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PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS. Informuojame, kad LR Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ PKU Visuotinis narių susirinkimas 2021-03-31 d. 18.00 val. gyvai nebus organizuojamas. Vykdomas tik
išankstinis balsavimas nuotoliniu būdu. Prašymo formą ir biuletenį galite rasti interneto svetainėje https://www.pareigunuunija.lt/kontaktai/dokumentu_formos/, kuriuos užpildžius būtina skanuotus/fotografuotus atsiųsti el. paštu info@pareigunuunija.lt arba originalus siųsti reg. paštu adresu Birželio 23-osios
g. 15, Vilnius, iki kovo 31 d. 17.00 val. Biuletenyje balsuojama pagal žemiau
pateiktos darbotvarkės klausimus. 1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2. 2020 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4.
2020 m. metinių ﬁnansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių
atlyginimo) projekto pristatymas. Metinių ﬁnansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas. 5. 20212023 m. veiklos plano tvirtinimas. 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7. Nutarimo dėl unijos sukaupto rezervinio kapitalo
lėšų panaudojimo unijos sukauptiems nuostoliams mažinti tvirtinimas. 8. Kredito unijos įstatų keitimas. Norėdami susipažinti su darbotvarkėje numatytų
klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis kredito unijos nariai gali kreiptis
(Užs. 21AV33-47)
asmeniškai į uniją el. paštu info@pareigunuunija.lt Įgaliotas asmuo teikti išDruskininkų savivaldybės 1-ajame samią informaciją Tomas Vaitkunskas, tel.: 8 673 98 414, (8 5) 260 8934.

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
2020-10-14 patvirtintu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-VL-1637 buvo nustatytos Vareikių pilkapyno, vad. Kapčiais (u. k. 2009) vertingosios savybės, apibrėžtos teritorijos ir apsaugos zonos ribos. Žemės sklypuose unikalūs Nr.
4400-0323-2813, 4633-0003-0070 ir 4400-0301-8902 adresu Jonavos rajono sav., Upninkų sen., Vareikių k. taikomos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Prašymai išmokėti kompensaciją
dėl patirtų nuostolių taikant aukščiau nurodytus apribojimus, teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. pašto adresas centras@kpd.lt, tel. Nr. (8 5) 273 42 56. Konsultacijos dėl kompensacijų teikiamos tel. Nr. (85) 272 41 02 arba el. pašto adresu indre.baliulyte@kpd.lt.
2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 202101-11 patvirtintu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-SK-438 Pastatas (u. k 44955), adresu Vytauto pr.
2, Kauno m. buvo įrašytas į Kultūros vertybių registrą, jam nustatytos vertingosios savybės, apibrėžtos teritorijos ribos. Pastatui
unikalus Nr. 1993-6042-0011 ir jo teritorijai, žemės sklypui unikalus Nr. 1901-0183-0019, adresu Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto
pr. 2 taikomos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Prašymai išmokėti kompensaciją dėl patirtų nuostolių taikant aukščiau nurodytus apribojimus, teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. pašto adresas centras@kpd.lt, tel.
Nr. (8 5) 273 42 56. Konsultacijos dėl kompensacijų teikiamos tel. Nr. (85) 272 41 02 arba el. pašto adresu indre.baliulyte@kpd.lt.
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 202010-19 patvirtintu nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-SK-430 Namas (u. k. 44957), adresu V. Putvinskio g. 22, Kauno m. buvo įrašytas į Kultūros vertybių registrą, jam nustatytos vertingosios savybės, apibrėžtos teritorijos ribos.
Žemės sklype unikalus Nr. 1901-0151-0007, adresu Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 22 taikomos LR Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Prašymai išmokėti kompensaciją dėl patirtų nuostolių taikant aukščiau nurodytus apribojimus, teikiami Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius, el. pašto adresas centras@kpd.lt, tel. Nr. (8 5) 273 42 56. Konsultacijos dėl
kompensacijų teikiamos tel. Nr. (85) 272 41 02 arba el. pašto adresu indre.baliulyte@kpd.lt.
2021 m. balandžio 26 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos
LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės
adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.
Į Visuotinį narių susirinkimą neatvykus daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis
Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. balandžio mėn. 28 d. 10.00 val.
Nesant galimybei rengti Visuotinio narių susirinkimo gyvai, planuojama rengti nuotoliniu
būdu. Apie tai narius informuosime papildomai.

ASOCIACIJOS LATGA
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
t 10.00-10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija; dalyvių
registracija.
t11.00-11.20 Visuotinio narių susirinkimo pradžia; darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas.
t  Asociacijos LATGA Visuotinio narių susirinkimo organizavimo nuotoliniu
būdu taisyklių tvirtinimas.
t Skaidrumo ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
tAuditoriaus išvados teikimas dėl finansinių ataskaitų.
t Tarybos veiklos informacija ir tvirtinimas.
t Revizijos komisijos informacija.
t Etikos komisijos informacija.
t Pertrauka.
t Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo tvirtinimas.
t Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų
kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas.
t Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos
pakeitimo tvirtinimas.
t Finansinio audito atliekančios įmonės pasirinkimas.
t Asociacijos LATGA valdymo / priežiūros organų dalyvės(-io) metinės interesų konfliktų deklaracijos naujos formos tvirtinimas.
t Tarybos darbo reglamento tvirtinimas
t Finansinio auditoriaus tvirtinimas.
tDiskusija.
tVisuotinio narių susirinkimo pabaiga.
(Užs. 21AVI1-194)

Panevėžio apygardos teismas 202103-15 nutartimi iškėlė bankroto bylą
(c.b. Nr. eB2-213-278/2021) UAB „Jurkena“ (įmonės kodas 305281166, adresas Įmonių g. 5D-3, Panevėžys).
Nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (adresas Vytauto g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 31 04 94, el. pašto
adresas vlbb@kab.lt). Kreditorinius
reikalavimus administratorius priima
iki 2021-04-22. Nuo nutarties įsiteisėjimo dienos visos sutartys sudarytos su UAB „Jurkena“ laikomos pasibaigusiomis. Darbo sutartys nutraukiamos vadovaujantis LR Darbo kodeksu ir LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymu. Administratorius.
2021-04-01 13.00 val. Vilniaus m.
29-ajame notaro biure (adresas Šeimyniškių g. 21, Vilnius) bus skelbiami
Antano Marinsko (gim. 1928-08-09, mirusio 2021-02-19), testamentai.
2021-04-07 10 val. Vilniaus m.
29-ajame notaro biure (adresas
Šeimyniškių g. 21, Vilnius) bus skelbiamas Liudos Vanagienės (gim.
1933-01-31, mirusio 2021-01-08),
testamentas.

notaro biure (Druskininkų m., Drus- 2021 04 06 10 val. Kauno m. 24-ajame notaro biure , Vytauto pr. 87–1, tel.
kininkų g. 4-22) 2021 m. kovo 30 d. +370 37 20 99 93, bus skelbiamas Reginos Petrovienės, gim. 1942 01 01,
8.30 val. bus skelbiamas Jono Šei- testamentas.
mio, gim. 1947-05-17, gyvenusio 2021-03-31 11.00 val. Vilniaus m. 29-ajame notaro biure (adresas ŠeimyDruskininkuose, Ateities g. 1, miru- niškių g. 21, Vilnius) bus skelbiamas Vladimiro Stolbunovo (gim. 1939-0718, mirusio 2020-12-30), testamentas.
sio 2021-02-28, testamentas.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) informuoja,
kad 2021-04-12, 13 val. numatomas nuotolinis Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus tikslinami apskaitos duomenys Lietuvos
karių Adomo Ančiūno ir Stasio Kušinsko kapams (33343) ir Lietuvos kario Edmundo Tirvos kapui
(33344) - Darsūniškio k.; Lietuvos partizanų ryšininko Vaclovo Kabašinsko kapui (44740) - Kruonyje; Lietuvos partizanų kapui (44129) - Joniliškių k., Kaišiadorių r. sav.; Sveckevičių kaimo senųjų
kapinių (17031) - Šalčininkų r. sav., Sveckevičių vs.; Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių
stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG’O lagerio objektų kompleksui (17035), Macikai, Šilutės r.
sav.; suteikiama apsauga Paburgės kaimo senųjų kapinių (44573) ir Lietuvos partizano Edvardo Balsio-Maršalo kapo (44574) kompleksui - Paburgės k. bei Lietuvos partizanų Antano Dvariono-Dėdės ir Juozo Karbonskio-Paparčio kapui (44739) - Tylioji g. 3, Gintališkės k., Plungės r. sav.;
Lietuvos partizanų kapams (44121) - Žikaronių k.; Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo vietai (44893) - Žeimių k.; Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir Lietuvos Laisvės armijos Genio rinktinės stovyklos vietai (44806) - Veršių
k. bei Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams (44986) - Kriukų k., Joniškio r. sav.; Dragonių
kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų kompleksui (43770; 43771; 43772) - Vyžuonų
vs., Utenos r. sav.; Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams (44842) - Panerių g., Jonava; Lietuvos partizanų kapui (44804) - Grūstės k., Mažeikių r. sav.; Lietuvos partizano Marcelijaus ActoVanago kapui (45055) bei Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams (42572) - Gedimino g.,
Jieznas, Prienų r. sav.; Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams (44200) - Kavarskas, Anykščių
r. sav.; Lietuvos partizanų kapui (44049) - Kuršėnai, Šiaulių r. sav., Su projektais galima susipažinti:
https://dangulys.kpd.lt/public/84efebba8655
(Užs. 21AV33-44)

