikrinti skolininko turtinę padėtį ir, esant būtinybei, antstolio nuožiūra imtis priverstinio 

vykdymo priemonių, numatytų LR CPK 624 str. 

Vykdant išieškojimą pagal Jums pateiktą vykdomąjį dokumentą, prašau Jūsų vadovaujantis CPK 758 str.  

išieškotas sumas iš skolininko įskaityti į antstolio depozitinę sąskaitą, o priėmus patvarkymą dėl piniginių lėšų 

paskirstymo, išieškotą skolą pervesti į banko sąskaitą: Išieškotas lėšas prašau pervesti į 

banko____________________________________________________________________________________ 
(banko, kitos kredito įstaigos pavadinimas) 
 

sąskaitą   Nr: 

_______________________________                        _____________________ 
         (išieškotojo/išieškotojo atstovo  vardas, pavardė)                                                                                                   (išieškotojo/išieškotojo atstovo parašas) 

 
Išieškotojas turi teisę: 1) dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant priverstinio vykdymo veiksmus; 2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga; 

3) gauti pažymas apie vykdymo eigą; 4) sudaryti taikos sutartis; 5) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą; 6) apskųsti antstolio veiksmus; 7) reikšti prašymus, 

nušalinimus; 8) atsisakyti išieškojimo; 9) kitas Civilio proceso kodekse numatytas teises. 
Išieškotojas privalo: 1) bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu; 2) aktyviai domėtis vykdymo eiga; 3) nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti 

sprendimą; 4) nedelsdamas raštu pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir nauja 
išieškotojo gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai išieškotojui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai 

pranešta; 5) vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas. 

 

Patvirtinu, jog LR CPK 639 str., 640 str. reglamentuotų išieškotojo teisių ir pareigų turinys man išaiškintas: 

_______________________________                        _____________________ 
                                      (išieškotojo/išieškotojo atstovo  vardas, pavardė)                                                                                              (išieškotojo/išieškotojo atstovo  parašas) 

 

Vykdymo išlaidos, pagal LR CPK 610 str. (tinkamas pabrauktas):  

 apmokėtos ( ________ Lt): 
- bendrąsias vykdymo išlaidas apmoku (pilnai, dalinai); 

- vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu apmoku (iš karto antstoliui pareikalavus 

arba atidedant apmokėjimą iki vykdomosios bylos užbaigimo, atskaitant nuo išieškotos sumos);  

- atlyginimą antstoliui apmokėti iš skolininko išieškotų lėšų atliekant piniginių lėšų paskirstymą vadovaujantis 

Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka ir dydžiais.  

 atleistas nuo vykdymo išlaidų mokėjimo;  

 vykdymo išlaidų mokėjimas atidėtas.  

Bendrąsias vykdymo išlaidas (jų dalį),  vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu 

apmokėsiu pagal antstolio pateiktą PVM sąskaitą faktūrą arba antstolio pateiktą detalizaciją. 
CPK 650 str. 2 d. įtvirtina, kad pateikdami išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas, institucija ar pareigūnai 

administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų 

vykdymas civilinio proceso tvarka nustatytas įstatymuose, kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis 

dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą. 

 

Pastabos: 

                                                                                                                                                                                   
      

 (išieškotojo/išieškotojo atstovo vardas, pavardė ir parašas) 

           

L T                   


