
 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TARYBOS 2021-09-15 SPRENDIMO NR. 1-1136 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

VILNIAUS SPORTO MOKYKLOS ,,TAURAS“ STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI 

NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO“ PAKEITIMO 
 

2021 m. spalio 27 d.   Nr. 1-1200 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. 

1-1136 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ steigimo ir Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“: 

1.1. išdėstyti antraštę taip: 

 

„DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS 

,,SOSTINĖS TAURAS“ STEIGIMO IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE 

PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO“; 

 

1.2. išdėstyti 1 punktą taip: 

„1. Įsteigti viešąją įstaigą Vilniaus miesto sporto mokyklą ,,Sostinės tauras“ (toliau – 

Įstaiga) (buveinė – Žygio g. 46, LT-08232 Vilnius.“; 

1.3. išdėstyti 3 punktą taip: 

„3. Patvirtinti pridedamus: 

3.1. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos ,,Sostinės tauras“ steigimo 

aktą; 

3.2. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos ,,Sostinės tauras“ įstatus.“; 

1.4. išdėstyti 4.1 papunktį taip: 

„4.1. pasirašyti patvirtintus Viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos 

,,Sostinės tauras“ steigimo aktą ir įstatus;“ 

1.5. išdėstyti 6 punktą taip: 

,,6. Skirti Bronių Burneiką Vilniaus miesto sporto mokyklą ,,Sostinės tauras“ 

direktoriumi, iki konkurso būdu bus paskirtas šios įstaigos direktorius.“; 

1.6. išdėstyti 8 punkto pirmąją pastraipą taip: 

„8. Sudaryti šią viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos ,,Sostinės tauras“ 

valdybą:“;  

1.7. pakeisti Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ steigimo aktą: 

1.7.1. išdėstyti antraštę taip: 

 

„VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS ,,SOSTINĖS TAURAS“ 



STEIGIMO AKTAS“; 

 

1.7.2. išdėstyti 2 punktą taip: 

„2. Įstaigos pavadinimas – Vilniaus miesto sporto mokykla ,,Sostinės tauras.“;   

1.8. pakeisti Viešosios įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ įstatus: 

1.8.1. išdėstyti antraštę taip:  

 

„VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS ,,SOSTINĖS TAURAS“ 

ĮSTATAI“; 

 

1.8.2. išdėstyti 1 punktą taip: 

„1. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos ,,Sostinės tauras“ įstatai (toliau 

– Įstatai) reglamentuoja viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos ,,Sostinės tauras“ 

(toliau – Įstaiga) teisinę formą, priklausomybę, dalininkus, grupę, paskirtį, veiklos teisinį 

pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos 

organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, darbo apmokėjimo 

tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, 

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.“; 

1.8.3. išdėstyti 2 punktą taip: 

„2. Oficialusis Įstaigos pavadinimas – Vilniaus miesto sporto mokykla ,,Sostinės 

tauras“, trumpasis Įstaigos pavadinimas – „Sostinės tauras“. 

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui 

Adomui Bužinskui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas. 

 

 

Meras Remigijus Šimašius 

 

 

 

 

 


