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2018 m. gegužės     d.   Nr.         

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 ir 15 

punktais, 5 dalimi, 8 dalimi, 11 straipsnio 1 dalimi, 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 7 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1200 „Dėl Turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių 19.7, 19.13–19.15 papunkčiais bei atsižvelgdamas į 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 1-1599 „Dėl 

biudžetinės įstaigos Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro likvidavimo ir viešosios įstaigos 

„Trakų Vokės dvaro sodyba“ steigimo“: 

t v i r t i n u  šiuos pridedamus dokumentus: 

1. Viešosios įstaigos „Trakų Vokės dvaro sodyba“ (juridinio asmens kodas 303218377, 

buveinė Žaliojoje a. 2A, Vilniuje) 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais balanse fiksuotais 

pagrindiniais rodikliais: 

1.1. turtas – 242789 Eur: ilgalaikis – 236633 Eur, trumpalaikis – 6156 Eur;  

1.2. nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai – 242789 Eur (nuosavas kapitalas 

(nuostolis) – 8813 Eur: kapitalas – 29 Eur, veiklos rezultatas (nuostolis) – 8842 Eur (2017 m. 

grynasis veiklos rezultatas – 3300 Eur); ilgalaikiai įsipareigojimai – 0 Eur, trumpalaikiai 

įsipareigojimai – 12499 Eur). 

2. Viešosios įstaigos „Trakų Vokės dvaro sodyba“ 2017 metų veiklos ataskaitą. 
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