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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. balandžio 14 

d. 

sprendimu Nr. T2-59 

 

 

PINIGINIŲ PREMIJŲ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  STUDENTAMS UŽ MIESTUI 

AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pinigines premijas (toliau – Premijos) Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) 

studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus įsteigė Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Universiteto 

2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109 ir Savivaldybės administracijos ir 

Universiteto bendradarbiavimo plano, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. 

gegužės 6 d. įsakymu Nr. AD1-1418, 4 punktu.  

2. Premijų skyrimą reglamentuoja šie Piniginių premijų Klaipėdos universiteto studentams už 

miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai). 

 

II SKYRIUS  

DARBŲ ATRANKA IR PATEIKIMAS 

 

 3. Pirminė darbų atranka vyksta Universitete pagal jo nustatytą tvarką.  

3. Savivaldybė apie konkursą paskelbia iki einamųjų metų gegužės 31 d. Pirminė darbų 

atranka vyksta Universitete. Studentai kreipiasi į savo studijų padalinio dekanatą (iki birželio 

14 d.);   

4. Atrinkti darbai vertinimui premijoms gauti pateikiami per 10 darbo dienų nuo sąrašo iš 

Universiteto gavimo Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno 

langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, Klaipėda) kiekvienais metais nuo birželio 15 d. iki  

liepos 16 d.  

5. Vertinimui kasmet gali būti pateikta ne daugiau kaip 20 studentų baigiamųjų darbų iš 

įvairių mokslų studijų sričių (biomedicinos, fizinių, humanitarinių, menų, socialinių ir technologijos 

ir kt.), pridedant rašytinius vertinimus, kuriuose turi atsispindėti darbo novatoriškumas, aktualumas 

miestui ir galimybė jį pritaikyti praktiškai. 

6. Darbai su vadovo atsiliepimu ir recenzijomis pateikiami 2 egzemplioriais: 1 popierinis, 

pasirašytas autoriaus, 1– elektroninėje laikmenoje PDF formatu originalo spalva. 

7. Vertinimui pateiktame darbe nurodomas autoriaus vardas, pavardė, kontaktai (deklaruota 

gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninis paštas).  

 

III SKYRIUS  

DARBŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS 

           8. Pateiktus darbus vertina darbų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kuriai vadovauja 

Savivaldybės meras. 

9. Komisija sudaroma Savivaldybės mero potvarkiu iki ketverių metų. Komisiją sudaro 7 

nariai, iš jų 3 –Savivaldybės administracijos darbuotojai (iš jų 2 – valstybės tarnautojai, 1 – politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo), 3 – Universiteto atstovai ir Komisijos pirmininkas.  

10. Komisijos narys, nepasibaigus kadencijai, gali būti atšauktas Savivaldybės mero teikimu.  
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IV SKYRIUS  

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

11. Komisijos darbą organizuoja Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 

koordinatorius, kuris ruošia posėdžių darbotvarkes. 

12. Komisija kasmet vertina Universiteto pateiktus darbus, priima sprendimą dėl premijų 

skyrimo ir per 5 darbo dienas apie tai informuoja atsakingus Universiteto Studijų skyriaus 

asmenis. 

13. Komisijos sprendimu kasmet gali būti skiriamos 5 premijos autoriams už darbus, kurie 

yra pripažįstami aktualiais ir (ar) reikšmingais miestui bei turinčiais pritaikomąjį pobūdį.  

14. Jeigu premijuoti nusprendžiama darbą, kurį parengė autorių grupė, tai premija skiriama 

lygiomis dalimis kiekvienam iš autorių. 

15. Apie premijuotus darbus bei jų autorius (autorių grupę) viešai skelbiama Savivaldybės 

interneto svetainėje www.klaipeda.lt.  

16. Komisija į posėdžius gali kviesti darbų autorius.  

17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. 

Sprendimai priimami posėdyje balsuojant. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia 

Komisijos pirmininko balsas.  

18. Komisijos sprendimai įforminami  posėdžio protokolais. 

19. Komisijos sekretoriumi kiekvieno posėdžio metu yra paskiriamas vienas iš valstybės 

tarnautojų, deleguotų į Komisiją. 

 

V SKYRIUS  

PREMIJOS SKYRIMO SĄLYGOS IR ĮTEIKIMAS 

 

20. Sprendimą dėl premijos skyrimo įsakymu įteisina Savivaldybės administracijos 

direktorius.  

21. Savivaldybės administracijos direktorius su premijuotų darbų autoriais pasirašo sutartis, 

kuriose apibrėžiamos autorių turtinės teisės. 

22. Vienos premijos dydis yra 578,40 600 Eur, įskaitant mokesčius. 

23. Premija darbų autoriui pervedama į asmeninę sąskaitą banke per 10 darbo dienų nuo 

įsakymo skirti premiją paskelbimo ir autoriaus asmeninės sąskaitos banke rekvizitų pateikimo dienos. 

24. Premijuotų darbų autoriai pagerbiami Universiteto bendruomenės iškilmingų renginių 

metu. 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Už neteisėtą kitų autorių darbų panaudojimą, plagijavimą, kompiliavimą ir kitą neteisėtą 

veiką premijai skirti pateiktuose baigiamuosiuose darbuose atsakoma įstatymų nustatyta tvarka.  

 

_____________________________ 
 



2 priedas







KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KLAIPEDOS UNIVERSITETO STUDENTV DARBU VERTINIMO KOMISIJOSposooZro pnotoxolrs

2016- xr iranr_ 9/

Posedis ivyko 2016 m rugpjDdio 22 d. (15 30 _ 17.00)
PosedZio pirmininkas Vytautas Grubliauskas, [laipedos miesto savivaldybes meras
PosedZio sekretore Indre Buteniene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijosStrateginio planavimo skyriaus vedej a
Dalyvavo: Vytautas Grubliauskas, Indre But$niene, Rita Jankauskiene, Nijole Lau1ikjene,Aida Norviliene, Dalia Marija Standiene, Erida Manttllova 

-

DARBOTVARKE:
1. Del piniginiq premijq

pritaikomuosius darbus 2016 m.
2 Kitiklausimai.

skyrimo Klaipedos riniversiteto studentams uZ miestui aktualius ir

l. SVARSTYTA Del piniginiq premijq sklrrimo Klaipedos universiteto studentams uZmiestui aktualius ir pritaikornuosius darbui 2016 m. 1,

Kalbejo V Grubliausl<as.

\ \J 1Att l A.

l. AtsiZvelgiant I I priede pateikt4 suvesting jr vadovaujantis Piniginiq premijq Klaipedos
teto studentams uZ miestui aktualius ir pritaikdmuosius darbr s skvrimo nuostatrr narrzirrinrrruniversiteto studentams uZ miestui aktualius ir pritaikdmuosius darbr s skyrimo nuostatq, patvirtintq

NUTARTA

Klaipedos miesto tarybos sprendrmu Nr T2-59, punk
premijas Siems Klaipedos universiteto studentams uZ r

ris 12,

iestui
18,22,2016 metais skirti 5 pinigine

Lktualius ir pritaikomuosius darbus:

Eil
Nr

Premijos gavejo vardas, pavarde,
fakultetas, katedra Ba 3iamojo darbo pavadinimas Premijos

suma, Eur

I

Dovile Vaidiulyte,
Humanitariniq mokslq fakultetas,
Filosofijos ir kultDrologiios katedra

Magisf ro baigiamasi s darbas
,,Mongnrentalioj i skulptDra ir jos
erdvinp kompozici j a Kl aipedoie"

578.40

2

Eimante Sakalin€,
Socialiniq mokslq fakultetas,
Vie5ojo administravirno ir teises katedra

Bakala

,,Jaunir
organi;
KIaipe
patirtie

uro baigiamasis darbas
no nevyriausybiniq
racijq bendradarbiavimo su
Jos rniesto savivaldybe
s analize"

578,40

Deimantas Spudys,
JDros technologr;q ir gamtos mokslq
fakultetas,
Informatikos ir statistikos katedra

amasis darbas
esto ruSiuojamq
neriq stebejimo ir
mo sistema"

578,40

3 priedas
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Lina Liuberskyte,
Socialiniq mokslq fakultetas,
Ekonomikos katedra

Bakalauro baigiamasis darbas
,,Klaipedos miesto ikimokyklinio
ugdymo istaigq ekonomine anahzf

579,40

5.

Lolita Broni slava Jonikaite,
Social ini q mokslq t'akultetas,
Social ines geografijos katedra

Magistro baigiamasi s darbas
,,Automobil iq parl<avi nro Salia
gyvenamqjr{ namq problema
I(laipedos mieste"

579,40

,.. avivaldybes jaunirno reikalq koordinatorei Jureitai\-rnausKal ktus darbus informuoti imones, organizacijas, asocialijasir kt., kuri ir naudinsi.

2 SVARSTYTA l(iti klausirnai
Kalbejo V Grubliauskas.

lat Komisijos.nariq iisakomas pastabas del piniginiq premiiq Klaipedosunive rniestui aktualius ir pritaikonruosius darbus skyri'mo nuostatq, patvirtintqKlaip sprendimu Nr. T2-5
savivaldybes jaunimo reikalq koordinator

qin-ou sk ilitqr(q}k ! ai peqJ a It teikti pasiDl ymus
mus Piniginiq premijq Klaipedos uni

pritaikomuosius darbus skyrimo nuostatai bus koreguojarni, derinarni su atsakingais asmenimis ir
teikiami tvirtinimui Klaipedos miesto savivaldybes'rarvbai.

NUTARTA

x, .l .Iki^spalio rnen. Klaipedos miesto savivaldybes jaunimo reikalq koordinatorei Jurgitai
Cinauskaitei-Cetiner el. teikti pasiulymls del piniginiq preirrjrl
Klaipedos universiteto taikomuosius darbus skyrimo nuostjq
tobulinimo

Visi nutarimai priirnti vienbalsiai

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

Vytautas Grubliauskas

Indre Buteniene

sto savivaldybes administracijos jaunimo reikalq koordinatore

nauskaite-Cetiner, tel 39 60 64
t9

Parenge



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KLAIPEDOS MIESTO AKADEMINIV REIKALU TARYBOS PRIE KLAIPEDOS
MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS POSNNZIO PROTOKOLAS

2WL-_&-J,+ Nr. rARt-

Posedis ivyko 2017 m. balandZio 5 d. (15.30 _ 17.00)
PosedZio sekretorius Jurgita iinauskaite-Cetiner, Jaunimo reikalq koordinatore.
PosedZio pirmininkas KMARTpirmininko pav. GralinaMarkvaldiene, Klaipedos valstybines

kolegijos direktore
Dalyvavo: prof' Elvyra Aciene, Indrd Buteniene, Jurgita Choromanskyte, doc. dr. Genute

Kalvaitiene, Virginija Kazakauskiene, Nijole LauZikiene , GraLinaMarkvaldiene, Jolanta MileSkiene,Viktorija Palubinskiene, Violeta Petru5iene, Vilija PriZgintiene, Vilhelmas Simdnas, Lina
Skrupskeliene, Egle Zalatoriite.

PosedZio pirmininke GraLina Markvaldiene informavo, kad visi KMART darbotvarkes
klausimai perkelti is KMART posedZio 2017-03-2L nes nebuvo kvorumo.

DARBOTVARKE:
l. Del Klaipedos miesto akademiniq reikalq tarybos (KMART) kandidato i pirmininkus

rinkimo.
2. DeI KMART veiklos ataskaitos uL2016 metus (praneseja G. Markvaldiene) (l priedas)
3' Del KMARTprioritetiniq2}lT m. veiklos krypdiq lpranbseja G. Markvaldiene; iz priejas;
4. Del informacijos apie stipendijq gabiems ir talentingiems klaipedos aukstqjq mokyklq 1

kurso studentams skyrimo (praneseja J. iinauskaite-cetiner) (3 priedas)
5. Del studijq ir karjeros muges ,,Klaipeda - jaunimo uostas. STUDIJV REGATA,17,,

aptarimo (praneSeja J. Cinauskaite-Cetiner) (4 priedas)
6. Del informacijos apie Europos jaunimo sostine 2020 pateikimo (prane5eja J. iinauskaite-

Cetiner) (5 priedas)
7. Del informacjjos agig tarptautines programos URBACT III projekt4 ,,Gen-y City,,

pateikimo (praneSeja J. Cinauskaite-Cetiner) (6 priedas)
8. Kiti klausimai

1. SVARSTYTA. Del Klaipedos miesto akademiniq reikalq tarybos (KMART) kandidato ipirmininkus rinkimo.
PosedZio pirmininke G. Markvaldiene primine, kad buvusiam KMART pirmininkui Simonui

Gentvilui, Savivaldybes tarybos deleguotam nariui, igaliojimai nutr[ko prie5 termin4 (i5rinktas i LR
seim4), todel butina issirinkti Naujqii KMART pirmininkq. Ji pasiUle KMART nariams teikti
pirmininko kandidat[r4.

J' Choromanskyte paklausd, ar nebuvo gauta kandidat[rq raStu. KMART sekretore J.
Cinauskaite-Cetiner informavo, kad raStu nebuvo gautakandidatrlrq ifUanT pirmininkus.

Tarp KMART nariq kilo diskusija del KMART pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimq
pagal atstovaujamas institucijas. G. Markvaldiene, J. MileSkiene, N. LauZikiene sifllo, kad KMART
pirmininku bltq renkamas Savivaldybes atstovas, o pirmininko pavaduotoju likusios interesq grupes
atstovas. J. Choromanskyte pasiule prieSingai. Balsq dauguma nusprgsta i KMART pirmininkus
deleguoti Savivaldybes atstov4.

G. Markvaldiene kandidatu i KMART pirmininkus pasiDle Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto deleguot4 atstovg J. Choromanstytg. kitq
pasiulymq pateikta nebuvo. J. Choromanskyte pristate savo, kaip KMART pirmininko, veiklos
tikslus. J' Choromanskytes kandidatrlrai i KMART pirmininkus pritarta bendru sutarimu.
J. Choromanskyte nusiSalino nuo balsavimo.

4 priedas
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J' Choromanski''te pirmininko pavaduotoju pasiule paikti anksdiau isrinkt4 KMART
pirmininko pavaduotoj4, likusios interesq grupes aistovg, Klaipbdos valstybines kolegijos direktorg
Q Markvaldieng' Kitq pasitlymq nebuvo pateikta. c. trrtarkvaldienes kandidattrai i KMARTpirmininko pavaduotojus pritarta bendru sutarimu. G. Markvaldiene nusisalino nuo balsavimo.KMART sekletoriumi. pasiDlyta palikti jaunimo reikalq koordinatoriaus pareigas einantiasmeni (diuo metu J' Cinauskaitd-cetiner). Kitq pasiulymq nebuvo pateikta. pritarta bendru sutarimuNUTARTA:

1' Kandidatu i KMART pirmininkus iSrinkti Jurgit4 Chromonaskytg, Klaipedos miestosavivaldybes tarybos Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto deleguot4 atstov4, ir teikti jokandidatfr4 Klaipedos m. savivaldybes merui.
2' KMART pirmininko pavaduotoju palikti GraLinq Markvaldieng, Klaipedos valstybines

kolegijos direktorg"
3' KMART sekretoriumi palikti Klaipedos miesto savivaldybes administracijos jaunimo

reikalq koordinatoriaus pareigas einanti urrn.nl, Siuo metu Jurgit4 iinu*f.uiii* Cetiner.

2' SVARSTYTA. Del KMART veiklos ataskaitos uL 2016 metus tvirtinimo (praneseja G.
Markvaldiene) (1 priedas)

Prane5eja G, Markvaldiene pristate KMART veiklos ataskait4 uL20l6metus. Akcentavo, kad
KMART deka vyksta realus bendradarbiavimas, kurio rezultatai jau turi tgstinum4: mokslo ir ka{eros
muge ,,STUDIJV REGATA", ,,RUGSEJO 1-OJI". Taip pat KMART deka buvo inicijuotas stipendiiq
skyrimas gabiems studentams. Ataskaitai pritarta bendru sutarimu

NUTARTA:
i. Patvirtinti KMART veiklos ataskaitq ui,2016 metus. (1 priedas)

3. SVARSTYTA. Del KMART prioritetiniq 2017 m. veiklos krypdiq (prane5eja G.
Markvaldie nd) (2 priedas)

Prane5eja G. Markvaldiene informavo, kad KMART nariams el. pa5tu buvo i5siqstas KMART
prioritetiniut20IT metq veiklos krypdiq projektas. Ra5tu jokiq pasillymq pateikta nebuvo. prane5eja
pasifile dar karlq apsvarstyti projekt4 ir taip pat KMART nariams prisiimii atsakomybg uZ numatfq
veiklos krypdiq klausimq parengim4 ir pristatym4 KMART posedy;e.

Tarp KMART nariq kilo diskusija. Buvo pasiulyta i5 projekio iSbraukti 5 klausim4. KMART
nariai pasiskirste atsakomybemis del prioritetiniq klausimq parengimo ir pristatymo. tuip put
pasiulyta galimybg, esant poreikiui numatytas veiklos kryptis papildytikitais klausimais arba suteisti
juos vietomis. Pasifilymams pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA:
l. Patvirtinti 2A17 m. prioritetines KMART veiklos kryptis, i5braukiant 5 klausim4,

priskiriant jq parengimui ir pristatymui atsakingus asmenis bei numatant galimybg jas papildy'ti pagal
poreiki furidedama)

4. SVARSTYTA. Del informacijos apie stipendijq gabiems ir talentingiems Klaipedos
auk5tqjq mokyklq 1 kurso studentams skyrimo (praneSeja J. iinauskaite-Cetiner) (J priedas)

PraneSeja G. Markvaldiene primine, kad, 2017-01-20 KMART posedyje (protokolo Nr.
TARI-8) buvo sudaryta darbo grupe del stipendijq gabiems ir talentingi.*t (taipeOor aukstqjq
mokyklq 1 kurso studentams skyrimo tvarkos apra5o (toliau - Tvarkos apra5as) pu..ngi-o. KMA{T
nariams el. pa5tu buvo i5siqstas Sio Tvarkos apraSo projektas (3 priedas). Prane5eja puriUl. apsvarstyti
projekt4 ir pateikti pastabas bei pasiulymus.

Tarp KMART nariq kilo diskusija. Buvo pateikta pastabq ir pasiulymq del pateikto Tvarkos
apraSo projekto.

J. Choromanskyte pasirlle pakoreguoti Tvarkos apraSo projekt4 pagal i5sakyas pastabas ir
persiqsti visiems KMART nariams el. pa5tu susipaZinimui. Taip pat pasi[le balsivim4 del
pakoreguoto Tvarkos apra5o projekto atlikti el. paStu. Pasi0lymams pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA:
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. I ' Pakoreguoti stipendijq gabiems ir talentingiems Klaipedos aukstqjq mokyklq 1 kurso
studentams skyrimo tvarkos apraSo (toliau - Tvarkos apraSas) projekt4 pagalpit.iktu, pastabas.2 Pakoreguot4 Tvarkos apraSo projektq el. pa5tu peisiqsii- visierns KMART nariams
susipaZinimui.

3. KMART nariq balsavim4 del pritarimo /
projektui i5reikSti el. paitu.

nepritarimo pakoreguotas Tvarkos apra5o

5' SVARSTYTA- Del studijq. ir karjeros 
_mlges ,,Klaipeda - jaunimo uostas. STUDIJU

REGATA' | 7 " aptarimo (prane sej a J. i inauskaite- c etii er) (4 priidas)
PraneSeja J. Cinauskaite - Cetiner pristate studijq ir t<arieros muges ,,Klaipeda - studentq

uostas. STUDIJU REGATA, 1 7" rezultatus.
NUTARTA:
1. Isklausyta informacija apie studijq ir karjeros mugg,,Klaipeda - studentq uostas.

STUDIJU REGATA'17" rezultatus. (4 priedas)

6' SVARSTYTA. Del informacijos apie Europos jaunimo sostine 2020 pateikimo (prane5eja
J. Cinauskaite-Cetiner) (5 priedas)

Prane5eja J. Cinauskaite - Cetiner informavo, kad Klaipeda teiks parai5k4 Europos jaunimo
sostines 2020 titului gauti, ir trumpai pristate busimos paraiskoi vizijE,

NUTARTA:
l. ISklausyta informacija apie Europos jaunimo sostine 2020 pateikim4 (5 priedas)

7. SVARSTYTA. Del informacijos apie tarptautines programos URBACT III projekt4,,Gen-
Y City" pateikimo (Rlane3eja J. einauskaite-Cetiner) (6 priedasf

PraneSeja J. Cinauskaite - Cetiner trumpai priitate tarptautines programos URBACT III
projekt4,,Gen-Y City" ir jo veiklas. Taip pat pasirlle KMART nariams aktyviaiisitraukti iURBACT
vietos veiklos grupes (ULG) darb4.

NUTARTA:
1. ISklausyta informacija apie tarptautines programos URBACT III projekt4,,Gen-y City,.

(6 priedas)

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai
8.1. Del KMART sudeties keitimo
N. LauZikiene pasifile pakeisti KMART sudeti, keidiant Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos deleguot4 asmeni. AtsiZvelgiant i tai, kad KMART veikloje daug naStos tinka
jaunimo reikalq koordinatoriui, pasifile vietoje Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Strateginio planavimo skyriaus vedejos Indres Butenienes, deleguoti Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos jaunimo reikalq koordinatoriq (Siuo metu Jurgit4 iinauskaitg-Cetiner). Pasi1lymui
pritarta bendru sutarimu

NUTARTA:
1. Siulyti Klaipedos miesto savivaldybes administracijai pakeisti ! KMART deleguotq

asmeni Strateginio planavimo skyriaus vedej4 Indrg Butenieng, deleguojant Klaipedos miesto
savivaldybds administrac ij os j aunimo reikalq koordinatoriq.

8.2. Del premijq Klaipedos aukStqjq (iSskyrus Klaipedos universitet4) ir profesiniq mokyklq
absolventams uZ miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimo

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos jaunimo reikalq koordinatore J. iinauskaite -
Cetiner primine, kad 2016-09-23 KMART posedZio Nr. TARl-102 nutarimu Nr. 1 buvo nusprgsta
numatyti finansavim4 premijoms uZ Klaipedos profesiniq ir auk5tqjq mokyklq baigiamuosius darbus,
susijusius su miesto aktualia tematika. Si priemone buvo ltraukta i2017 m. Klaipedos m. savivaldybes
administracijos Jaunimo programos C{r. 9) strateginiveiklos plan4:

1) premijq Klaipedos universiteto absolventams uZ miestui aktualius ir pritaikomuosius
darbus skyrimas (bendra suma 3.000 Eur);



4

2) premijq uZ miestui aktualius ir pritaikomuosius.darbus Klaipedos aukstqjq (isskyrusKlaipedos universitet4) ir profesiniq mokyklq uuroru.niu.s skyrimas dfi;;;"ra 2.000 Eur),J' cinauskaite - ietiner informavo, kad su Klaipedos universitetu au,. 2013 metais vrasudarlta bendradarbiavimo sutartis, kurios pagrindu zoii-"tuis atsirado piniginiq premrjq skyrimoKlaipedos universiteto absolventarns ;arka. r<lripeJ*.lesto savivaldybe 5i bendradarbiavim4laikotgstiniu' toddl numatoma Siai priemonei ir tolial skirti 3.000-Eur, t. y. 5 stipendijas po 600 Eur.Piniginiq premijq skyrimas Klaipedos aukstqiq lissr<yrus Klaipedos universitet4) ir profesiniqmokyklq absolventams yra nauja pii.-on., todel jai buvo skirta 2.000 Eur.J' cinauskaite.- cetiner paprase KMART nulq friirnti sprendimq Jel sios sumos paskirstymoKlaipedos aukstqjq. (iSskyrus t<taipeoos. universitetq)'ir flofesi{y mokrklq absolventams. TarpKMART nariq kilo diskusijos. 
'Pasifi-lyta 

laikytis unt rciuu KMART posedZiuose issakytaisargumentais ir numatyti 10 premijq po 20b Eur. Pasiulymuipritarta bendru sutarimu.NUTARTA:
2' Klaipedos aukstqjq (isskyrus Klaipedos universitet4) ir profesiniq mokyklq absolventamsuZ miestui aktualius ir pritaikomuoriu, darbus si[lyti ruurr.o, aprase numatyti l0 premijq po 200Eur.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

GraLina Markvaldiene

Jurgita Cinauskaite-Cetiner


