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P R A T A R M Ė

Hipotekos pratybų turinys:
•	 aiškinamasis raštas;
•	 hipotekos lakšto pildymas;
•	 įkeitimo lakšto pildymas;
•	 priverstinės hipotekos lakšto pildymas;
•	 priverstinio įkeitimo lakšto pildymas;
•	 pažymos apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės skly

pą ir teises į jį, pildymas;
•	 teismo antstolio raginimas;
•	 turto pardavimo iš varžytynių aktas; 
•	 varžytynėse dalyvavusių asmenų sąrašas;
•	 pranešimų testamentų registrui pildymas.

Leidinyje yra pateikti vieno pratybų darbo metodiniai patarimai.
Šio darbo tikslas – gebėti teorines hipotekos žinias pritaikyti prakti

koje.
Studentai privalo: 
•	 žinoti teisinius hipotekos ir įkeitimo principus, rūšis;
•	 išanalizuoti su hipoteka ir įkeitimu susijusius įstatymus, Civilinį 

kodeksą;
•	 išnagrinėti Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatus;
•	 susipažinti su hipotekos funkcine bei informacine sistemomis;
•	 žinoti hipotekos įregistravimo, pakeitimo registravimo ir išregistra

vimo tvarką ir ypatumus;
•	 žinoti antstolių pareigas, teises, taip pat varžytinių proceso princi

pus;
•	 gebėti pildyti hipotekos, priverstinės hipotekos, įkeitimo, priversti

nio įkeitimo lakštus;
•	 rinkti naujausią teisinę informaciją.
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P R A T Y B Ų  B e N D R i e J i  R e i K A L A V i M A i

Pratybų užduotį kiekvienam studentui paskiria dalyko dėstytojas. Jis 
išaiškina darbo metodiką, vadovauja studentų darbui, atsako į studentų 
klausimus, padeda pritaikyti teorines žinias atliekant praktinį darbą, skiria 
ypatingą dėmesį, kad studentai išmoktų kokybiškai dirbti.

Studentai gauna individualią užduotį, hipotekos, priverstinės hipote
kos, įkeitimo, priverstinio įkeitimo lakštus, kuriuos privalo teisingai užpil
dyti.
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D A R B O  M e T O D i K A

1. LAKŠTŲ PiLDYMO iNSTRUKCiJA

Hipotekos lakštu įforminama viešame registre registruojamo nekilno
jamojo daikto hipotekos sutartis arba vienašalis įkeičiamo daikto savinin
ko pareiškimas įkeisti daiktą.

Įkeitimo lakštu įforminama kilnojamojo daikto ar turtinės teisės įkei
timo sutartis arba vienašalis įkeičiamo daikto (turtinės teisės) savininko 
pareiškimas įkeisti daiktą (turtinę teisę).

Priverstinės hipotekos lakštu įforminamas kreditoriaus prašymas nu
statyti priverstinę hipoteką skolininkui priklausančiam nekilnojamajam 
daiktui.

Priverstinio įkeitimo lakštu įforminamas kreditoriaus prašymas nusta
tyti priverstinį įkeitimą skolininkui priklausančiam kilnojamajam daiktui 
ar turtinei teisei. 

Hipotekos ir įkeitimo lakštais įformintus įkeitimo sandorius pasirašo 
sandorio šalys: skolininkas, įkeičiamo daikto (turtinės teisės) savininkas 
(kai skolininkas ir įkeisto daikto (turtinės teisės) savininkas ne tas pats as
muo), kreditorius arba jų įgalioti atstovai.

Įkeitimo lakštą taip pat pasirašo asmuo, kuriam perduotas įkeitimo 
objektas, jei įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui. 

Priverstinės hipotekos ir priverstinio įkeitimo lakštus pasirašo tik kre
ditorius.

Hipotekos ir įkeitimo lakštu įformintą sandorį tvirtina notaras. Privers
tinės hipotekos ir priverstinio įkeitimo lakšto tvirtinti notariškai nereikia.

Hipotekos, įkeitimo, priverstinės hipotekos ir priverstinio įkeitimo 
lakštai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami Hipotekos registre.

Hipotekos ir įkeitimo sandorio pakeitimai ir kiti hipotekos ir įkeitimo 
sandorio bei priverstinės hipotekos ir priverstinio įkeitimo duomenų pasi
keitimai įrašomi lakšto prieduose. Bendras lakšto priedų skaičius nurodo
mas lakšto punkte „Pastabos“. Kiekvieną lakšto priedą privalo pasirašyti 
sandorio šalys (sutartinės hipotekos ir sutartinio įkeitimo atveju) arba kre
ditorius (priverstinės hipotekos ir priverstinio įkeitimo atveju). Visi priedai 
susiuvami kartu su lakštu ir laikomi neatskiriama lakšto dalimi, apie tai 
pažymint lakšto punkte „Pastabos“.
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Lakštai gali būti pildomi:
1) naudojant lakšto kompiuterinę formą. Užpildytas lakštas spausdina

mas ant spalvoto popieriaus: hipotekos lakštas – ant rožinės, įkeitimo lakš
tas – ant žalsvos, priverstinės hipotekos lakštas – ant gelsvos, priverstinio 
įkeitimo lakštas – ant melsvos spalvos popieriaus;

2) naudojant blanką. Lakštai pildomi spausdintinėmis raidėmis:
•	 didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, jeigu tekstas lakšte rašo

mas ranka,
•	 mažosiomis raidėmis (sakinys pradedamas didžiąja raide), jeigu 

tekstas lakšte spausdinamas rašomąja mašinėle arba kompiuteriu.
Jei užpildžius visą lakštą jame lieka tuščių (neužpildytų) punktų, jie 

užbraukiami horizontaliu brūkšniu per visą grafos ilgį arba ženklu „Z“.



9

2. HiPOTeKOS LAKŠTO PiLDYMAS

1. Ties punktu „Skolininkas“ įrašomi šie duomenys:
a) apie skolininką fizinį asmenį:
•	 asmens vardas (ai),
•	 asmens pavardė (ės),
•	 asmens kodas,
•	 asmens gyvenamoji vieta. Adrese turi būti nurodytas pašto indek

sas;
b) apie skolininką juridinį asmenį:
•	 juridinio asmens teisinė forma: akcinė bendrovė (AB), uždaroji ak

cinė bendrovė (UAB), individualioji įmonė (IĮ) ir pan.,
•	 juridinio asmens pavadinimas,
•	  juridinio asmens identifikavimo kodas,
•	 juridinio asmens buveinė – patalpų, kuriose yra nuolatinis jo valdy

mo organas, adresas. Adrese turi būti nurodytas pašto indeksas.
2. Ties punktu „Kreditorius“ įrašomi kreditoriaus duomenys, tapatūs 

duomenims, nurodytiems 1 punkte. 
3. Punkte „Įkeičiamas daiktas, įkeičiamo daikto savininkas“ aprašo

mas įkeičiamas daiktas ir įrašomi daikto savininko (bendraturčių) duome
nys, tapatūs duomenims, nurodytiems 1 punkte.

Jei įkeičiami keli daiktai (daiktų dalys), šiame punkte įrašomas atski
rai kiekvieno daikto (daikto dalies) įkainojimas litais (skaičiais ir žodžiais). 
Daikto vertę nustato nepriklausomi vertintojai arba sandorio šalys tarpusa
vio susitarimu.

Įkeičiant bendrosios dalinės nuosavybės dalį, daiktas lakšte aprašomas 
ta pačia tvarka, papildomai nurodant, kokia daikto dalis yra įkeičiama.

Įkeičiant daikto dalį nurodomas viso daikto identifikavimo kodas (uni
kalus numeris).

Įkeičiamas daiktas aprašomas nurodant šiuos duomenis:
a) apie žemės sklypą: 
•	 identifikavimo kodą – žemės sklypo unikalų numerį (12 skaitmeni

nių ženklų) ir jį suteikusio turto registro pavadinimą;
•	 žemės sklypo aprašymą;
•	 žemės sklypo pašto adresą pagal Nekilnojamojo turto registro duo

menis;
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b) apie pastatą, statinį (inžinerinį įrenginį):
•	 identifikavimo kodą – unikalų pastato (statinio (inžinerinio įrengi

nio)) numerį (12 skaitmeninių ženklų) ir jį suteikusio turto registro 
pavadinimą,

•	 pavadinimą ir aprašymą (pvz.: Pastatas / Gyvenamasis namas),
•	 pastato pašto adresą pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis,
•	 žemės sklypo, kuriame yra pastatas ar statinys (inžinerinis įrengi

nys), kadastro numerį (jeigu Nekilnojamojo turto registras yra jį 
suteikęs);

c) apie butą ir patalpą:
•	 identifikavimo kodą – unikalų buto (patalpos) numerį (16 skaitme

ninių ženklų) ir jį suteikusio turto registro pavadinimą,
•	 pavadinimą (buto aprašymas, pvz., 3jų kambarių, 60 m2 ploto	 ir	

pan., patalpos aprašymas),
•	 buto (patalpos) pašto adresą pagal Nekilnojamojo turto registro 

duomenis,
•	 žemės sklypo, kuriame yra pastatas, kadastro numerį (jeigu Nekil

nojamojo turto registras yra jį suteikęs).
Nekilnojamojo daikto priklausiniai lakšte surašomi prie pagrindinio 

daikto (statinio, pastato, buto, patalpos), neišskiriant jų į atskirus įkeičia
mus daiktus. Nekilnojamojo turto registro pažymoje nurodytas priklausi
nio identifikavimo kodas (unikalus numeris) įrašomas skliausteliuose. 

4. Punkte „Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas“ įrašomas šalių su
tartas ar nepriklausomų vertintojų nustatytas įkeičiamų daiktų įkainojimas 
įkeitimo momentu. Bendras įkeičiamų daiktų įkainojimas nurodomas litais 
(skaičiais ir žodžiais).

5. Punkte „Įkeitimu užtikrinta prievolė“ įrašoma prievolė, kurios įvyk
dymas užtikrinamas nekilnojamojo daikto įkeitimu.

Apie prievolę įrašoma prievolės rūšis, jos sudarymo data, vieta ir no
taro registro numeris (jei sutartis patvirtinta notariškai). Jei įkeitimu užtik
rinama būsima prievolė, nurodomas tik būsimos prievolės pavadinimas. 
Pavyzdžiui, pirkimo – pardavimo sutartis, paskolos sutartis ir kt.

6. Punkte „Prievolės dydis, palūkanos“ įrašomas daikto įkeitimu už
tikrinamas pagrindinės prievolės konkretus arba maksimalus dydis. Prievo
lės dydis nurodomas litais, įstatymo nustatytais atvejais šis dydis gali būti 
nurodomas kita valiuta (skaičiais ir žodžiais). 
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Registruojant maksimaliąją hipoteką šalys gali susitarti ir dėl sko
los dydžio fiksavimo datos. Data įrašoma nurodant metus, mėnesį ir 
dieną.

Vėliau įstatymo nustatyta tvarka fiksuojant skolos dydį, fiksavimo da
ta įrašoma lakšto priede. Šiame punkte nurodomos palūkanos, dėl kurių 
šalys susitarė: metinių palūkanų procentas (skaičiais ir žodžiais) arba išdės
tomas palūkanų nustatymo principas.

Jeigu sandorio sudarymo metu palūkanos nenustatomos, apie tai pažy
mima šiame punkte, pvz., palūkanos nenustatytos. Vėliau šalių susitarimu 
nustačius palūkanas, jos įrašomos lakšto priede.

7. Punkte „Prievolės įvykdymo terminas“ įrašoma kalendorinė data 
arba nurodomas įvykis, kuris neišvengiamai turi įvykti.

8. Punkte „Sąlygos ir reikalavimai“ nurodoma paskolos naudojimo 
sritis, jei registruojama maksimalioji hipoteka. Būtina nurodyti veiklą, 
kuriai vykdyti bus naudojama paskola, pvz., įkeičiamo pastato rekonst
rukcijai.

Tais atvejais, kai įsipareigojimas bus vykdomas pagal reikalavimą, 
nurodomas terminas, nuo kada kreditorius gali reikalauti vykdyti įsiparei
gojimą. Terminas nustatomas kalendorine data arba nurodant įvykį, kuris 
neišvengiamai turi įvykti.

Registruojant sąlyginę hipoteką būtina tiksliai nurodyti sąlygą, ku
rią įvykdžius hipoteka įsigalios, arba sąlygą, kurią vykdant hipoteka ga
lios.

Taip pat gali būti nurodytos kitos sąlygos, dėl kurių šalys susitarė, 
pvz., draudimas perleisti hipotekos reikalavimą, – jei šalys dėl to susitarė; 
daiktų pardavimo varžytynėse eilė, – jei registruojama bendroji hipoteka 
ir pan.

9. Punkte „Hipotekos sandoris sudarytas“ nurodoma sandorio suda
rymo vieta (miesto, rajono pavadinimas) ir tiksli sandorio sudarymo data 
(metai, mėnuo ir diena).

10. Punkte „Pastabos“ įrašoma lakšto priedų skaičius ir visos pasta
bos, kurios, sandorio šalių ar notaro nuomone, yra reikalingos.

11. Punkte „Parašai“ nurodoma skolininko, įkeisto daikto savininko, 
kreditoriaus vardas (ai), pavardė (ės) ir asmuo pasirašo.

Jei skolininkas ir įkeisto daikto savininkas yra tas pats asmuo, asme
niui pakanka pasirašyti vieną kartą.
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12. Punkte „Notaro tvirtinamasis įrašas“ notaras įstatymų nustatyta 
tvarka patvirtina daikto įkeitimo sandorį.

13. Punkte „Pareiškėjas“ būtina nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę, 
asmens kodą, pašto adresą, telefono numerį, atstovavimo pagrindą. 

Pareiškėjas – asmuo, kuris pateikia hipotekos lakštą registruoti hipo
tekos skyriuje.
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3. ĮKeiTiMO LAKŠTO PiLDYMAS

Pirmieji du punktai „Skolininkas“ ir „Kreditorius“ pildomi taip pat 
kaip nurodyta hipotekos lakšto pildymo instrukcijos pirmame ir antrame 
punktuose. 

3. Punkte „Įkeitimo objektas, įkeitimo objekto savininkas, tretysis as
muo, kuriam perduotas įkeitimo objektas“, aprašomas įkeitimo objektas ir 
įrašomi įkeitimo objekto savininko (bendraturčių) duomenys.

Jei įkeičiami keli objektai, šiame punkte įrašomas atskirai kiekvieno 
objekto įkainojimas litais (skaičiais ir žodžiais). Įkeitimo objekto vertę nu
stato nepriklausomi vertintojai arba sandorio šalys tarpusavio susitarimu.

Jei įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui, šiame punkte 
įrašomi to asmens duomenys.

Įkeičiant identifikuojamą kilnojamąjį daiktą, įregistruotą turto regist
re, jis aprašomas nurodant daikto rūšį, pvz., transporto priemonė, mašina, 
vidaus vandenų laivas, ir kitus daiktą identifikuojančius duomenis pagal 
atskiras daiktų rūšis.

Jei įkeičiama transporto priemonė, ji turi būti įregistruota kelių trans
porto priemonių registravimą vykdančioje įstaigoje. Iš transporto priemo
nės registracijos dokumento rašomi šie duomenys:

•	 identifikavimo numeris,
•	 tipas (pvz., lengvasis automobilis, motociklas ir pan.),
•	 valstybinis numeris,
•	 registracijos liudijimo numeris (techninio paso numeris),
•	 markė (pvz., Opel Astra, BMW ir kt.),
•	 registracijos (apskaitos) vieta įrašoma iš pažymos apie transporto 

priemonės įregistravimą įkeitimo sandoriui sudaryti, kurią išduoda 
kelių transporto priemonių registravimą vykdanti įstaiga. 

Jei yra įkeičiami laivai, identifikuojantys duomenys įrašomi pagal lai
vo bilietą:

•	 laivo registracijos numeris,
•	 laivo pavadinimas,
•	 laivo	tipas,
•	 registravimo data,
•	 registravimo vieta,
•	 registracijos uostas.
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Įkeičiant prekių ir paslaugų ženklus, identifikuojantys duomenys įra
šomi iš Prekių ženklų registro pažymos:

•	 identifikavimo kodas – ženklo registracijos arba liudijimo numeris,
•	 prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti registruotas ženklas, pava

dinimai,
•	  kiti duomenys apie prekių ženklą.
Neidentifikuojami įkeitimo objektai, kurie neregistruojami turto re

gistruose (vertybiniai popieriai, įrengimai, naudojimo teisės, nuomos tei
sės ir kt.), aprašomi taip, kad juos būtų galima identifikuoti:

a) lėšos, esančios įkaito davėjo banko sąskaitoje:
•	 banko (banko filialo) pavadinimas ir kodas,
•	 sąskaitos pavadinimas ir kodas;
b) vertybiniai popieriai:
•	 emitentas,
•	 emisijos numeris,
•	 vertybinių popierių pavadinimas: akcijos; obligacijos ir kt.,
•	 vertybinių popierių kodas, jei vertybiniai popieriai registruoti Ver

tybinių popierių komisijoje,
•	 kiekis,
•	 vieneto nominali vertė,
•	 akcijų rūšis (kai įkeičiamos akcijos): materialios ar nematerialios, 

vardinės ar pareikštinės, paprastosios ar privilegijuotos;
c) įrengimai:
•	 rūšis ir buvimo vieta,
•	 pagaminimo data,
•	 gamintojas;
•	 kiti techniniai duomenys (pagal gamintojo išduotą pažymėjimą);
d) įkeičiamas inventorius, baldai, organizacinė technika lakšte aprašo

mi ta pačia tvarka, kaip ir įrengimai;
e) galvijai: rūšis, veislė, kiekis ir pan.;
f) būsimas derlius:
•	 žemės ūkio kultūros rūšis,
•	 žemės sklypo, kuriame jos auga, plotas,
•	 žemės sklypo kadastro numeris (jei Nekilnojamojo turto registras 

yra jį suteikęs);
g) turtinės teisės: rūšis ir atsiradimo pagrindas.
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Jei įkeičiami keli daiktai (turtinės teisės), įrašoma atskirai kiekvieno 
daikto (turtinės teisės) vertė litais (skaičiais ir žodžiais). Daikto (turtinės 
teisės) vertę nustato nepriklausomi vertintojai arba šalys tarpusavio susita
rimu.

4. Punkte „Bendras įkeitimo objektų įkainojimas“ įrašomas šalių su
tartas ar nepriklausomų vertintojų nustatytas įkeitimo objektų įkainojimas 
įkeitimo momentu.

Bendras įkeitimo objektų įkainojimas nurodomas litais (skaičiais ir 
žodžiais).

5. Punkte „Įkeitimu užtikrinta prievolė“ įrašoma prievolė, kurios įvyk
dymas užtikrintas pvz.:, pirkimo – pardavimo sutartis, paskolos sutartis ir 
kt., įkeitimu.

Apie prievolę įrašoma prievolės rūšis, jos sudarymo data, vieta ir no
taro registro numeris (jei sutartis patvirtinta notariškai). Jei įkeitimu užtik
rinama būsima prievolė, nurodomas tik būsimos prievolės pavadinimas. 
Pavyzdžiui, pirkimo – pardavimo sutartis, paskolos sutartis ir kt.

6. Punkte „Prievolės dydis, palūkanos“ įrašomas įkeitimu užtikrintos 
pagrindinės prievolės konkretus arba maksimalus dydis. Taip pat nurodo
mos palūkanos, dėl kurių šalys susitarė: metinių palūkanų procentas (skai
čiais ir žodžiais) arba išdėstomas palūkanų nustatymo principas.

Jeigu sandorio sudarymo metu palūkanos nenustatomos, apie tai pažy
mima šiame punkte, pvz., palūkanos nenustatytos. Vėliau šalių susitarimu 
nustačius palūkanas, jos įrašomos lakšto priede.

7. Punkte „Prievolės įvykdymo terminas“ terminas nustatomas kalen
dorine data arba nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.

8. Punkte „Sąlygos ir reikalavimai“ pažymimas sandorio šalių susita
rimas, ar savininkui leidžiama įkeistą daiktą (turtinę teisę) perleisti kitam 
asmeniui, jei šalys dėl to susitarė.

,,Įkeistą turtą perleisti leidžiama“ – atsakymas, dėl kurio susitarta, pa
žymimas „X“, kitas atsakymas pažymimas „“.

Šiame punkte pažymimas sandorio šalių susitarimas, ar savininkas 
gali pakartotinai įkeisti daiktą (turtinę teisę), jei šalys dėl to susitarė. „Įkeis
tą turtą pakartotinai įkeisti draudžiama“ – atsakymas, dėl kurio susitarta, 
pažymimas „X“, kitas atsakymas pažymimas „“.

Registruojant sąlyginį įkeitimą būtina tiksliai nurodyti sąlygą, kurią 
įvykdžius įkeitimas įsigalios, arba sąlygą, kurią vykdant įkeitimas galios.
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Aprašomos papildomos sąlygos ir reikalavimai, jei šalys dėl jų susi
tarė, pvz., reikalavimas tvarkyti specialią įkeisto daikto inventorizacijos ir 
apyvartos apskaitą; draudimas pakeisti įkeisto daikto buvimo vietą; drau
dimas perleisti reikalavimo teisę, atsiradusią iš įkeitimo; daiktų (turtinių 
teisių) pardavimo varžytynėse eilė ir kitos sąlygos.

Punktai „Įkeitimo sandoris sudarytas“, “Pastabos“, Parašai“, „No
taro tvirtinamasis įrašas“, „Pareiškėjas“ pildomi kaip nurodyta skyriaus 
„Hipotekos lakštų pildymas“ 9, 10, 11,12,13 punktuose.
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4. PRiVeRSTiNĖS HiPOTeKOS LAKŠTO PiLDYMAS

Priverstinės hipotekos lakšte pirmieji keturi punktai „Skolininkas“, 
„Kreditorius“, „Įkeičiamas daiktas ir įkeičiamo daikto savininkas“, „Ben
dras įkeičiamų daiktų įkainojimas“ pildomi kaip nurodyta hipotekos lakštų 
pildymo instrukcijos 1, 2, 3, 4 punktuose.

5. Punkte „Įkeitimu užtikrinti reikalavimai“ nurodoma, kokiems 
reikalavimams užtikrinti steigiama priverstinė hipoteka. Tai gali būti 
valstybės reikalavimai, kylantys iš mokestinių bei valstybinio socialinio 
draudimo teisinių santykių, rangovo, projektuotojo ir kitų asmenų, reika
lavimai, susiję su statinių statybomis ar rekonstrukcija, reikalavimai dėl 
pinigų išieškojimo, patenkinti teismo sprendimu, kiti įstatymų nustatyti 
reikalavimai.

6. Punkte „Reikalavimo suma“ įrašoma reikalavimo suma litais. Pa
vyzdžiui, teismo sprendimu patenkintas reikalavimas išieškoti 70 tūkstan
čių litų. Punkte įrašoma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) litų.

7. Punkte „Delspinigiai“ nurodomas delspinigių procentas (skaičiais 
ir žodžiais), skaičiuojamas per nurodytą terminą (dienos, savaitės ir pan.), 
arba kitas delspinigių nustatymo principas.

8. Punkte „Hipotekos terminas“ terminas nustatomas kalendorine da
ta arba nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.

9. Punkte „Kita informacija“ nurodomas terminas, nuo kada kredito
rius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jei įsipareigojimas bus vykdo
mas pagal reikalavimą. Terminas nustatomas kalendorine data arba nuro
dant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.

10. Punkte „Hipotekos nustatymo pagrindas“, nurodomas nustatymo 
pagrindas t.y. teismo sprendimo duomenys: sprendimą priėmęs teismas, 
sprendimo priėmimo data, jei priverstinė hipoteka nustatoma teismo spren
dimu. Jei priverstinė hipoteka nustatoma įstatymo pagrindu, nurodomas 
įstatymo pavadinimas, numeris, data ir straipsnis. Kitais atvejais aprašo
mas hipotekos nustatymo pagrindas.

11. Punkte „Prašymas (pareiškimas) surašytas“ nurodoma prašymo 
(pareiškimo) surašymo vieta (miesto, rajono pavadinimas) ir data (metai, 
mėnuo ir diena).

12. Punkte „Pastabos“ įrašoma lakšto priedų skaičius ir visos pasta
bos, kurios kreditoriaus nuomone yra reikalingos. Jeigu pareiškimą steigti 
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priverstinę hipoteką surašo daugiau nei vienas kreditorius nurodoma, ku
riam iš kreditorių pavedama saugoti lakštą.

13. Punkte „Parašai“ nurodomas pasirašančio kreditoriaus vardas (ai), 	
pavardė (ės), jei pasirašo atstovas – ir atstovavimo pagrindas.

14. Punkte „Pareiškėjas“ nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, as
mens kodas, pašto adresas, telefono numeris, atstovavimo pagrindas. 

Priverstinės hipotekos lakšto pakeitimai, taip pat žymos apie prievo
lės įvykdymą įrašomi atskirame lape, įforminant jį kaip lakšto priedą. Kei
čiant priverstinės hipotekos lakšte įrašytus duomenis, būtina nurodyti, ku
ris punktas keičiamas, pakeitimo turinį ir pakeitimo pagrindą.
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5. PRiVeRSTiNiO ĮKeiTiMO LAKŠTO PiLDYMAS

Priverstinio įkeitimo lakšte punktai „Skolininkas“, „Kreditorius“ pil
domi ta pačia tvarka, kaip nurodyta skyriaus „Hipitekos lakšto pildymas“ 
pirmame ir antrame punktuose.

3. Punkte „Įkeitimo objektas, įkeitimo objekto savininkas, tretysis as
muo, kuriam perduotas įkeitimo objektas“, įrašomas įkeitimo objektas ir 
įkeitimo objekto savininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems 
skyriaus „Įkeitimo lakšto pildymas“ 3 punkte.

Jei įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui, įrašomi to as
mens duomenys.

Jei priverstinis įkeitimas nustatomas keliems objektams, šiame punk
te įrašoma atskirai kiekvieno įkeitimo objekto įkainojimas litais. 

4. Punkte „Bendras įkeitimo objektų įkainojimas“ įrašomas kredito
riaus nurodytas ar nepriklausomų vertintojų nustatytas įkeitimo objektų 
įkainojimas įkeitimo momentu. Bendras įkeitimo daiktų įkainojimas nuro
domas litais (skaičiais ir žodžiais).

5. Punkte „Įkeitimu užtikrinti reikalavimai“ nurodoma, kokiems rei
kalavimams užtikrinti steigiamas priverstinis įkeitimas. Tai gali būti valsty
bės reikalavimai, kylantys iš mokestinių teisinių santykių, rangovo, projek
tuotojo, ir kitų reikalavimai, susiję su statinių statybomis ar rekonstrukcija, 
reikalavimai dėl pinigų išieškojimo, patenkinti teismo sprendimu, kiti įsta
tymų nustatyti reikalavimai.

6. Punkte „Reikalavimo suma“ nurodoma suma litais (skaičiais ir žo
džiais).

7. Punkte „Delspinigiai“ nurodomas delspinigių procentas (skaičiais 
ir žodžiais), skaičiuojamas per nurodytą terminą (dienos, savaitės ir pan.) 
arba kitas delspinigių nustatymo principas.

8. Punkte „Įkeitimo terminas“ terminas nustatomas kalendorine data 
arba nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.

9. Punkte „Kita informacija“ nurodomas terminas, nuo kada kredito
rius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jei įsipareigojimas bus vykdo
mas pagal reikalavimą. Terminas nustatomas kalendorine data arba nuro
dant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.

10. Punkte „Įkeitimo nustatymo pagrindas“ nurodomas steigimo pa
grindas – teismo sprendimo duomenys: sprendimą priėmęs teismas, spren
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dimo priėmimo data, jei priverstinis įkeitimas steigiamas teismo sprendi
mu. Jei priverstinis įkeitimas nustatomas įstatymo pagrindu, nurodomas 
įstatymo pavadinimas, numeris, data ir straipsnis. Kitais atvejais aprašo
mas įkeitimo nustatymo pagrindas.

11. Punkte „Prašymas (pareiškimas) surašytas“ nurodoma prašymo 
(pareiškimo) surašymo vieta (miesto, rajono pavadinimas) ir data (metai, 
mėnuo ir diena).

12. Punkte „Pastabos“ įrašoma lakšto priedų skaičius ir visos pasta
bos, kurios kreditoriaus nuomone yra reikalingos. Jeigu pareiškimą steigti 
priverstinį įkeitimą surašo daugiau nei vienas kreditorius nurodoma, ku
riam iš kreditorių pavedama saugoti lakštą.

13. Punkte „Parašai“ nurodomas kreditoriaus vardas (ai), pavardė 
(ės) ir asmuo pasirašo. Jeigu lakštą pasirašo kreditoriaus atstovas, būtina 
nurodyti atstovavimo pagrindą, pavyzdžiui, atstovaujant pagal įgaliojimą, 
nurodomas įgaliojimo numeris ir jo data, arba pareigos, kai juridinį asmenį 
atstovauja direktorius ar kitas asmuo, nurodytas juridinio asmens įstatuo
se.

14. Punkte „Pareiškėjas“ nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, as
mens kodas, pašto adresas, telefono numeris, atstovavimo pagrindas.



21

6. PASTABOS DĖL HiPOTeKOS iR ĮKeiTiMO LAKŠTŲ PiLDYMO 

Kai vienai prievolei užtikrinti registruojama ir hipoteka, ir įkeiti
mas, abiejuose lakštuose (hipotekos ir įkeitimo) grafoje „Pastabos“ turi 
būti įrašyta, kad prievolės įvykdymas užtikrinamas hipoteka ir įkeitimu.
Abiejuose lakštuose (hipotekos ir įkeitimo) grafoje „Prievolės dydis, palū
kanos“ įrašomas tas pats įkeitimu užtikrintos prievolės konkretus ar mak
simalus dydis. Lakštai pateikiami registruoti kartu tam pačiam hipotekos 
skyriui.

Apie tai, kad prievolės įvykdymui užtikrinti įkeičiamas papildo
mas daiktas (turtinė teisė) ir yra sudaryti du hipotekos (įkeitimo) san
doriai, turi būti įrašyta abiejuose hipotekos (įkeitimo) lakštuose (anksčiau 
sudaryto lakšto priede ir pateikiamo įregistruoti naujo lakšto punkte „Pa
stabos“). Naujajame lakšte turi būti įrašytas anksčiau sudaryto hipotekos 
(įkeitimo) lakšto numeris (hipotekos ar įkeitimo kodas). Įrašą anksčiau su
darytame lakšte pasirašo lakšto turėtojas. 
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Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2002 m vasario 20 d. 
įsakymu Nr. 46

____/__/______/__________________
hipotekos identifikavimo kodas 

HiPOTeKOS LAKŠTAS

1

SKOLININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas. 
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

2

KREDITORIUS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas. 
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

3

ĮKEIČIAMAS  
DAIKTAS
Daikto identifikavimo kodas (uni-
kalus numeris) ir jį suteikęs turto 
registras, daikto rūšis, aprašymas, 
buvimo vieta, daikto įkainojimas.

ĮKEIČIAMO DAIKTO 
SAVININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas. 
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

4 BENDRAS ĮKEIČIAMŲ 
DAIKTŲ ĮKAINOJIMAS

5 ĮKEITIMU UŽTIKRINTA 
PRIEVOLĖ
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6

PRIEVOLĖS DYDIS
Įkeitimu užtikrintos prievolės dydis 
(skaičiais ir žodžiais) arba 
ákeitimu užtikrintos prievolės 
maksimalus dydis (maksimalioji 
hipoteka) (skaičiais ir žodžiais) ir 
skolos dydžio fiksavimo data.

PALŪKANOS
Metinės palūkanos procentais nuo 
prievolės dydžio arba palūkanų 
nustatymo principas.

7
PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO  
TERMINAS
Data, aplinkybė, arba įvykis, kuris 
neišvengiamai turi įvykti.

8

SĄLYGOS IR 
REIKALAVIMAI 
Paskolos naudojimo sritis (kai reg-
istruojama maksimalioji hipoteka).
Terminas, nuo kurio kreditorius gali 
reikalauti vykdyti įsipareigojimą.
Sąlygos, kai registruojama sąlyginė 
hipoteka.
Kitos sąlygos.

9
HIPOTEKOS SANDORIS 
SUDARYTAS
Data ir vieta

Įkeičiamo daikto savininkas užtikrina, kad įkeičiamas daiktas kitiems 
asmenims neperleistas, neareštuotas, taip pat nėra kitų apribojimų dispo
nuoti šiuo daiktu.
PASTABOS: 

PARAŠAI (nurodyti asmens vardą, pavardę, kai sandorį sudaro atstovas 
– ir atstovavimo pagrindą):

NOTARO TVIRTINAMASIS ĮRAŠAS:

PAREIŠKĖJAS:
Forma patvirtinta
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Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2002 m vasario 20 d. 
įsakymu Nr. 46

____/__/______/__________________
priverstinės hipotekos identifikavimo kodas 

PRiVeRSTiNĖS HiPOTeKOS LAKŠTAS

1
SKOLININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė. 

2
KREDITORIUS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

3

ĮKEIČIAMAS DAIKTAS
Daikto identifikavimo kodas (uni-
kalus numeris) ir jį suteikęs turto 
registras, daikto rūšis, aprašymas, 
daikto buvimo vieta, daikto 
įkainojimas.

ĮKEIČIAMO DAIKTO 
SAVININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

4 BENDRAS ĮKEIČIAMŲ 
DAIKTŲ ĮKAINOJIMAS

5 ĮKEITIMU UŽTIKRINTI 
REIKALAVIMAI

6 REIKALAVIMO SUMA
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7 DELSPINIGIAI

8
HIPOTEKOS TERMINAS
Data, aplinkybė arba įvykis, kuris 
neišvengiamai turi įvykti.

9
KITA INFORMACIJA
Terminas, nuo kurio kreditorius gali 
reikalauti vykdyti įsipareigojimą.
Kita informacija.

10
HIPOTEKOS 
NUSTATYMO 
PAGRINDAS

11

PRAŠYMAS 
(PAREIŠKIMAS) 
SURAŠYTAS
Data ir vieta.

PASTABOS: 

PARAŠAI (nurodyti asmens vardą, pavardę, kai pasirašo atstovas – ir at
stovavimo pagrindą):

PAREIŠKĖJAS:
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Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2002 m vasario 20 d. 
įsakymu Nr. 46

____/__/______/__________________
priverstinės hipotekos identifikavimo kodas 

ĮKeiTiMO LAKŠTAS

1
SKOLININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

2
KREDITORIUS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

3

ĮKEITIMO OBJEKTAS
Įkeitimo objekto identifikavimo ko-
das, rūšis, aprašymas, buvimo vieta, 
įkeitimo objekto įkainojimas.

ĮKEITIMO OBJEKTO 
SAVININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.
TRETYSIS ASMUO, 
KURIAM PERDUOTAS 
ĮKEITIMO OBJEKTAS 
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

4 BENDRAS ĮKEITIMO 
OBJEKTŲ ĮKAINOJIMAS

5 ĮKEITIMU UŽTIKRINTA
PRIEVOLĖ



29

6

PRIEVOLĖS DYDIS
Įkeitimu užtikrintos prievolės dydis 
(skaičiais ir žodžiais)  arba 
ákeitimu užtikrintos prievolės 
maksimalus dydis (maksimalusis 
įkeitimas) (skaičiais ir žodžiais) ir 
skolos dydžio fiksavimo data.
PALŪKANOS
Metinės palūkanos procentais nuo 
prievolės dydžio arba palūkanų 
nustatymo principas.

7
PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO 
TERMINAS
Data, aplinkybė arba įvykis, kuris 
neišvengiamai turi įvykti.

8

SĄLYGOS IR 
REIKALAVIMAI 
Paskolos naudojimo sritis (kai 
registruojamas maksimalusis 
įkeitimas).
Terminas, nuo kurio kreditorius gali 
reikalauti vykdyti įsipareigojimą; 
Sąlygos, kai registruojamas 
sąlyginis įkeitimas.
Kitos sąlygos. Įkeistą turtą perleisti leidžiama:   taip__ ne__

Įkeistą turtą pakartotinai įkeisti draudžiama: taip__ ne__

10

ĮKEITIMO SANDORIS 
SUDARYTAS
Data ir vieta.

Įkeitimo objekto savininkas užtikrina, kad įkeitimo objektas kitiems asme
nims neperleistas, neareštuotas, taip pat nėra kitų apribojimų disponuoti 
šiuo objektu.
PASTABOS: 

PARAŠAI (nurodyti asmens vardą, pavardę, kai sandorį sudaro atstovas 
– ir atstovavimo pagrindą):

NOTARO TVIRTINAMASIS ĮRAŠAS:

PAREIŠKĖJAS:
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Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2002 m vasario 20 d. 
įsakymu Nr. 46

____/__/______/__________________
priverstinės hipotekos identifikavimo kodas 

PRiVeRSTiNiO ĮKeiTiMO LAKŠTAS

1
SKOLININKAS 
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

2
KREDITORIUS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

3

ĮKEITIMO OBJEKTAS
Įkeitimo objekto identifikavimo ko-
das, rūšis, aprašymas, buvimo vieta, 
įkeitimo objekto įkainojimas.
ĮKEITIMO OBJEKTO 
SAVININKAS
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.
TRETYSIS ASMUO, 
KURIAM PERDUOTAS 
ĮKEITIMO OBJEKTAS 
Fizinio asmens: kodas, vardas, 
pavardė, adresas.
Juridinio asmens: kodas, teisinė 
forma, pavadinimas, buveinė.

4 BENDRAS ĮKEITIMO 
OBJEKTŲ ĮKAINOJIMAS

5 ĮKEITIMU UŽTIKRINTI 
REIKALAVIMAI
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6 REIKALAVIMO SUMA

7 DELSPINIGIAI

8
ĮKEITIMO TERMINAS
Data, aplinkybė arba įvykis, kuris 
neišvengiamai turi įvykti.

9
KITA INFORMACIJA
Terminas, nuo kurio kreditorius gali 
reikalauti vykdyti įsipareigojimą.
Kita informacija.

10 ĮKEITIMO NUSTATYMO 
PAGRINDAS

11

PRAŠYMAS 
(PAREIŠKIMAS) 
SURAŠYTAS
Data ir vieta.

PASTABOS:

PARAŠAI (nurodyti asmens vardą, pavardę, kai pasirašo atstovas – ir at
stovavimo pagrindą):

PAREIŠKĖJAS:



Spausdino UAB „Judex“, 	
Europos pr. 122, LT46351 Kaunas. 	
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