2015 M. LAJM TARYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
LAJM Tarybos sudėtis
Tarybos pirmininkas - Jonas NAZAROVAS, AB DFDS Seaways generalinis direktorius, Lietuvos laivų
savininkų asociacijos prezidentas.
Nariai:
Gintautas KUTKA - Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius;
Vytautas KAUNAS - AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) komercijos direktorius;
Karolis RUZGAILA - UAB „Klaipėdos Translit“ direktorius;
Kęstutis MACIJAUSKAS;
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.
Tarybos posėdžių dokumentus ruošia dr. Genutė Kalvaitienė.

LAJM tarybos posėdžiai ir nutarimai:
LAJM taryba 2015 metais surengė 4 posėdžius: 2015-01-09; 2015-03-19; 2015-10-29 ir 2015-12-01:
2015-01-09 posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
1. Dėl LAJM strateginio veiklos 2015-2019 m. plano
patvirtinimo.

Protokolo nutarimas
Vienbalsiai
tvirtinti
Lietuvos
aukštosios
jūreivystės mokyklos strateginį veiklos planą 20152019 m.
Vienbalsiai tvirtinti patikslintą lajm viziją ir misiją.

2. Dėl LAM turto perdavimo.

- Tarybos nariai bendru sutarimu pritaria kirpyklos
patalpų, esančių Mogiliovo g. 5 , Klaipėdoje perdavimui
Turto fondui.
- Tarybos nariai vienbalsiai pritaria skulptūros
Undinėlė perdavimui Klaipėdos miesto savivaldybei,
kurios vertė 60.000 Lt (paliekant LAJM autorines teises
į kūrinį).
- Vienbalsiai pritarta direktoriaus atlyginimo dydžiui
su priedais 4315,8 €.

2015-03-19 posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
1. Dėl LAJM 2014 metinės veiklos ataskaitos.
2. Dėl 2014 m. LAJM biudžeto vykdymo ataskaitos.

Protokolo nutarimas
Vienbalsiai patvirtinama LAJM 2014 m. veiklos
ataskaita.
Vienbalsiai pritarta 2014 m. LAJM biudžeto vykdymo
ataskaitai.

3. Dėl 2015 m. LAJM biudžeto pristatymo.

Vienbalsiai pritarta
pristatymui.

2015

m.

LAJM
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4. Dėl LAJM 2015 m. studentų priėmimo skaičiaus ir
studijų kainos tvirtinimo.

Vienbalsiai pritarta studijų kainoms ir priėmimo
skaičiams.

2015-10-29 e-posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
Dėl LAJM direktoriaus pavaduotojo akademinei
veiklai pareigoms užimti atrankos ir vertinimo tvarkos

Protokolo nutarimas
Vienbalsiai patvirtintas LAJM direktoriaus pavaduotojo
akademinei veiklai pareigoms užimti atrankos ir vertinimo
tvarkos aprašas.

aprašo tvirtinimo

2015-12-01 posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
1. Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito
skyriaus LAJM veiklos ir finansinio audito ataskaitos
2. Dėl LAJM organizacinės valdymo struktūros
pakeitimų patvirtinimo

Protokolo nutarimas
Bendru nutarimu pritarti išklausytai informacijai ir audito
rekomendacijų įgyvendinimo planui

3. Dėl LAJM darbo ir vidaus tvarkos taisyklių
patvirtinimo
4. Dėl įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų
programos įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo
5. Dėl LAJM Tarybos darbo reglamento patvirtinimo
6. Dėl LAJM Tarybos 2014 m. Metinės veiklos
ataskaitos
7. Dėl direktoriaus teikiamos kandidatūros
direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai
pareigoms užimti pritarimo
8. Dėl LAJM veiklos aktualijų

Patvirtinti vienbalsiai LAJM darbo ir vidaus taisykles

Patvirtinti

vienbalsiai

LAJM

organizacinę

valdymo

struktūrą

Patvirtinti vienbalsiai įmokų, tiesiogiai nesusijusių su
studijų programos įgyvendinimu, dydžius
Patvirtinti vienbalsiai LAJM tarybos reglamentą
Vienbalsiai pritarta LAJM tarybos 2014 m. Metinei veiklos
ataskaitai
Vienbalsiai pritarta Aidos Norvilienės kandidatūrai
direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai pareigoms
užimti
Pritarta išklausytai informacijai

Posėdžių protokolų nutarimų pagrindu parengta 6 (šeši) Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos
Tarybos pirmininko nutarimai.

Ataskaitą parengė:
Dr. Genutė Kalvaitienė
LAJM Tarybos posėdžių sekretorius

