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KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos (toliau – KMART) funkcijas, teises, pareigas, 

atsakomybę ir darbo organizavimą. 

2. KMART – prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 

visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas Savivaldybės ir mokslo įstaigų 

bendradarbiavimo klausimams. 

3. KMART savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

4. KMART sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojų, Klaipėdos aukštųjų mokyklų ir šių mokyklų studentų atstovybių deleguotų 

atstovų, profesinių technikos mokyklų, verslo atstovų, mokyklų asocijuotos struktūros atstovų. 

5. Vykdydama savo veiklą KMART bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės 

institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

6. KMART savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir kitų teisės principų. Priimdama sprendimus KMART yra 

savarankiška. 

 

II SKYRIUS  

KMART TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

7. KMART veiklos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir akademinės 

bendruomenės siekiant, kad Klaipėda taptų akademiniu centru. 

8. KMART veiklos uždaviniai: 

8.1. skatinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir akademinės bendruomenės, siekiant 

gerinti sąlygas akademinei veiklai, stiprinti akademinio miesto įvaizdį; 

8.2. siekti darbo rinkos poreikių ir akademinių paslaugų subalansuotos politikos; 

8.3. siekti aktyvesnio akademinės bendruomenės integravimo į miesto gyvenimą. 

9. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslus, KMART vykdo šias funkcijas: 

9.1. inicijuoja miestui ir akademinei bendruomenei aktualių projektų įgyvendinimą; 

9.2. teikia siūlymus Savivaldybės administracijai ar Savivaldybės tarybai akademinei 

bendruomenei aktualiais klausimais; 

9.3. viešai reiškia savo nuomonę svarbiais miesto, mokslo ir studijų klausimais; 

9.4. formuoja miesto interesus atitinkančių taikomųjų tyrimų poreikį; 

9.5. inicijuoja specialistų poreikio miestui tyrimų organizavimą. 

 

III SKYRIUS  

KMART SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. KMART tvirtina Savivaldybės taryba 4 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius KMART 

neribojamas. 
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KMART sudaroma tokiu principu: po 1 Klaipėdoje veikiančių aukštųjų mokyklų atstovą, 3 

Savivaldybės tarybos nariai, 3 Savivaldybės administracijos atstovai, 1 aukštųjų mokyklų studentų 

atstovybių atstovas, 1 Mokyklų direktorių tarybos atstovas, 1 Lietuvos jūrų krovos kompanijų 

asociacijos atstovas, 1 Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, 1 Klaipėdos apskrities 

darbdavių asociacijos atstovas, 1 profesinių mokyklų atstovas. 

11. Pirmąjį KMART posėdį šaukia Savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigotas 

darbuotojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jos sudėties patvirtinimo. 

12. KMART per pirmąjį savo posėdį iš narių renka kandidatą į pirmininkus, jo pavaduotoją ir 

sekretorių. KMART tarybos pirmininko kandidatūrą teikia Savivaldybės merui. 

13. Savivaldybės mero teikimu KMART tarybos pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba. 

14. KMART vadovauja pirmininkas, jeigu jo nėra – pavaduotojas. 

15. KMART pirmininku išrinkus Savivaldybės atstovą, KMART pirmininko pavaduotoju turi 

būti renkamas Klaipėdos aukštųjų mokyklų atstovas ir atvirkščiai. 

16. KMART sudėtis keičiama, papildoma Savivaldybės tarybos sprendimu. 

17. KMART nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu: 

17.1. KMART narys atsistatydina savo noru; 

17.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos, studijų ar studentų atstovybės koordinavimo) santykiai 

atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar aukštojoje mokykloje; 

17.3. jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva; 

17.4. Savivaldybės tarybos sprendimu KMART veikla sustabdoma. 

18. Savivaldybės tarybos sprendimu vietoj KMART nario, kurio įgaliojimai nutrūko, į 

KMART paskiriamas kitas narys. 

19. Pagrindinė KMART veiklos forma yra posėdžiai. 

20. KMART posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 

KMART posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja KMART pirmininkas. Iniciatyvos teisę sušaukti 

KMART posėdį turi kiekvienas KMART narys. Tokiu atveju jis teikia pasiūlymą KMART 

pirmininkui, kuris per 2 savaites nuo pasiūlymo gavimo dienos turi sušaukti KMART posėdį. 

21. Apie šaukiamą KMART posėdį KMART sekretorius turi informuoti visus KMART narius 

ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki nurodyto termino 

KMART sekretorius KMART nariams išsiunčia būsimo posėdžio darbotvarkės projektą ir jame 

numatomų svarstyti dokumentų ar jų projektų kopijas. KMART posėdžio darbotvarkė dėl svarbių 

priežasčių gali būti keičiama posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma posėdyje dalyvavusių 

KMART narių. 

22. KMART posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė KMART narių.  

23. KMART pirmininkas: 

23.1. organizuoja KMART darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą; 

23.2. nustato KMART posėdžio laiką ir vietą; 

23.3. pasirašo KMART posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su KMART veikla; 

23.4. kontroliuoja KMART pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybei, kitoms Savivaldybės 

institucijoms ir įstaigoms; 

23.5. veikia KMART vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir 

organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus KMART narius; 

23.6. prireikus duoda pavedimus kitiems KMART nariams. 

24. KMART sekretorius: 

24.1. informuoja KMART narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę; 

24.2. parengia ir pateikia KMART svarstomu klausimu būtinus dokumentus; 

24.3. surašo ir pasirašo KMART posėdžio protokolą; 

24.4. organizuoja KMART pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybei, kitoms Savivaldybės 

institucijoms ir įstaigoms; 

24.5. per 10 kalendorinių dienų nuo posėdžio skelbia KMART protokolus Savivaldybės 

interneto svetainėje www.klaipeda.lt. 



3 

 

25. KMART sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių KMART narių balsų dauguma. Jeigu 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. 

26. KMART posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

27. KMART narys privalo nusišalinti priimant sprendimus, kurie gali sukelti interesų 

konfliktą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymą. 

 

IV SKYRIUS 

KMART TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ  

 

28. KMART turi šias teises: 

28.1. pasitelkusi specialistus (ekspertus), kreiptis į valstybės institucijas, mokslo ir studijų 

institucijas su prašymu pateikti išvadas ir kitą reikiamą medžiagą, kviesti į posėdžius valstybės ir 

Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų atstovus ir 

nepriklausomus ekspertus; 

28.2. skleisti visuomenei informaciją apie KMART veiklą, organizuoti diskusijas. 

29. Vykdydami savo funkcijas, KMART nariai privalo nustatyta tvarka laikytis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų. 

30. KMART nariai privalo lankyti rengiamus posėdžius. 

31. KMART kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai, ataskaita teikiama 

kasmet iki kovo mėnesio.   

32. KMART nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ar šiuos Nuostatus vykdydami 

savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

______________________________ 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO  
 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016-12-15 Nr. TAR-123 

 

 

Posėdis įvyko 2016-12-12, 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Grublys. 

Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina. 

 

5. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos miesto jaunimo ir 

akademinių reikalų tarybas.  

Pranešėjas A. Grublys informuoja, kad prieš terminą nutrūkus komiteto deleguotam 

Savivaldybės tarybos nario Simono Gentvilo įgaliojimams, gautas prašymas deleguoti kitą 

Savivaldybės Tarybos narį į Klaipėdos miesto jaunimo ir akademinių reikalų tarybas. 

A. Grublys į Klaipėdos miesto jaunimo ir akademinių reikalų tarybas siūlo Jurgitos 

Choromanskytės kandidatūrą. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritaria Jurgitos Choromanskytės kandidatūrai. 

NUTARTA: 

1.  Deleguoti Jurgitą Choromanskytę į Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybą. 

2.  Deleguoti Jurgitą Choromanskytę į Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybą. 

 

Posėdžio pirmininkas                 Algirdas Grublys 

 

Posėdžio sekretorė                 Aldutė Meniakina 
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KLAIPEDOS MIESTO AKADEMINIU REIKALU TARYBOS PRIE KLAI
MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS POSEDZIO PROTOKOLAI

2W-8-e,1Nr. rARl -/,23

Posedis ivyko 2017 m. balandZio 5 d. (15.30 - 17.00)
PosedZio sekretorius Jurgita einauskaite-Cetiner, Jaunimo reikalu koordinatore
PosedZio pirmininkas KMART pirmininko pav. Grazina Markvaldiene, Klai

kolegijos direktore
Dalyvavo: prof. Elvyra Aciend, Indre Buteniend, Jurgita Choromanskyte,

Kalvaitiene, Virginija Kazakauskiene, Nijole LauZikiene,GralinaMarkvaldiend, Jolan
Viktorija Palubinskiene, Violeta Petru5iene, Vilija PriZgintiene, Vilhelmas Si
Skrupskeliene, Egle Zalatoriite.

PosedZio pirmininke Gralina Markvaldiene informavo, kad visi KMART
klausimai perkelti iS KMART posedZio 2017-03-21, nes nebuvo kvorumo.

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

rinkimo.
2. Del KMART veiklos ataskaitos ui.20l6 metus (prane3eja G. Markvaldiene)
3. Del KMART prioritetini\2}L7 m. veiklos krypdiq (prane5eja G. Markvaldi
4. Del informacijos apie stipendijq gabiems ir talentingiems Klaipedos aukStqj

kurso studentams skyrimo (praneseja J. Cinauskaite-Cetiner) (3 priedas)
5. Del studijq ir karjeros muges ,,Klaipeda - jaunimo uostas. STUDIJU

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

Cetiner) (5 priedas)
7. Del informacijos apie tarptautines programos URBACT III projekt4 ,,

pateikimo (prane5ej a J. Cinauskaite-Cetiner) (6 priedas)
8. Kiti klausimai

1. SVARSTYTA. Del Klaipedos miesto akademiniq reikalq tarybos (KMAR
pirmininkus rinkimo.

PosedZio pirmininke G. Markvaldiene primine, kad buvusiam KMART pirmini
Gentvilui, Savivaldybes tarybos deleguotam nariui, igaliojimai nutrlko prieS termin4 (i
seim4), todel butina i5sirinkti Naujaji KMART pirminink4. Ji pasi[le KMART
pirmininko kandidatflrE.

J. Choromansky'te paklause, ar nebuvo gauta kandidatury ra5tu. KMART
Cinauskaite-Cetiner informavo, kad ra5tu nebuvo gautakandidatlrq iKMART pirmini

Tarp KMART nariq kilo diskusija del KMART pirmininko ir pirmininko pa
pagal atstovaujamas institucijas. G. Markvaldiene, J. Mile5kiene, N. LauZikiene si0lo,
pirmininku bDtq renkamas Savivaldybes atstovas, o pirmininko pavaduotoju likusios i
atstovas. J. Choromanskyte pasifle prie5ingai. Balsq dauguma nusprgsta i KMART
deleguoti Savivaldybes atstov4.

G. Markvaldiene kandidatu i KMART pirmininkus pasi[le Klaipedos miesto
tarybos Miesto pletros ir strateginio planavimo komiteto deleguot4 atstovg J. Chorom
pasi[lymq pateikta nebuvo. J. Choromanskyte pristate savo, kaip KMART pirmini
tikslus. J. Choromanskytes kandidaturai i KMART pirmininkus pntarta be

J. Choromanskyte nusi5alino nuo balsavimo.

EDOS

valstybines

dr. Genute
Mile5kiene,

pirmininkus

1 priedas)

) (2 priedas)
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iLR
s teikti

sekretore J.

us.
jo rinkimq

KMART
grupes

pirmininkus

vivaldybes
ytg. Kitq

o, veiklos
sutarimu.
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J. Choromanskyte pirmininko pavaduotoju pasiule paikti anksdiau i5rinkt4 KMART
pirmininko pavaduotoj4, likusios interesq grupes atstovg, Klaipldos valstybines kolegijos direktorgG' Markvaldieng. Kitq pasillymq nebuvo pateiktu. c. tttuikvaldienes kandidatlrii i rvranr
pirmininko pavaduotojus pritarta bendru sutarimu. G. Markvaldiene nusisalino nuo balsavimo.

KMART sekretoriumi. pasi[lyta palikti jaunimo reikalq koordinatoriaus pareigas einanti
asmeni (siuo metu J. Cinauskaite-Cetiner). Kitq pasifilymq nebuvo pateikta. pritarta bendru sutarimu

NUTARTA:
I' Kandidatu i KMART pirmininkus i5rinkti Jurgit4 Chromonaskytg, Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos Miesto pletros ir strateginio planavimb komiteto deleguot4 atstov4, ir teikti jo
kandidat[r4 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 asmeni, Siuo metu Jurgit4 iinauskaitg - Cetinei.

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

PraneSeja G, Markvaldiene pristate KMART veiklos ataskait4 ul20l6metus. Akcentavo, kad
KMART deka vyksta realus bendradarbiavimas, kurio rezultatai jau turi tgstinum4: mokslo ir karjeros
mugd ,,STUDIJU REGATA", ,,RUGSEJO 1-OJI". Taip pat KMART deka buvo inicijuotas stipendijq
skyrimas gabiems studentams. Ataskaitai pritarta bendru sutarimu

NUTARTA:
1. Patvirtinti KMART veiklos ataskait4 uL2016 metus. (r priedas)

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

Prane5eja G. Markvaldiene informavo, kad KMART nariams el. pa5tu buvo i5siqstas KMART
prioritetini'42017 metq veiklos krypdiq projektas. Ra5tu jokiq pasiulymq pateikta nebuvo. praneSeja
pasille dar kartq apsvarstyti projekt4 ir taip pat KMART nariams prisiimti atsakomybg uZ numatytq
veiklos krypdiq klausimq parengim4 ir pristatym4 KMART posedyje.

Tarp KMART nariq kilo diskusija. Buvo pasillyta i5 projekto iSbraukti 5 klausim4. KMART
nariai pasiskirste atsakomybemis del prioritetiniq klausimq parengimo ir pristatymo. Taip pat
pasiulyta galimybg, esant poreikiui numatytas veiklos kryptis papildyti kitais klausimais arba sukeisti
juos vietomis. Pasifllymams pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA:
L Patvirtinti 2017 m. prioritetines KMART veiklos kryptis, i5braukiant 5 klausim4,

priskiriant jq parengimui ir pristatymui atsakingus asmenis bei numatant galimybE jas papildl.ti pagal
poreiki gridedama)

4. SVARSTYTA. Del informacijos apie stipendijq gabiems ir talentingiems Klaipedos
auk5tqjq mokyklq I kurso studentams skyrimo (prane5eja J. Cinauskaite-Cetiner) (3 priedas)

Prane5eja G. Markvaldiene primine, kad 2017-01-20 KMART posedyje (protokolo Nr.
TAR1-8) buvo sudaryta darbo grupe del stipendijq gabiems ir talentingiems Klaipedos auk5tqjrl
mokyklq 1 kurso studentams skyrimo tvarkos apra5o (toliau - Tvarkos apra5as) parengimo. KMART
nariams el. pa5tu buvo i5siqstas Sio Tvarkos apra5o projektas (3 priedas). Prane5eja pasi[le apsvarstyti
projekt4 ir pateikti pastabas bei pasifllymus.

Tarp KMART nariq kilo diskusija. Buvo pateikta pastabq ir pasifilymq del pateikto Tvarkos
apra5o projekto.

J. Choromanskye pasi[le pakoreguoti Tvarkos apra5o projekt4 pagal i5sakytas pastabas ir
persiqsti visiems KMART nariams el. pa5tu susipaZinimui. Taip pat pasi[le balsavim4 del
pakoreguoto Tvarkos apra5o projekto atlikti el. pa5tu. Pasillymams pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA:


