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BENDROJI DALIS  

Viešoji įstaiga „Jaunimo kelias“, yra ne pelno siekianti, iš steigėjų lėšų įsteigta 
viešoji įstaiga. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės 
aktais, visuotinio dalininku susirinkimo sprendimais bei įstatais.  

VšĮ „Jaunimo kelias“ įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2012 m. rugsėjo 
10 dieną, įmonės registracijos kodas: 302857062. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su 
kalendoriniais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti 
ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.  

Įstaigos registracijos adresas yra J. Savickio g. 4., Vilnius, LT-01108, įstaigos 
būstinė yra adresu J. Basanavičiaus g. 18, Vilnius, LT-03224. Įstaiga yra ribotos 
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įstaigos veikla neterminuota.  

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant meno, 
švietimo, kultūros, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.  

Pagrindini įstaigos veiklos tikslai: 

Jaunimo užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas; 

Jaunimo saviraiškos, bendravimo ir kultūriniu poreikių tenkinimas; 

Etninės kultūros, amatų ir meno puoselėjimas bei skleidimas, jaunimo iniciatyvų ir 
kūrybinių ieškojimų skatinimas; 

Prasmingo jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio organizavimas; 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiu ugdymas, siekiant skatinti jaunimo 
konkurencingumą darbo rinkoje bei didinant galimybes užimtumo srityje; 

Sveikos gyvensenos propagavimas, asmenų fizinės sveikatos stiprinimas, poreikio 
fiziniam aktyvumui diegimas; 

Lietuvos tradicijų bei amatų puoselėjimas ir atkūrimas; 

Visuomenės švietimas ir skatinimas domėtis menu, istorija bei kultūra; 

Visuomenės švietimas organizuojant įvairiuss renginius, varžybas, išvykas, 
seminarus, paskaitas, diskusijas, stovyklas, šventes, edukacines programas ir kt. 

2020 m. įstaigoje dirbo 3 žmonės. 
Įstaigos direktorius – Deividas Zaicevas. 

Banko rekvizitai: AB SEB bankas, banko kodas 70440, a/s Nr. LT 
107044060007871856. VšĮ Jaunimo kelias neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir 
kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.  
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ĮSTAIGOS VEIKLA 2020 m. 

Nuo sausio mėn. 1 d. įstaiga pradėjo vykdyti naują projektą – vaikų dienos centrą 
„Vaikų uostas“ pagal sutartį (Nr. VDC1-525) su Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jų finansavimo 
pagrindu. 

Vykdant vaikų dienos centro veiklas įstaiga ugdė vaikų socialinius, 
sociokultūrinius bei gyvenimo įgūdžius, saugojo jų teises, teikė informavimo, 
konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams. 

2020 metais mūsų įstaiga vykdė ekologinių iniciatyvų projektą kartų su partneriais 
„Ekologinių sprendimų centras“ (Minskas) pagal Evangelikų mokslinės bendrijos 
tyrimų centro finansavimą (Geidelbergas, Vokietija). 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo 
ugdymo projekto finansavimą VšĮ ,,Jaunimo kelias‘‘ organizavo karjeros 
orientavimo mokymus jaunimui „Ateities prioritetai šiuolaikiniame pasaulyje“. 
Įgyvendinant projekto programą įvyko 5 paskaitos su profesionaliais karjeros 
konsultantais bei individuali konsultacija kiekvieno projekto dalyvio su karjeros 
specialistu.  
 

 

 

 
 


