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siuo prieigos raktu gautas israsas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavg i5 juridinio asmens, fll ialo ar
atstovybes galiojant[prieigos raktq, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro i5ra5o, kadangi saugiu
elektroniniu para5u pasira5ytas dokumentas, turi tokiq pat teising galiq kaip ir ra5ytinis dokumentas.

1. Juridiniq asmenq registre [registruota:
Pavadinimas: Lietuvos apsaugos nuo Zaibo asociacija

Kodas: 302589333
Teisind forma: Asociacija

Teisinis statusas: **********
Buveinds adresas: Klaipddos m. sav, Klaipedos m. Jaunystds g.22G-2

NTR objekto kodas: M00-2126-2822:1488
[registravimo data: 2011-02-02

Versija: I (2O11-OZ-O2)
Duomenq b0kle:Pilnai sutvarkyti duomenys

Registro Valstybes imon6s Registrq centro Klaip6dos filialas
2. Filialai, atstovyb6s registruoti Lietuvoje: [ra5q nera

3. Kapitalas ir akcijos: [ra5q ndra

4. Veiklos tikslai ir rii5ys:
Tikslai: Koordinuoti asociacijos nariq veiklq, siekiant bendrq tikslq; atstovauti

ir ginti savo nariq deleguotus interesus ivairiose valstybin6se ir
kitose Lietuvos Respublikos ir uZsienio Saliq organizacijose;
informuoti asociacijos narius apie ruo5iamq direktyvq, istatymq,
poistatyminiq ir kitq teis6s aktq ir jq pakeitimq projektus, rinkti
apibendrinimui nariq pasirilymus; teikti asociacijos nariams
informacijq apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas,
konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir
uZsienyje; toliau - Zi0r6ti istatuose. Asociacija turi teisq vykdyti Siq
iiking-komercinq veikl4: atliekq surinkimas, tvarkymas ir Salinimas;
mediiagq atgavimas; pastatq statyba; inZineriniq statiniq statyba;
specializuota statybos veikla; varikliniq transporto priemoniq ir
motociklq didmenin6 ir maZmenin6 prekyba bei remontas; didmenin6
prekyba, i5skyrus prekybq variklin6mis transporto priemon6mis ir
motociklais ; maZmen in6 prekyba, i5skyrus varikli ni q transporto
priemoniq ir motociklq prekybq; sausumos transportas ir
transportavimas vamzdynais; sand6liavimas ir transportui biidingq
paslaugq veikla; apgyvendinimo veikla; maitinimo ir g6rimq teikimo
vei kla ; nekil nojamoj o turto operacijos ; architektiiros ir inZi nerij os
veikla; techninis tikrinimas ir analizd; kita profesin6, mokslin6 ir
techni n6 vei kla ; kelion iq agentti rq, ekskursij q organ izatoriq,
i5ankstinio uZsakymo paslaugq ir susijusi veikla; administracin6
veikla, istaigq ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla; namq rikiq,
samdandiq namq tikio personal4, veikla

5. Organai:
5 . 1 . Visuotinis nariq susirinkimas

Registruota: Nuo 2011-02-02



Suteiktas paramos gavejo statusas

Ne suteiktas paramos gavdj o status as

Panaikintas paramos gavejo statusas

Duomenys apie juridinl asmeni:
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Juridiniq asmenq registro
tvarkymo taisyklirl 4 priedas

JURIDINIU ASMENU REGISTRO TVARKYTOJO PRANESIMAS

APIE PARAMOS GAVEJO STATUSO SUTEIKIMA AR PANAIKINIMA
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suteikimo data
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panaikinimo data
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VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
KLAIPEDOS SKYRIUS

Valslybes biudZetind istaiga, Sniltelis g. l2a,9l50l Ktaipdcla,
lcl.: (8 46) 3l 37 ?3. faks. ts 46) I I 37 79, cl. p. klaipcda@sbdra.tr

Duoncnys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmcnq rcgistrc, kodas 1 93 I g0g I 4

LTETUVOS APSAUGOS NUO ZalBo 20rr_02_07 Nr. /aO/./,a/- /J3
ASOCIACIJAI
Jaunystes g. 229-2, Klaipeda

PRANESIMAS APIE PRISKIRTA DRAUDEJO KODA

informuojame, kad LIETUVOS APSAUGOS NUO ZamO ASOCIACIJAI yra priskirras
draudejo kodas 2091&73, kuris naudojamas identifikuoti draudej4 Lietuvos Respublikos
apdraustqjq valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo iEmokq gavejq
registre.

Infonnacij4 apie valstybinio socialinio draudimo unokq mokejim4 socialinio draudimo
prane5irnq teikimE ir kit4 infbnnacij6 susijusi4 su valstybiniu socialiniu draudimu, galite rasti
interneto svetaineje www.sodra.lt.

Direktorius Valdemaras AnuZis

Originalas siundiamas registruotu lai5ku.
Au5ra Lileikiene, tel. (8 46) 31 37 70, el.p. ausra.lileikiene@sodra.lt


