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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS ,,TAURAS“ VEIKLOS 

NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO 

 

2021 m. rugsėjo 15 d.   Nr. 1-1128 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 1 dalimi, 2.106 

straipsnio 1 punktu, 2.108 straipsnio 1 dalimi ir 2.110 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 

straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia: 

1. Nutraukti biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“  (juridinio asmens 

kodas 190010479, buveinė – Žygio g. 46, Vilniuje (toliau – Įstaiga), veiklą. 

2. Likviduoti  Įstaigą. 

3. Skirti Įstaigos likvidatore Jolantą Lukošienę, nustatant 1000 (vieno tūkstančio) Eur 

dydžio mėnesinę algą, atskaičius mokesčius.  

4. Pavesti likvidatorei Jolantai Lukošienei: 

4.1. apie sprendimą likviduoti Įstaigą paskelbti viešai Įstaigos nuostatuose nurodytuose 

šaltiniuose ir pranešti visiems kreditoriams raštu;  

4.2. pranešti apie Įstaigos likvidavimą Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka 

ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną;  

4.3. raštu pranešti kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl 

Įstaigos likvidavimo priėmimo dienos apie sprendimą dėl Įstaigos likvidavimo; 

4.4. likviduoti Įstaigą ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos 

teisės aktuose nustatyta tvarka; 

4.5. patenkinus visus kreditorių reikalavimus, grąžinti Įstaigai skirtus, bet nepanaudotus 

savivaldybės biudžeto asignavimus į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą, o kitą turtą perduoti 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. 



 

 

5. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Įstaigos vardu pasirašyti 

terminuotą darbo sutartį su paskirtąja įstaigos likvidatore, mokant jai šio sprendimo 3 punkte 

nustatytą mėnesinį darbo užmokestį iš Įstaigos lėšų. 

6. Pavesti: 

6.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui spręsti visus su Įstaigos 

likvidavimu susijusius klausimus; 

6.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Adomui 

Bužinskui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas. 

7. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja Vilniaus miesto savivaldybei teisės aktuose 

nustatyta tvarka įsteigus viešąją įstaigą Vilniaus sporto mokyklą „Tauras“ ir atsakingiems asmenims 

įvykdžius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-09-15 sprendimo Nr. 1-1136 ,,Dėl viešosios 

įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ steigimo ir Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto investavimo“ 11–17 punktuose ir 18.1 papunktyje nurodytus veiksmus. 

 

 

 

Meras Remigijus Šimašius 
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