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ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 
 

VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

 

2022-07-05  Nr. (1.25.)-V15-004 

Alytus 

 

 

 Susirinkimas įvyko 2022 m. liepos 5 d. 8.30 val. 

 Susirinkimo pirmininkas – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (toliau – 

LINPRA) direktorius dalininkas Darius Lasionis. 

 Susirinkimo sekretorė – Alytaus profesinio rengimo centro sekretorė Rima 

Jarmalavičiūtė. 

Dalyvavo –  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dalininko 

2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. G-73 įgaliota atstovė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos 

departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Tarasevičienė, 

LINPRA direktorius dalininkas Darius Lasionis. 

Be balso teisės – Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Įstaigos) direktorius 

Vytautas Zubras. 

 DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Varėnos technologijos ir verslo mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo  

sąlygų patvirtinimo. 

2. Dėl Alytaus profesinio rengimo centro įstatų patvirtinimo. 

3. Dėl Alytaus profesinio rengimo centro įstatų pasirašomo asmens įgaliojimo. 

4. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Varėnos technologijos ir verslo mokyklos reorganizavimas ir  

reorganizavimo sąlygos.  

Įstaigos direktorius Vytautas Zubras pristatė Varėnos technologijos ir verslo mokyklos 

reorganizavimo sąlygas. 

 NUTARTA. Reorganizuoti Varėnos technologijos ir verslo mokyklos jungimo būdu – 

prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio Centro ir patvirtinti Varėnos technologijos ir verslo 

mokyklos reorganizavimo sąlygas ir jų priedus. 

 BALSAVO: „už“ – 2 (vienbalsiai). 

2. SVARSTYTA. Alytaus profesinio rengimo centro įstatai (pranešimas pridedamas,  

2 priedas).  

Įstaigos direktorius Vytautas Zubras pristatė Alytaus profesinio rengimo centro įstatus. 

NUTARTA. Patvirtinti Alytaus profesinio rengimo centro įstatus. 

BALSAVO: „už“ – 2 (vienbalsiai). 

3. SVARSTYTA. Alytaus profesinio rengimo centro įstatų pasirašomo asmens  

įgaliojimas. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dalininko 2022 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. G-73 įgaliota atstovė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Tarasevičienė pasiūlė įgalioti 

įstatus pasirašyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dalininko įgaliotą atstovę, 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyresniąją specialistę Danutę Tarasevičienę. 

NUTARTA. Įgalioti įstatus pasirašyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos dalininko įgaliotą atstovę, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos analizės skyriaus vyresniąją specialistę Danutę Tarasevičienę. 
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 BALSAVO: „už“ – 2 (vienbalsiai). 

4. SVARSTYTA. Alytaus profesinio rengimo centro įstatų užregistravimas. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dalininko 2022 m. birželio  

28 d. įsakymu Nr. G-73 įgaliota atstovė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Tarasevičienė pasiūlė įgalioti 

Centro direktorių atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su 

pakeistų Centro įstatų užregistravimu Juridinių asmenų registre. 

  

Susirinkimo pirmininkas                 Darius Lasionis  

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  

ministerijos įgaliota atstovė,  

Dalininkė                  Danutė Tarasevičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                 Rima Jarmalavičiūtė              


