
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO

MOKYKLOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS
REORGANIZAVIMO

2020 m. liepos 17 d. Nr. V-1086
Vilnius

       Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 dalimi, 2.97
straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir
15  straipsniu,  Lietuvos  Respublikos  profesinio  mokymo  įstatymo  17  straipsnio  21  dalimi  ir
įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 420 „Dėl
sutikimo reorganizuoti  viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą ir Viešąją įstaigą Klaipėdos
laivų statybos ir remonto mokyklą“:       

          1.  R e o r g a n i z u o j u  Viešąją įstaigą Klaipėdos laivų statybos ir remonto
mokyklą ir viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą sujungiant į naują juridinį asmenį -  Jūrinio
sektoriaus darbuotojų rengimo centrą.

2. T v i r t i n u pridedamus:
2.1. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Viešosios įstaigos Klaipėdos

laivų statybos ir remonto mokyklos reorganizavimo sąlygas;
2.2. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatus.
3. Į g a l i o j u:

                     3.1. Laikinai einančią Klaipėdos laivininkų mokyklos direktorės   pareigas Jeleną
Korch:      
                     3.1.1.  per 5 dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos pateikti šį įsakymą Juridinių
asmenų registrui;

3.1.2.  iki  2020 m. rugpjūčio 31 d.  teisės aktų nustatyta  tvarka iš  Juridinių asmenų
registro  išregistruoti   Klaipėdos  laivininkų  mokyklą  ir  atlikti  kitus  veiksmus,  susijusius  su šios
įstaigos išregistravimu;

3.1.3.  iki  2020  m.  rugpjūčio  31  d.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Juridinių  asmenų
registrui  pateikti  Jūrinio  sektoriaus  darbuotojų  rengimo  centro  įstatus  ir  atlikti  kitus  veiksmus,
susijusius su šios įstaigos įregistravimu;

3.2.  Viešosios  įstaigos  Klaipėdos  laivų  statybos  ir  remonto  mokyklos  direktoriaus
pavaduotoją Sigitą Skubutienę per 5 dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos kartu su šiuo įsakymu
pateikti  Viešosios  įstaigos  Klaipėdos laivų  statybos ir  remonto  mokyklos  2020 m. liepos  10 d.
visuotinio dalininko susirinkimo protokolą Juridinių asmenų registrui;

3.3. Laikinai einantį Viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos
direktoriaus pareigas Arvydą Vaitkų iki  2020 m. rugpjūčio 31 d.  teisės aktų nustatyta  tvarka iš
Juridinių asmenų registro išregistruoti Viešąją įstaigą Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą
ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šios įstaigos išregistravimu. 
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            4. S k i r i u laikinai einančią Klaipėdos laivininkų mokyklos direktorės   pareigas
Jeleną Korch laikinai  eiti  Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriaus pareigas iki
konkurso būdu bus paskirtas  Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktorius.

5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
5.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 6 d. įsakymą Nr.

1986 „Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos įstatų patvirtinimo“;
5.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo

Nr. V-1014 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos pertvarkymo“ 2 punktą.  
6. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.2 papunktis, 4 ir 5 punktai įsigalioja 2020 m.

rugsėjo 1 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius
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