LAJM TARYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS
2018 m. kovo 23 d.
Klaipėda
BENDROJI DALIS
1. Vadovaujantis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau – LAJM) statutu
(patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 856) 2012 m. išrinkta
5 metų kadencijai 11-os narių LAJM Taryba:
Tarybos pirmininkas – Jonas Nazarovas, AB DFDS Seaways generalinis direktorius,
Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos narys.
Nariai:
Gintautas Kutka
Vytautas Kaunas

– Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius;
– AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija
(KLASCO) komercijos direktorius;
– UAB „Klaipėdos Translit“ direktorius;
Karolis Ruzgaila
– Flotilės admirolas;
Kęstutis Macijauskas
– LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
dr. Jelena Belova
– LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas;
dr. Saulius Lileikis
– LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
dr. Inga Bartusevičenė
– LAJM Laivų energetikos katedros lektorius;
Eugenijus Žagaras
– LAJM Jūrininkų mokymo centro vedėjas;
Artūras Virkėtis
– LAJM Studentų atstovybės narė (nuo 2017-04-14).
Jogailė Žiliūtė
Tarybos kadencija baigėsi 2017 m. lapkričio 12 d.
2. Vadovaujantis 2016 m. birželio 29 d. priimtu Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų
įstatymu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555) LAJM Akademinės tarybos 2017 m. spalio 12 d. nutarimu
Nr. ATN-22 ir 2017 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. ATN-23 paskelbta nauja 9-ų narių LAJM Tarybos
sudėtis. 2017-12-13 Tarybos posėdyje 5 metų kadencijai išrinktas LAJM Tarybos pirmininkas –
Vytautas Lygnugaris. Tarybos sudėtis:
Tarybos pirmininkas – Vytautas Lygnugaris, AB Limarko laivininkystės kompanija
generalinis direktorius, Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas.
Nariai:
– AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) komercijos
Vytautas Kaunas
direktorius;
– AB DFDS Seaways generalinis direktorius, Lietuvos laivų
Jonas Nazarovas
savininkų asociacijos valdybos narys;
–
UAB Klaipėdos konteinerių terminalo generalinis direktorius;
Vaidotas Šileika
Sigita Dobrovolskienė – LAJM Studijų skyriaus vedėja;
– LAJM Navigacijos katedros vedėjas, docentas;
dr. Vytautas Dubra
– LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas;
dr. Saulius Lileikis
– LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorė;
Elena Valionienė
– LAJM Studentų atstovybės narė.
Jogailė Žiliūtė

LAJM TARYBOS POSĖDŽIAI IR NUTARIMAI
LAJM taryba 2017 metais surengė 5 posėdžius, iš kurių 1 posėdis naujai išrinktos Tarybos
sudėtimi.

2017-01-30 e-posėdžio darbotvarkė ir priimti nutarimai:
Eil.
Nr.

Darbotvarkės klausimas

Protokolo nutarimas

1.

Dėl Lietuvos jūreivystės akademijos
statuto projekto pritarimo

Vienbalsiai pritarta Lietuvos jūreivystės akademijos statuto projektui
ir jo teikimui LR Vyriausybei (9 balsai)

2017-02-14 posėdžio darbotvarkė ir priimti nutarimai:
Eil.
Nr.

Darbotvarkės klausimas

Protokolo nutarimas

1.

Dėl LAJM 2016 metinės veiklos
ataskaitos

Vienbalsiai (8 balsai) patvirtinti LAJM metinės veiklos 2016 m.
ataskaitą

2.

Dėl 2016 m. LAJM biudžeto vykdymo
ataskaitos

Vienbalsiai (8 balsai) patvirtinti 2016 M. LAJM biudžeto vykdymo
ataskaitą

3.

Dėl 2017
pristatymo.

Vienbalsiai (8 balsai) patvirtinti LAJM 2017 m. biudžetą.
Vienbalsiai (8 balsai) patvirtinti padidintus koeficientus 2 BMA

4.

Dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų
mokyklų tinklo optimizavimo

Pavesti direktoriui V. Senčilai parengti siūlymą su LAJM ir KLM
jungimosi scenarijumi iki pateiktį jį Švietimo ir mokslo ministerijai
iki 2017 m. vasario 20 d.

5.

Dėl LAJM organizacinės valdymo
struktūros pakeitimų

Vienbalsiai (8 balsai) patvirtinti LAJM organizacinės veiklos
struktūrą su siūlomais pakeitimais

Dėl LAJM
direktoriaus
darbo
užmokesčio nustatymo 2017 m.

-Vienbalsiai patvirtinti LAJM direktoriaus darbo užmokestį (koef.
40,6) su priemoka 2017 m.: 4165,36 eurų per mėnesį nuo 2016 m.
vasario 1 d.
-Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. įskaitytinai skaičiuoti
direktoriaus atlyginimą pagal 2016 m. patvirtintą koeficientą ir
priemoką

6.

m.

LAJM

biudžeto

2017-04-10 e-posėdžio darbotvarkė ir priimti nutarimai:
Eil.
Nr.

Darbotvarkės klausimas

Protokolo nutarimas

1.

Dėl LAJM 2017 m. studentų priėmimo
skaičių ir studijų kainų

Vienbalsiai (8 balsai) pritarta 2017 m. studentų priėmimo skaičiui ir
studijų kainoms

2.

Dėl registravimo įmokos dydžio (35
eurų)
nustatymo
kviečiamiems
studijuoti 2017 m. į LAJM

Vienbalsiai (8 balsai) pritarta 35 eurų (trisdešimt penki) registravimo
įmokai 2017 m. pasirašant studijų sutartis su kviečiamaisiais studijuoti
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 1 kurse arba teikiant
prašymą studijuoti aukštesniuose LAJM kursuose

3.

Dėl LAJM Tarybos 2016 m. metinės
veiklos atskaitos

Vienbalsiai (8 balsai) pritarta LAJM tarybos 2016 m. metinės veiklos
atskaitai

2017-11-10 posėdžio darbotvarkė ir priimti nutarimai:
Eil.
Nr.
1.

2.

Darbotvarkės klausimas
Dėl LAJM darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo 2 priedo „Tarnybinių
atlyginimų koeficientų dydžiai“ sąrašo
pakeitimo tvirtinimo
Dėl direktoriaus teikiamos kandidatūros
direktoriaus pavaduotojo akademinei
veiklai pareigoms užimti pritarimo

Protokolo nutarimas
Patvirtinti LAJM darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
2 priedo „Tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžiai“ sąrašo
pakeitimą
Pritarti teikiamai Rimos Mickienės kandidatūrai direktoriaus
pavaduotojo akademinei veiklai pareigoms užimti

3.

Dėl Lietuvos aukštojo mokslo reformos

Pritarta palaikyti Taikomojo mokslo universiteto Klaipėdoje
kūrimą iš veikiančių aukštųjų mokyklų Klaipėdoje

4.

Dėl LAJM tarybos šios kadencijos
metinės veiklos ataskaitos už 2017 metus

Patvirtinti LAJM tarybos šios kadencijos metinės veiklos
ataskaitą už 2017 metus

5.

Dėl LAJM tarybos nario ženklo ir taisyklių
patvirtinimo

Patvirtintos LAJM tarybos nario ženklo taisyklės ir ženklas

Visų iki 2017-11-12 vykusių posėdžių protokolų pagrindu buvo parengti 6 (šeši) Lietuvos
aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos pirmininko nutarimai.
2017-12-13 vyko pirmasis naujai išrinktos Tarybos posėdis.
2017-12-13 posėdžio darbotvarkė ir priimti nutarimai:
Eil.
Nr.

Darbotvarkės klausimas

Protokolo nutarimas

1.

Supažindinimas su Tarybos rinkimų
rezultatais

Pritarti Tarybos sudėčiai

2.

Tarybos narių įsipareigojimo pasirašymas

Pasirašyti 9 Tarybos narių įsipareigojimai

3.

LAJM Tarybos pirmininko rinkimai

LAJM Tarybos pirmininku išrinktas AB Limarko laivininkystės
kompanija generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris

4.

Susipažinimas su LAJM aktualijomis
aukštojo mokslo reformos kontekste

Pritarti išklausytai informacijai

LAJM Tarybos pirmininkas

Parengė
LAJM Tarybos sekretorė
Daina Valančauskienė

Vytautas Lygnugaris

