
 PATVIRTINTA  
VĮ Registrų centro direktoriaus 

2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. v-280 

 

  Fizinis asmuo   Fizinio asmens įgaliotas asmuo 
      

  Juridinis asmuo   Juridinio asmens įgaliotas asmuo 

 

 
  (prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / 

 juridinio asmens pavadinimas, kodas) 

 
(prašymą teikiančio fizinio asmens telefonas, el. paštas / 

 juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 

 

PRAŠYMAS 
 

GAUTI JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS IŠRAŠUS  

IR (AR) DOKUMENTUS POPIERINE FORMA 
 

201  m.  d. 

 

1. Nurodykite pageidaujamus gauti išrašus ir (ar) dokumentus: 
 

  duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašą, popierine forma; 
   

  duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašą su istorija, popierine forma; 
   

  duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyviu, išrašą popierine forma; 
   

  duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyviu, išrašą su istorija popierine forma; 
   

  identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašą, popierine forma; 
   

  dalyvių sąrašo dokumentų kopiją popierine forma:  
   (sąrašo pateikimo data) 

2. Prašau išduoti išrašų ir (ar) dokumentų kopijas apie: 
 

  Fizinį asmenį     
    (vardas, pavardė)  (asmens kodas) 

       
    (vardas, pavardė)  (asmens kodas) 

  Juridinį asmenį     
    (pavadinimas)  (kodas) 

       
    (pavadinimas)  (kodas) 

3. Prašomų išduoti išrašų / dokumentų: 

3.1. Gavimo teisinis pagrindas: 

 

 
 

3.2. Naudojimo tikslas*: 

 

 

3.3. Atsiėmimas: 

  Atsiimsiu VĮ Registrų centro centriniame padalinyje V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius; 
   

  Atsiimsiu VĮ Registrų centro ____________________________ filiale**; 
   

  Siųsti adresu** _______________________________________________________; 
   

  Siųsti el. pašto adresu  _________________________________________________. 

______________ 
 

* - vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatais, 

patvirtintais LR teisingumo ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1R-29 „Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. 

įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais), gauti išrašai ir (ar) dokumentai iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos bus naudojami tik 

šiame prašyme nurodytu tikslu ir nebus atskleisti tretiesiems asmenims.  

** - už išrašų / dokumentų siuntimą klientas moka nustatytą įkainį. 



 

 

 

 

4. Prašomų išduoti išrašų kalba       

 (nurodyti tik vieną variantą):   LT  EN  RU 

 

 

 

5. Pridedama:  Įgaliojimas  Atstovavimo sutarties išrašas    
       (kita) 

 

     
(pareigos)  (vardas, pavardė)  (parašas) 

 


