Pranešimo dėl tradicinės Lietuvoje religinės bendruomenės ar bendrijos
įtraukimo į Juridinių asmenų registrą pavyzdys

Jurbarko rajono religinė bendruomenė
Gatvinskienės g. 15, Jurbarkas, tel. 8 000 65656, el. p. bendruomene@pastoteikejas.lt

Teisingumo ministerijai
PRANEŠIMAS
Jurbarkas
2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad Jurbarko mieste veikia tradicinė religinė bendruomenė Jurbarko
rajono religinė bendruomenė. Ši tradicinė religinė bendruomenė gali įgyti teises ir pareigas, būti
ieškovu ir atsakovu teisme. Prašome patvirtinti šių duomenų tikrumą ir pateikti prašymą ir išvadą
VĮ Registrų centrui dėl šios tradicinės religinės bendruomenės įtraukimo į Juridinių asmenų
registrą.
Bendruomenės adresas: Gatvinskienės g. 15, Jurbarkas (patalpos unikalus numeris
Nekilnojamojo turto registre: 8888-4444-7777:0001).
Asmuo, galintis sudaryti sandorius bendruomenės vardu: Vardenis Pavardenis, a.k.
45605005050. [ALTERNATYVA: Prašome neįtraukti į Registrą asmens, galinčio sudaryti
sandorius, duomenų, ir nurodyti, kad juridinis asmuo veikia pagal konkrečios religinės
bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas].
PRIDEDAMA1:
1. Spendimas dėl juridinio asmens steigimo, 1 lapas.
2. Vardenio Pavardenio paskyrimą patvirtinantis dokumentas, 1 lapas.
3. Sutikimas dėl buveinės suteikimo, 1 lapas.
4. Pranešimą pasirašiusio asmens ir Vardenio Pavardenio asmens tapatybę
patvirtinančių dokumentų kopijos, 2 lapai.

[Pareigos]

(Parašas)

Vardas Pavardė

1

Išvardijami pagal teisės aktus bei atsižvelgiant į religinės bendruomenės ar bendrijos kanonų, statutų ar kitų normų
specifiką teiktini dokumentai. Žemiau esantis sąrašas nėra universaliai tinkamas visais atvejais.
ATKREIPKITE DĖMESĮ: šie laisvos formos pranešimų/prašymų pavyzdžiai yra pateikiami siekiant palengvinti
dokumentų rengimą religinėms bendruomenėms, taip mažinant administracinę naštą ir sudarant palankias sąlygas
kreiptis į Teisingumo ministeriją. Tai nėra privalomos dokumentų formos.
Šiuose dokumentų pavyzdžiuose nurodyta informacija NEGALI BŪTI LAIKOMA išsamiais nurodymais dėl
dokumentų ir duomenų teikimo Teisingumo ministerijai. Išsamiomis instrukcijomis galima laikyti tik teisės aktuose
paskelbtus reikalavimus teikiamiems dokumentams.
Teisingumo ministerijai pateikti dokumentai vertinami pagal jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Pranešimo dėl tradicinės Lietuvoje religinės bendruomenės ar bendrijos
pasikeitusių duomenų įtraukimo į Juridinių asmenų registrą pavyzdys

Jurbarko rajono religinė bendruomenė
Gatvinskienės g. 15, Jurbarkas, tel. 8 000 65656, el. p. bendruomene@pastoteikejas.lt
Kodas 000111000, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisingumo ministerijai
PRANEŠIMAS
Jurbarkas
2015 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad pasikeitė Jurbarko rajono religinės bendruomenės Juridinių
asmenų registro duomenys. Prašome patvirtinti pasikeitusių duomenų tikrumą ir pateikti prašymą ir
išvadą VĮ Registrų centrui dėl jų įtraukimo į Juridinių asmenų registrą.
Pasikeitę tradicinės religinės bendruomenės duomenys ir jų pasikeitimą patvirtinantys
2
dokumentai :
1. Naujas bendruomenės adresas: Gatvinskienės g. 15, Jurbarkas (patalpos unikalus
numeris Nekilnojamojo turto registre: 8888-4444-7777:0001) (adresas pakeistas visuotinio narių
susirinkimo 2015 m. sausio 1 d., protokolas pridedamas).
2. Naujas bendruomenės pavadinimas: Jurbarko miesto religinė bendruomenė
(bendruomenės pavadinimas pakeistas visuotinio narių susirinkimo 2015 m. sausio 2 d. sprendimu,
protokolas pridedamas).
3. Asmuo, galintis sudaryti sandorius bendruomenės vardu: Vardenis Pavardenis,
a.k. 45605005050. (išrinktas visuotinio narių susirinkimo 2015 m. sausio 4 d. sprendimu,
protokolas pridedamas [ALTERNATYVA: Prašome neįtraukti į Registrą asmens, galinčio sudaryti
sandorius, duomenų, ir nurodyti, kad juridinis asmuo veikia pagal konkrečios religinės
bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas].
PRIDEDAMA:
1. Vardenio Pavardenio paskyrimą patvirtinantį dokumentas, 1 lapas.
2. Sprendimas dėl buveinės pakeitimo, 1 lapas.
3. Sutikimą dėl buveinės suteikimo, 1 lapas.
4. Sprendimą dėl pavadinimo pakeitimo, 1 lapas.
5. Viešą paskelbimą apie pavadinimo pakeitimą (arba pranešimų apie tai visiems
kreditoriams raštu kopijas).
6. Pranešimą pasirašiusio asmens ir Vardenio Pavardenio asmens tapatybę
patvirtinančių dokumentų kopijas, 2 lapai.

[Pareigos]

(Parašas)

Vardas Pavardė

2

Išvardijami visi pasikeitę, į Juridinių asmenų registrą įtrauktini duomenys bei pakeitimus patvirtinantys dokumentai
atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus. (Pateikiamas sąrašas yra orientacinio pobūdžio).
ATKREIPKITE DĖMESĮ: šie laisvos formos pranešimų/prašymų pavyzdžiai yra pateikiami siekiant palengvinti
dokumentų rengimą religinėms bendruomenėms, taip mažinant administracinę naštą ir sudarant palankias sąlygas
kreiptis į Teisingumo ministeriją. Tai nėra privalomos dokumentų formos.
Šiuose dokumentų pavyzdžiuose nurodyta informacija NEGALI BŪTI LAIKOMA išsamiais nurodymais dėl
dokumentų ir duomenų teikimo Teisingumo ministerijai. Išsamiomis instrukcijomis galima laikyti tik teisės aktuose
paskelbtus reikalavimus teikiamiems dokumentams.
Teisingumo ministerijai pateikti dokumentai vertinami pagal jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Prašymo dėl tradicine nelaikomos religinės bendruomenės ar bendrijos
įregistravimo Juridinių asmenų registre pavyzdys

Jurbarko rajono religinė bendruomenė
Gatvinskienės g. 15, Jurbarkas, tel. 8 000 65656, el. p. bendruomene@pastoteikejas.lt

Teisingumo ministerijai

PRAŠYMAS
Jurbarkas
2015 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad Jurbarko mieste buvo įsteigta religinė bendruomenė Jurbarko
rajono religinė bendruomenė. Prašome patvirtinti įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams, nustatytos
formos prašyme (JAR formose) surašytų duomenų tikrumą, ir perduoti dokumentus įregistravimui
VĮ Registrų centre.
PRIDEDAMA3:
1. JAR-1 forma ir kitos JAR formos, [xx] lapų.
2. Bendruomenės steigiamojo susirinkimo protokolas, [xx] lapų.
3. Bendruomenės steigėjų sąrašas, [xx] lapų.
4. Bendruomenės įstatai, 2 egz., [xx] lapų.
5. Sutikimas dėl buveinės suteikimo, [xx] lapas.
6. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai
įtrauktas į Registrą, 1 lapas.
7. Prašymą pasirašiusio asmens ir Vardenio Pavardenio, galinčio sudaryti sandorius
juridinio asmens vardu, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, 2 lapai.

[Pareigos]

(Parašas)

Vardas Pavardė

3

Išvardijami visi atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus teikiami dokumentai. (Pateikiamas sąrašas yra orientacinio
pobūdžio).
ATKREIPKITE DĖMESĮ: šie laisvos formos pranešimų/prašymų pavyzdžiai yra pateikiami siekiant palengvinti
dokumentų rengimą religinėms bendruomenėms, taip mažinant administracinę naštą ir sudarant palankias sąlygas
kreiptis į Teisingumo ministeriją. Tai nėra privalomos dokumentų formos.
Šiuose dokumentų pavyzdžiuose nurodyta informacija NEGALI BŪTI LAIKOMA išsamiais nurodymais dėl
dokumentų ir duomenų teikimo Teisingumo ministerijai. Išsamiomis instrukcijomis galima laikyti tik teisės aktuose
paskelbtus reikalavimus teikiamiems dokumentams.
Teisingumo ministerijai pateikti dokumentai vertinami pagal jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Prašymo dėl tradicine nelaikomos religinės bendruomenės ar bendrijos
pasikeitusių įstatų ir/ar duomenų įtraukimo į Juridinių asmenų registrą
pavyzdys

Jurbarko rajono religinė bendruomenė
Gatvinskienės g. 15, Jurbarkas, tel. 8 000 65656, el. p. bendruomene@pastoteikejas.lt
Kodas 000111000, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisingumo ministerijai

PRAŠYMAS
Jurbarkas
2015 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad pasikeitė Jurbarko rajono religinė bendruomenė įstatai ir
duomenys, įtrauktini į Juridinių asmenų registrą. Prašome patvirtinti įstatų atitiktį įstatymų
reikalavimams, nustatytos formos prašyme (JAR formose) surašytų duomenų tikrumą, ir perduoti
dokumentus įregistravimui VĮ Registrų centre.
PRIDEDAMA4:
1. JAR-1 forma ir kitos JAR formos, [xx] lapų.
2. Bendruomenės įstatai, 2 egz., [xx] lapų.
3. Įstatų pakeitimų sąrašas, [xx] lapų.
4. Kompetentingo organo sprendimai dėl įstatų ir duomenų pakeitimų, [xx] lapų.
5. Viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą kopija (arba pranešimų apie tai
visiems kreditoriams raštu kopijos), [xx] lapų.
6. Sutikimas dėl buveinės suteikimo, [xx] lapų.
7. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai
įtrauktas į Registrą, 1 lapas.
8. Prašymą pasirašiusio asmens ir Vardenio Pavardenio, galinčio sudaryti sandorius
juridinio asmens vardu, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, 2 lapai.

[Pareigos]

(Parašas)

Vardas Pavardė

4

Išvardijami visi atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus teikiami dokumentai. (Pateikiamas sąrašas yra orientacinio
pobūdžio).
ATKREIPKITE DĖMESĮ: šie laisvos formos pranešimų/prašymų pavyzdžiai yra pateikiami siekiant palengvinti
dokumentų rengimą religinėms bendruomenėms, taip mažinant administracinę naštą ir sudarant palankias sąlygas
kreiptis į Teisingumo ministeriją. Tai nėra privalomos dokumentų formos.
Šiuose dokumentų pavyzdžiuose nurodyta informacija NEGALI BŪTI LAIKOMA išsamiais nurodymais dėl
dokumentų ir duomenų teikimo Teisingumo ministerijai. Išsamiomis instrukcijomis galima laikyti tik teisės aktuose
paskelbtus reikalavimus teikiamiems dokumentams.
Teisingumo ministerijai pateikti dokumentai vertinami pagal jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

