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1. SVARSTYTA: Dėl LAJM strateginės veiklos plano 2014-2019 m.svarstymo.
Pranešėjas V.Senčila informavo, kad darbo grupės parengtame LAJM strateginės veiklos plane
2015-2019 m. pateikiami strateginės veiklos plano sudarymo principai bei strateginės veiklos plano
sritys, tikslai, uždaviniai ir rezultatai.
Strateginės veiklos planas parengtas remiantis LAJM statutu (Žin., 2008, Nr. 130-4982), LAJM
aplinkos ir SSGG analize, atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintą Strateginio planavimo metodiką
(Žin., 2007, Nr. 23-879) bei kitus Lietuvos ir tarptautinius dokumentus (Bolonijos deklaracija, Lisabonos
strategija, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės, Valstybinė švietimo 20132022 metų strategija ir kt.).
Išskiriamos strateginės veiklos sritys:
1. Strateginės veiklos sritis: Studijos ir mokymasis visą gyvenimą.
2. Strateginės veiklos sritis: Mokslo taikomoji veikla, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas.
3. Strateginės veiklos sritis: Poveikis regionų ir visos šalies raidai, Lietuvos kaip jūrų valstybės
idėjos skleidimas.
4. Strateginės veiklos sritis: Mokyklos valdymo sąrangos tobulinimas, kokybės vadybos sistemos
plėtra.
Siekiant rezultatų Šiose srityse yra nustatyti tikslai:
1.1 strateginės veiklos tikslas: Sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę
kvalifikaciją, atitinkančią laivybos bei uostų, Lietuvos ūkio bei mokslo reikmes ir naujausių technologijų
lygį, Lietuvos teisės aktų ir tarptautinių konvencijų jūrinėms profesijoms keliamus reikalavimus.
1.2 strateginės veiklos tikslas: Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus, sudaryti sąlygas
tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos
tobulinimą ir perkvalifikavimą.
1.3 strateginės veiklos tikslas: Ugdyti švietimui ir kultūrai imlius specialistus, gebančius dirbti
sparčios technologijų kaitos sąlygomis, socializuotis įvairiose visuomenės srityse, integruotis į
tarptautinę bendriją.
1.4 strateginės veiklos tikslas: Kurti modernią, šiuolaikinę studijų bazę, atitinkančią Lietuvos ir
tarptautinių teisės aktų jūrinėms ir uosto profesijoms keliamus reikalavimus, plėtoti laivybai, uostui bei
regionui naudingas naujas technologijas.
2.1 strateginės veiklos tikslas: Plėtoti Lietuvos jūrų transportui ir Klaipėdos regionui reikalingą
taikomąją mokslinę veiklą ir tyrimus, konsultuoti savivaldybių institucijas, ūkio subjektus ir asmenis.
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2.2 strateginės veiklos tikslas: Tobulinti dėstytojų kvalifikaciją.
3.1 strateginės veiklos tikslas: Skleisti Lietuvos kaip jūrų valstybės idėją, siekti ją įgyvendinti, tarp
jaunimo propaguoti jūrines specialybes.
3.2 strateginės veiklos tikslas: Dalyvauti tarptautinėse, šalies ir regiono ekonominės, socialinės,
edukacinės ir kultūrinės plėtros programose.
4.1 strateginės veiklos tikslas. Tobulinti mokyklos valdymo sąrangą, užtikrinti kokybės vadybos
sistemos veiksmingumą.
Kiekvienam tikslui pasiekti yra nustatyti uždaviniai ir pateikiami išmatuojami šių uždavinių
įvykdymo rezultatai.
Posėdžio dalyviai pastabų nepateikė. R.Mickienė siūlo balsuoti ir pritarti LAJM strateginės veiklos
planui 2015-2019 m.. Balsuojant vienbalsiai, 13 balsų, pritarta LAJM LAJM strateginės veiklos planui
2015-2019 m.
NUTARTA: pritarti LAJM strateginės veiklos planui 2015-2019 m.
2. SVARSTYTA: Dėl LAJM nenaudojamų patalpų perdavimo svarstymo.
R.Mickienė nurodė, kad remiantis LAJM Statuto 37.11 str. AT svarsto ir teikia siūlymus Tarybai
dėl LAJM nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos.
Pranešėjas R.Vaičys informavo, kad LAJM disponuoja turtu - 55,82 m2 bendro ploto
negyvenamosiomis patalpomis (buvusia kirpykla), esančiomis Mogiliovo g. 5. R.Vaičys siūlo posėdžio
dalyviams apsvarstyti šių patalpų reikalingumą LAJM.
L.Paulauskienė teigė, kad patalpos LAJM nereikalingos, nes niekaip nesusijusios ir negali būti
naudojamos studijų procesui. V.Virkėtis teigė, kad patalpos nereikalingos ir dėl to, kad yra nepritaikytos
gyventi, todėl jų negalima panaudoti studentų, pvz., turinčių vaikų, apgyvendinimui. V.Borovichinas
teigė, kad patalpos yra itin nutolusios nuo LAJM, todėl jas sudėtinga pritaikyti LAJM reikmėms.
V.Senčila teigė, kad patalpos aukštajai jūreivystės mokyklai yra nereikalingos ir pagal patalpų
priklausomybę jas galima perduoti tik LR Švietimo ir mokslo ministerijai. Posėdžio dalyviai daugiau
pastabų nepateikė. V.Senčila siūlo pritarti negyvenamų ir nenaudojamų patalpų perdavimui ŠMM.
R.Mickienė siūlo balsuoti ir pritarti negyvenamų patalpų, 55,82 m2 bendro ploto (buvusi kirpykla),
esančių Mogiliovo g. 5, Klaipėdoje, perdavimui ŠMM vadovaujantis nustatytomis procedūromis.
Balsuojant vienbalsiai, 13 balsų, pritarta pasiūlymui.
NUTARTA: pritarti negyvenamų patalpų, 55,82 m2 bendro ploto (buvusi kirpykla), esančių
Mogiliovo g. 5, Klaipėdoje, perdavimui LR Švietimo ir mokslo ministerijai vadovaujantis nustatytomis
procedūromis.
3. SVARSTYTA: Dėl LAJM stipendijų skyrimo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja S.Dobrovolskienė pristatė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos stipendijų skyrimo
nuostatus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 75 str., (Žin., 2009,
Nr. 54-2140), įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.
Pagrindiniai pakeitimai yra šie:
1. Metinį stipendijų fondą sudaro pagrindinė skatinamųjų stipendijų dalis: 2,5 BSI (bazinė
socialinė išmoka) x vidutinio valstybės finansuojamų vietų studentų skaičiaus ir papildoma tikslinių
skatinamųjų stipendijų dalis: 2,88 BSI x vidutinio Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių
eksploatavimo studijų programos valstybės finansuojamų vietų studentų skaičiaus.
3. Studentams gali būti mokamos socialinės ir skatinamosios stipendijos.
5. Skatinamosios stipendijos skirstomos pasibaigus semestrui ir skiriamos vienam semestrui
pagal praėjusios sesijos rezultatus.
6.2. Bazinė stipendija– 1 BSI skiriama pažangiems studentams katedrų vedėjų teikimu:
6.2.1. Iki 55 proc. Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų
programų studentams, esant pakankamam stipendijų fondui;
6.2.2. Iki 20 proc. Uosto ir laivybos valdymo ir Uosto ir laivybos įmonių finansų studijų
programų studentams, esant pakankamam stipendijų fondui;
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6.5. Studentams, kuriems stipendijų skirstymo metu yra pratęsta sesija, stipendijos skyrimas
atidedamas iki sesijos pratęsimo pabaigos. Jei po sesijos pratęsimo studentas pagal savo studijų
rezultatus gali gauti stipendiją, jam stipendija yra išmokama už laikotarpį, per kurį ji nebuvo mokėta.
12.1. Už gerą seniūnų pareigų vykdymą - 0,5 BSI į mėnesį priemoka;
12.2. Už gerą studentų atstovybės prezidento pareigų vykdymą – 1 BSI į mėnesį priemoka.
Posėdžio dalyviai pastabų nepateikė. R.Mickienė siūlo balsuoti ir patvirtinti LAJM stipendijų
skyrimo nuostatų naują redakciją. Balsuojant vienbalsiai, 13 balsų, pritarta pasiūlymui.
NUTARTA: patvirtinti LAJM stipendijų skyrimo nuostatų naują redakciją.
4. SVARSTYTA: LAJM tarybos naujo nario,skiriamo LAJM SA, patvirtinimas.
Pranešėja R.Mickienė supažindino su LAJM SA neeilinės konferencijos 2014-10-30 protokolo
Nr. 5P-15 nutarimu dėl Agnės Povilaitės išrinkimo į LAJM tarybą atstovauti LAJM SA.
R.Mickienė siūlo balsuoti ir patvirtinti naują LAJM Tarybos narę Agnę Povilaitę. Balsuojant
vienbalsiai, 13 balsų, pritarta pasiūlymui.
NUTARTA: patvirtinti LAJM SA skirtą narę Agnę Povilaitę LAJM tarybos nare.
Pirmininkė

Rima Mickienė

Sekretorė

Indrė Venslauskaitė
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