
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

arba, jeigu prašymas teikiamas juridinio asmens vardu – juridinio asmens pavadinimas, kodas, juridinio asmens 

buveinės adresas telefonas, el. paštas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonei Registrų centrui 

 

PRAŠYMAS 

SUTEIKTI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENIS 
_____ m. _______ d. 

 

 
1. Prašau suteikti Juridinių asmenų registro duomenis, išduodant išrašą (-us) ir (ar) dokumentų 

kopijas apie juridinį asmenį, juridinio asmens filialą ar atstovybę: 
_____________________ (Kodas)  _______________________________    (Pavadinimas)                                                                                        

 

1.1. Išrašą (-us): 

☐ Trumpąjį (identifikacinių duomenų)     ☐  Pagrindinių duomenų   ☐  Pagrindinių duomenų anglų k. 

☐  Išplėstinį                                               ☐  Išplėstinį su istorija  

 

1.2. Dokumentų kopijas: 

1.2.1. ______________________________________________________. 

1.2.2. ______________________________________________________. 

1.2.3. ______________________________________________________. 

 

2. Prašomų suteikti Juridinių asmenų registro duomenų: 

 

2.1. Gavimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.72 straipsnio 3 dalis, 

Juridinių asmenų registro nuostatų 229, 236 punktai. 
 

 

2.2. Naudojimo tikslas: 
(Nurodykite teisėtą ir apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą) 

______________________________________________________________________________. 

 

3. Atsiėmimas:  

asmeniškai Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu:  

☐ Lvovo g. 25, 09320 Vilnius  

☐ Kauno g. 20, 28241 Utena 

☐ P. Puzino g. 7, 35173 Panevėžys 

☐ kitame klientų aptarnavimo padalinyje adresu: 

_______________________________________________________ 

arba 

asmeniškai Vidurio Lietuvos klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu: 

☐ E. Ožeškienės g. 12, 44252 Kaunas 

☐ Paukščių takas 2, 76346 Šiauliai 

☐ Pušyno g. 51, 62143 Alytus 

☐ Laisvės g. 10, 68306 Marijampolė 

☐ kitame klientų aptarnavimo padalinyje adresu: 

_____________________________________________________ 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

* Juridinių asmenų registro išrašo (-ų) ir (ar) dokumentų kopijų nurodytu pašto adresu siuntimo išlaidas apmoka prašymą 

pateikęs asmuo. 

** Elektroninio pašto adresu teikiamos tik dokumentų kopijos.   

 

arba 

asmeniškai Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu: 

☐ Baltijos pr. 123-1, 93224 Klaipėda 

☐ Turgaus a. 15A-2, 87122 Telšiai 

☐ Jūros g. 3, 72212 Tauragė 

☐ kitame klientų aptarnavimo padalinyje adresu: 

___________________________________________________________ 

arba 

☐ išsiųsti nurodytu pašto adresu *, elektroninio pašto adresu**: 

            ___________________________________________________________ 

 

 

4. Apmokėjimas už duomenų teikimą: 

 

4.1. Sąskaitą apmokėti už registro duomenų teikimą išsiųsti elektroninio pašto adresu: 

__________________________________________________________ 

arba 

4.2.  Atlyginimas už registro duomenų teikimą sumokėtas: ___________________________________ 
                                                                                                                                                      (Data, mokėjimo nurodymo Nr.) 

 

 

5. Sąskaitą gauti:    ☐ nepageidauju; 

☐ pageidauju, duomenys sąskaitai išrašyti: 
 

_________________________________________________________________________________ 

(Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) 
 

_____________________________________________________ 

(Asmens kodas / juridinio asmens kodas) 
 

_____________________________________________________ 

(Adresas)  

 

6. Prašymą pateikė:      _____________    _____________      ___________________________ 
    (Data)                     (Parašas)                       (Vardas, pavardė) 

 

 

7. Pridedama:  ☐ Įgaliojimas    ☐ Atstovavimo sutarties išrašas     ☐  __________________________ 

                                                                                                                                               (Kita) 

 


