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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

2012-11-07 11:44:38

PRIEIGOS RAKTAS: 10-1313432-38357

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: Vilniaus žydų viešosios bibliotekos labdaros ir paramos fondas

Kodas: 302908432
Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 43-18

NTR objekto kodas: 1095-9000-7011:0017
Įregistravimo data: 2012-11-07

Versija: 1 (2012-11-07)
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: teikti labdarą ir (arba) paramą bei kitokią pagalbą Lietuvos

Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka bibliotekos
informacinių išteklių fondo sudarymui, kūrimui, atnaujinimui ir
aktualinimui, bibliotekos kultūros, švietimo ir meno programoms,
sudarančioms prielaidas žydų kultūros sklaidai, kitų institucijų ir
organizacijų projektams, prisidedantiems prie bibliotekos misijos
įgyvendinimo; skleisti informaciją apie fondo pasiekimus; vykdyti
šviečiamąją, edukacinę, mokslo veiklą; tirti ir aiškintis bibliotekos
labdaros ir paramos poreikius, juos spręsti; skatinti lietuvių ir žydų
tarpkultūrinį dialogą; dalyvauti socialiai naudingoje veikloje bei
Vyriausybės skelbiamose programose; rūpintis fondo materialine
baze ir jos stiprinimu; vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje ir
užsienyje; bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių
valstybinėmis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir pavieniais
asmenimis, skatinti juos įvairiais būdais remti fondo veiklą

4.1. 17.23 - Popierinių raštinės reikmenų gamyba
4.2. 18.11 - Laikraščių spausdinimas
4.3. 18.12 - Kitas spausdinimas
4.4. 18.13 - Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
4.5. 47.89 - Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
4.6. 47.91 - Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
4.7. 47.99 - Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar

prekyvietėse
4.8. 58.11 - Knygų leidyba
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4.9. 58.13 - Laikraščių leidyba
4.10. 58.14 - Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
4.11. 58.19 - Kita leidyba
4.12. 58.29 - Kita programinės įrangos leidyba
4.13. 59.11 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
4.14. 59.13 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
4.15. 59.14 - Kino filmų rodymas
4.16. 59.2 - Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
4.17. 73.11 - Reklamos agentūrų veikla
4.18. 73.2 - Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
4.19. 74.2 - Fotografavimo veikla
4.20. 74.3 - Vertimo raštu ir žodžiu veikla
4.21. 85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
4.22. 90 - Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

5. Organai:
5.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 2012-11-07

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2012-11-07

   5.2.1. Asmuo: ŽILVINAS BELIAUSKAS, a.k. 35804170209, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-10-30

Registruota: Nuo 2012-11-07
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 43-18

5.3. Revizorius
Registruota: Nuo 2012-11-07

6. Dalyviai:  įrašų nėra

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

Registruota: Nuo 2012-11-07
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 2012-11-07

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:  įrašų nėra

14. Steigimo dokumentai:
14.1 Įstatai

Dokumento data: 2012-10-30
Įregistruotas: 2012-11-07

15. Kita informacija:  įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 868776625

Elektroninio pašto adresas: zilvinas@zilvinas.be
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Dokumentą paruošė:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II juridinių asmenų registravimo grupės

Vedėja Gražina Mackevičienė
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