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ĮSAKYMAS 

DĖL VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOSIR VERSLO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO 

 

2021 m. liepos 23 d. Nr. V-1357 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 

dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 15 

straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimą 

Nr. 294 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą“: 

1. R eo r g a n i z u o j u viešąją įstaigą Veisiejųtechnologijos ir verslo mokyklą  jungimo 

būdu – prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančiosviešosios įstaigos Profesinio mokymo cento 

„Žirmūnai“.  

2. T v i r t i n u pridedamus: 

2.1. Viešosios įstaigos Veisiejų  technologijos ir verslo mokyklos reorganizavimo sąlygas; 

2.2.Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ įstatus. 

3. Į g a l i o j u: 

3.1. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktorių Saulių Zybartą: 

3.1.1.per 5 dienas nuo šio įsakymo priėmimo  dienos pateikti šį įsakymą Juridinių asmenų 

registrui;  

3.1.2. ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateikti Juridinių asmenų registrui Profesinio 

mokymo centro „Žirmūnai“ įstatus; 

3.2. Veisiejųtechnologijos ir verslo mokyklos direktorę Laimutę Vaitiekūnienę: 

3.2.1. per 5 dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos pateikti šį įsakymą Juridinių asmenų 

registrui;  

3.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Juridinių asmenų registrą, kad iki 2021 m. 

rugpjūčio 31 d. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla būtų išregistruota iš Juridinių asmenų 

registro, ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šios įstaigos išregistravimu.  

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios: 

4.1.Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. 

įsakymą Nr. V-936 „Dėl Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ įstatų patvirtinimo“; 

4.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 

V-898 „Dėl Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos įstatų patvirtinimo“. 

5. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.2 papunktis ir 4 punktas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 

dieną.  

 

   

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė 

 


