
1

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

2012-11-16 13:49:52

PRIEIGOS RAKTAS: 80-1316752-39314

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: Asociacija "MEMOVE"

Kodas: 302916087
Teisinė forma: Asociacija

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Jaunimo a. 10

NTR objekto kodas: 1995-7011-9016
Įregistravimo data: 2012-11-16

Versija: 1 (2012-11-16)
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:
Tikslai: Skatinti jauno žmogaus savarankiškumą ir žingeidumą, stiprinant

kūrybingo ir inotyvaus jauno verslo pamatus Lietuvoje; ugdyti atvirą
Europai ir pasauliui jaunuomenę, gebančią orentuotis liberalioje ir
plačioje vertybių skalėje; sudaryti erdvę jaunų žmonių dalyvavimui
Lietuvos ir Europos sociokultūriniame gyvenime; ugdyti aktyvius ir
visuomeniškus piliečius; remti kūrybingų žmonių idėjas, skatinant
jauno žmogaus verslumą; poluliarinti meno, mokslo projektų sintezę
ir pan.

4.1. 47.99 - Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse

4.2. 52.29 - Kita transportui būdingų paslaugų veikla
4.3. 55.2 - Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
4.4. 55.9 - Kita apgyvendinimo veikla
4.5. 58.29 - Kita programinės įrangos leidyba
4.6. 59.1 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
4.7. 59.11 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
4.8. 59.12 - Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų

meninis apipavidalinimas
4.9. 59.13 - Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
4.10. 59.14 - Kino filmų rodymas
4.11. 59.2 - Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
4.12. 60 - Programų rengimas ir transliavimas
4.13. 62.09 - Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
4.14. 63 - Informacinių paslaugų veikla
4.15. 63.9 - Kita informacinių paslaugų veikla
4.16. 63.91 - Naujienų agentūrų veikla
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4.17. 63.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
4.18. 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir

eksploatavimas
4.19. 70.2 - Konsultacinė valdymo veikla
4.20. 70.21 - Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
4.21. 70.22 - Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
4.22. 73.1 - Reklama
4.23. 74.1 - Specializuota projektavimo veikla
4.24. 74.2 - Fotografavimo veikla
4.25. 74.3 - Vertimo raštu ir žodžiu veikla
4.26. 74.9 - Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė

veikla
4.27. 77.29 - Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji

nuoma
4.28. 78.3 - Kitas darbo jėgos teikimas
4.29. 79 - Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio

užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
4.30. 82.19 - Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota

įstaigai būdingų paslaugų veikla
4.31. 82.3 - Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
4.32. 85.5 - Kitas mokymas
4.33. 85.52 - Kultūrinis švietimas
4.34. 85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
4.35. 85.6 - Švietimui būdingų paslaugų veikla
4.36. 88.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu

socialinio darbo veikla
4.37. 90 - Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
4.38. 90.03 - Meninė kūryba
4.39. 93 - Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
4.40. 93.19 - Kita sportinė veikla
4.41. 94 - Narystės organizacijų veikla
4.42. 94.1 - Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla
4.43. 94.2 - Profesinių sąjungų veikla
4.44. 94.9 - Kitų narystės organizacijų veikla
4.45. 94.99 - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
4.46. 96.09 - Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

5. Organai:
5.1. Visuotinis narių susirinkimas

Registruota: Nuo 2012-11-16

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2012-11-16

   5.2.1. Asmuo: ELENA JAKŪNAITĖ, a.k. 48810171132, prezidentas
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-11-12

Registruota: Nuo 2012-11-16
Kauno m. sav. Kauno m. Jaunimo a. 10

6. Dalyviai:  įrašų nėra

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

Registruota: Nuo 2012-11-16
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

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

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:  įrašų nėra

11. Bankrotas:  įrašų nėra
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12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:  įrašų nėra

14. Steigimo dokumentai:
14.1 Įstatai

Dokumento data: 2012-11-12
Įregistruotas: 2012-11-16

15. Kita informacija:  įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 862044045

Elektroninio pašto adresas: jakunaite@yahoo.com

2012-11-16 13:49:52

Dokumentą paruošė:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

vedėjos pavaduotoja Marina Narinkevičienė
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