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PRAŠYMAS 
ĮTRAUKTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ AR JŲ SUSIVIENIJIMĄ Į JURIDINIŲ  

ASMENŲ REGISTRĄ 

(Pažymėti „“) 

 

1. Juridinio asmens kodas 
          
(Pildoma registruojant pakeitimus) 

1.1. Juridinio asmens pavadinimas    
      

2. Filialo ar atstovybės kodas 

      
 

2.1. Filialo ar atstovybės pavadinimas 

      

3. Buveinė 

(adresas) 

3.1. Savivaldybė  
      

3.2. Miestas (kaimas) 
      

3.3. Gatvė  
      

3.3.1. Namo Nr. 
     

3.3.2. Korpuso 
Nr. 
     

3.3.3. Patalpos 
Nr. 
     

4. Buveinės unikalus Nr. Nekilnojamojo turto registre (pagal NTR išrašą) 

    -    -    -       

5. Teisinė forma (profesinė sąjunga ar jų susivienijimas) 
 
Pagal poreikį pildomos formos: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-T, JAR-KD1 

6. Juridinio 
asmens organai2  

(pažymėti „“) 

6.1. Vienasmenis valdymo organas 

      Taip  Ne 

 

6.1.1. Pavadinimas  

      

6.2. Kolegialus valdymo organas:  

      Taip  Ne 
 

6.2.1. Pavadinimas  

      

6.2.2. Narių 
skaičius  
     

6.3. Kiti organai       

      Taip  Ne 
 

 (Pildoma forma JAR-KO) 

                                                
1 Pildomi tik tie duomenys, kurie keičiami. Juridinio asmens kodas ir pavadinimas pildomi visais atvejais (kai 
keičiami filialo ar atstovybės duomenys, pildomas filialo ar atstovybės kodas ir pavadinimas). Keičiant pavadinimą, 
rašomas naujas pavadinimas. 
2 Pildoma tik tiems juridinio asmens organams, kurie įregistruojami, keičiami juridinio asmens organų nariai 
(„Taip“) arba išregistruojamas juridinio asmens organas („Ne“). 

Naują juridinį asmenį           Pakeistą steigimo dokumentą   

Juridinio asmens filialą         Pakeistus duomenis1                

Juridinio asmens atstovybę  
 

 

JAR-3 
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7. Įsteigimo data 

    -  -   

(metai-mėnuo-diena) 

8. Įstatų (statuto) patvirtinimo data 

    -  -   

   (metai-mėnuo-diena) 

9. Įstatų (statuto) pakeitimo data 

    -  -   

 (metai-mėnuo-diena) 

10. Įmonė, įstaiga, 
organizacija, jei profesinė 

sąjunga įsteigta įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje 

10.1. Kodas 
      

10.2. Pavadinimas  
      

11. Registro tvarkytojui 
teikiami dokumentai 
 

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

7)        

… 

12. Formos, lapų skaičius  
(Įrašyti pridedamų formų lapų 
skaičių) 

 

JAR-VO-V   JAR-VO-BV2   JAR-KO   

JAR-VO-BV1   JAR-T   KD-1   

 

 
Pageidavimas tapti PVM mokėtoju:3                          Taip 

 

Data, nuo kurios pageidaujama tapti PVM mokėtoju:4         -  -   

                           (metai-mėnuo-diena) 

 
 
Prašymą užpildė 

 

                                  
_____________________________________________________________                 _____________________________________________________________                                  _______________________________________________________________________ 

                 (Pareigos)                                              (Parašas)                                                            (Vardas, pavardė) 

 

Užpildymo data                    -  -   

                                                        (metai-mėnuo-diena) 
 

 

 

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys ir Registro tvarkytojo pranešimų gavimo būdas 
 

1. Dokumentų ir duomenų 
teikėjo (šį prašymą 
pasirašiusio asmens) 

 
 

1.1. Mobilusis tel.       

1.2. El. paštas       

1.3. Adresas susirašinėjimui ir dokumentų persiuntimui 

      

(Pildoma visais atvejais) 

                                                
3 Pildoma tik steigiamiems juridiniams asmenims. 
4 Pildoma, kai pageidaujama data nesutampa su juridinio asmens įregistravimo data. 
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2. Dokumentus ir Registro tvarkytojo pranešimus pageidauju: 

Atsiimti valstybės įmonėje Registrų centre                                                  Gauti paštu  

3. Valstybės įmonės Registrų 
centro klientų aptarnavimo 

padalinio, kuriame 
pageidaujama atsiimti 
dokumentus ir Registro 

tvarkytojo pranešimus, 
pavadinimas 
 
(Nepildoma, jei nurodyta „Gauti 
paštu“) 

 
      

 

 

 


