
Pa ne vė žio apy gar dos teis mas 2021-
03-15 nu tar ti mi iš kė lė bank ro to by lą 
(c.b. Nr. eB2-213-278/2021) UAB „Jur-
ke na“ (įmo nės ko das 305281166, ad-
re sas Įmo nių g. 5D-3, Pa ne vė žys). 
Ne mo ku mo ad mi nist ra to riu mi pas-
kir ta UAB „Va ka rų Lie tu vos bank ro-
tų biu ras“ (ad re sas Vy tau to g. 17, Klai-
pė da, tel. (8 46) 31 04 94, el. paš to 
ad re sas vlbb@kab.lt). Kre di to ri nius 
rei ka la vi mus ad mi nist ra to rius prii ma 
iki 2021-04-22. Nuo nu tar ties įsi tei-
sė ji mo die nos vi sos su tar tys su da ry-
tos su UAB „Jur ke na“ lai ko mos pa si-
bai gu sio mis. Dar bo su tar tys nut rau-
kia mos va do vau jan tis LR Dar bo ko-
dek su ir LR Ju ri di nių as me nų ne mo-
ku mo įs ta ty mu. Ad mi nist ra to rius.

2021-04-01 13.00 val. Vil niaus m. 
29-aja me no ta ro biu re (ad re sas Šei-
my niš kių g. 21, Vil nius) bus skel bia mi 
An ta no Ma rins ko (gim. 1928-08-09, mi-
ru sio 2021-02-19), tes ta men tai. 

2021-04-07 10 val. Vil niaus m. 
29-aja me no ta ro biu re (ad re sas 
Šei my niš kių g. 21, Vil nius) bus skel-
bia mas Liu dos Va na gie nės (gim. 
1933-01-31, mi ru sio 2021-01-08), 
tes ta men tas.

Drus ki nin kų sa vi val dy bės 1-aja me 

no ta ro biu re (Drus ki nin kų m., Drus-

ki nin kų g. 4-22) 2021 m. ko vo 30 d. 

8.30 val. bus skel bia mas Jo no Šei-

mio, gim. 1947-05-17, gy ve nu sio 

Drus ki nin kuo se, Atei ties g. 1, mi ru-

sio 2021-02-28, tes ta men tas.

PA REI GŪ NŲ KRE DI TO UNI JOS VI SUO TI NIS NA RIŲ SU SI RIN KI MAS. In-
for muo ja me, kad LR Vy riau sy bei priė mus nu ta ri mą Nr. 1226 „Dėl ka ran ti no 
Lie tu vos Res pub li kos te ri to ri jo je pas kel bi mo“ PKU Vi suo ti nis na rių su si rin ki-
mas 2021-03-31 d. 18.00 val. gy vai ne bus or ga ni zuo ja mas. Vyk do mas tik 
išanks ti nis bal sa vi mas nuo to li niu bū du. Pra šy mo for mą ir biu le te nį ga li te ras-
ti in ter ne to sve tai nė je https://www.pa rei gu nuu ni ja.lt/kon tak tai/do ku men tu_for-
mos/, ku riuos už pil džius bū ti na ska nuo tus/fo tog ra fuo tus at siųs ti el. paš tu in-
fo@pa rei gu nuu ni ja.lt ar ba ori gi na lus siųs ti reg. paš tu ad re su Bir že lio 23-osios 
g. 15, Vil nius, iki ko vo 31 d. 17.00 val. Biu le te ny je bal suo ja ma pa gal že miau 
pa teik tos dar bot var kės klau si mus. 1. 2020 m. vi daus audi to tar ny bos atas-
kai ta. Atas kai tos įver ti ni mas. 2. 2020 m. val dy bos atas kai ta. Atas kai tos įver-
ti ni mas. 3. 2020 m. pas ko lų ko mi te to atas kai ta. Atas kai tos įver ti ni mas. 4. 
2020 m. me ti nių fi nan si nių atas kai tų rin ki nio ir pel no pas kirs ty mo (nuos to lių 
at ly gi ni mo) pro jek to pris ta ty mas. Me ti nių fi nan si nių atas kai tų rin ki nio tvir ti ni-
mas. Nu ta ri mo dėl pel no pas kirs ty mo (nuos to lių den gi mo) tvir ti ni mas. 5. 2021-
2023 m. veik los pla no tvir ti ni mas. 6. 2021 me tų kre di to uni jos pa ja mų ir iš lai-
dų są ma tos tvir ti ni mas. 7. Nu ta ri mo dėl uni jos su kaup to re zer vi nio ka pi ta lo 
lė šų pa nau do ji mo uni jos su kaup tiems nuos to liams ma žin ti tvir ti ni mas. 8. Kre-
di to uni jos įs ta tų kei ti mas. No rė da mi su si pa žin ti su dar bot var kė je nu ma ty tų 
klau si mų nu ta ri mų pro jek tais ir atas kai to mis kre di to uni jos na riai ga li kreip tis 
as me niš kai į uni ją el. paš tu in fo@pa rei gu nuu ni ja.lt Įga lio tas as muo teik ti iš-
sa mią in for ma ci ją To mas Vait kuns kas, tel.: 8 673 98 414, (8 5) 260 8934.

2021 04 06 10 val. Kau no m. 24-aja me no ta ro biu re , Vy tau to pr. 87–1, tel. 
+370 37 20 99 93, bus skel bia mas Re gi nos Pet ro vie nės, gim. 1942 01 01, 
tes ta men tas.

2021-03-31 11.00 val. Vil niaus m. 29-aja me no ta ro biu re (ad re sas Šei my-
niš kių g. 21, Vil nius) bus skel bia mas Vla di mi ro Stol bu no vo (gim. 1939-07-
18, mi ru sio 2020-12-30), tes ta men tas.

Kul tū ros pa vel do de par ta men tas prie Kul tū ros mi nis te ri jos (to liau - De par ta men tas) in for muo ja, 
kad 2021-04-12, 13 val. nu ma to mas nuo to li nis De par ta men to penk to sios ne kil no ja mo jo kul tū-
ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos po sė dis, ku ria me bus tiks li na mi aps kai tos duo me nys Lie tu vos 
ka rių Ado mo An či ūno ir Sta sio Ku šins ko ka pams (33343) ir Lie tu vos ka rio Ed mun do Tir vos ka pui 
(33344) - Dar sū niš kio k.; Lie tu vos par ti za nų ry ši nin ko Vac lo vo Ka ba šins ko ka pui (44740) - Kruo-
ny je; Lie tu vos par ti za nų ka pui (44129) - Jo ni liš kių k., Kai šia do rių r. sav.; Svec ke vi čių kai mo se nų jų 
ka pi nių (17031) - Šal či nin kų r. sav., Svec ke vi čių vs.; Ma ci kų na cis ti nės Vo kie ti jos ka ro be lais vių 
sto vyk los ir So vie tų Są jun gos GU LAG’O la ge rio ob jek tų komp lek sui (17035), Ma ci kai, Ši lu tės r. 
sav.; su tei kia ma ap sau ga Pa bur gės kai mo se nų jų ka pi nių (44573) ir Lie tu vos par ti za no Ed var-
do Bal sio-Mar ša lo ka po (44574) komp lek sui - Pa bur gės k. bei Lie tu vos par ti za nų An ta no Dva rio-
no-Dė dės ir Juo zo Kar bons kio-Pa par čio ka pui (44739) - Ty lio ji g. 3, Gin ta liš kės k., Plun gės r. sav.; 
Lie tu vos par ti za nų ka pams (44121) - Ži ka ro nių k.; Lie tu vos par ti za nų kau ty nių, žū ties ir Pri si kė li-
mo apy gar dos Ku ni gaikš čio Žvel gai čio rink ti nės šta bo vie tai (44893) - Žei mių k.; Lie tu vos par ti-
za nų kau ty nių, žū ties ir Lie tu vos Lais vės ar mi jos Ge nio rink ti nės sto vyk los vie tai (44806) - Ver šių 
k. bei Lie tu vos par ti za nų už ka si mo vie tai ir ka pams (44986) - Kriu kų k., Jo niš kio r. sav.; Dra go nių 
kai mo se nų jų ka pi nių ir Lie tu vos par ti za nų ka pų komp lek sui (43770; 43771; 43772) - Vy žuo nų 
vs., Ute nos r. sav.; Lie tu vos par ti za nų už ka si mo vie tai ir ka pams (44842) - Pa ne rių g., Jo na va; Lie-
tu vos par ti za nų ka pui (44804) - Grūs tės k., Ma žei kių r. sav.; Lie tu vos par ti za no Mar ce li jaus Ac to-
Va na go ka pui (45055) bei Lie tu vos par ti za nų už ka si mo vie tai ir ka pams (42572) - Ge di mi no g., 
Jiez nas, Prie nų r. sav.; Lie tu vos par ti za nų už ka si mo vie tai ir ka pams (44200) - Ka vars kas, Anykš čių 
r. sav.; Lie tu vos par ti za nų ka pui (44049) - Kur šė nai, Šiau lių r. sav., Su pro jek tais ga li ma su si pa žin ti: 
https://dan gu lys.kpd.lt/pub lic/84efeb ba8655 (Užs. 21AV33-44)

1. Kul tū ros pa vel do de par ta men to prie Kul tū ros mi nis te ri jos ket vir to sios ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos 
2020-10-14 pat vir tin tu ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos ak tu Nr. KPD-VL-1637 bu vo nus ta ty tos Va rei kių pil ka-
py no, vad. Kap čiais (u. k. 2009) ver tin go sios sa vy bės, apib rėž tos te ri to ri jos ir ap sau gos zo nos ri bos. Že mės skly puo se uni ka lūs Nr. 
4400-0323-2813, 4633-0003-0070 ir 4400-0301-8902 ad re su Jo na vos ra jo no sav., Up nin kų sen., Va rei kių k. tai ko mos LR Spe cia lių-
jų že mės nau do ji mo są ly gų įs ta ty mo 60 str. nus ta ty tos spe cia lio sios že mės nau do ji mo są ly gos. Pra šy mai iš mo kė ti kom pen sa ci ją 
dėl pa tir tų nuos to lių tai kant aukš čiau nu ro dy tus ap ri bo ji mus, tei kia mi Kul tū ros pa vel do de par ta men tui prie Kul tū ros mi nis te ri-
jos, ju ri di nio as mens ko das 188692688, Šni piš kių g. 3, Vil nius, el. paš to ad re sas cent ras@kpd.lt, tel. Nr. (8 5) 273 42 56. Kon sul ta ci-
jos dėl kom pen sa ci jų tei kia mos tel. Nr. (85) 272 41 02 ar ba el. paš to ad re su ind re.ba liu ly te@kpd.lt. 
2. Kul tū ros pa vel do de par ta men to prie Kul tū ros mi nis te ri jos tre čio sios ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos 2021-
01-11 pat vir tin tu ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos ak tu Nr. KPD-SK-438 Pas ta tas (u. k 44955), ad re su Vy tau to pr. 
2, Kau no m. bu vo įra šy tas į Kul tū ros ver ty bių re gist rą, jam nus ta ty tos ver tin go sios sa vy bės, apib rėž tos te ri to ri jos ri bos. Pas ta tui 
uni ka lus Nr. 1993-6042-0011 ir jo te ri to ri jai, že mės skly pui uni ka lus Nr. 1901-0183-0019, ad re su Kau no m. sav., Kau no m., Vy tau to 
pr. 2 tai ko mos LR Spe cia lių jų že mės nau do ji mo są ly gų įs ta ty mo 60 str. nus ta ty tos spe cia lio sios že mės nau do ji mo są ly gos. Pra-
šy mai iš mo kė ti kom pen sa ci ją dėl pa tir tų nuos to lių tai kant aukš čiau nu ro dy tus ap ri bo ji mus, tei kia mi Kul tū ros pa vel do de par ta-
men tui prie Kul tū ros mi nis te ri jos, ju ri di nio as mens ko das 188692688, Šni piš kių g. 3, Vil nius, el. paš to ad re sas cent ras@kpd.lt, tel. 
Nr. (8 5) 273 42 56. Kon sul ta ci jos dėl kom pen sa ci jų tei kia mos tel. Nr. (85) 272 41 02 ar ba el. paš to ad re su ind re.ba liu ly te@kpd.lt. 
3. Kul tū ros pa vel do de par ta men to prie Kul tū ros mi nis te ri jos tre čio sios ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos 2020-
10-19 pat vir tin tu ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos ak tu Nr. KPD-SK-430 Na mas (u. k. 44957), ad re su V. Put vins-
kio g. 22, Kau no m. bu vo įra šy tas į Kul tū ros ver ty bių re gist rą, jam nus ta ty tos ver tin go sios sa vy bės, apib rėž tos te ri to ri jos ri bos. 
Že mės skly pe uni ka lus Nr. 1901-0151-0007, ad re su Kau no m. sav., Kau no m., V. Put vins kio g. 22 tai ko mos LR Spe cia lių jų že mės 
nau do ji mo są ly gų įs ta ty mo 60 str. nus ta ty tos spe cia lio sios že mės nau do ji mo są ly gos. Pra šy mai iš mo kė ti kom pen sa ci ją dėl pa-
tir tų nuos to lių tai kant aukš čiau nu ro dy tus ap ri bo ji mus, tei kia mi Kul tū ros pa vel do de par ta men tui prie Kul tū ros mi nis te ri jos, ju ri-
di nio as mens ko das 188692688, Šni piš kių g. 3, Vil nius, el. paš to ad re sas cent ras@kpd.lt, tel. Nr. (8 5) 273 42 56. Kon sul ta ci jos dėl 
kom pen sa ci jų tei kia mos tel. Nr. (85) 272 41 02 ar ba el. paš to ad re su ind re.ba liu ly te@kpd.lt.      

(Užs. 21AV33-47)

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

10.00-10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija; dalyvių 
registracija.

11.00-11.20 Visuotinio narių susirinkimo pradžia; darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas.
 Asociacijos LATGA Visuotinio narių susirinkimo organizavimo nuotoliniu 

būdu taisyklių tvirtinimas.
 Skaidrumo ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
Auditoriaus išvados teikimas dėl finansinių ataskaitų.
 Tarybos veiklos informacija ir tvirtinimas.
 Revizijos komisijos informacija.
 Etikos komisijos informacija.
 Pertrauka.
 Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ana-

loginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo tvirtinimas.
 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų 

kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas.
 Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos 

pakeitimo tvirtinimas.
 Finansinio audito atliekančios įmonės pasirinkimas.
 Asociacijos LATGA valdymo / priežiūros organų dalyvės(-io) metinės inte-

resų konfliktų deklaracijos naujos formos tvirtinimas.
 Tarybos darbo reglamento tvirtinimas
 Finansinio auditoriaus tvirtinimas.
Diskusija.

Visuotinio narių susirinkimo pabaiga. (Užs. 21AVI1-194)


