
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILMIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS  

„SOSTINĖS TAURAS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus 

 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto sporto mokykla (toliau – Įstaiga) yra LR Viešųjų įstaigų 

įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo mokykla. Įstaigos veiklos sritys: švietimas, 

sportas ir kūno kultūra.  

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2021-10-29 sprendimu Nr. 1-1200 buvo nuspręsta 

įsteigti viešąją įstaigą Vilniaus miesto sporto mokyklą „Sostinės tauras“. VšĮ Vilniaus miesto sporto 

mokykla „Sostinės tauras“ VĮ Registrų centre įregistruota 2021-11-12. Visą veiklą, parimtus 

įsipareigojimus iš likviduotos BĮ Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“, VšĮ Vilniaus miesto sporto 

mokykla „Sostinės tauras“ pradeda vykdyti nuo 2022 m. sausio 1 d. 

2. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pariodo pabaigoje 

Įstaigos dalininkai – Vilniaus miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų vertė metų pradžioje – 1,00 

Eur. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje nesikeitė – 1,00 Eur. 

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus 

Gautas finansavimas per 2021 m. 2152,19Eur. 

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikis turtą per 2021 m. 

(Eur.) 

Perleisto/įsigyto turto nėra 

5. Viešosios įstaigos išlaidos per 2021 m. (Eur.) 

Išlaidos – 2152,19Eur. 

6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir 2021 m. pabaigoje 

2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigoje dirbo 1 etatinis darbuotojas 

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

Sąnaudų valdymo išlaidoms nebuvo 

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 

viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

Įstaigos vadovas – Bronius Burneika. Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

įstaigos vadovo išmokoms išleista – 2152,19Eur. 

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

Išlaidų nebuvo 

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkų susijusiems 

asmenims, nurodytiems LR viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje 

Su viešosios įstaigos dalininku susijusių išlaidų nėra 


