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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 "ARTOTEKA"
Kodas: 302448763
Teisinė forma: Viešoji įstaiga
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 4-57
Įregistravimo data: 2009-10-20
Versija: 15 (2016-04-25)
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 kultūros, meno, socialinėje ir švietimo
bei kitose srityse, suburiant skirtingų sričių specialistus bei
suteikiant jiems palankias sąlygas tobulėti ir dalintis savo žiniomis su
visuomene. Įstaigos tikslai taip pat yra: teikti visuomenei kokybiškas
ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo paslaugas; padėti
ugdyti sveiką vaiko asmenybę, puoselėti dvasines, psichines ir
fizines vaiko galias; kurti geresnę visuomenę sau ir savo vaikams,
pradedant nuo mažiausių visuomenės narių; didinti tėvų ir ugdytojų
kompetenciją ugdymo klausimais, dalintis su jais žiniomis ir patirtimi;
skleisti sukauptas žinias ir patirtį, organizuojant mokymus, paskaitas,
seminarus tėvams ir pedagogams, tiekti jiems informacinę ir
konsultacinę pagalbą; kurti ir tobulinti naują pedagogikos koncepciją,
kuri remtųsi tikrųjų vaiko poreikių supratimu, jų tenkinimu bei
humanistinės pedagogikos principais; keisti tėvų ir pedagogų požiūrį
į ugdymo turinį, jo kokybę, orientuojantis į vaiko poreikių supratimą
ir jų tenkinimą; gerinti tėvų ir vaikų bei pedagogų tarpusavio
santykius, grįsti juos bendradarbiavimu; inicijuoti projektus bei
programas, remiančias pelno nesiekiančių organizacijų plėtrą
bei veiklą Lietuvoje; rengti seminarus, konferencijas, organizuoti
forumus bei kitus viešus renginius, teikti informaciją, konsultacijas
ir kitokią techninę bei materialinę pagalbą visuomenei, viešajam
sektoriui bei pelno nesiekiančioms organizacijoms; teikti pelno
nesiekiančių organizacijų sektoriui specializuotas informacines,
viešųjų ryšių, komunikacijos, rinkodaros bei verslo ir valdymo
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konsultavimo paslaugas; skatinti verslumą bei konkurencingumą
kultūros ir kūrybos industrijose. Veikla: žaidimų ir žaislų gamyba;
vaizdinių mokymo priemonių gamyba; mokyklų užkandinių, valgyklų
ir virtuvių veikla; pagaminto valgio tiekimas ekskursijų organizatorių
veikla; baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma;
muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma; socialinių
ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai, taikomoji veikla;
reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas; pastatų valdymas
ir tvarkymas; švietimas; pradinis mokymas; pagrindinis mokymas;
ikimokyklinis ugdymas; ikimokyklinis specialusis ugdymas;
pradinis specialusis mokymas; vidurinis mokymas; bendrasis
vidurinis mokymas; bendrasis pagrindinis mokymas; bendrasis
pagrindinis specialusis mokymas; suaugusiųjų ir kitas švietimas;
suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas; suaugusiųjų
bendrasis vidurinis ir profesinis mokymas; kvalifikacijos tobulinimas;
papildomas mokymas; socialinė globa, teikiama visą parą vaikams,
seneliams, neįgaliems žmonėms; našlaičių priežiūra; vaikų ir
senelių priežiūra dieną; poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė
veikla; kita pramoginė veikla; privačių namų ūkių veikla, susijusi
su savoms reikmėms skirtų nediferencijuojamų produktų ar
reikmenų gamybą; privačių namų ūkių, kaip asmeninėms reikmėms
reikalingų paslaugų teikėjų, nediferencijuota veikla; poilsinių
transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla;
kita apgyvendinimo veikla; restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla; pagaminto valgio tiekimas renginiams; kitų maitinimo
paslaugų teikimas; licencijuojama ar kita leidimų reikalaujanti
veikla vykdoma, turint licencijas, nustatytos formos leidimus ir
kitus privalomus dokumentus; kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų platinimas; kino filmų rodymas; garso įrašymas ir
muzikos įrašų leidyba; radijo programų transliavimas; televizijos
programų rengimas ir transliavimas; kompiuterių programavimo
veikla; nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas; nuosavo
arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį; pagrindinių
buveinių veikla; viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla; reklamos
agentūrų veikla; atstovavimas žiniasklaidai; kita, niekur kitur
nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
5. Organai:
5.1.
5.2.
5.2.1.

Visuotinis dalininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 2016-04-25
Vadovas
Registruota: Nuo 2009-10-20
Asmuo: MARGARITA LOZINSKAJA, a.k. 48208010084, direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-02-29
Registruota: Nuo 2016-04-25
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 4-57

6. Dalyviai: įrašų nėra
7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1.
Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2009-10-20
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra
9. Kiti duomenys:
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Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31
9.1.

Paramos gavėjo statusas
Registruota: Nuo 2016-04-25

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

Įstatai
Dokumento data: 2016-02-29
Įregistruotas: 2016-04-25

14. Kita informacija: įrašų nėra
15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 868303609
Elektroninio pašto adresas: info@artoteka.lt
Internetinės svetainės adresas: www.artoteka.lt
2016-04-25 17:17:29
Išrašas tikras, turi prima facie galią
Dokumentą paruošė:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus I juridinių asmenų registravimo grupės
Vedėja
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