
 

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ 

 

Paraiškos Nr.: 

 

Pareiškėjo vardas, pavardė: 

 

 

Eil. 

Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 

reikalavimai 
Taip Ne 

Netai-

koma 

Po patikslinimo 

Taip/Ne 

1. Ar paraiška pasirašyta ir parašas yra 

galiojantis? 

(Elektroninis parašas arba parašas su parašo 

tikrumo tvirtinimu pas notarą ir pan. kaip 

numatyta Paraiškos 9 skyriuje) 

    

2. Ar Paraiška pateikta laiku? 

Iki 2023-12-31. Paraiškos, gautos po šio 

termino, nebus svarstomos 

    

3.  Ar paraiška ir prie jos pridedami dokumentai 

užpildyti lietuvių arba anglų kalba? 
    

4.  Ar nurodyti pareiškėjo ir turto savininko 

duomenys? 

Paraiškos 1 skyrius 

    

5. Ar pažymėti tinkami atsakymai dėl pareiškėjo 

tinkamumo? 

Paraiškos 2 skyrius.  

   
 

 

6. Ar pateikta informacija apie kitus 

paveldėtojus? 

Paraiškos 3 skyrius 

    

7. Ar nurodyta informacija apie neteisėtai 

nusavintą nekilnojamąjį turtą? 

Paraiškos 4 skyrius 

    

8.  Ar pateikti paraišką pagrindžiantys 

dokumentai: 
 

8.1. Ar pateiktas galiojantis dokumentas, 

patvirtinantis Pareiškėjo pilietybę (paso / 

asmens tapatybės kortelės kopija)? 

    

8.2. Ar pateikti dokumentai, įrodantys, kad turto 

savininkas buvo Lietuvos žydas, kuris 

apibūdinamas kaip žydų kilmės asmuo, 

gyvenęs Lietuvoje bet kuriuo metu iki 1945 m. 

gegužės 8 d.? 

    

8.3. Ar pateikti dokumentai, kuo tiksliau 

identifikuojantys turtą ir įrodantys nuosavybės 

teisę? 

    

8.4. Jei turto savininkas yra miręs, ar pareiškėjas 

pateikė dokumentus, patvirtinančius savo 

šeiminius ryšius su turto savininku? 

    

8.5. Jei turto savininkas yra miręs, ar pareiškėjas 

pateikė tai patvirtinančio mirties liudijimo ar 

kito oficialaus dokumento (pvz., valstybės 

archyvų išduotų pažymų, valstybės registrų 

įrašų ir kt.) kopiją? 
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Paraiškos Nr.: 

 

Pareiškėjo vardas, pavardė: 

 

 

Eil. 

Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 

reikalavimai 
Taip Ne 

Netai-

koma 

Po patikslinimo 

Taip/Ne 

8.6. Ar pateikta informacija ir dokumentai apie tai, 

kada ir kur turto savininkas arba pareiškėjas 

anksčiau kreipėsi dėl nekilnojamojo turto 

grąžinimo pagal 1991 m. Lietuvos 

Respublikos įstatymą dėl piliečių nuosavybės 

teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 

tvarkos ir sąlygų, ir koks atsakymas buvo 

gautas? (jei taikoma) 

    

9. Ar nurodyta informacija apie apmokėjimą 

(bankas, pareiškėjo banko sąskaita ir t.t.)? 
    

10. Jei pareiškėjo vardu pasirašė jo įgaliotas 

asmuo, ar pateikta įgaliojimo fotokopija? 
    

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMĄ ATLIKUSIO ASMENS PASTABOS: 

1. 

 

 

 

 

 

____________________                      ___________                             _____________________ 

(Pareigų pavadinimas)                  (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė) 

 

______________ 

  (Data)                                            

 

 

 

____________________                      ___________                             _____________________ 

(Pareigų pavadinimas)                  (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė) 

 

______________ 

  (Data)                                            

 


