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PRIEIGOS RAKTAS: 16-1478135-111496
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 "Ežerėlio slaugos namai"
Kodas: 302695977
Teisinė forma: Viešoji įstaiga
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kauno r. sav. Ežerėlio m. S. Nėries g. 4
NTR objekto kodas: 5295-3002-8014
Įregistravimo data: 2011-12-08
Versija: 5 (2014-02-07)
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.

Tikslai: Teikti ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą asmenims, kurie
dėl amžiaus, neįgalumo, ligos ir kuriems nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
arba kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių
lygis, arba kuriems nustatyta ligos diagnozė pagal Tarptautinę
ligų klasifikaciją "Organiniai ir simptominiai psihikos sutrikimai" ir
asmenims, kuriems reikalinga socialinė globa ar sveikatos priežiūra.
Užtikrinti globos reikalaujantiems asmenims kokybišką gyvenimą,
tenkinti senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia gyvybinius
poreikius, padėti įveikti socialinę atskirtį, integruotis į bendruomenę;
teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: socialinės
priežiūros, socialinės globos paslaugas; teikti slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugas; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines
ir dvasines kiekvieno įstaigos gyventojo reikmes, užtikrinant jiems
pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant
galimybę palaikyti ryšius su bendruomene; atsižvelgiant į įstaigos
gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų
saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę
56.21 - Pagaminto valgio tiekimas renginiams
56.29 - Kitų maitinimo paslaugų teikimas
86.1 - Ligoninių veikla
86.9 - Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
87.1 - Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
87.2 - Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų
priklausomybės ligomis globos veikla
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87.3 - Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
87.9 - Kita stacionarinė globos veikla
88.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla
93.29 - Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
96.01 - Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
96.09 - Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
5. Organai:
5.1.
5.2.
5.2.1.

Visuotinis dalininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 2011-12-08
Vadovas
Registruota: Nuo 2011-12-08
Asmuo: IRENA TAMULEVIČIENĖ, a.k. 45910190288, direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-12-07
Registruota: Nuo 2011-12-08
Kauno r. sav. Ežerėlio m. Miško g. 36-4

6. Dalyviai: įrašų nėra
7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1.
Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2011-12-08
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
8. Licencijuojama veikla:
8.1.

Asmens sveikatos priežiūros veikla
Registruota: Nuo 2012-05-21
Terminas: Nuo 2012-05-15

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31
9.1.

Paramos gavėjo statusas
Registruota: Nuo 2011-12-08

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

Įstatai
Dokumento data: 2012-06-04
Įregistruotas: 2012-06-08

14. Kita informacija: įrašų nėra
15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 869961975
Elektroninio pašto adresas: slauga@ezerelis.lt
2014-04-04 08:31:07
Dokumentą paruošė:
Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

INGRIDA IRENA RŪŠKIENĖ
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