Religinės bendruomenės ar bendrijos užpildytos
JAR-T formos pavyzdys
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus
2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4

JAR-T
Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas
Šiaulių m. budistų bendruomenė „Dharma“

(Pildoma registruojant
pakeitimus)

Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu*
Vienasmenio atstovavimo taisyklė
Bendruomenės taryba

arba
Kiekybinio atstovavimo taisyklė

___________________________

Pildymo patarimai:
Ši forma pildoma visais atvejais, kai steigiamas naujas juridinis asmuo, o taip pat – kai keičiami veikiančio
juridinio asmens įstatai ir juose pasikeičia nuostatos dėl valdymo organų.
Pavadinimas pildomas visais atvejais, juridinio asmens kodas įrašomas tik tuo atveju, jei veikiantis juridinis
asmuo keičia dokumentus.
Pildant formą reikia pasirinkti vieną iš dviejų taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu,
variantų. Įrašas turi atitikti įstatuose esančias nuostatas.
Pirmojo varianto („Vienasmenio atstovavimo taisyklė“) atveju į pirmąjį laukelį įrašomas juridinio asmens
vardu veikiančio organo pavadinimas. Jei valdymo organas kolegialus, vis tiek rašomas ne konkretus
asmuo (sakykime, pirmininkas), o viso valdymo organo pavadinimas, nes kolegialaus organo atveju
sprendimai priimami kolegialiai, įstatų nustatyta tvarka, net jei įstatai nustato, kad, pvz., sutartis turi teisę
pasirašyti konkretus kolegialaus organo narys, pvz., pirmininkas. Praktiškai tai reikštų, kad bet kokiam
sandoriui sudaryti kolegialaus organo pirmininkas turėtų gauti kolegialaus organo protokolinį pritarimą.
Variantą „Kiekybinio atstovavimo taisyklė“ reikia rinktis tuo atveju, jei įstatuose numatoma, jog juridinio
asmens valdymo organas veikia ne vienas, o tik kartu su kito organo nariu ar nariais. Pvz., jei įstatuose būtų
nurodyta, kad juridinio asmens vardu veikia vienasmenis organas bendruomenės pirmininkas kartu su
bendruomenės dvasininku, reikėtų rinktis „Kiekybinio atstovavimo taisyklę“ ir nurodyti: „Bendruomenės
pirmininkas veikia kartu su pastoriumi“.

Religinės bendruomenės ar bendrijos užpildytos
JAR-VO-V formos pavyzdys
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus
2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. v-63

JAR-VO-V
Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas
Šiaulių m. budistų bendruomenė „Mokša“

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Vienasmenis valdymo organas
1. Vardas

2. Pavardė

Vardenis Antravardenis

Pavardenis

3. Asmens kodas
34500002548

Jei užsienio fizinis asmuo (nurodoma papildomai)

5. Valstybės, kuri išdavė asmens dokumentą, pavadinimas

4. Gimimo data
-

-

(metai–mėnuo–diena)

6. Gyvenamoji
vieta

6.1. Savivaldybė

6.2. Miestas (kaimas)

Šiaulių r. sav.

Meškuičiai

6.3. Gatvė

6.3.1. Namo Nr.

6.3.2. Korpuso Nr. 6.3.3. Buto Nr.

Žemaičių g.

45

A

Jei gyvenamoji vieta užsienyje
6.4. Valstybės pavadinimas

3

6.5. Adresas

7. Teisių ribos *
8. Paskyrimo (išrinkimo) data
2017 - 12 - 11
(metai-mėnuo-diena)

* Pildoma: 1) nustatytas kiekybinis atstovavimas, 2) apribojimai, susiję su teisiniu statusu, 3) teismo nustatyti apribojimai,
4) nušalinimas

Pildymo patarimai:
Ši forma pildoma tik tuo atveju, jei steigiamas juridinis asmuo turi vienasmenį, o ne kolegialų, valdymo
organą.
Pavadinimas pildomas visais atvejais, juridinio asmens kodas rašomas, jei organizacija jau įregistruota,
ir teikiamas prašymas pakeisti duomenis.

Lauke „1. Vardas“ įrašomi visi vienasmenio valdymo organo nario vardai (kaip pase/asmens tapatybės
kortelėje), lauke „2. Pavardė“ įrašoma asmens pavardė (jei ji dviguba – abi jos dalys) (kaip
pase/asmens tapatybės kortelėje), lauke „3. Asmens kodas“ įrašomas asmens kodas.
Rašant užsienio valstybės piliečio duomenis, rašomas užsienio fizinio asmens kodas, jei toks yra
pase/asmens tapatybės kortelėje (nepainioti su paso numeriu). Jei tokio nepavyksta rasti (pvz., asmens
kodai nerašomi JAV, Jungtinės Karalystės piliečių pasuose), asmens kodas nerašomas, tačiau būtina
užpildyti 4 ir 5 punktus. DĖMESIO! Teikiant užsienio piliečių duomenis pateikite ir asmens dokumento
(paso/asmens tapatybės kortelės) kopiją.
Lauke „6. Gyvenamoji vieta“ turi būti nurodytas realus adresas (jei nesate tikri, koks tiksliai jis yra,
pamėginkite pradžiai jį susirasti Adresų registre), kuriuo asmuo gyvena. Jis gali neatitikti asmens
registracijos adreso.
Lauke „7. Teisių ribos“ langelis nėra skirtas nurodyti, kokios teisės suteikiamos valdymo organui
juridinio asmens įstatuose. Šis laukas pildoma tik tais (retais) atvejais, kai yra nustatytas kiekybinis
atstovavimas, arba, kai tokios ribos yra nustatytos, pvz., teismo sprendimu (žr. pastabą pačioje
formoje).
Lauke „8. Paskyrimo (išrinkimo) data“ nurodoma vienasmenio valdymo organo paskyrimo data,
atitinkanti teikiamame sprendime (pvz., protokole) dėl valdymo organo paskyrimo nurodytą datą.

Religinės bendruomenės ar bendrijos užpildytų
JAR-VO-BV1 ir JAR-VO-BV2 formų pavyzdys
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus
2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. v-63

JAR-VO-BV2
Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas
Dusetų budistų bendruomenė „Dharma“

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Kolegialus valdymo organas
Narys
1. Vardas

2. Pavardė

John

Smith-Jones

3. Asmens kodas
1425-25485485

Jei užsienio fizinis asmuo (nurodoma papildomai)

5. Valstybės, kuri išdavė asmens dokumentą, pavadinimas

4. Gimimo data

Jungtinės amerikos valstijos

1979 - 10 - 10
(metai–mėnuo–diena)

6. Gyvenamoji
vieta

6.1. Savivaldybė

6.2. Miestas (kaimas)

Šiaulių r. sav.

Meškuičiai

6.3. Gatvė

6.3.1. Namo Nr.

Žemaičių g.

45

Jei gyvenamoji vieta užsienyje
6.4. Valstybės pavadinimas

6.3.2. Korpuso Nr. 6.3.3. Buto Nr.

6.5. Adresas

7. Teisių ribos *
8. Paskyrimo (išrinkimo) data
2017 - 12 - 11
(metai-mėnuo-diena)

9. Jei paskirtas
(išrinktas) vietoj
kito nario,
nurodoma vietoj
kurio

9.1. Fizinis
asmuo
9.2. Juridinis
asmuo

9.1.1. Vardas

9.1.2. Pavardė

9.2.1 Kodas

9.2.2. Pavadinimas

9.1.3. Asmens kodas

* Pildoma: 1) nustatytas kiekybinis atstovavimas, 2) apribojimai, susiję su teisiniu statusu, 3) teismo nustatyti apribojimai,
4) nušalinimas

Pildymo patarimai:
Šio formos pildomos visais atvejais, jei steigiamas juridinis asmuo turi kolegialų valdymo organą. JARVO-BV1 pildomas kolegialaus valdymo organo vadovui (Pirmininkui), JAR-VO-BV2 pildomas
kolegialaus organo nariams.
JAR-VO-BV1 ir JAR-VO-BV2 formos pildomos taip pat, kaip JAR-VO-V forma (žr. pildymo
patarimus aukščiau). Šiame pavyzdyje pateikiamas užsienio fizinio asmens duomenų pildymo
pavyzdys (Lietuvos piliečio duomenų pildymo pavyzdys – aukščiau JAR-VO-V pavyzdyje).
JAR-VO-BV2 formoje yra papildomas laukas 9, kuris pildomas tuo atveju, jei keičiamas ne visas
valdymo organas, o tik konkretus jo narys (nariai). Tokiu atveju 9 lauke įrašoma nario, vietoje kurio
naujasis narys išrinktas/paskirtas, vardas (9.1.1), pavardė (9.1.2) ir asmens kodas (9.1.3). 9.2 papunktis
religinių bendruomenių atveju nenaudojamas.
Kiti pildymo patarimai atitinka formos JAR-VO-V pildymo patarimus.

Religinės bendruomenės ar bendrijos užpildytos
JAR-KO formos pavyzdys
Pildymo patarimai pateikiami po forma
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus
2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. v-63

JAR-KO
Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas
Šiaulių m. budistų bendruomenė „Dharma“

(Pildoma registruojant
pakeitimus)

Kiti organai*
1. Pavadinimas
Vyresniųjų taryba

1.1. Narių skaičius
6

2. Pavadinimas
Revizorius

2.1. Narių skaičius
1

_______________________________________
* Pildoma visų teisinių formų juridiniams asmenims, jei įstatymai leidžia ir steigimo dokumentuose numatytas kitoks, negu
JAR-1 14 p. nurodyti organai

Pildymo patarimai:
Forma pildoma tuo atveju, jei religinė bendruomenė ar bendrija, greta vienasmenio ar/ir kolegialaus
valdymo organo turi dar ir kitų organų, kuriems nepriskirtos valdymo funkcijos.
Nurodomas kiekvieno tokio organo pavadinimas ir narių skaičius.

Religinės bendruomenės ar bendrijos užpildytos
KD-1 formos pavyzdys
PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus
2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. v-63

KD-1
JURIDINIO ASMENS, JO FILIALO AR ATSTOVYBĖS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS IR
KITOS ORGANIZACIJOS FILIALO AR ATSTOVYBĖS
KONTAKTINIAI DUOMENYS

1. Kodas

2. Pavadinimas
Šiaulių m. budistų bendruomenė „Dharma“

3. Telefonai
3.1. Pagrindinis fiksuoto ryšio telefonas
(vadovo, referento, kito kontaktinio asmens)
3.2. Mobilusis telefonas
(vadovo, referento, kito kontaktinio asmens)

8 680 00000

4. Faksas
5. Elektroninis paštas
6. Interneto svetainės adresas

dharma@gomail.lt

Pranešimo užpildymo data
2017-12-16
(metai-mėnuo-diena)

Susirinkimo įgaliotas asmuo
___________________________________________________________________

(Pareigos)

Vardenis AntravardenisPavardenis
_____________________________________________________

(Parašas)

___________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė)

Pildymo patarimai:
Ši forma gali būti teikiama tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, bet Teisingumo ministerijos
patvirtinimo, todėl joje yra pasirašančio asmens duomenų ir parašo rekvizitai.
Formoje užtenka nurodyti organizacijos pavadinimą, kodą (jei organizacija jau įregistruota), vieną iš
telefonų ir elektroninio pašto adresą.

