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PRIEIGOS RAKTAS: 08-2349702-483019
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: Lietuvos alpinistų senjorų klubas
Kodas: 304702356
Teisinė forma: Asociacija
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Kalniečių g. 82
NTR objekto kodas: 1995-9014-6011
Įregistravimo data: 2017-10-26
Versija: 1 (2017-10-26)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra
3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra
4. Veiklos tikslai ir rūšys:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Tikslai: Lietuvos vyresnės kartos alpinistų bendruomenės subūrimas ir
veiklos organizavimas; Lietuvos specifinės istorinės ir pažintinės
kultūros paveldo informacijos apie alpinistinę veiklą bei asmenybes
kaupimas, sistematizavimas ir propagavimas; naujų laisvalaikio ir
rekreacijų formavimas, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų užimtumo
skatinimas; alpinizmo, uolų laipiojimo, sportinių ir pažintinių žygių
kalnuose populiarinimas; visuomenės ir alpinistų, keliautojų bei
kitų panašia veikla kalnuose užsiimančių asmenų švietimas apie
nelaimingus atsitikimus kalnuose bei jų prevenciją; Lietuvos vardo
reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas,
bendradarbiavimas su sportinėmis organizacijomis ir giminingais
klubais Lietuvoje ir užsienyje; ryšių su Baltijos šalių alpinistais
senjorais stiprinimas, sąskrydžių organizavimas; sveikos gyvensenos
ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas; teikti įvairiapusę pagalbą
alpinistų bendruomenės nariams (pagal poreikį); mokymo programų,
metodinės medžiagos rengimas, praktinių užsiėmimų organizavimas
46.1 - Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
47.1 - Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
55 - Apgyvendinimo veikla
56 - Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
58 - Leidybinė veikla
63 - Informacinių paslaugų veikla
68.32 - Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
72 - Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.1 - Reklama
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74.9 - Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
79.12 - Ekskursijų organizatorių veikla
85.5 - Kitas mokymas
85.51 - Sportinis ir rekreacinis švietimas
85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
86 - Žmonių sveikatos priežiūros veikla
88.1 - Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su
pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
88.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla
93.1 - Sportinė veikla
93.2 - Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
96.04 - Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
5. Organai:
5.1.
5.2.
5.2.1.

5.3.

Visuotinis narių susirinkimas
Registruota: Nuo 2017-10-26
Vadovas
Registruota: Nuo 2017-10-26
Asmuo: EIMUTIS KARČIAUSKAS, a.k. 34905170030, prezidentas
Paskyrimo (išrinkimo) data 2017-09-30
Registruota: Nuo 2017-10-26
Kauno m. sav. Kauno m. Kalniečių g. 82
Valdyba
Registruota: Nuo 2017-10-26

6. Dalyviai: įrašų nėra
7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1.
Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2017-10-26
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 2017-10-26

10. Žymos: įrašų nėra
11. Bankrotas: įrašų nėra
12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra
13. Steigimo dokumentai:
13.1

Įstatai
Dokumento data: 2017-10-25
Įregistruotas: 2017-10-26

14. Kita informacija: įrašų nėra
15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 868911090
Elektroninio pašto adresas: ekartus@gmail.com
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Išrašas tikras, turi prima facie galią
Dokumentą paruošė:
Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus
Vedėjos pavaduotoja

MARINA NARINKEVIČIENĖ

