
 
 

VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLA 

 

 

 

PRANEŠIMAS 

2021-11-30 

Vilnius 

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-09-15 sprendimu Nr.1-1126 

„Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus krepšinio mokyklos veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ yra 

likviduojama biudžetinė įstaiga Vilniaus krepšinio mokykla,  juridinio asmens kodas 190010326, 

buveinės adresas Birželio 23-iosios g. 10 A, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus 

fil., likvidatoriumi paskirta Jolanta Lukošienė, telefono Nr.:  +370  611 37030, elektroninis paštas: 

jolanta.lukosiene.info@gmail.com. 

 Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-09-15 sprendimu Nr.1-1133 „Dėl 

viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokyklos steigimo ir savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto investavimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-10-27 sprendimu 

Nr.1-1201 “Dėl tarybos 2021-09-15 sprendimo Nr. 1-1133 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus krepšinio 

mokyklos steigimo ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo“ pakeitimo“ 

informuojame, kad 2021-11-12 įsteigta viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla, j.a.k. 

305935833, buveinės adresas Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius, direktoriumi paskirtas Vytenis 

Tupčiauskas, telefono Nr.: +370 685 36 155, elektroninis paštas: vytenis@vilniauskm.lt. 

Remiantis tuo, kas išdėstyta, informuojame, kad Jūsų su biudžetine įstaiga Vilniaus 

krepšinio mokykla sudarytos Vaikų neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartys, nuo 2022-01-

03 tokiomis pačiomis sąlygomis bus perkeliamos į naujai įsteigtą viešąją įstaigą Vilniaus miesto 

krepšinio mokyklą, t. y. nebus keičiamos paslaugų teikimo sąlygos, tvarka, programa, kaina, grupė, 

laikas, mokytojas. 

Mokestį už ugdymą prašome mokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos į sąskaitas 

 AB SEB banke per įmokas ir mokesčius pagal įmokos kodą 41556; 

AB Luminor banke per paslaugas pagal įmokos kodą 41556; 

AB Swedbanke per įmokas ir mokesčių krepšelį pagal įmokos kodą 41556. 

Mokant iš kitų bankų (Danske, Šiaulių, Citadele, Medicinos) mokama į AB Luminor banko 

sąskaitą Nr. LT044010042403941804 Eur, būtina nurodyti: Biudžetinei įstaigai „Skaitiklis“ 

mailto:jolanta.lukosiene.info@gmail.com
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(įstaigos kodas 300035837). Mokėjimo paskirties skiltyje privaloma nurodyti: ugdytinio (-ių) 

vardas (-ai), pavardė (-ės), grupės kodas, mokėtojo kodas. 

Nesutinkantys būti perkelti ar kilus papildomiems klausimams dėl perkėlimo  į viešąją 

įstaigą Vilniaus miesto krepšinio mokyklą prašome iki 2021-12-31 dienos kreiptis į biudžetinės 

įstaigos likvidatorių arba viešosios įstaigos direktorių aukščiau nurodytais kontaktais. 

Su pranešime nurodytais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais galite 

susipažinti www.vmsc.lt. 

 

 

BĮ Vilniaus krepšinio mokyklos                                        Jolanta Lukošienė  

likvidatorė                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vilniaus m. savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Kodas 190010326  
Duomenys kaupiami ir saugomi   

Juridinių asmenų registre 

Birželio 23-osios g. 10 A              

LT-03205 Vilnius  
Tel. (8 5) 233 5300   

Tel.\faks. (8 5) 233 3318 

El. p. info@vilniauskm.lt 

www.vilniauskm. 
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