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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2020-08-05 15:50:51

PRIEIGOS RAKTAS: 26-2784839-913601

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: Skautų slėnis

Kodas: 303299703
Teisinė forma: Viešoji įstaiga

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sukinių k., Rojaus Sodų g. 1

NTR objekto kodas: 4400-2436-9004
Įregistravimo data: 2014-04-29

Versija: 8 (2020-05-22)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:  įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: tenkinti viešuosius interesus vykdant edukacines, kultūrines, sporto,

aplinkos apsaugos, sveikatingumo veiklas ir paslaugų organizavimą,
taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą; remiantis skautų vertybių
sistema, jaunimo neformalaus ugdymo metodika ir veikla gamtoje
prisidėti prie jaunų žmonių vertybių formavimo, pilietiškumo ir
sveikatos puoselėjimo; bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos
užsienio organizacijomis skatinant žmonių aktyvumą, gamtos
apsaugą, bendruomeniškumą, sveiką gyvenseną ir kitas visuomenei
naudingas veiklas; sudaryti sąlygas savanorystės idėjos plėtojimui
Lietuvoje ir užsienyje. veikla: pilsio namų veikla (55.20.10); vaikų
poilsio stovyklų veikla (55.20.20); pramoginių valčių nuoma (77.21.10);
dviračių nuoma (77.21.30); sporto įrangos nuoma (77.21.40); kitų
turizmo priemonių nuoma 977.21.50); automobilinių namelių nuoma
977.39.30)

4.1. 47.19 - Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
4.2. 47.21 - Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose

parduotuvėse
4.3. 47.29 - Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose

parduotuvėse
4.4. 47.64 - Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose

parduotuvėse
4.5. 47.8 - Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
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4.6. 47.9 - Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse

4.7. 47.91 - Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
4.8. 47.99 - Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar

prekyvietėse
4.9. 49.39 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos

transportas
4.10. 55 - Apgyvendinimo veikla
4.11. 55.2 - Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
4.12. 55.3 - Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir

stovyklaviečių veikla
4.13. 55.9 - Kita apgyvendinimo veikla
4.14. 56.29 - Kitų maitinimo paslaugų teikimas
4.15. 58.19 - Kita leidyba
4.16. 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir

eksploatavimas
4.17. 77.21 - Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
4.18. 77.34 - Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji

nuoma
4.19. 79.12 - Ekskursijų organizatorių veikla
4.20. 79.9 - Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
4.21. 82.3 - Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
4.22. 82.9 - Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
4.23. 85.51 - Sportinis ir rekreacinis švietimas
4.24. 85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
4.25. 88.91 - Vaikų dienos priežiūros veikla
4.26. 93 - Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
4.27. 93.2 - Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
4.28. 93.29 - Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

5. Organai:
5.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2014-04-29

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2014-04-29

   5.2.1. Asmuo: JONAS DRAGŪNAS, a.k. 38001240282
Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-04-14

Registruota: Nuo 2014-04-29
Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sukinių k., Rojaus Sodų g. 1

6. Dalyviai:  įrašų nėra

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

Registruota: Nuo 2014-04-29
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 2014-04-29

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
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13.1 Įstatai
Dokumento data: 2019-03-29
Įregistruotas: 2019-04-10

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 866364451

Elektroninio pašto adresas: jonas.dragunas@gmail.com
Internetinės svetainės adresas: www.skautuslenis.lt

2020-08-05 15:50:51

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 juridinių asmenų
registro grupės

Registratorė STANISLAVA DUŽINIENĖ
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