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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2014-03-10 10:15:50

PRIEIGOS RAKTAS: 16-1464743-107234

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: VšĮ Vilniaus diskgolfo klubas

Kodas: 303260020
Teisinė forma: Viešoji įstaiga

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paribio g. 30-30

NTR objekto kodas: 1097-0015-7012:0019
Įregistravimo data: 2014-03-10

Versija: 1 (2014-03-10)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:  įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: tenkinti viešuosius interesus buriant diskgolfo ir kitokio aktyvaus

laisvalaikio mėgėjų bendruomenę, plėtojant diskgolfo sportą ir kitas
aktyvaus laisvalaikio formas. Veikla: organizuoja diskgolfo ir kitų
sporto šakų renginius, taip pat dalyvauja ar padeda sportininkams
dalyvauti panašiuose renginiuose; plėtoja diskgolfo ir kitų sporto
šakų infrastruktūrą; parūpina reikiamų sporto prekių; populiarina
diskgolfą ir kitas sporto šakas; palaiko ryšius su sportininkais,
sporto klubais ir panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
skatina sveiką gyvenimo būdą, bendruomeninius ryšius; organizuoja
turiningą vaikų ir suaugusiųjų laisvalaikį; rūpinasi aplinka; gali
organizuoti ar vykdyti prekybos sporto prekėmis, sporto prekių
gamybos ir nuomos, transporto paslaugų, kelionių organizavimo,
apgyvendinimo, maitinimo, renginių organizavimo, leidybos,
reklamos, konsultavimo, projektavimo, statybos, aplinkos tvarkymo
ūkinę - komercinę veiklą įstatymų nustatyta tvarka

5. Organai:
5.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2014-03-10

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2014-03-10

   5.2.1. Asmuo: SKIRMANTAS BIKELIS, a.k. 38005160059
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Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-03-05
Registruota: Nuo 2014-03-10

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Paribio g. 30-30

6. Dalyviai:  įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2014-03-10
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

9.1. Paramos gavėjo statusas
Registruota: Nuo 2014-03-10

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Įstatai

Dokumento data: 2014-03-05
Įregistruotas: 2014-03-10

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 860002517

Elektroninio pašto adresas: skirmantas.bikelis@gmail.com
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Dokumentą paruošė:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II juridinių asmenų registravimo grupės
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