VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO VEIKLOS
NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO
2022 m. sausio

d. Nr.
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, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m.
liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu,
Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nutraukti biudžetinės įstaigos Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, juridinio asmens kodas
190996278, buveinė – Konstitucijos pr. 25, Vilniuje (toliau – Įstaiga), veiklą.
2. Likviduoti Įstaigą.
3. Skirti Įstaigos likvidatore Jolantą Lukošienę, nustatant 1500 (vieno tūkstančio penkių
šimtų) 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 likvidatorę Jolantą Lukošienę perdavimo ir priėmimo aktu tiesiogiai perduoti
dvidešimčiai metų viešajai įstaigai Sostinės vaikų ir jaunimo centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti
ir disponuoti juo, kaip subjektui, įgyvendinančiam savarankiškąją savivaldybių funkciją – vaikų ir
suaugusiųjų neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, Vilniaus miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Lietuvos vaikų ir jaunimo
centro patikėjimo teise valdomą turtą Konstitucijos pr. 25, Vilniuje:
5.1. 5,00 (penkių) kv. m užstatyto ploto apšvietimo bokšto pastatą (unikalus Nr. 1098-70190028, žymėjimas – 2H1p, inventorinis Nr. 100002, įsigijimo vertė – 3 563,20 (trys tūkstančiai penki
šimtai šešiasdešimt trys Eur 20 ct) Eur, sukauptas nusidėvėjimas 2021 m. gruodžio 31 d – 1 437,82
(vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt septyni Eur 82 ct) Eur, likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31
d. – 2 125,38 (du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt penki Eur 38 ct) Eur, finansavimo šaltinis –
valstybės biudžeto lėšos);
5.2. 11 754,72 (vienuolikos tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt keturių ir
septyniasdešimt dviejų šimtųjų) kv. m Vaikų ir jaunimo centro su baseino ir viešbučio patalpomis
pastatą (unikalus Nr. 1098-7019-0017), įsigijimo vertė – 5 618 243,79 (penki milijonai šeši šimtai
aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt trys Eur 79 ct) Eur, sukauptas nusidėvėjimas 2021
m. gruodžio 31 d – 1 036 600,30 (vienas milijonas trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai Eur 30 ct)
Eur, likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31

d. – 4 581 643,49 (keturi milijonai penki šimtai

aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt trys Eur 49 ct) Eur, finansavimo šaltinis
– valstybės biudžeto lėšos);
5.3. kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, tribūnos) (unikalus
Nr. 1098-7019-0039, įsigijimo vertė – 44 450,66 (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai
penkiasdešimt Eur 66 ct) Eur, likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. – 24 964,92 (dvidešimt keturi
tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi Eur 92 ct) Eur, finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto
lėšos);
6. Įgalioti likvidatore Jolantą Lukošienę perdavimo ir priėmimo aktu tiesiogiai perduoti
viešajai įstaigai Sostinės vaikų ir jaunimo centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo,
kaip subjektui, įgyvendinančiam savarankiškąją savivaldybių funkciją – vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, Vilniaus miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
patikėjimo teise valdomą turtą:

6.1. ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2021 m. gruodžio
31 d. – 94118,32 (devyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniolika Eur 32 ct) Eur, pagal
1 priedą ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 2021 m. gruodžio 31 d. –
310757,82 (trys šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt septyni Eur 82 ct) Eur, pagal
2 priedą.
7. 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.
8. Pavesti:
8.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka
spręsti visus su Įstaigos likvidavimu susijusius klausimus;
8.2. Įstaigos likvidatoriui ir viešosios įstaigos Sostinės vaikų ir jaunimo centro l. e. p.
direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka spręsti dėl sutarčių (tarp jų turto
nuomos), darbuotojų darbo santykių, ugdytinių mokymo sutarčių ir kitų teisių ir pareigų perėjimo iš
Įstaigos viešajai įstaigai Sostinės vaikų ir jaunimo centrui.
9. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriui kontroliuoti, kaip
vykdomas šis sprendimas.
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