2014 M. LAJM TARYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
LAJM tarybos sudėtis
Tarybos pirmininkas - Jonas NAZAROVAS, AB DFDS Seaways generalinis direktorius, Lietuvos laivų
savininkų asociacijos prezidentas.
Nariai:
Kęstutis MACIJAUSKAS - admirolas;
Gintautas KUTKA - Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius;
Vytautas KAUNAS - AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) komercijos direktorius;
Karolis RUZGAILA - UAB „ Klaipėdos Translit“ direktorius;
dr.Jelena BELOVA - LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
dr. Saulius LILEIKIS - LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas;
dr. Inga BARTUSEVIČENĖ - LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
Eugenijus ŽAGARAS - Laivų energetikos katedros lektorius;
Artūras VIRKĖTIS - Jūrininkų mokymo centro vedėjas:
Agnė POVILAITĖ - LAJM Studentų atstovybės narė.

LAJM tarybos posėdžiai ir nutarimai
LAJM taryba 2014 m. surengė 3 posėdžius: 2014-03-13; 2014-04-18 ir 2014-09-18.
2014-03-13 posėdžio metu buvo priimti šie nutarimai:
 pritarta 2013 m. LAJM veiklos metinei ataskaitai;
 patvirtinta 2013 m. LAJM metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita;
 pritarta 2014 m. LAJM metinei pajamų sąmatai;
 patvirtinti LAJM siūlomi studentų skaičiai 2014 m. ir studijų kainos;
 pritarta LAJM 2009-2014 m. strateginio plano įgyvendinimo apžvalgai;
 patvirtintas viešojo konkurso LAJM direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos
aprašas;
 patvirtinta LAJM direktoriaus rinkimų data: 2014-04-18 10 val.;
 patvirtintas direktoriaus mėnesinis darbo užmokestis 2014 metams;
2014-04-18 posėdžio metu buvo priimti šie nutarimai:
 Patvirtintas vienbalsiai išrinktas ir paskirtas LAJM direktorius prof.dr. Viktoras Senčila;
 bendru sutarimu pritarta Karjeros centro ir Studijų skyriaus vedėjų atlyginimo koeficientų
prilyginimui iki katedros vedėjo, lektoriaus koeficiento - 18,5;
2014-09-18 posėdžio metu buvo priimti šie nutarimai:
 vienbalsiai pritarta LAJM organizacinės valdymo struktūros funkcijų perskirstymui ir
pakeitimams;
 pritarta direktoriaus pavaduotojų pareigybių kvalifikaciniams reikalavimams;
 tarybos nariai pritarė direktoriaus siūlomoms I.Bartusevičienės, direktoriaus pavaduotojos
akademinei veiklai ir R.Vaičiaus, direktoriaus infrastruktūrai kandidatūroms;



patvirtintas LAJM darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas;
patvirtinti nauji koeficientai, kurie taikyti nuo 2014 m. rugsėjo mėn. išskyrus direktoriaus
pareigybei. Direktoriaus pareigybei koeficientą taikyti nuo 2015 m. sausio mėn.

