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KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 2014–2016 METŲ  
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

ĮVADAS 

              Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) trejų metų strateginis veiklos planas – 

detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame pristatoma misija, vizija, strateginiai 

tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Kolegijos vykdomos programos ir numatomi finansavimo 

šaltiniai joms įgyvendinti.  

              Kolegijos trejų metų strateginis veiklos planas parengtas, siekiant efektyviai panaudoti 

turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai ir vizijai vykdyti, 

užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Strateginis 

veiklos planas sudaromas trejiems metams ir atnaujinamas kasmet, detalizuojant artimiausių metų 

planą. 

             Rengiant Kolegijos 2014–2016 metų strateginį veiklos planą, vadovautasi: 

• Strateginio planavimo metodikos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. 

nutarimo Nr. 827, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio  25 d. nutarimo Nr. 

1220 redakcija) 4 priedu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo 

Nr. 480 redakcija); 

• Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutu (įregistruotas Juridinių asmenų registre 2012 m. 

rugpjūčio 16 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. 

nutarimu Nr. 1000;  2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 949 redakcija); 

• Klaipėdos valstybinės kolegijos 2011 – 2021 metų Integruotos plėtros strategija (patvirtinta 

2011 m. spalio 6 d. Kolegijos tarybos nutarimu Nr. V19-2). 

 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

MISIJA 

            Ugdyti asmenybę prasmingai veiklai 

            Rengti aukštos kvalifikacijos profesionalus, turinčius visuotinai priimtinas vertybes, 

suvokiančius savo vaidmenį visuomenėje ir gebančius tobulėti. 
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       VIZIJA 

           Didžiausia aukštoji mokykla Vakarų Lietuvoje: 

• vykdanti tarptautiniu mastu pripažintas studijas ir projektus; 

• atvira visuomenei, turinti platų strateginių partnerių tinklą; 

• teikianti įvairias ir kokybiškas paslaugas; 

• skirianti didelį dėmesį kultūros puoselėjimui. 

Kolegijos strategines nuostatas palaikančios vertybės: socialinė atsakomybė, akademinė 

laisvė, profesionalumas, kolegialūs santykiai. 

      VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius  

atitinkančios bei patrauklios studijos.  

2. Atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo plėtojimas.  

3. Atsakingų visuomenės narių ugdymas ir krašto kultūros puoselėjimas.  

4. Racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius     

strateginiams tikslams įgyvendinti. 

 

            Kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius 

atitinkančios bei patrauklios studijos. Šiam veiklos prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai: 

• Patenkinti Kolegijos studentų lūkesčius aukštos kokybės studijoms ; 

• Rengti darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus; 

• Sukurti palankias studijų sąlygas užsienio studentams; 

• Formuoti patrauklų Kolegijos įvaizdį.  

           Atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo plėtojimas. Šiam veiklos prioritetui 

įgyvendinti keliami šie tikslai: 

• Plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

• Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą; 

• Didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis.  

             Atsakingų visuomenės narių ugdymas ir krašto kultūros puoselėjimas. Šiam veiklos 

prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai: 

• Ugdyti atsakingus visuomenės narius; 
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• Puoselėti krašto kultūrą.           

           Racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius strateginiams 

tikslams įgyvendinti. Šiam veiklos prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai: 

• Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę; 

• Užtikrinti pakankamą ir modernią materialinę bazę; 

• Užtikrinti patogias naudoti ir pakankamas e. paslaugas; 

• Pritraukti finansavimą plėtrai ir didinti Kolegijos išteklių naudojimo racionalumą. 

           

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. litų 

Kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos 
poreikius atitinkančios bei patrauklios studijos 

50,0 

Atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo plėtojimas 20,0 

Atsakingų visuomenės narių ugdymas ir krašto kultūros puoselėjimas 20,0 

Racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius 
strateginiams tikslams įgyvendinti 

30,0 

      

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Siekiant didinti veiklos efektyvumą, numatoma: 

• didinti turto panaudojimo efektyvumą, optimizuojant turimą turtą, sumažinant turto 

išlaikymo sąnaudas ir atsisakant nenaudojamo turto;  

• diegti patobulintą kokybės valdymo sistemą; 

• optimizuoti Kolegijos valdymo struktūrą; 

• taikyti veiklos efektyvumo didinimo priemones, siekiant subalansuoti biudžetą (įgyvendinti 

pajamų didinimo priemones). 

 



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2014-2016 metų strateginis veiklos planas 5 

 

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI  

10105,00; 55%10105,00; 55%10105,00; 55%10105,00; 55%

1477,00; 8%1477,00; 8%1477,00; 8%1477,00; 8%

6799,00; 37%6799,00; 37%6799,00; 37%6799,00; 37%

2014 m. atignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūks Lt.

Programa (01 01)

Programa (01 02)

Programa (01 03)

 

 

 

 

 

 

Strateginis tikslas (01).  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir 
šaliai aktualią mokslo taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 

narius 

Programa (01 01) Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas  
Asignavimai: iš viso 10105,0 tūkst. Lt, 

iš jų DU: 8584,0 tūkst. Lt 

 

Programa (01 02). Taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos plėtojimas  
Asignavimai: iš viso 1477,0 tūkst. Lt, 

iš jų DU: 1457,0 tūkst. Lt 

 

Programa (01 03).  Organizacinis tobulėjimas 

Asignavimai: iš viso 6799,0 tūkst. Lt, 
iš jų DU: 3759,1 tūkst. Lt 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

              Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui pateikiamos šioje lentelėje. 

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Etatų skaičius, vnt. 508,35 412,03 410 410 

Išlaidos darbo užmokesčiui, mln. litų 15,1 13,8 14,0 14,2 

              

  Pagrindiniai veiksniai, turėsiantys įtakos pareigybių ir etatų skaičiaus pokyčiui artimiausiu 

metu,  yra studijų proceso efektyvumo didinimas ir numatomi struktūriniai pokyčiai.  

Personalo grupė Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Dėstytojai 224,53  267 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas 29  29 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant mokslinius tyrimus 11  14 

Administracija 34,5  35 

Kiti darbuotojai 30,5  32 

Ūkio personalas 82,5  84 

Iš viso: 412,03 461 

 

54,49%

7,03%

2,66%

8,40%

7,40%

20,02%

Dėstytojai

Darbuotojai, teikiantys pagalbą
vykdant studijas

Darbuotojai, teikiantys pagalbą
vykdant mokslinius tyrimus

Administracija

Kiti  darbuotojai

Ūkio personalas
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VALDYMO IŠLAIDOS 

1 lentelė. 2014–2016-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

(tūkst. litų) 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai 

 iš jų 

iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 
iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 
iš jų darbo 

užmokesčiui 

1. 

01 01 

Aukštos kvalifikacijos 

specialistų rengimas  

10105,0 9485,0 8584,0 620,0 10205,0 9585,0 8684,0 620,0 10305,0 9685,0 8784,0 620,0 

 Iš jų valdymo išlaidos 1188,6 1037,6 1037,6 151,0 1188,6 1037,6 1037,6 151,0 1188,6 1037,6 1037,6 151,0 

2. 

01 02 

Taikomosios mokslinės ir 

konsultacinės veiklos 

plėtojimas 

1477,0 1457,0 1457,0 20,0 1577,0 1557,0 1557,0 20,0 1677,0 1657,0 1657,0 20,0 

 Iš jų valdymo išlaidos 148,6 129,7 129,7 18,9 148,6 129,7 129,7 18,9 148,6 129,7 129,7 18,9 

3. 
01 03 

Organizacinis tobulėjimas 
6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 

 Iš jų valdymo išlaidos 148,6 129,7 129,7 18,9 148,6 129,7 129,7 18,9 148,6 129,7 129,7 18,9 

Iš viso asignavimų programoms 18381,0 14771,0 13800,0 3610,0 18581,0 14971,0 14000,0 3610,0 18781,0 15171,0 14200,0 3610,0 

Iš jų valdymo išlaidos 1485,8 1297,0 1297,0 188,8 1485,8 1297,0 1297,0 188,8 1485,8 1297,0 1297,0 188,8 

Valdymo išlaidų dalis procentais 8,0 8,8 9,4 5,2 8,0 8,7 9,3 5,2 7,9 8,5 9,1 5,2 
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II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

VEIKLOS KONTEKSTAS   

              Klaipėdos valstybinė kolegija, kaip ir visa mokslo bei studijų sistema, veikia sparčiai kintančiomis aplinkos sąlygomis. Didžiulę įtaką 

Kolegijos veiklai turi politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai ir teisiniai veiksniai.  

               Politiniai veiksniai. 2007 m. parengtoje ir atnaujintoje „Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje“ 

pažymima, kad žiniomis besiremianti ekonomika išlieka prioritetiniu siekiu, ir planuojama, kad 2020 m. Lietuvos ekonomika pasieks vidutinį ES 

lygį. Norint didinti verslumą, reikia plėtoti mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą su verslo institucijomis.  

             2009 m. Liuveno ministrų konferencijoje priimtame komunikate „Bolonijos procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė naujame 

dešimtmetyje“ pažymima, kad ateinančio dešimtmečio Europos aukštojo mokslo erdvės prioritetai yra prieinamumas visoms socialinėms 

grupėms, absolventų įsidarbinimas, ugdymo, tyrimų ir naujovių vienovė, studentų ir dėstytojų mobilumas, finansavimo šaltinių įvairovė. 2012 

m. balandžio 26-27 d. Bukarešte buvo susitarta dėl švietimo strateginių tikslų Bolonijos šalyse iki 2015 m. Bukarešto komunikate iškelti trys 

strateginiai tikslai: kokybiškesnis aukštasis mokslas, geresni absolventų įsidarbinimo rodikliai ir stipresnė mobilumo sistema. 

             2010 m. Europos Komisijos priimtame komunikate „Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“   išskiriami šie 

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strateginiai tikslai:  

• dirbančių žmonių dalies didinimas („75 proc. darbingo amžiaus (20–64 metų) žmonių turėtų dirbti“);  

• aukštąjį išsilavinimą įgyjančių žmonių dalies didinimas („bent 40 proc. jaunesnės kartos atstovų turėtų turėti aukštąjį išsilavinimą“). 

        ES tarptautiškumo didinimo iniciatyva „Judus jaunimas“ pasisako už Europos aukštojo mokslo sistemos kokybės ir jos tarptautinio 

patrauklumo gerinimą, skatinant studentų ir stažuotojų judumą. Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2011 -2012 m. 

programoje pažymima, kad Lietuva turėtų tapti tarptautinių studijų traukos centru. 2020 m. šalies aukštosiose mokyklose ne mažiau kaip 

dešimtadalį studentų turėtų sudaryti užsieniečiai.  
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          Globalėjanti aukštojo mokslo rinka sukuria galimybes glaudžiau  bendradarbiauti su užsienio aukštosiomis mokyklomis, plėtoti studijų 

tarptautiškumą, pritraukti mobilius užsienio studentus studijuoti Kolegijoje ir sudaryti galimybes mums patiems, kaip organizacijai, tobulėti, 

dalinantis gerąja patirtimi su tarptautiniais partneriais. Tuo pat metu Lisabonos konvencijoje (1997) akcentuojamas aukštasis mokslas „be 

sienų“ mus įpareigoja sparčiai tobulėti, siekiant užtikrinti studijų kokybę, prilygstančią užsienio aukštosioms mokykloms. 

              Ekonominiai veiksniai. Sparti technologijų kaita suteikia impulsą kurti naujas,  technologine pažanga pagrįstas studijų programas,  bet 

reikalauja  ir nemažai nuolatinių  investicijų, atnaujinant turimą materialinę mokslo bazę ir vykdomų studijų programų turinį.  

              Ekonomines aplinkos tendencijas rodo Lietuvos ūkio gyvybingumo prognozė. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

nominaliojo BVP bln. LTL padidėjimas numatomas nuo 104,68 (2011 m.) iki 185.08 (2020 m.). Darbo našumo BVP, tenkančio vienam 

dirbančiajam, padidėjimas numatomas nuo 121.08 (2011 m.) iki 164.09 (2020 m.) (Global Insight calculation).   

              Mokslo ir studijų finansavimo sandaros kaitos tendencijos yra šios: mažėja finansavimas iš biudžeto lėšų, todėl aukštosios mokyklos 

ieško finansavimo galimybių iš ES SF bei kitų lėšų. 

             Socialiniai veiksniai. Prastėjanti demografinė situacija - mažėjantis mokinių skaičius, senstanti akademinė bendruomenė, iš Lietuvos 

išvykstantys abiturientai ir jauni pedagogai – didelis iššūkis mums ir visoms kitoms Lietuvos aukštosioms mokykloms.  Prognozuojama, kad 

studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose kasmet mažės (Datamonitor analysis based on information from National Statistical 

Organization).   

              Tačiau ES mastu švietimas ir mokslas išliks prioritetais. Lietuvoje, vadovaujantis 2010 m. Europos Komisijos priimtu komunikatu 

„Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“,  yra orientuojamasi į aukštąjį išsilavinimą įgyjančių žmonių dalies didinimą. 

               Technologiniai veiksniai. Pastaraisiais metais interneto skvarba nuolat didėjo. Interneto skvarba (t.y. interneto naudotojų skaičius 100 

gyventojų) pasaulio mastu 2014 metų pabaigoje pasieks 40 proc.; išsivysčiusiose šalyse internetu naudosis 78 proc., besivystančiose - 32 proc. 

gyventojų. Palyginimui – 2013 m. pabaigos Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje internetu naudojosi 69 proc. gyventojų. Taip pat 

prognozuojama, kad šių metų pabaigoje fiksuoto plačiajuosčio ryšio skvarba pasaulio mastu pasieks beveik 10 proc. Ryšių reguliavimo tarnybos 
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duomenimis, Lietuvoje 2013 metų pabaigoje fiksuoto plačiajuosčio ryšio skvarba siekė 28,5 proc. (bendras Europos – 28 proc.). International 

Telecommunication Union prognozėmis, 2014 m. pabaigoje interneto ryšį turės 44 proc. visų pasaulio namų ūkių – išsivysčiusiose valstybėse šis 

rodiklis sieks 78 proc., besivystančiose – 44 proc. Kaip rodo Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys, 2013 m. pabaigoje Lietuvoje plačiajuosčio 

interneto prieigą turėjo 67 proc. namų ūkių. 

 Spartus interneto skvarbos didėjimas rodo tolimesnes teigiamas interneto plėtros Lietuvoje tendencijas. Tai sukuria prielaidas vystyti nuotolinį 

mokymą, nes Lietuvos aukštųjų mokyklų, taip pat ir Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai turi reikiamas priemones gauti mokymo paslaugas 

elektroniniu būdu. Lietuvoje išvystytos mobiliosios technologijos –didžioji dalis informacijos gaunama naudojant mobiliuosius daugiafunkcinius 

įrenginius. Aukštosios mokyklos turi naudoti modernias technologijas, siekdamos optimizuoti veiklos sąnaudas.  

              Teisiniai veiksniai. 2012 m. rugpjūčio 16 d. Kolegija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-

2140) nuostatas, susijusias su aukštojo mokslo reforma, pakeitė statusą iš biudžetinės į viešąją įstaigą. Tai Kolegijai suteikia daugiau 

autonomijos finansų, turto ir žmogiškųjų išteklių valdymui, bet kartu įpareigoja didinti veiklos efektyvumą, norint išlikti konkurencingai. Dėl šios 

priežasties sieksime sukurti prielaidas organizacijai sistemingai tobulėti, kad būtų  užtikrintas žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių vystymas, 

laiduojantis aukštesnį Kolegijos teikiamų paslaugų lygį. Didėjanti aukštųjų mokyklų autonomija, kuri įgyvendinama Lietuvos aukštojo mokslo 

reformos pagrindu, sudaro sąlygas taikyti įvairesnes strategijas finansų, turto ir žmogiškųjų išteklių valdymui. Tuo pat metu ji mus įpareigoja 

atsakingai priimti sprendimus, kurie užtikrintų Kolegijos konkurencingumą, sąlygojamą organizacijos efektyvumo didinimu. 

 

Kolegijos veiklos SSGG 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

• Studijų programų paklausa ir atitikimas Vakarų Lietuvos 
regiono darbo rinkos poreikius. 

• Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir Vakarų 

• Studentų motyvacija ir pasirengimas studijoms aukštojoje 
mokykloje. 

• Studentų ir dėstytojų judumas, lyginant su kitų Lietuvos ir ES 
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Lietuvos regiono valdymo struktūromis. 

• Platus studijų programų spektras technologijų, fizinių, 
socialinių, biomedicinos mokslų srityse. 

• Praktikų veiksmingumas ir reglamentavimas. 

• Nuolatinis įgyvendinamų studijų programų  tobulinimas.  

• Studentų informavimas ir bendradarbiavimas su dėstytojais. 

• Dalyvavimas įgyvendinant regioninės plėtros prioritetus (ypač 
transporto, sveikatos, prekybos ir komunikacijos srityse). 

• Kokybės valdymo sistemos nuolatinis gerinimas. 

• Išplėtota studentų meninė ir sportinė veikla. 

 

 

 

aukštųjų mokyklų studentų mainų vidurkiu. 

• Strateginio ir aktyvaus bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais sistemingumas. 

• Kolegijos identitetas ir atpažįstamumas. 

• Dėstytojų ir studentų anglų kalbos žinios.  

• Taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir  jų pardavimo 
vystymas. 

• Didelis studentų, nutraukusių studijų sutartis skaičius. 

• Investicijų sparta, atnaujinant studijų materialiuosius išteklius.  

• Kompiuterinių tinklų ir laboratorinės įrangos atnaujinimas bei 
modernizavimas. 

• Nepakankama materialiosios bazės atnaujinimo sparta 
įvertinant technologijų kaitą. 

• Procesinio požiūrio Kolegijos valdyme stoka. 

• Dalyvavimas įgyvendinant nacionalinės ir tarptautinės plėtros 
prioritetus 

• Neapibrėžta Alumni klubo veikla 

• Nepakankamai racionalus patalpų panaudojimas 

• Tęstinių studijų centro veiklos strateginių veiklos krypčių 
išskyrimas  

• Rizikų, susijusių su strateginio plano įgyvendinimu,  valdymas 

• Taikomųjų mokslinių tyrimų strateginis planavimas ir struktūra,  
užtikrinanti koordinuotą veiklą, efektyvų išteklių panaudojimą 
ir pajamų generavimą (atsakomybė, komunikacija). 
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• Rinkodaros strategijos nebuvimas. 

• Rentabilių studijų programų portfolio sudarymas 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama atveria galimybes 
kurti, tobulinti studijų programas ir stiprinti materialinę bazę ir 
žmonių išteklius. 

• Nauji studentų segmentai (studentai iš užsienio, suaugusieji). 

• Komercinės veiklos vystymas. 

• Formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų 
poreikis darbo rinkoje. 

• Studijų ir mokslo internacionalizacija Europos aukštojo mokslo 
erdvėje. 

• Taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos poreikis darbo 
rinkoje. 

• Inovatyvių technologijų plėtra. 

• Efektyvesnis žmonių išteklių panaudojimas 

 

• Demografinės situacijos pokyčiai (senstanti visuomenė, 
emigracija). 

• Nestabili aukštojo mokslo sistemos teisinė bazė. 

• Užsienio aukštosios mokyklos su patrauklesne studijų 
finansavimo sistema. 

• Greita technologijų kaita. Nuolatinis investicijų į materialinės 
bei metodinės mokslo bazės atnaujinimas. 

• Finansinių išteklių stygius. 

• Auganti konkurencija tarp aukštojo mokslo įstaigų ir 
specializuotų konsultacinių firmų, teikiančių mokslo ir 
konsultavimo paslaugas. 
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) 

• Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją ir konsultacinę veiklą, 

ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės narius.  

Šis strateginis tikslas vertinamas dviem efekto kriterijais, kurie atspindi pagrindines Kolegijos veiklos kryptis, t.y., studijas ir mokslo taikomąją 

veiklą. 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 
2013-ųjų metų 2014-ųjų metų 2015-ųjų metų 2016-ųjų metų 

E-01-01 Įsidarbinusių pagal specialybę absolventų 

dalis pirmais metais po baigimo, proc. 
42 45 50 50 

E-01-02 Vakarų Lietuvos regionui aktualių 
užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius, 
vnt. 

28 28 30 30 

 
Strateginiam tikslui įgyvendinti numatomos vykdyti trys programos: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas, Taikomosios mokslinės ir 

konsultacinės  veiklos plėtojimas, Organizacinis tobulėjimas              
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

PROGRAMA (KODAS 01 01): AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS IR MOKSLO TAIKOMOSIOS BEI KONSULTACINĖS  VEIKLOS 

PLĖTOJIMAS  

Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Strateginio planavimo 

metodikos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010  m. rugpjūčio  25 

d. nutarimo Nr.  1220 redakcija) VI skyrius I poskyris „Programų vertinimas“  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. 

nutarimo Nr. 480 redakcija),  Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas, Klaipėdos valstybinės kolegijos Stipendijų skyrimo tvarka (patvirtinti 

laikinojo direktoriaus 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1 – 38),  Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų nuostatai (patvirtinti  laikinojo 

direktoriaus 2013 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1 – 149). 

Vertinimas. Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. Jo rezultatai pateikiami metinėje 

Kolegijos veiklos ataskaitoje,  kuri svarstoma Akademinėje taryboje ir tvirtinama Kolegijos taryboje.  Kolegijos veiklos rezultatai taip pat 

pateikiami Švietimo ir mokslo ministerijai, Studentų atstovybei. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Klaipėdos valstybinės kolegijos trijų fakultetų administracija, dėstytojai ir darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas bei 

taikomuosius mokslinius tyrimus, neakademiniai padaliniai. 

Programos koordinatorius: Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Šarūnas Berlinskas 



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2014-2016 metų strateginis veiklos planas 15 

 

 

 

2 lentelė. 2014 - 2016-ųjų metų 1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ (kodas 01 01) tikslai, uždaviniai, priemonės ir 
asignavimai 

 (tūkst. litų) 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2013-ųjų metų 

asignavimai 
2014-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2015-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01 01 01 Tikslas:  

Rengti aukštos kvalifikacijos 

specialistus 

11246,0 10760,0 10026,0 486,0 10105,0 9485,0 8584,0 620,0 10205,0 9585,0 8684,0 620,0 10305,0 9685,0 8784,0 620,0 

01 01 01 01 Uždavinys: 

Užtikrinti kokybiškas studijas 

11246,0 10760,0 10026,0 486,0 10075,0 9485,0 8584,0 620,0 10175,0 9585,0 8684,0 620,0 10275,0 9685,0 8784,0 620,0 

01 01 01 01 01 Priemonė: 

Vykdyti studijų procesą 

akademiniuose padaliniuose 

11246,0 10760,0 10026,0 486,0 10075,0 9485,0 8584,0 620,0 10175,0 9585,0 8684,0 620,0 10275,0 9685,0 8784,0 620,0 

01 01 01 01 02 Priemonė: 

Sukurti inovatyvių studijų 

programų organizavimo 

modelį 

                

01 01 01 01 03 Priemonė: 

Atnaujinti studijų programų 

kokybės valdymo sistemą 
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01 01 01 01 04 Priemonė: 

Parengti akademinio 

personalo valdymo modelį 

                

01 01 01 02 Uždavinys: 

Užtikrinti studijų plėtrą  

    30,00    30,00    30,00    

01 01 01 02 01 Priemonė: 

Įdiegti inovatyvias  

technologijas studijų 

procese 

    30,00    30,00    30,00    

01 01 01 02 02 Priemonė: 

Sukurti bendradarbiavimo 

su užsienio ir Lietuvos 

aukštosiomis ir profesinėmis 

mokyklomis programą  

                

01 01 01 02 03 Priemonė: 

Parengti profesinio mokymo 

įgyvendinimo modelį 

                

01 01 01 02 04 Priemonė: 

Įgyvendinti studijas užsienio 

studentams  

                

01 01 01 02 05 Priemonė: 

Parengti mokymo paslaugų 

teikimo visuomenei sistemą 

                

 1. Iš viso Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžetas  
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 Iš jo:  

1.1. Bendrojo finansavimo 

lėšos 

                

 1.2. Europos Sąjungos ir 
kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšos 

                

 1.3. Tikslinės paskirties lėšos 

ir pajamų įmokos 
                

 2. Kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos) 

                

 Iš viso programai finansuoti 

(1+2) 
11246,0 10760,0 10026,0 486,0 10105,0 9485,0 8584,0 620,0 10205,0 9585,0 8684,0 620,0 10305,0 9685,0 8784,0 620,0 
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3 lentelė. 1 programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ (kodas  01 01) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 
kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 

01 01 0101 01 0101 01 0101 01 01  Tikslas. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus         

R-01-01-01-01 Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo, proc. 61 62 62 62 

01 01 01 0101 01 01 0101 01 01 0101 01 01 01  Uždavinys.  Užtikrinti kokybiškas studijas         

P-01-01-01-01-01  Studentų rinkos dalis,  lyginant su bendru skaičiumi, stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, proc. 40 41 41 41 

P-01-01-01-01-02  Studentų skaičiaus, tenkantis vienam dėstytojui,  vnt. 15 16 16 16 

P-01-01-01-01-03 Valstybės finansuojamų studentų ir  visų studijuojančiųjų  santykis, proc. 64 65 65 65 

P-01-01-01-01-04 Akredituotų šešeriems metams studijų programų ir  visų akredituotų studijų programų santykis, proc. 67 67 67 67 

P-01-01-01-01-05 Studentų, nutraukusių studijų sutartis dalis, proc. 18 17 16 16 

P-01-01-01-01-06 Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc. 7 8 8 8 

01 01 01 02 Uždavinys. Užtikrinti studijų plėtrą     

P-01-01-01-02-01 Jungtinių studijų programų ir dvigubą laipsnį suteikiančių studijų programų skaičius, vnt. 1 2 2 2 

P-01-01-01-02-02 Studijų programų, vykdomų anglų kalba, skaičius, vnt. 1 2 3 3 
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PROGRAMA (KODAS 01 02): TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS IR KONSULTACINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS 

Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Strateginio planavimo 

metodikos (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010  m. 

rugpjūčio  25 d. nutarimo Nr.  1220 redakcija) VI skyrius I poskyris „Programų vertinimas“  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 

20 d. nutarimo Nr. 480 redakcija), Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų nuostatai (patvirtinti  

laikinojo direktoriaus 2013 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1 – 149).         

Vertinimas: Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. Jo rezultatai pateikiami metinėje 

Kolegijos veiklos ataskaitoje,  kuri svarstoma Akademinėje taryboje ir Kolegijos taryboje,  gavus šių kolegialių valdymo organų  pritarimą, 

pateikiama Švietimo ir mokslo ministerijai. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Klaipėdos valstybinės kolegijos trijų fakultetų administracija, dėstytojai ir darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas bei 

mokslinius tyrimus, neakademiniai padaliniai. 

Programos koordinatorius: Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai Nijolė Galdikienė 
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2 lentelė. 2014 – 2016-ųjų metų 2 programos „TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS IR KONSULTACINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS“ (kodas 01 02) tikslai, 
uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

 (tūkst. litų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2013-ųjų metų 

asignavimai 
2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01 02 01 Tikslas: 

Plėtoti taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir 

konsultacinę veiklą 

1354,7 1354,7 1354,7  1477,0 1457,0 1457,0 20,0 1577,0 1557,0 1557,0 20,0 1677,0 1657,0 1657,0 20,0 

01 02 01 01  Uždavinys: 

Užtikrinti taikomosios 

mokslinės ir konsultacinės 

veiklos plėtrą  

1354,7 1354,7 1354,7  1477,0 1457,0 1457,0 20,0 1577,0 1557,0 1557,0 20,0 1677,0 1657,0 1657,0 20,0 

01 02 01 01 01 Priemonė: 

Įsteigti taikomosios mokslinės 

veiklos centrą 

    139,0 119,0 119,0 20,0 139,0 119,0 119,0 20,0 139,0 119,0 119,0 20,0 

01 02 01 01 02 Priemonė: 

Parengti ir įgyvendinti  

taikomosios mokslinės ir 

konsultacinės veiklos plėtros 

verslo planą 

                



Klaipėdos valstybinės kolegijos 2014-2016 metų strateginis veiklos planas 21 

 

 

 

01 02 01 01 03  Priemonė: 

Sukurti taikomosios mokslinės 

veiklos vertinimo sistemą 

                

01 02 01 01 04 Priemonė: 

Vykdyti taikomąją mokslinę ir 

konsultacinę veiklą  

akademiniuose padaliniuose 

1354,7 1354,7 1354,7  1338,0 1338,0 1338,0  1438,0 1438,0 1438,0  1538,0 1538,0 1538,0  

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetas  

                

 Iš jo:  

1.1. Bendrojo finansavimo 

lėšos 

                

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės 
paramos lėšos 

                

 1.3. Tikslinės paskirties lėšos ir 

pajamų įmokos 
                

 2. Kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                

 Iš viso programai finansuoti 

(1+2) 
1354,7 1354,7 1354,7  1477,0 1457,0 1457,0 20,0 1577,0 1557,0 1557,0 20,0 1677,0 1657,0 1657,0 20,0 
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3 lentelė. 2 programos „TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS IR KONSULTACINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS“ (kodas 01 02) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai 

ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 
kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 

01 02 01 Tikslas: Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą         

R-01-02-01-01 Pajamos iš taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos, tūkst. Lt 172 200 200 200 

01 02 01 01 Uždavinys: Užtikrinti taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos plėtrą Kolegijoje         

P-01-02-01-01-01 Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, vnt. 98 98 98 98 

P-01-02-01-01-02 Dėstytojų mokslinių publikacijų skaičius, vnt.  121 125 125 125 
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PROGRAMA (KODAS 01 03): ORGANIZACINIS TOBULĖJIMAS  

Bendroji informacija apie programą 

Įgyvendinami planavimo dokumentai: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Strateginio planavimo 

metodikos (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010  m. 

rugpjūčio  25 d. nutarimo Nr.  1220 redakcija) VI skyrius I poskyris „Programų vertinimas“  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 

20 d. nutarimo Nr. 480 redakcija),  Klaipėdos valstybinės kolegijos 2011 – 2021 Integruotos plėtros strategija (patvirtinta 2011 spalio 6 d. 

Kolegijos tarybos nutarimu Nr. V19-2), Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas.    

Vertinimas: Programos įgyvendinimo vertinimas atliekamas pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams. Jo rezultatai pateikiami metinėje 

Kolegijos veiklos ataskaitoje,  kuri svarstoma Akademinėje taryboje ir Kolegijos taryboje,  gavus šių kolegialių valdymo organų  pritarimą, 

pateikiama Švietimo ir mokslo ministerijai. 

Trukmė: Programa tęstinė. 

Vykdytojai: Kolegijos administracija. 

Programos koordinatorius: Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai Nijolė Galdikienė. 
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2 lentelė. 2014 – 2016-ųjų metų 3 programos „Organizacinis tobulėjimas“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

 (tūkst. litų) 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2013-ųjų metų 

asignavimai 
2014-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2015-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01 03 01 Tikslas: 

Užtikrinti nuolatinį 

organizacijos tobulėjimą  

6805,5 3710,5 3710,5 3095 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 

01 03 01 01 Uždavinys: 

Didinti Kolegijos valdymo 

efektyvumą  

    70,0 70,0   70,0 70,0   70,0 70,0   

01 03 01 01 01 Priemonė: 

Parengti ir įgyvendinti  

valdymo modelį 

                

01 03 01 01 02 Priemonė: 

Atnaujinti organizacijos 
valdymo struktūrą 

                

01 03 01 01 02 Priemonė: 

Sukurti ir įgyvendinti išorinės 

ir vidinės komunikacijos 

sistemą 

    70,0 70,0   70,0 70,0   70,0 70,0   
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01 03 01 02 Uždavinys: 

Vystyti darbuotojų 

kompetenciją, motyvaciją ir 

lyderystę 

                

01 03 01 02 01 Priemonė: 

Sukurti personalo 

kompetencijų vystymo ir  

motyvavimo sistemą 

                        

01 03 01 02 02 Priemonė:  

Parengtii personalo 

motyvavimo už taikomąją 

mokslinę veiklą sistemą  

                

01 03 01 03 Uždavinys: 

Didinti Kolegijos išteklių 

naudojimo racionalumą 

                

01 03 01 03 01 Priemonė: 

Optimizuoti Kolegijos 

infrastruktūros personalo 

sudėtį ir skaičių 

                       

01 03 01 03 02 Priemonė: 

Parengti racionalaus turto 
panaudojimo programą 

                

01 03 01 04 Uždavinys: 

Užtikrinti kokybiškas 

administracines ir  

infrastruktūros paslaugas 

6671,9 3591,9 3591,9 3080,0 6113,0 3157,0 3157,0 2956,0 6113,0 3157,0 3157,0 2956,0 6113,0 3157,0 3157,0 2956,0 
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01 03 01 04 01 Priemonė: 

Vykdyti Kolegijos 

administracines funkcijas   

1461,7 1271,7 1271,7 190,0 1486,0 1297,0 1297,0 189,0 1486,0 1297,0 1297,0 189,0 1486,0 1297,0 1297,0 189,0 

01 03 01 04 02 Priemonė: 

Užtikrinti infrastruktūros 

padalinių veiklą   

5210,2 2320,2 2320,2 2890,0 4627,0 1860,0 1860,0 2767,0 4627,0 1860,0 1860,0 2767,0 4627,0 1860,0 1860,0 2767,0 

01 03 02 Tikslas: 

Būti atvira visuomenei ir 
turėti platų strateginių 
partnerių tinklą 

                

01 03 02 01 Uždavinys: 

Plėtoti abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais 

                

01 03 02 01 01 Priemonė: 

Sukurti bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais modelį 

                

01 03 02 02 Uždavinys: 

Didinti Kolegijos teikiamų 
paslaugų apimtis 

133,6 118,6 118,6 15,0 616,0 602,0 602,0 14,0 616,0 602,0 602,0 14,0 616,0 602,0 602,0 14,0 

01 03 02 02 01 Priemonė: 

Įsteigti mokymo ir paslaugų 

centrą 

133,6 118,6 118,6 15,0 616,0 602,0 602,0 14,0 616,0 602,0 602,0 14,0 616,0 602,0 602,0 14,0 

01 03 02 02 02 Priemonė: 

Parengti Kolegijos teikiamų 
paslaugų rinkodaros strategiją 

                

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetas  
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 Iš jo:  

1.1. Bendrojo finansavimo 

lėšos 

                

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės 
paramos lėšos 

                

 1.3. Tikslinės paskirties lėšos ir 

pajamų įmokos 
                

 2. Kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                

 Iš viso programai finansuoti 

(1+2) 
6805,5 3710,5 3710,5 3095 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 6799,0 3829,0 3759,0 2970,0 
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3 lentelė. 3 programos „ORGANIZACINIS TOBULĖJIMAS“ (kodas 01 03) tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 
kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 

01 03 01 Tikslas. Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą         

R-01-03-01-01 Kolegijos organizaciniam tobulėjimui skirtų pajamų dalis, proc. 0,4 0,4 0,4 0,4 

01 03 01 01 Uždavinys: Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą         

P-01-03-01-01-01  Kolegijos vertinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį, balais 3,5 3,5 4 4 

01 03 01 02 Uždavinys: Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę         

P-01-03-01-02-01 1 darbuotojo profesiniam tobulinimuisi skirtos lėšos, Lt/darbuotojui 50 70 100 100 

01 03 01 03 Uždavinys: Didinti Kolegijos išteklių naudojimo racionalumą         

P-01-03-01-03-01 Administracinių sąnaudų dalis, lyginant su visomis Kolegijos patirtomis sąnaudomis, proc. 10 11 11 12 

01 03 01 04 Uždavinys: Užtikrinti kokybiškas administracines ir infrastruktūros paslaugas     

 P-01-03-01-04-01 Administravimo ir ūkio priežiūros sąnaudų dalis nuo visų Kolegijos pajamų, proc. 23 23 23 23 

01 03 02 Tikslas. Būti atvira visuomenei ir turėti platų strateginių partnerių tinklą         

R-01-03-02-01 Strateginių partnerių skaičius, vnt.  88 90 95 95 

01 03 02 01 Uždavinys: Plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais         
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P-01-03-02-01-01 Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė verslo įmonės atstovai, proc. 14 15 15 15 

P-01-03-02-01-02 Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė, Lt 40 000 50 000 60 000 120 000 

01 03 02 02 Uždavinys: Didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis         

P-01-03-02-02-01 Pajamos iš visų Kolegijos teikiamų paslaugų, tūkst. Lt 2454 2878 3000 3200 
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Efekto kriterijus 

 

 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai 
imlius visuomenės narius.  

01 

Vertinimo  kriterijus:  
Įsidarbinusių pagal specialybę absolventų dalis pirmais metais po 
baigimo, proc. 
 

E-01-01 

1. Apibrėžimas Įsidarbinusių pagal specialybę absolventų dalis 
pirmais metais po baigimo lyginant su visais 
baigusiaisiais   

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.  Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus parodo atitiktį darbo 
rinkos poreikiams 
 
 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant įsidarbinusių 
pagal specialybę absolventų, įgijusių kvalifikaciją 
Kolegijoje atskaitiniais metais, skaičių iš visų 
Kolegijos absolventų skaičiaus  

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikienė@kvk.lt, Tel. 8 655 38762 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl darbo vietos 
pobūdžio netikslios identifikacijos  
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Efekto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -  Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01  

 

Vertinimo kriterijus:  Vakarų Lietuvos regionui aktualių 
užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius, vnt. 
 

E-01-02 

1. Apibrėžimas Atliktų regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų 
tyrimų skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip. Buvo naudotas bendras užsakomųjų tyrimų 
skaičius nevertinant aktualumo Vakarų Lietuvos 
regionui. 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos pripažinimą tarp 
socialinių partnerių. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais 
metais atliktus aktualius Vakarų Lietuvos regionui 
užsakomuosius tyrimus  

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai Nijolė 
Galdikienė n.galdikiene@kvk.lt Tel. 865535143 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

Paklaida gali atsirasti dėl tyrimo aktualumo 
regionui identifikavimo 
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Vertinimo kriterijus:  Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais 
metais po baigimo, proc. 
 

R-01-01-01-01 

1. Apibrėžimas Bendras Kolegijos absolventų įsidarbinimo 
vertinimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos parengtų specialistų 
pripažinimą darbo rinkoje 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant bendrą  
įsidarbinusių absolventų, įgijusių kvalifikaciją 
Kolegijoje atskaitiniais metais, skaičių iš visų 
Kolegijos absolventų skaičiaus 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikienė@kvk.lt,  Tel. 8 655 38762  

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

Paklaida gali atsirasti dėl studentų, tęsiančių toliau 
studijas universitete, nes jie skaičiuojami prie 
dirbančiųjų absolventų 
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos 
plėtojimas 

01 02 

Programos tikslas: Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir 
konsultacinę veiklą 

01 02 01  

Vertinimo kriterijus:  Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos, 
tūkst. Lt 
 

R-01-02-01-01 

1. Apibrėžimas Pajamos gautos iš taikomosios mokslinės veiklos 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos  gebėjimą atliepti 
taikomųjų mokslinių tyrimų poreikį 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant ataskaitiniais 
metais gautas pajamas iš taikomosios mokslinės 
veiklos. 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai Nijolė 
Galdikienė n.galdikiene@kvk.lt Tel. 865535143 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Rezultato kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 01 03 01  

Vertinimo kriterijus:   
Kolegijos organizaciniam tobulėjimui skirtų pajamų dalis, proc. 

R-01-03-01-01 

1. Apibrėžimas Kolegijos organizaciniam tobulėjimui skirtų pajamų 
dalis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos skiriamą dėmesį 
organizaciniam tobulėjimui 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumą Kolegijos išlaidų 
darbuotojų atlyginimų priedams ir investicijoms 
dalinant iš bendrų Kolegijos pajamų ataskaitiniais 
metais. 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Personalo skyriaus vadovė Rasa Voinovienė, 
r.voinoviene@kvk.lt, Tel. 8 630 07728 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Rezultato kriterijus 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Būti atvira visuomenei ir turėti platų strateginių 
partnerių tinklą 

01 03 02  

Vertinimo kriterijus:  Strateginių partnerių skaičius, vnt. R-01-03-02-01 

1. Apibrėžimas Strateginių partnerių skaičius, t. y., partnerių 
aktyviai dalyvaujančių įgyvendinant Kolegijos 
strategiją 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais tinklo platumą 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant strateginių 
partnerių skaičių ataskaitiniais metais 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai Nijolė 
Galdikienė n.galdikiene@kvk.lt Tel. 865535143 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai 
imlius visuomenės narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas studijas 01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 
skaičiumi stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, 
proc. 
 

P-01-01-01-01 

1. Apibrėžimas Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 
skaičiumi stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias 
mokyklas 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos populiarumą Vakarų 
Lietuvos regiono mastu ir leidžia įvertinti 
Kolegijos patrauklumą tarp kitų aukštųjų 
mokyklų. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas stojančiųjų į Kolegiją 
studentų skaičių dalijant iš bendro stojančiųjų į 
Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas studentų 
skaičiaus. 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikienė@kvk.lt,  Tel. 8 655 38762 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas studijas 01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Studentų skaičius, tenkantis vienam 
dėstytojui, vnt. 
 

P-01-01-01-02 

1. Apibrėžimas Studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojui 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo studijų proceso organizavimo 
racionalumo. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas visų studijų formų 
studentų skaičiaus  (visos darbo dienos 
ekvivalentu) ir dėstytojų užimtų etatų skaičiaus 
(visos darbo dienos ekvivalentais) santykiu. 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras, Personalo skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 655 
61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas studijas 01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Valstybės finansuojamų studentų ir visų 
studijuojančiųjų santykis, proc. 

P-01-01-01-03 

1. Apibrėžimas Valstybės finansuojamų studentų ir visų 
studijuojančiųjų santykis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos vykdomų programų 
svarbą nacionaliniu mastu  

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant valstybės 
finansuojamų studentų skaičiaus santykį su visų 
studijuojančiųjų Kolegijoje studentų skaičiumi 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikienė@kvk.lt,  Tel. 8 655 38762 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas studijas 01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Akredituotų šešeriems metams studijų 
programų ir visų akredituotų studijų programų santykis, proc. 
 
 

P-01-01-01-04 

1. Apibrėžimas Akredituotų šešeriems metams studijų programų ir 
visų akredituotų studijų programų santykis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo studijų kokybę Kolegijoje 

4. Skaičiavimo metodas Akredituotų šešeriems metams studijų programų 
santykis su visomis ataskaitiniais metais 
akredituotomis studijų programomis 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 655 
61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas studijas 01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Studentų, nutraukusių studijų sutartis dalis, 
proc. 
 

P-01-01-01-05 

1. Apibrėžimas Studentų, nutraukusių studijų sutartis dalis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo studentų pasirengimą ir 
motyvaciją studijoms bei Kolegijos taikomų 
priemonių, išsaugant studentą, efektyvumą. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant nutrauktų 
studijų sutarčių santyki su bendru pasirašytų 
studiujų sutarčių skaičiumi. 

5. Duomenų šaltinis Studijų ir karjeros centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė 
v.bridikienė@kvk.lt,  Tel. 8 655 38762 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti kokybiškas studijas 01 01 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų 
etatų ir bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc. 
 

P-01-01-01-06 

1. Apibrėžimas Dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir 
bendro dėstytojų užimtų etatų santykis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo dėstytojų kompetenciją, kuri 
svarbi užtikrinant studijų kokybę 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant dėstytojų, 
turinčių mokslo laipsnį, užimtų etatų ir bendro 
dėstytojų užimtų etatų santykį. 

5. Duomenų šaltinis Personalo skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kas metai 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 655 
61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

  

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys: Užtikrinti studijų plėtrą 01 01 01 02 

Vertinimo kriterijus:  Jungtinių studijų programų ir dvigubą laipsnį 
suteikiančių studijų programų skaičius, vnt. 
 

P-01-01-02-01 

1. Apibrėžimas Jungtinių studijų programų ir dvigubą laipsnį 
suteikiančių studijų programų skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo bendradarbiavimo su Lietuvos ir 
užsienio aukštosiomis mokyklomis plėtrą bei 
galimybių studentams užtikrinimą.  

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant vykdomų  
jungtinių studijų programų ir dvigubą laipsnį 
suteikiančių studijų programų skaičių 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 655 
61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo taikomąją 
ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius visuomenės 
narius. 

01 

Programa: Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas 01 01 

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 01 01 01  

Programos uždavinys:  Užtikrinti studijų plėtrą 01 01 01 02 

Vertinimo kriterijus:  Studijų programų, vykdomų anglų kalba, 
skaičius, vnt. 
 

P-01-01-02-02 

1. Apibrėžimas Studijų programų, vykdomų anglų kalba skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos tarptautiškumo plėtrą 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant vykdomų 
anglų kalba studijų programų skaičių 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 655 
61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos 
plėtojimas 

01 02 

Programos tikslas: Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir 
konsultacinę veiklą 

01 02 01  

Programos uždavinys:  Užtikrinti taikomosios mokslinės ir 
konsultacinės veiklos plėtrą Kolegijoje 

01 02 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų 
skaičius, vnt. 

P-01-02-01-01-01 

1. Apibrėžimas Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo vykdomos taikomosios 
mokslinės veiklos apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant  atliktų 
taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai 
Nijolė Galdikienė n.galdikiene@kvk.lt Tel. 8 655 
35143 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos 
plėtojimas 

01 02 

Programos tikslas: Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir 
konsultacinę veiklą 

01 02 01  

Programos uždavinys:  Užtikrinti taikomosios mokslinės ir 
konsultacinės veiklos plėtrą Kolegijoje 

01 02 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Dėstytojų mokslinių publikacijų skaičius, 
vnt. 

P-01-02-01-01-02 

1. Apibrėžimas Dėstytojų mokslinių publikacijų skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip 3 metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo dėstytojų aktyvumą rengiant 
mokslines publikacijas ir pripažinimą 
nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant Kolegijos 
publikacijų duomenų bazėje ataskaitiniais metais  
talpintų publikacijų skaičių.  

5. Duomenų šaltinis Kolegijos publikacijų duomenų bazė 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai 
Nijolė Galdikienė n.galdikiene@kvk.lt Tel. 8 655 
35143 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

Paklaida gali atsirasti dėl dėstytojų  pavėluotai 
pateiktos informacijos Kolegijos publikacijų 
duomenų bazei.  
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 01 03 01  

Programos uždavinys:  Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą 01 03 01 01 

Vertinimo kriterijus:  Kolegijos vertinimas pagal Bendrojo 
vertinimo modelį (BVM), balai 

P-01-03-01-01-01 

1. Apibrėžimas Kolegijos vertinimas pagal Bendrojo vertinimo 
modelį 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos valdymo kokybę 

4. Skaičiavimo metodas  Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant vertinimo 
balus pagal BVM penkis kriterijus ir išvedant 
vidurkį. 

5. Duomenų šaltinis Kokybės centras 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kolegijos direktorius 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 01 03 01  

Programos uždavinys:  Vystyti darbuotojų kompetenciją, 
motyvaciją ir lyderystę 

01 03 01 02 

Vertinimo kriterijus:  Vieno darbuotojo profesiniam 
tobulinimuisi skirtos lėšos, Lt/darbuotojui 

P-01-03-01-02-01 

1. Apibrėžimas Vieno darbuotojo profesiniam tobulinimuisi 
skirtos lėšos 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip vieneri metai 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos skiriamą dėmesį 
vystant darbuotojų kompetenciją. 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas  

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 
655 61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 01 03 01  

Programos uždavinys:  Didinti Kolegijos išteklių naudojimo 
racionalumą 

01 03 01 03 

Vertinimo kriterijus:  Administracinių sąnaudų dalis, lyginant su 
visomis Kolegijos patirtomis sąnaudomis, proc. 

P-01-03-01-03-01 

1. Apibrėžimas Administracinių sąnaudų dalis, lyginant su 
visomis Kolegijos patirtomis sąnaudomis 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos išteklių naudojimo 
racionalumą 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas dalinant 
administracines sąnaudas ataskaitiniais metais iš 
visų Kolegijos patirtų sąnaudų 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kolegijos direktorius 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 01 03 01  

Programos uždavinys:  Užtikrinti kokybiškas administracines ir 
infrastruktūros paslaugas 

01 03 01 04 

Vertinimo kriterijus:  Administravimo ir ūkio priežiūros sąnaudų 
dalis nuo visų Kolegijos pajamų, proc. 

P-01-03-01-04-01 

1. Apibrėžimas Administravimo ir ūkio priežiūros sąnaudų dalis 
nuo visų Kolegijos pajamų 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos išteklių naudojimo 
racionalumą 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant santykį tarp 
Kolegijos pajamų ir  administravimo ir ūkio 
priežiūros sąnaudų (be komunalinių išlaidų) 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kolegijos direktorius 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Būti atvira visuomenei ir turėti platų 
strateginių partnerių tinklą 

01 03 02  

Programos uždavinys:  Plėtoti abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

01 03 02 01 

Vertinimo kriterijus:  Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė 
verslo įmonės atstovai, proc. 

P-01-03-02-01-01 

1. Apibrėžimas Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė verslo 
įmonės atstovai 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo Kolegijos bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais naudingumą 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas nustatant santykį tarp 
ataskaitiniais metais vykdytų studijų daklykų, 
kuriuose paskaitas skaitė verso įmonių atstovai ir 
bendro vykdytų studijų dalykų skaičiaus 

5. Duomenų šaltinis Fakultetai 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kas metai 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 
Šarūnas Berlinskas, s.berlinskas@kvk.lt , Tel. 8 
655 61401 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Būti atvira visuomenei ir turėti platų 
strateginių partnerių tinklą 

01 03 02  

Programos uždavinys:  Plėtoti abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

01 03 02 01 

Vertinimo kriterijus:  Socialinių partnerių Kolegijai skirtos 
paramos vertė, Lt 

P-01-03-02-01-02 

1. Apibrėžimas Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos 
vertė 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Naudojamas daugiau kaip vienerius metus 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo  abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą . 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant socialinių 
partnerių skirtą paramą ataskaitiniais metais 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kolegijos direktorius 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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Produkto kriterijus 

 

Pavadinimas Kodas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 111968056 

Strateginis tikslas -   Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, 
plėtoti Vakarų Lietuvos regionui ir šaliai aktualią mokslo 
taikomąją ir konsultacinę veiklą, ugdyti švietimui ir kultūrai imlius 
visuomenės narius. 

01 

Programa: Organizacinis tobulėjimas 01 03 

Programos tikslas: Būti atvira visuomenei ir turėti platų 
strateginių partnerių tinklą 

01 03 02  

Programos uždavinys:  Didinti Kolegijos teikiamų paslaugų 
apimtis 

01 03 02 02 

Vertinimo kriterijus:  Pajamos iš visų Kolegijos teikiamų 
paslaugų, tūkst. Lt 

P-01-03-02-02-01 

1. Apibrėžimas Pajamos iš visų Kolegijos teikiamų paslaugų 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3.  Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo  Kolegijos uždirbamų lėšų 
apimčių plėtrą 

4. Skaičiavimo metodas Kriterijus apskaičiuojamas sumuojant visas 
Kolegijos gautas pajamas išskyrus studijas 

5. Duomenų šaltinis Finansų ir apskaitos skyrius 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Kolegijos direktorius 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 


