2016 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 2016 metais surengė 3 posėdžius: 2016-03-15; 2016-06-02 ir 2016-11-07:
2016-03-15 posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
1. Dėl LAJM 2015 metinės veiklos ataskaitos.
2. Dėl 2015 m. LAJM biudžeto vykdymo ataskaitos.
3. Dėl 2016 m. LAJM biudžeto pristatymo.
4. Dėl LAJM darbuotojų tarnybinių atlyginimų
koeficientų dydžių nustatymo
5. Dėl LAJM direktoriaus darbo užmokesčio nustatyto
2016 m.

6. Dėl LAJM 2016 m. studentų priėmimo skaičių ir
studijų kainų.
7. Dėl KU kreipimosi pratęsti bendrabučio (Karklų g. 5)
valstybės turto patikėjimo sutartį.
8. Informaciniai klausimai.

Protokolo nutarimas
vienbalsiai patvirtinti LAJM 2015 metinę veiklos
ataskaitą
Vienbalsiai patvirtinti 2015 m. LAJM biudžeto
vykdymo ataskaitą
VIENBALSIAI PATVIRTINTI 2016 M. LAJM
BIUDŽETĄ
Vienbalsiai pritarta nuo 2016 m. kovo 1 d. LAJM
darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžiams
- Vienbalsiai patvirtinti LAJM direktoriaus darbo
užmokestį 2016 m.: 4355,04 eurų per mėnesį nuo 2016
m. kovo 1 d.
- Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki vasario 29 d.
įskaitytinai skaičiuoti direktoriaus atlyginimą pagal
senus koeficientus.
vienbalsiai pritarta LAJM 2016 m. studentų priėmimo
skaičiams ir studijų kainoms
Vienbalsiai pritarta Valstybės turto patikėjimo sutarties
dėl bendrabučio (Karklų g. 5) pratęsimui 3 (trejiems )
metams
Vienbalsiai pritarta leisti pradėti LAJM bendrabučio
(Kalvos g. 2) tvoros projektavimo ir įteisinimo
klausimus

2016-06-02 e-posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
1. Dėl Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vedėjos
pareigybės etato panaikinimo ir Tarptautinių ryšių ir
projektų specialistės etato įvedimo, pavaldumą priskiriant
direktoriaus pavaduotojui akademinei veiklai.

Protokolo nutarimas
Vienbalsiai pritarta Tarptautinių ryšių ir projektų
skyriaus vedėjos pareigybės etato panaikinimui ir
Tarptautinių ryšių ir projektų specialistės etato
įvedimui, pavaldumą priskiriant direktoriaus
pavaduotojui akademinei veiklai
Vienbalsiai pritarta LAJM mikroautobuso įsigijimui (9
vietų, iš kurių 8 vietos keleiviams) su padidinta
bagažine už 23-25,000 eurų

2. Dėl LAJM mikroautobuso įsigijimo (9 vietų, iš kurių 8
vietos keleiviams) su padidinta bagažine už 23-25,000
eurų

2016-11-07 e-posėdžio metu priimti šie nutarimai:
Darbotvarkės klausimas
1. Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos
pavadinimo keitimo į Lietuvos jūreivystės akademiją
2. Dėl Lietuvos jūreivystės akademijos statuto
projekto

Protokolo nutarimas
Vienbalsiai pritarta Lietuvos aukštosios jūreivystės
mokyklos pavadinimo keitimui į Lietuvos jūreivystės
akademiją
Vienbalsiai pritarta Lietuvos jūreivystės akademijos
statuto projektui ir jo teikimui LR vyriausybei

Posėdžių protokolų nutarimų pagrindu parengta 10 (dešimt) Lietuvos aukštosios jūreivystės
mokyklos Tarybos pirmininko nutarimų.

Ataskaitą parengė:
Dr. Genutė Kalvaitienė
LAJM Tarybos posėdžių sekretorius

