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Priedas Nr. 5 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS TARYBOS  

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Taryba savo veiklą vykdė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Klaipėdos valstybinės kolegijos statutu. 

2016 metais Taryba tęsė savo veiklą ir dirbo šios sudėties:  

 Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius, Tarybos pirmininkas; 

 Arūnas Bužinskas, UAB „Memelhaus" nekilnojamojo turto brokeris; 

 habil. dr. Sigitas Daukilas, Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrinės komunikacijos ir 

edukacijos centro direktorius, profesorius; 

 Virginija Lazauskienė, UAB „Gollner Spedition“ direktorė; 

 Arūnas Pasvenskas, konsultantas; 

 Judita Jonuševičienė, KVK Socialinių mokslų fakulteto lektorė; 

 dr. Jurga Kučinskienė, KVK Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovė, docentė; 

 Jūratė Vaitekonienė, KVK Technologijų fakulteto dekanė; 

 Skaidrė Račkauskienė, KVK Sveikatos mokslų fakulteto lektorė; 

 Adelė Stonienė, KVK Socialinių mokslų fakulteto lektorė; 

 Kasparas Nacius, KVK studentų atstovybės prezidentas, Technologijų fakulteto Transporto 

logistikos technologijų studijų programos studentas. 

 

 Tarybos nariai 2016 m. aktyviai įsitraukė į pagrindinių Kolegijos veiklos dokumentų 

rengimą ir svarstymą, pateikė reikšmingų komentarų bei įžvalgų svarstomais klausimais, dalyvavo 

susitikimuose su ekspertais, vertinant Kolegijos veiklą. 

 Kolegijos Taryba 2016 metais posėdžiavo 3 kartus. Informacija apie svarstytus klausimus ir 

priimtus nutarimus pateikta lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Svarstyti klausimai, patvirtinti dokumentai, 

posėdžio data, protokolo Nr. 

1. 2016-03-02, Nr. V19-01 

 1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 m. veiklos ataskaitos 

tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 m. veiklos ataskaitą. 

2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitos ir  2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo.  

NUTARTA. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 metų pajamų ir išlaidų 

sąmatos įvykdymo ataskaitą ir 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.  

3. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūros tvirtinimo  

NUTARTA. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūrą  

4. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016-2018 metų strateginio veiklos 

plano tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016-2018 metų strateginį veiklos 

planą.  



5. SVARSTYTA.  Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kainų ir studijų vietų 

skaičiaus nuo 2016-09-01  tvirtinimo. 

NUTARTA: Patvirtinti priimamų studentų skaičių į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2016 m.-  

1420 studentų. Patvirtinti studijų kainas nuo 2016-09-01, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl 

studentų, priimamų 2016 metais į aukštąsias mokyklas norminių studijų kainų 

patvirtinimo“. 

6. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisyklių papildymo ir 

pakeitimo patvirtinimo. 

NUTARTA.: 

1. Pritarti, kad  Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisyklės būtų papildytos 

šiais punktais:  

35.11. kiekvieną darbo dieną prisijungti prie Kolegijos dokumentų valdymo sistemos (DVS) 

ir atlikti aktyvias užduotis; 

35.12. kiekvienais metais, direktoriaus įsakymu nurodytu laiku, dalyvauti metiniame 

pokalbyje, kurio metu aptariami praėjusio laikotarpio darbuotojo veiklos rezultatai, 

susitariama dėl būsimojo laikotarpio tikslų ir rezultatų, aptariamos ir įvardinamos ugdytinos 

kompetencijos. 

2. Pritarti, kad Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisyklių 13 punkte būtų 

patikslintas ir įrašytas  KVK bendruomenės etikos kodekso pavadinimas.  

7. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos dalyvavimo sprendžiant Žemaitijos 

kolegijos reorganizavimo / likvidavimo klausimą. 

NUTARTA: 

1.Vyriausybei priėmus sprendimą Žemaitijos kolegiją reorganizuoti (skaidymo ar jungimo 

būdu), nepritarti galimam Žemaitijos kolegijos prijungimui prie Klaipėdos valstybinės 

kolegijos. 

2. Vyriausybei priėmus sprendimą Žemaitijos kolegiją likviduoti, teikti paskirtam 

likvidatoriui siūlymą, kad siekiant apsaugoti studentų interesus, Klaipėdos valstybinė 

kolegija įsipareigoja sudaryti sąlygas Žemaitijos kolegijos pirmųjų ir antrųjų kursų bei 

trečio kurso ištęstinių studijų studentams galimybę tęsti studijas Klaipėdos valstybinėje 

kolegijoje šiose programose: Verslo vadyba, Buhalterinė apskaita, Logistikos vadyba, 

Įstaigų ir įmonių administravimas, Turizmo administravimas, Elektros ir automatikos 

inžinerija, Geodezija, Automobilių techninis eksploatavimas, Kraštovaizdžio dizainas, 

Socialinis darbas. 

Studijos vyktų Klaipėdos mieste. Švietimo ir mokslo ministerija turėtų skirti lėšas, kurios 

padengtų kaštus, susidariusius dėl studijų programų skirtumų. 

3. Siūlyti Klaipėdos valstybinės kolegijos administracijai atlikti galimybių studiją ir 

nustatyti: 

3.1. galimybes steigti Klaipėdos valstybinės kolegijos padalinį Rietave; 

3.2. studijų programų ir suaugusiųjų mokymo programų poreikį, kurios būtų rentabilios 

įgyvendinant jas Rietavo padalinyje; 

3.3. administracijos-ūkio ir akademinio personalo poreikį. 

3.4. patalpų ir įrangos, šiai veiklai įgyvendinti, poreikį. 

8 SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos ataskaitos tvirtinimo  

NUTARTA: patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos ataskaitą  

2. 2016-07-01 Nr. V19-02 

1. SVARSTYTA Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūros tvirtinimo ir 

pritarimo įsteigti Rietavo studijų centrą. 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti  Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūrą. (Priedas Nr. 1). 

2. Pritarti Rietavo studijų centro įsteigimui. Įsteigti etatus Rietavo studijų centre: Rietavo 

studijų centro vadovas- 1 etatas, Rietavo studijų centro studijų organizatorius- 1 etatas, 



Rietavo studijų centro mokymo ir paslaugų specialistas - 1 etatas 

 

 

3.  2016-11-30 Nr. V19-03 

 1. SVARSTYTA. Dėl teikimo Vyriausybei tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos statutą. 

NUTARTA. Teikti Vyriausybei tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos statutą  

2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos 

tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.  

3. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio 

normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio 

normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarką. 

 

 

 


