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ĮVADAS 

Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau Kolegija) studentų skaičiumi išlieka didžiausia 

kolegija Vakarų Lietuvos regione ir trečiąja pagal dydį Lietuvoje. 

Nuo 2011-10-24 Klaipėdos valstybinė kolegija yra viešoji įstaiga, įregistruota Valstybinės įmonės 

Registrų centro Klaipėdos filiale.  2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 949 buvo 

patvirtintas naujas Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas (2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 

1000  patvirtinta nauja Statuto redakcija).  

2012 m. Kolegijos veikla analizuojama šiais aspektais: struktūra ir valdymas; akademinė 

veikla, apimanti studijų programas ir studentus bei mokslo taikomąją veiklą; žmonių ištekliai; 

parama akademinei veiklai, apimanti tarptautinius ryšius, projektinę veiklą, informacinę veiklą ir 

ūkio valdymą; finansai. 

Metinė ataskaita parengta vadovaujantis fakultetų dekanų, centrų ir skyrių vadovų 

ataskaitomis, taip pat Kolegijos direktoriaus pavaduotojų Š. Berlinsko, N. Galdikienės, A. Mažeikos 

ir vyr. buhalterės Z. Ribačonkienės pateiktais duomenimis. 

2011 m. spalio 6 d. Kolegijos tarybos posėdyje buvo patvirtinta „Klaipėdos valstybinės 

kolegijos Integruotos plėtros strategija 2011–2021 metams“ (protokolo Nr. V19-2). Strategijoje 

buvo išskirtos keturios plėtros tikslinės sritys: lyderystė, bendradarbiavimas, kultūra ir organizacinis 

tobulėjimas.  

Kolegijos 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 misija 

Ugdyti asmenybę prasmingai veiklai. 

Rengti aukštos kvalifikacijos profesionalus, turinčius visuotinai priimtinas vertybes, 

suvokiančius savo vaidmenį visuomenėje ir gebančius tobulėti. 

Kolegijos vertybės 

Socialinė atsakomybė. Mes suvokiame savo vaidmenį ir svarbą visuomenėje – prisiimame 

atsakomybę už savo veiksmus, aktyviai rūpinamės ne tik savo ar Kolegijos interesais, bet ir 

studentų, klaipėdiečių, visų Lietuvos gyventojų gerove. 

Akademinė laisvė. Pagrindinė mūsų mokslo veiklos vertybė yra akademinė laisvė, 

apibrėžiama kaip laisvė atlikti  mokslo taikomuosius tyrimus, dėstyti, kalbėti ir skelbti darbus, 

laikantis mokslo normų ir standartų, be įsiterpimo ir bausmių, maksimaliai ieškoti teisybės ir 
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suvokimo. Studentai, dėstytojai, darbuotojai – visi kartu patiriame ieškojimo prasmę, atradimų 

džiaugsmą, pergales, norą tobulėti ir kurti. 

Profesionalumas. Tiek mokydami studentus, tiek teikdami paslaugas verslui ir visuomenei, 

tiek vykdydami paprasčiausius darbus, mes siekiame padaryti daugiau, negu iš mūsų tikimasi. Mes 

stebiname savo inovatyvumu, degame noru tobulėti ir sukurti tai, kuo galėtume didžiuotis. 

Kolegialūs santykiai. Esame atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, 

bendradarbiavimui, naujovėms. Sėkmę suprantame kaip mūsų studentų, partnerių ir visos Kolegijos 

bendruomenės sėkmę. 

 

1. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 
 

Kolegiją sudaro fakultetai, skyriai, centrai, administracijos ir ūkio padaliniai. 

2012 m. Kolegija turėjo tris fakultetus: Technologijų, Socialinių mokslų ir Sveikatos 

mokslų, kuriuose veikė 20 katedrų ir trys bibliotekos; du centrus, keturis skyrius ir keturis 

administracijos bei paslaugų padalinius (žr. 1 priedą).  

Kolegijoje veikė du neformalūs patariamieji  organai: Studijų kokybės komitetas ir Mokslo 

taryba. Studijų kokybės komitetas, kurio pagrindinės funkcijos yra analizuoti, vertinti studijų 

programų ir studijų proceso kokybę bei teikti pasiūlymus studijų kokybei gerinti, rinkosi šešis 

kartus per 2011/2012 m. m. ir tvirtino naujai parengtas specializacijų programas, vertino ir teikė 

pasiūlymus darbo grupėms, rengiant studijų programų savianalizes išoriniam vertinimui.   

Mokslo taryba rinkosi keturis kartus ir vertino docentų mokslinę veiklą, leidybai parengtų 

metodinių priemonių atitikimą reikalavimus, konsultavo dėstytojus dėl taikomųjų tyrimų 

instrumentų. 

2011-2012 m. m. Kolegija savo veiklos planavimui vadovavosi „Klaipėdos valstybinės 

kolegijos Integruotos plėtros strategija 2011 – 2021 metams“. Per šiuos mokslo metus buvo 

rengiamas „Klaipėdos valstybinės kolegijos 2012 – 2014 m. Strateginis veiklos planas“. Rengiant 

strateginio plano projektą, buvo išanalizuota atsakomybės ir atskaitomybės pasiskirstymo sistema. 

Tuo tikslu buvo sukurtos darbo grupės strateginiams pokyčiams vykdyti ir trejų metų strateginiam 

veiklos planui kurti. Strateginių pokyčių darbo grupės siūlymu nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. buvo įkurti 

Studijų ir Karjeros tarnyba bei Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius. Parengtas Klaipėdos valstybinės 

kolegijos 2012–2014 m. Strateginio veiklos plano projektas buvo teikiamas tvirtinti Akademinei ir 

Kolegijos tarybai, bet nebuvo patvirtintas dėl finansinių duomenų trūkumo planuojamoms 

priemonėms pagrįsti.  

2012 m. balandžio 11 d. buvo pasirašyta sutartis (NR. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031) ir 

pradėtas įgyvendinti projektas „Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos 



6 
 

tobulinimas“, kurio tikslas – tobulinti Kolegijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemą, 

atsižvelgus į Lietuvos studijų reformos poreikius ir EAME kūrimo tendencijas.  

Kolegija turi kolegialius valdymo organus – Tarybą, Akademinę tarybą ir vienasmenį –

direktorių. Kolegijos taryba yra patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-146 „Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos“. Ją sudarė  

devyni nariai. 2012 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 

nutarimu Nr. SV1-4 paskelbta nauja Kolegijos taryba (žr. 2 priedą). Kolegijos tarybos pirmininkas – 

Leonas Makūnas, akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius. 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sprendimu 2012 m. vasario 29 d. 

(protokolo Nr. V19-3) buvo patvirtinta nauja Akademinės tarybos sudėtis. Ją sudaro 21 narys (žr. 3 

priedą). Akademinės tarybos pirmininkė  – Sabina Jurkaitienė, Socialinių mokslų fakulteto Finansų 

ir apskaitos katedros vedėja, lektorė. 

 

1.1. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

- Kokybės vadybos sistema neužtikrina visų Kolegijoje vykstančių procesų stebėsenos ir 

vertinimo, nes nėra aiškiai aprašytų procesų ir jų vertinimo kriterijų. 

Patobulinti kokybės vadybos sistemą pagal projektą „Klaipėdos valstybinės kolegijos 

kokybės vadybos sistemos tobulinimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031). Trukmė 2012-

2014 m. 

- Nėra išskirtų finansinės atskaitomybės centrų, pagal kuriuos turėtų būti suskirstytos 

Kolegijos pajamos ir išlaidos.  

Išskirti finansinės atskaitomybės centrus, užtikrinant visų padalinių pajamų ir išlaidų 

skaidrumą nuo 2013-01-01. 

- Kolegijos valdymo struktūra neužtikrina sėkmingo visų Kolegijos veiklų vykdymo. 

Atnaujinti Kolegijos valdymo struktūrą ir padalinių veiklos nuostatus. 

 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

2.1. Koleginių studijų programos ir studentai 

2011-2012 m. m. Kolegijoje įgyvendinome 28 studijų programas iš keturių studijų sričių: 

fizinių mokslų, technologijos mokslų, socialinių mokslų ir biomedicinos mokslų. Technologijų 

mokslų fakultete realizuojama viena fizinių mokslų srities ir aštuonios technologijos mokslų studijų 

programos. Socialinių mokslų fakultete  – 13 socialinių mokslų srities studijų programų, o 

Sveikatos mokslų fakultete  – viena socialinių mokslų ir penkios biomedicinos mokslų studijų 

programos.  
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Studijų programų pasiūla atitinka Vakarų regiono poreikius ir Klaipėdos valstybinės 

kolegijos galimybes. Realizuojamų studijų programų skaičius, lyginant su 2010/2011 m. m., nekito. 

 
1 lentelė. Studijų programų sąrašas 

Studijų kryptis ar krypčių grupė 

Kodas Pavadinimas 
Studijų programa Specializacijos 

Studijų 
programos 

kodas 
Technologijų fakultetas 

I100 Informatika Informatika Studijų programa be specializacijų 
 

653I10002 
 

Technologijos įrenginių ir sistemų 
valdymas. 

H600 Elektronikos ir 
elektros inžinerija 

Elektros ir 
automatikos 
įrenginiai Vartotojų elektros įranga ir elektros 

tinklai. 

 
653H62008 

H200 Statybos inžinerija Statyba 
 

Studijų programa be specializacijų 
 

653H21003 
 

E200 Sausumos transporto 
inžinerija 

Automobilių 
techninis 
eksploatavimas 

Studijų programa be specializacijų 
 

653E21007 
 

E200 Sausumos transporto 
inžinerija 

Sausumos 
transporto 
technologijos 

Studijų programa be specializacijų 
 

653E20002 
 

Kompiuterizuoti gamybos procesai 
Mechatronika 

 
H300 

 
Mechanikos 
inžinerija 

 
Mechanikos 
inžinerija Technologinių įrenginių remontas 

 
653H32001 

Taikomoji geodezija 
Žemės tvarkymas 

H100 Bendroji inžinerija 
(matavimų inžinerija) 

 
 
Geodezija Geografinės informacinės sistemos 

 
 

653H14006 
H900 Inžinerija 

(kraštovaizdžio 
projektavimas) 

Kraštovaizdžio 
dizainas 

Studijų programa be specializacijų 
 

653H93004 
 

Žuvų produktų technologija 
Viešojo maitinimo technologija 

E400 Maisto technologijos Maisto 
technologijos 

Maisto sauga 

 
653E40002 

 
Socialinių mokslų fakultetas 

Apskaita prekybos įmonėse N400 Apskaita Buhalterinė 
apskaita Apskaita biudžetinėse įstaigose 

653N44010 

Mokesčiai ir jų administravimas 
Investicijų valdymas 

N300 Finansai Finansai 

Vidaus auditas 

653N34003 

Etnokultūrinės veiklos organizavimas N200 Vadyba Kultūrinės veiklos 
vadyba Muzikinės veiklos organizavimas 

653N28006 

Transporto logistika N100 Verslas Logistikos vadyba 
Pardavimų logistika 

653N18002 

Pardavimų valdymas N100 Verslas Prekybos vadyba 
Tarptautinės prekybos valdymas 

653N14003 

Pramoginės veiklos organizavimas 
Sportinio turizmo veiklos organizavimas 

N800 Turizmas ir poilsis Sporto ir pramogų 
vadyba 

Sporto renginių organizavimas 

653N87001 

Finansų valdymas N100 Vadyba Verslo vadyba 
Rinkodaros valdymas 

653N11004 

Verslo įmonių administravimas N200 Vadyba Įstaigų ir įmonių 
administravimas Valstybinių ir viešųjų įstaigų 

administravimas 

653N23004 

Gido paslaugos 
Laisvalaikio organizavimas 

N800 Turizmas ir poilsis Turizmo 
administravimas 

Viešbučių administravimas 

653N83004 

X100 Pedagogika Ikimokyklinio Studijų programa be specializacijų 653X11005 
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ugdymo 
pedagogika 

  

X100 Pedagogika Pradinio ugdymo 
pedagogika 

Ankstyvasis anglų/vokiečių kalbos 
mokymas 

 
653X12006 

X130 Pedagogika Anglų kalbos 
pedagogika 

Studijų programa be specializacijų 
 

653X13008 

Socialinis pedagogas vaikų globos 
įstaigoje 

X100 Pedagogika Socialinė 
pedagogika 
 Socialinis pedagogas bendrojo lavinimo 

mokykloje 

653X16006 

Sveikatos mokslų fakultetas 
L500 Socialinis darbas Socialinis darbas Studijų programa be specializacijų 653L50007 
A500 Burnos priežiūra Burnos higiena Studijų programa be specializacijų 653A51005 
A500 Burnos priežiūra Odontologinė 

priežiūra 
Studijų programa be specializacijų 653A52005 

B700 Slauga Bendrosios 
praktikos slauga 

Studijų programa be specializacijų 653B70006 

B900 Medicina ir sveikata Grožio terapija Studijų programa be specializacijų 653B95004 
B300 Reabilitacija Kineziterapija Studijų programa be specializacijų 653B31005 

 

Visos vykdomos studijų programos yra akredituotos Studijų kokybės vertinimo centro ir 

įregistruotos Valstybiniame studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre www.aikos.smm.lt. 

2011-2012 m. m. buvo parengtos septynių studijų programų (Elektros ir automatikos 

įrenginiai, Kraštovaizdžio dizainas, Maisto technologijos, Burnos higiena, Odontologinė priežiūra, 

Socialinė pedagogika, Sporto pramogų vadyba) savianalizės išoriniam vertinimui ir pateiktos 

Studijų kokybės vertinimo centrui 2012 m. birželio 25 d. Šių programų vertinimas vyko nuo 2012 

m. rugsėjo iki gruodžio mėn.  

Beveik visos Kolegijos studijų programos, išskyrus Sveikatos mokslų fakulteto Bendrosios 

praktikos slaugos, Odontologinės priežiūros ir Burnos higienos studijų programas, taip pat ir 

Socialinių mokslų fakulteto Anglų kalbos pedagogikos studijų programą, buvo vykdomos nuolatine 

ir ištęstine studijų forma. 

2011-2012 m. m. studijų programos buvo atnaujinamos, gavus grįžtamąjį ryšį iš studentų, 

absolventų ir socialinių partnerių. Tobulinant ir atnaujinant studijų programas aktyviai į veiklą 

įsitraukė socialiniai partneriai. Jie dalyvavo baigiamųjų darbų gynimo komisijose, susitikimuose su 

katedrų dėstytojais, apklausose. Savo pastebėjimus socialiniai partneriai užfiksavo baigiamųjų 

darbų gynimo ataskaitose, apklausų metu užpildytuose klausimynuose bei pasakė žodžiu. 

Studentų skaičius Kolegijoje, kaip ir kitose Lietuvos  aukštosiose mokyklose, nuo 2010 m. 

mažėja.  

2 lentelė. Studentų skaičiaus kaita1 

Fakultetas 2011 m. spalio 1 d. 2012 m. spalio 1 d. 
Pokytis proc. nuo 
studentų skaičiaus 

spalio 1d.  

Pokytis proc. nuo 
vidutinio metinio 

studentų skaičiaus 
Socialinių 
mokslų 

2020 1747 
Mažiau 13,5 

Mažiau 14  

Technologijų  1397 1406  Daugiau 0,6 Daugiau 1  

                                                 
1

Šaltinis: AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STATISTINĖ ataskaita ŠV-01 (metinė) 
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Sveikatos 
mokslų 

963 975 
Daugiau 1,2  

Daugiau 11 

Iš viso: 4380 4128  Mažiau 5,75  Mažiau 3  
Nuo 2011 m. m. pradžios Kolegijoje liko trys fakultetai. Buvęs Pedagogikos fakultetas 

buvo sujungtas su Socialinių mokslų fakultetu. Studentų skaičiaus mažėjimą šiame fakultete lėmė 

mažesnis studentų priėmimas į pedagogikos studijų programas. Priėmimas į Socialinių mokslų 

fakulteto kitas studijų programas išliko stabilus, o priėmimas į Logistikos vadybos, Finansų, 

Turizmo administravimo studijų programas augo. Dar viena studentų skaičiaus mažėjimo priežastis 

yra kai kurių studijų programų laiko sutrumpinimas nuo 3,5 iki 3 metų (nuolatinės studijos, buvęs 

PF).  Studentų skaičius kituose fakultetuose priklauso nuo vykdomų studijų programų populiarumo. 

1 pav. Studentų skaičius pagal studijų programas SvMF 2012m. spalio 1 d. 
 

SvMF mažėja ištęstinių studijų studentų skaičius, nes fakulteto administracija nutarė 

nebevykdyti  priėmimo į ištęstinių studijų formą. Šis nutarimas patvirtintas 2012 m. vasario 29 d.  

Akademinėje taryboje (protokolo nr. V19-3). 

2 pav. Studentų skaičius pagal studijų programas SMF 2012 m. spalio 1 d. 
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 SMF pedagogikos studijų krypties studijų programose studentų skaičius mažėja 

kiekvienais metais. Tai vyksta dėl pedagoginių studijų prestižo sumažėjimo ir neaiškios galimybės 

įsidarbinti šių specialybių studentams. Populiarumą tarp stojančiųjų praranda ir Prekybos vadybos 

studijų programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Studentų skaičius pagal studijų programas TF 2012 m. spalio 1 d. 
 

TF studentų skaičius išlieka stabilus jau keletą metų iš eilės. 
 
 

4 pav. Studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal fakultetus 

 

SMF visus trejus metus nuo Klaipėdos valstybinės kolegijos įkūrimo išlieka didžiausias 

savo studentų skaičiumi, nes jame vykdoma 13 studijų programų. Antras pagal dydį yra TF, 

kuriame – devynios studijų programos, mažiausias – SvMF, jame vykdomos šešios studijų 

programos. 

Viena iš studentų skaičiaus mažėjimo Kolegijoje  priežasčių yra studentų išvykimas. Per 

2011-2012 m. m. studijų sutartis nutraukė 768 studentai. 
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3 lentelė. 2011-2012 m. m. studentų, nutraukusių studijų sutartis, skaičius pagal fakultetus  
SMF TF SvMF 

343 339 86 
 

 

2010-2011 m. m. studijų sutartis nutraukė 7,54 proc., o 2011-2012 m. m. - 17,9 proc. 

studentų. Matome, kad studentų išvykimas yra aktuali problema. Daugiausiai išvykusių studentų  

yra SMF. Didžiausia dalis nutrauktų studijų sutarčių yra dėl nepažangumo ir savo noru. 

5 pav. 2011-2012 m.m. nutrauktų studijų sutarčių dėl nepažangumo skaičius 

 

6 pav. 2011-2012 m.m. nutrauktų studijų sutarčių savo noru skaičius 
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7 pav. Nutrauktų studijų 2010-2011 m. m. ir 2011-2012 m. m.  skaičiaus palyginimas  

2.2. Studentų priėmimo duomenys 

2011/2012 m. m. buvo aktyviai viešinamos Kolegijoje realizuojamos studijų programos, 

todėl žymaus pokyčio (sumažėjimo) priėmimo į studijas rezultatuose nėra. 5-10 paveiksluose 

matome, kad padėtis beveik stabili trečius metus - pakviestųjų į VF, į VNF ir bendras pakviestųjų 

studentų skaičius kinta nežymiai. 

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 

8 pav. Pakviestųjų studijuoti VF ir VNF per pagrindinį priėmimo etapą skaičiaus palyginimas 

9 pav. Pakviestųjų studijuoti VF ir VNF per antrąjį etapą skaičiaus palyginimas 
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10 pav. Pakviestųjų skaičius studijuoti VF ir VNF per papildomą priėmimo etapą palyginimas 

11 pav. Bendro pakviestųjų skaičiaus studijuoti į  VF ir VNF studijas palyginimas 

12 pav. Pakviestųjų ir priimtųjų studijuoti skaičiaus palyginimas 
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13 pav. Pasirašiusiųjų studijų sutartis su KVK pasiskirstymas pagal metus (proc.) 

 

10 paveiksle matome, kad pasirašiusiųjų studijų sutartis studentų skaičius didėja, tai galima 

būtų paaiškinti tuo, kad vis daugiau studentų renkasi studijas KVK jau konkrečiai apsisprendę. 

Studijų programų populiarumą rodo stojimo į atskiras programas rezultatai.  

Kiti rodikliai, demonstruojantys įstojusiųjų motyvaciją ir pasirengimą  studijuoti, yra šie: 

paduotų prašymų skaičius, konkursas, paduotų prašymų skaičius pagal pirmą prioritetą ir konkursas 

pagal pirmą prioritetą. 4 lentelėje lyginami 2010, 2011 ir 2012 metų stojimo rodikliai. 

4 lentelė. Stojimo rodikliai 2010 -2012 m. m. 
 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Paduotų prašymų skaičius 19516 14740 11976 
Konkursas 15,3 10,8 8,83 
Paduotų prašymų skaičius pagal 1 prioritetą 2759 2152 1574  
Konkursas pagal 1 prioritetą 2,17 1,58 1,16 

 

2.3. Absolventų įsidarbinimas 

Kiekvienais metais fakultetai analizuoja duomenis apie atskirų studijų programų 

absolventų įsidarbinimą. 

5 lentelė. Baigusiųjų 2012 m. absolventų įsidarbinimo pirmais metais po baigimo duomenys 
Įsidarbinusieji 

Studijų programos 
pavadinimas 

Visi 
baigusieji Iš viso 

Pagal 
specialybę 

Studijuo- 
jantieji 

Nedirban- 
tieji 

Nėra 
duomenų 

Sveikatos mokslų fakultetas 
Kineziterapija 43 25 21 2 8 8 
Odontologinė priežiūra 15 10 10 - 1 - 
Burnos higiena 28 20 20 1 5 3 
Bendrosios praktikos slauga 32 27 23 - 1 4 

Grožio terapija 72 46 15 1 10   15 
Socialinis darbas 29 21 13 4 3 5 

Iš viso SvMF: 219 149 102 8 28 35 
Socialinių mokslų fakultetas 

Įstaigų ir įmonių 27 12 5 3 9 6 
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administravimas 
Logistikos vadyba 18 12 5 1 5 1 
Verslo vadyba 40 20 5 3 8 7 
Prekybos vadyba 34 18 12 1 8 8 
Turizmo administravimas 26 19 6 3 2 3 
Buhalterinė apskaita 50 28 16 - 13 8 
Finansai 26 21 10 3 4 2 
Kultūrinės veiklos vadyba 22 22 8 4 - - 
Pradinio ugdymo pedagogika - - - - - - 
Ikimokyklinio ugdymo 
pedagogika 

- - - - - - 

Anglų kalbos pedagogika 9 9 3 1 - - 
Anglų-vokiečių pedagogika 7 6 2 - - 1 
Sporto pramogų vadyba - - - - - - 
Socialinė pedagogika - - - - - - 

Iš viso SMF: 259 167 72 19 49 36 
Technologijų fakultetas 

Informatika 19 13 8 - 2 4 
Elektros ir automatikos 
įrenginiai 

36 35 31 4 - 1 

Statyba 59 57 34 - - 2 
Automobilių techninis 
eksplotavimas 

59 56 48 4 - 3 

Sausumos transporto 
technologijos 

31 31 27 6 - - 

Mechanikos inžinerija 13 9 6 - 1 3 
Kraštovaizdžio dizainas 29 24 13 2 3 - 
Maisto technologijos 28 23 20 - 5 - 
Geodezija 53 37 33 6 6 4 

Iš viso TF: 327 285 220 22 17 17 
Iš viso Kolegijoje: 805 601 394 49 94 88 

 

2012 m. baigę Kolegijos absolventai iš viso pirmais metais po baigimo įsidarbino 74,66 

proc., pagal specialybę –48,94 proc. Lyginant pagal fakultetus: 

• SvMF įsidarbino 68,03 proc. (46,58 proc. pagal specialybę); 

• SMF įsidarbino 64,48 proc. (27,8 proc. pagal specialybę); 

• TF įsidarbino 87,15 proc. (67,27 proc. pagal specialybę). 

Lyginant su 2011 m. laidos Kolegijos absolventų įsidarbinimo rezultatais, jie buvo tokie: iš 

viso įsidarbino 76,6 proc., pagal specialybę - 49,29 proc. Vertinant pagal fakultetus: 

• SvMF įsidarbino 71 proc. (49,52 proc. pagal specialybę); 

• SMF įsidarbino 74,9 proc. (40,49 proc. pagal specialybę); 

• PF įsidarbino 77,34 proc. (40,63 proc. pagal specialybę); 

• TF įsidarbino 82,49 proc. (61,87 proc. pagal specialybę). 

Technologijų fakulteto 2012 m.  absolventai įsidarbino geriau, negu 2011m.  Kitų fakultetų 

įsidarbinimo rodikliai 2012 m. buvo mažesni.  
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2.4. Tęstinės studijos 

Siekdamas didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis bei suaugusiems asmenims suteikti 

ir nuolat palaikyti tinkamą bei visuomenei reikalingą profesinę kvalifikaciją švietimo, kultūros, 

meno, sveikatos, verslo ir pramonės, transporto, ūkio ir žemės ūkio srityse, 2011/2012 m. m. 

laikotarpiu veiklą pradėjo Tęstinių studijų centras. Jo veiklos kryptys - tęstinių studijų, formaliojo ir 

neformaliojo profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų sklaida ir 

įgyvendinimas, bendradarbiaujant su darbo birža, sveikatos, kultūros, švietimo institucijomis, 

mokslo centrais, tarptautinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, verslo, pramonės įmonėmis ir 

kitais socialiniais partneriais.  

2011/2012 m. m. buvo parengti šie dokumentai: Tęstinių studijų centro nuostatai; 

Individualiųjų studijų tvarka; Studijų pažymėjimo blankas; Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų 

pažymėjimo pildymo, išdavimo, registracijos, apskaitos ir saugojimo tvarka; Individualiųjų studijų, 

kursų ir seminarų programų aprašų rengimo formos; Mokymosi visą gyvenimą programų duomenų 

registras. Siekiant didinti strateginių partnerių skaičių suaugusių švietime, bendradarbiauti su 

kitomis aukštosiomis mokyklomis ir jų tęstinių studijų centrais, 2012-04-05 Tęstinių studijų centras 

tapo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos juridiniu nariu (pažymėjimo Nr. 42).  

Per 2011/2012 m. m. atnaujintas trijų tęstinio neformaliojo profesinio mokymo programų 

turinys, parengtos ir patvirtintos 38 kvalifikacijos tobulinimo programos (21 - kursų programa ir 17 

- seminarų programų). Sudarytos dvi darbo grupės parengti naujas bendrosios praktikos slaugytojų 

specializacijų programas. Siekiant Kolegijoje realizuoti naujas formaliojo profesinio mokymo 

programas, 2004-02-10 (reg. Nr. 23/942) išduota licencija Nr. 003752, suteikianti teisę vykdyti 

formalųjį profesinį mokymą, papildyta leidimu 2011-11-30 (reg. Nr. 23/2096)) realizuoti 

Slaugytojo padėjėjo (valstybinis kodas 111967292) ir Įmonės vadovo, vykdančio įmonės 

darbuotojų slaugos ir sveikatos tarnybos funkcijas (valstybinis kodas 360086217) mokymo 

programas. 

Gavus socialinių partnerių užsakymą, inicijuotas trijų mokymo programų (formaliojo 

tęstinio profesinio mokymo programos „Auklė“, formaliojo pirminio profesinio mokymo 

programos „Masažuotojas“, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Svetingumo 

akademija“) sukūrimas ir realizavimas. 

Siekiant Kolegijoje plėtoti Mokymosi visą gyvenimą principus, sukuriant neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų 

formalizavimo sistemą, partnerio teisėmis inicijuotas keturių projektų įgyvendinimas (žr. 6 lentelę ). 
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6 lentelė. Projektai skirti kompetencijų formalizavimo sistemos Kolegijoje sukūrimui 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
identifikacini

s numeris 
Pareiškėjas 

Projekto 
pradžia/pabaiga 

Dalyvauj
antys 

padaliniai 

Projekto 
koordinatori

us 

Studijų 
programos 

Neformaliuoju 
būdu įgytų 
kompetencijų 
formalizavimo 
sistemos 
parengimas ir 
įgyvendinimas 
Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijoje 
bei partnerių 
įstaigose 

VP1-2.1-
ŠMM-04-K-
03-006 

VšĮ Vakarų 
Lietuvos 
verslo kolegija 

2012.04.11 - 
2014.04.11 

SMF & 
TF 

Liucija 
Budrienė 

Buhalterinės 
apskaitos 
studijų 
programa; 
Informatikos 
studijų 
programa; 
Vadybos 
studijų 
programa 
 

Neformaliuoju 
būdu įgytų 
kompetencijų 
formalizavimo 
sistemos 
sukūrimas 
aukštojo mokslo 
įstaigose 

VP1-2.1-
ŠMM-04-K-
03-003 

Vytauto 
Didžiojo 
universitetas 

2012.04.11 - 
2014.04.11 

TF Rasa 
Varpiotaitė 
Tiutiunik 

Statybos 
studijų 
programa 

Neformaliuoju 
būdu įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
sistemos kūrimas 
ir diegimas 
aukštosiose 
mokyklose 

VP1-2.1-
ŠMM-04-K-
03-001 

Lietuvos 
edukologijos 
universitetas 

2012.04.11 - 
2014.04.11 

SvMF Kristina 
Letkauskaitė 

Grožio 
terapijos 
studijų 
programa; 
Bendrosios 
praktikos 
studijų 
programa; 
Kineziterapijos 
studijų 
programa 

Neformaliuoju 
būdu įgytų 
kompetencijų 
formalizavimo 
sistemos 
parengimas ir 
įgyvendinimas 
aukštųjų mokyklų 
bendradarbiavimo 
tinkle 

VP1-2.1-
ŠMM-04-K-
03-005 

V.A. 
Graičiūno 
aukštoji 
vadybos 
mokykla 

2012.04.11 - 
2014.04.11 

SMF Jolanta 
Bojorovienė 

Sporto ir 
pramogų 
vadybos 
studijų 
programa 

Viso projektų: 4 
 

2011/2012 m. m. buvo vykdomos šios tęstinių studijų, kvalifikacijos kėlimo ir 

perkvalifikavimo programos: 

1. Koleginė individualiųjų studijų programa (Bendrosios praktikos slaugos studijų 

programa) – iš viso 19 studentų. 

2. Formaliojo tęstinio profesinio mokymo programos (Darbdavio, jam atstovaujančio 

asmens (programos kodas 260086210) – 6 dalyviai, Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 

specialisto (programos kodas 560086211) – 15 dalyvių, Įmonės vadovo, vykdančio įmonės 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas programa (programos kodas 360086217) – 4 

dalyviai. Iš viso – 25 dalyviai. 

3. Neformaliojo švietimo programos – iš viso 290 dalyvių. 
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Siekiant plėsti suaugusiųjų švietimo paslaugų spektrą Klaipėdos krašto kaimų gyventojams 

(ūkininkams bei jų šeimos nariams), Kolegijoje suorganizuotas fakultetų susitikimas su programos 

,,Leader” ir Žemdirbių mokymo metodikos centro atstovais. Aptartos bendradarbiavimo galimybės. 

Kolegijai pasiūlyta tapti akredituota konsultavimo įstaiga, galinčia teikti konsultacijas pagal 

akredituojamas sritis. 2012-06-22 ir 2012-07-12 Konsultavimo įstaigų ir konsultavimo 

akreditavimo komisijos sprendimais (protokolų Nr. 8D-292 (5.50), Nr. 8D-326 (5.50), Klaipėdos 

valstybinei kolegijai suteikta akreditacija (pažymėjimai Nr. 261, 2012-06-26; Nr. 267, 2012-07-13) 

teikti sričių „Agrarinė aplinkosauga ir ūkininkavimas saugomose teritorijose“, „Ūkio veiklos 

buhalterinės apskaitos tvarkymas“ konsultacijas.  

Siekiant vykdyti suaugusių švietimo programas, tiesiogiai susijusias su darbo rinkos 

poreikiais (bedarbių mokymas ir darbuotojų mokymas darbdavio iniciatyva), kolegijos Tęstinių 

studijų centras sudarė sutartį su Klaipėdos teritorine darbo birža. Studijuoti pagal šias mokymo 

programas bus galima asmeninėmis lėšomis arba pagal ESF projektą „Integravimo į darbo rinką 

skatinimas“. Darbo birža minėtų asmenų profesiniam mokymui skiria: 4800 Lt vertės mokymo 

kuponą kvalifikacijai įgyti (formaliojo profesinio mokymo programos); 2400 Lt vertės mokymo 

kuponą papildomai kompetencijai įgyti (neformaliojo profesinio mokymo programos). Bedarbiams 

arba darbingo amžiaus darbuotojams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo, numatyta realizuoti 3 

formaliojo ir 10 neformaliojo profesinio mokymo programų. 

Gauta Ugdymo plėtotės centro parama - nemokamai perduota nauja mokomoji medžiaga 

(12 skirtingų leidinių), skirta neformaliajam suaugusiųjų švietimui, aktuali studijuojantiems 

suaugusiųjų švietimo disciplinas, besimokantiems suaugusiesiems, mokytojams bei švietimo 

vadybininkams. 

Siekiant sukurti teikiamų tęstinių studijų, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 

paslaugų informacijos sklaidos sistemą, Kolegijos interneto svetainėje buvo paskelbta susisteminta 

informacija apie siūlomas tęstinių studijų, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo bei 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Sukurtas, išspausdintas ir platinamas Tęstinių studijų 

centro siūlomų Mokymosi visą gyvenimą programų pasiūlos reklaminis bukletas. 

 

2.5. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

- Didelis nutraukusių studijas studentų skaičius. 

Stebėti ir analizuoti studijų nutraukimo priežastis. Tobulinti studentų adaptacijos ir 

konsultavimo sistemą. 

- Mažas studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo etatui. 

Padidinti studentų skaičių, tenkantį vienam dėstytojo etatui. 

- Nėra sudaryta galimybių elektroniniu būdu užsiregistruoti į studijas, kursus ir seminarus. 
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Sukurti interneto svetainę Tęstinių studijų centrui, kuriame, be informacijos apie studijų 

programas bei kursus, studentams ir klausytojams būtų sudaryta galimybė užsiregistruoti į 

pageidaujamas studijas ar kursus.  

- Nepakankamas kiekis metodinės medžiagos ir priemonių suaugusiųjų mokymui ir 

švietimui. 

Rengti metodinę medžiagą ir priemones suaugusiųjų mokymo bei švietimo programoms, 

užtikrinant būsimųjų studentų ir klausytojų savarankiškų studijų organizavimą. 

- Kolegijoje nėra tiriamas suaugusiųjų mokymo poreikis. 

Inicijuoti katedras pagal savo realizuojamas studijų programas, bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais, atlikti kvalifikacijas kėlimo ir kompetencijos tobulinimo ar įgijimo 

poreikio tyrimus.    

 

3. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA  

3.1. Taikomieji tyrimai 

 Mokslo ir taikomųjų tyrimų veikla turi atitikti Kolegijos misiją – rengti aukštos 

kvalifikacijos profesionalus, turinčius visuotinai priimtinas vertybes, suvokiančius savo vaidmenį 

visuomenėje bei gebančius tobulėti.  

 KVK 2011 – 2021 Integruotos plėtros strategijoje vienas iš strateginių uždavinių yra 

didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė: 

vystyti Kolegijos teikiamas paslaugas viešojo ir privataus sektoriaus socialiniams partneriams. Tuo 

tikslu numatomi pagrindiniai pokyčiai bus mokslo taikomųjų tyrimų vykdymo ir konsultavimo 

sistemos tobulinimas.  

 Mokslo taikomųjų tyrimų atlikimas yra viena iš Kolegijos veiklos sričių. Šie tyrimai yra 

originalūs darbai, atliekami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti ar uždaviniams spręsti. 

Užsakomųjų taikomųjų tyrimų atlikimas turėtų būti vienas iš būdų gauti papildomų pajamų 

Kolegijai. Šiai grupei priskiriami valstybinių įstaigų ir institucijų užsakymu atliekami studijų 

programų, projektų ekspertiniai vertinimai ir recenzavimai, specifinės paskirties tyrimai. Dėl 

užsakomųjų tyrimų Kolegijai sudėtinga konkuruoti su universitetais, tačiau verslo įmonės ir kitos 

įstaigos suteikia galimybę dėstytojams bei studentams tobulinti savo tyrėjo kompetenciją, atliekant 

taikomuosius tyrimus  bendradarbiavimo pagrindais.  2010 – 2011 m. m.  buvo atlikta 18 

užsakomųjų tyrimų, juos atliko SMF ir TF. 2011 – 2012 m. m.  atlikta 30 užsakomųjų tyrimų. 17 

užsakomųjų tyrimų atliko Technologijų fakulteto, tris Sveikatos mokslų fakulteto, 10 Socialinių 

mokslų fakulteto dėstytojai ir studentai. Pajamų už šiuos atliktus tyrimus Kolegija negavo. 

Didėjantis užsakomųjų tyrimų skaičius rodo, kad Kolegija yra  labiau pripažįstama kaip aukštoji 

mokykla, galinti vykdyti tiriamąją veiklą. 
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Kaip įprasta kiekvienais metais, dėstytojai šiemet taip pat atliko studentų, absolventų ir 

socialinių partnerių nuomonės tyrimus, rinkos pokyčių bei verslo aplinkos analizę, mokslo 

taikomuosius tyrimus profesinėje srityje. Tyrimų tematika susieta su specialybėmis, verslo sektorių 

aktualijomis. Tyrimais buvo siekiama įvertinti esamas studijų programas, ištirti specialistų pasiūlą ir 

paklausą darbo rinkoje. Tuo pagrindu tobulinamos vykdomos studijų programos, kuriamos naujos 

specializacijos. Mokslo taikomųjų tyrimų kryptis Kolegijos lygmeniu reikėtų išgryninti ir susieti su 

fakultetų, katedrų taikomųjų tyrimų kryptimis. 

 Taikomųjų tyrimų 2011 – 2012 m. m. atlikta 102: 

• TF – 37; 

• SMF – 54; 

• SvMF – 11. 

Taikomųjų tyrimų skaičius, lyginant su 2010 – 2011m.m., sumažėjo nuo 145 iki 102. 

Atlikti taikomieji tyrimai yra skirti naujų žinių kūrimui ir studijų kokybei gerinti, plėtoti pedagogų 

gebėjimus ir gerinti studijų kokybę. Kadangi studijų procesas turi būti grindžiamas mokslinių 

tyrimų rezultatais, tai atlikti tyrimai ir jų rezultatai yra ne tik naudingi, bet ir reikšmingi studijų 

programoms tobulinti. Rengiant ir tobulinant studijų programas, taikomųjų tyrimų rezultatai parodo 

studijų programų reikalingumą ir praktinio pritaikymo galimybes. 

             2011 – 2012 m. m. Kolegija išleido abiejų savo mokslinių žurnalų po vieną numerį:  

„Miesto želdynų formavimas. Mokslo darbai“ (Formation of Urban Green Areas. Scientific 

Articles), kuris yra referuojamas IndexCopernicus tarptautinėje duomenų bazėje bei „Sveikatos ir 

socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika“ (Applied Research in Health and Social 

Sciences: Interface and Interaction), kuris referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: 

IndexCopernicus Journal Master list nuo 2009 m. ir EBSCO hostdatabasesSocIndex nuo 2010 m.  

 

3.2. Mokslo taikomosios veiklos sklaida 

Mokslo taikomosios veiklos rezultatai parengtais straipsniais buvo skelbiami  

tarptautiniuose recenzuojamuose, Lietuvos periodiniuose recenzuojamuose ir kituose leidiniuose. 

 

7 lentelė. KVK fakultetų 2011 – 2012 m. m. mokslinės publikacijos 
 Technologijų fakultetas Socialinių mokslų fakultetas Sveikatos mokslų 

fakultetas 
Straipsniai tarptautiniuose 
recenzuojamuose leidiniuose 

4 1 2 

Straipsniai periodiniuose 
recenzuojamuose leidiniuose 

19 21 19 

Kituose (specializuotuose) 
leidiniuose 

33 33 19 

Iš viso: 56 55 40 
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Mokslinių publikacijų skaičius 2011 – 2012 m. m. – 151, 2010 – 2011 m. m. – 136. Produktyviausi, 

kaip ir praėjusiais metais, buvo TF dėstytojai. 

Dėstytojai savo tiriamosios veiklos rezultatus pristatė, skaitydami pranešimus 

konferencijose ir seminaruose.  

8 lentelė. 2011 – 2012 m. m. skaitytų pranešimų skaičius 

 Technologijų fakultetas Socialinių mokslų fakultetas 
Sveikatos mokslų 

fakultetas 
Tarptautinėse konferencijose ir 
seminaruose 

15 22 22 

Respublikinėse konferencijose 
ir seminaruose 

30 25 24 

Kituose  
 

6 13 35 

Iš viso: 51 60 81 
 

2011 – 2012 m. m.  dėstytojai skaitė 192 pranešimus įvairiose konferencijose ir 

seminaruose. 2010 – 2011 m. perskaitytų pranešimų skaičius buvo 124 (SMF – 35, TF – 46, SvMF 

– 43). Dėstytojų aktyvumas ženkliai išaugo. Kaip ir kiekvienais metais, dėstytojai aktyviai dalyvavo 

Kolegijos veiklos viešinimo, jos populiarinimo bei įvaizdžio formavimo veiklose. Šiam tikslui 

įgyvendinti naudojamasi Kolegijos internetine svetaine, skelbiamos publikacijos spaudoje, 

dalyvaujama parodose ir kt.  

Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų kvalifikacija tobulinama organizuojant ar dalyvaujant 

tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose, kursuose, projektuose ar mainų 

programose.  

 2011 –2012 m. m. buvo organizuotos septynios dėstytojų ir dvi studentų konferencijos. 

2011 – 2012 m. m. suorganizuota tik viena tarptautinė kasmetinė konferencija „Miestų želdynų 

formavimas 2012: stilių darna aplinkoje“ Technologijų fakultete. 

 
9 lentelė. Kolegijos organizuotos konferencijos 2011 – 2012 m. m.  

Pavadinimas Data  Fakultetas 

DĖSTYTOJŲ 
2011-2012 m. 

Studijų ir karjeros konferencija 
„Pažink save – pasirink profesiją“      

2011-12-16 Socialinių mokslų fakultetas 

Mokslinė-praktinė konferencija „Streso 
valdymo metodikos“ 

2011-11-28 Sveikatos mokslų fakultetas 

Respublikinė konferencija „Socialinės 
rizikos grupių kokybiškas užimtumas ir 
socialinė aprėptis“ 

2011-11-14 Sveikatos mokslų fakultetas, Jungtinių Tautų 
Vystymo programos Lietuvoje biuras 

Teorinė – praktinė konferencija 
„Socialinis darbas, teikiant dienos 
socialinės globos ir sociokultūrines 
paslaugas suaugusiems asmenims, 
turintiems proto ir psichikos negalią“ 

2011-12-07 Sveikatos mokslų fakultetas 

Respublikinė mokslinė – praktinė 
konferencija „Profesinės veiklos 
plėtotė: teorinių žinių ir patyrimo 

2012-03- 28 Sveikatos mokslų fakultetas 
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dermė“ 
Tarptautinė mokslinė – praktinė 
konferencija „Miestų želdynų 
formavimas 2012: stilių darna 
aplinkoje“ 

2012-04-12/13 Technologijų fakultetas 

Studijų ir karjeros konferencija 
„Išgirsk – Pamatyk – Nuspręsk“ 

2011-12-18 Ryšių su visuomene skyrius 

STUDENTŲ 
2011-2012 m. 

Respublikinė studentų mokslinė –
praktinė vaizdo konferencija „Holistinė 
sveikata šiuolaikinėje visuomenėje: 
studentų teorinės ir praktinės įžvalgos“ 

2012-04-18 Šiaulių valstybinė kolegija, Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų 
fakultetas 
 

Praktinė studentų konferencija „Verslo 
ir technologijų įžvalgos 2012“ 

2012-05-23 Technologijų fakultetas 

 

Kolegijos dėstytojai, siekdami pagerinti studijų kokybę, rengia mokymo priemones 

studentams. Leidžiami vadovėliai, mokomosios knygos ir kita mokomoji metodinė medžiaga. 2011 

– 2012 m. m. dėstytojai buvo labai produktyvūs šioje veikloje. Iš viso išleisti 63 leidiniai: vienas 

vadovėlis, viena mokslo studija, 18 mokomųjų knygų ir kt. (4 priedas). 

 

3.3. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

- Kolegijos dėstytojai nėra aktyvūs bendradarbiavime su užsienio partneriais – atliekant 

bendrus tyrimus.  

Skatinti dėstytojus aktyviau dalyvauti tarptautinio lygmens mokslo taikomųjų tyrimų 

vykdyme, siekiant geresnio taikomųjų tyrimų rezultatų pritaikomumo regiono organizacijų 

veikloje ir efektyvesnės šių tyrimų rezultatų integracijos į studijas. 

Numatyti dėstytojų motyvavimo šiai veiklai sistemą iš sutaupytų DU lėšų. 

- Nepakankamas studentų įtraukimas į mokslo taikomųjų tyrimų atlikimą.   

Įtraukti studentus į mokslo taikomąją veiklą, dalyvaujant tarptautiniuose mokslo 

projektuose, atliekant aktualius nacionalinio, regioninio lygmens taikomuosius tyrimus, 

rengiant mokslines publikacijas, projektus. 

- Mokslo taikomųjų tyrimų kryptys nėra aiškiai apibrėžtos. 

Parengti Kolegijos mokslo taikomųjų tyrimų krypčių sąrašą, atsižvelgiant į Europos 

sąjungos, Lietuvos pagrindinius strateginius dokumentus ir Vakarų Lietuvos regiono 

strateginius planus. 

 

4. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI 

4.1. Sudėtis ir kvalifikacija 

Bendras darbuotojų skaičius Kolegijoje 2011 m. spalio 1d. buvo 539 (517,56 etatai).  
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10 lentelė. Kolegijos personalo grupių pasiskirstymas pagal užimamus etatus ir darbuotojų skaičių 

Personalo grupė Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Dėstytojai 277,83 305 
Darbuotojai, teikiantys pagalbą 
vykdant studijas 

31 34 

Mokslo darbuotojai - - 
Darbuotojai, teikiantys pagalbą 
vykdant mokslinius tyrimus 

13 13 

Administracija 26 29 
Kiti darbuotojai 26,5 28 
Ūkio personalas 143,23 130 

Iš viso: 517,56 539 
 
Vertindami personalo grupių užimamų etatų skaičių, matome, kad didžiausia buvo 

dėstytojų grupė. Administracija ir kiti darbuotojai, į kurių sudėtį įeina fakultetų dekanai ir 

prodekanai, sudarė 10 proc. nuo visų užimamų etatų skaičiaus; lyginant su 2011 m., šis rodiklis 

nepakito. Ūkio personalo grupė yra antra pagal dydį ir, lyginant su 2011 m., padidėjo dar 1proc. 

 

 

14 pav. Personalo grupių pasiskirstymas pagal užimamus etatus (proc.) 

15 pav. Personalo grupių pasiskirstymas pagal skaičių 
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Studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo etatui, padidėjo nuo 13,6 (2011 m. rodiklis ) 

iki 14,4. Pagal Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo rodiklius maksimalus skaičius yra 

24,6. Didžiausias atotrūkis nuo maksimalaus rodiklio yra socialinių mokslų srities studijų 

programose.  

Dalis dėstytojų Kolegijoje yra dirbantys ne pagrindiniame darbe, t.y. dirbantys laisvu nuo 

darbo pagrindinėje darbovietėje laiku. Iš 277,83  dėstytojų užimamų etatų (305 dėstytojų), dirbančių 

ne pagrindiniame darbe yra 48 etatai (110 dėstytojų). Dauguma šių dėstytojų yra aukštos 

kvalifikacijos specialistai, turi praktinio darbo patirtį arba dėsto universitete. 

Mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų skaičius buvo 31 (17 etatų), tai sudaro 6,1 proc. 

nuo visų užimamų etatų skaičiaus. Lyginant su 2010 – 2011 m. m., šis rodiklis padidėjo 0,9 proc. 

Analizuojant darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį, matome, kad didžiąją darbuotojų dalį  

sudarė moterys (žr. 11 lentelę). 

11 lentelė. KVK darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 

 Darbuotojų skaičius Procentai 

Vyrai 107 19,8 
Moterys 432 80,2 

Iš viso: 539 100 
 

Dėstytojų amžius yra vienas iš kriterijų, atspindinčių dėstytojų kaitos procesą. Iki 45 metų 

amžiaus dėstytojų buvo 54,43 proc. Lyginant su 2010 – 2011 m. m. (50,31 proc.), matome, kad 

dėstytojų amžius pajaunėjo. 

 

16 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal lytį ir pagal amžių (abs. sk.) 

Dėstytojų kvalifikacija yra aukštos studijų kokybės garantas. Kolegijoje sudaromos sąlygos 

dėstytojų kvalifikacijai tobulinti. Svarbus aspektas yra naujų, kvalifikuotų specialistų, atitinkančių 

Kolegijos dėstytojams keliamus reikalavimus, pritraukimas. Dėstytojų pareigybių kvalifikaciniai 

reikalavimai, konkursų eiti dėstytojų pareigas organizavimas ir dėstytojų atestavimo procedūros 
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Iš viso

atliekamos, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu bei Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Statutu.  

Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2011 m. sausio 19 d. protokolu Nr. 

SV1 – 08 ir Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1 – 

130 patvirtinti dokumentai: Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų eiti 

pareigas organizavimo tvarkos aprašas; Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų pareigybių 

kvalifikacinių reikalavimų aprašas;  Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės veiklos rezultatų 

sąrašas ir vertinimo kriterijai.  

2011 – 2012 m. m. dėstytojai pagal pareigybę pasiskirstė taip: profesorius – 1, docentų –  

31, lektorių – 192 ir asistentų – 81. 

12 lentelė. Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas ir mokslo laipsnį 

 SMF TF SvMF Iš viso 

Profesoriai - - 1 1 
Docentai 14 8 9 31 
Lektoriai 88 62 42 192 
Asistentai 28 12 41 81 

Iš viso: 130 82 93 305 
 
 

 
17 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas pagrindiniame darbe (2011-10-01) 

18 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas ne pagrindiniame darbe 
(2011-10-01) 
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2011 m. duomenimis, dauguma pagrindines pareigas einančių dėstytojų užėmė lektoriaus 

pareigybę, o tarp ne pagrindines pareigas einančių dėstytojų buvo daugiau docento ir asistento 

pareigybę užimančių dėstytojų, lyginant su pagrindines pareigas einančiais dėstytojais. Tai galima 

paaiškinti tuo, kad nepagrindines pareigas einantys dėstytojais dirba mokslų daktarai, kurių 

pagrindinė darbovietė yra universitetas. Asistento pareigybę užima dažniausiai socialiniai 

partneriai, praktikai, vadovaujantys studentų praktikoms ar dėstantys profesinei kvalifikacijai įgyti 

skirtus dalykus. 

 

4.2. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas 

Kolegijos dėstytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudami stažuotėse, kursuose, 

konferencijose, seminaruose. Taip pat dėstytojai tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudami 

tarptautiniuose bei ES SF finansuojamuose projektuose.  

Dėstytojai skatinami siekti aukštesnio kvalifikacinio laipsnio, studijuoti doktorantūroje. 

2011 – 2012 m. m. daktaro disertaciją apgynė trys dėstytojai: 

- Jurga Kučinskienė (TF) – „Kraštovaizdžio išteklių pritaikymo pramoginiam naudojimui 

socioekologinė paradigma“, Technologijų mokslų sritis,    aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos 

mokslo krypties daktaro laipsnis; 

- Ilvija Pikturnaitė (SMF) – „Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų sistemos 

įgyvendinimo ir jas įgyvendinančių specialistų veiklos charakteristikos sąsajos: savivaldybių 

administracijų atvejis“, Socialinių mokslų sritis, Vadybos ir administravimo mokslo kryptis. 

- Laima Kuprienė (SMF) – „Pokalbio organizavimas ir struktūra (remiantis 

šiuolaikinės vokiečių vaikų ir jaunimo literatūros pavyzdžiais)”, Humanitariniai mokslai, 

Filologijos krypties mokslų daktaro laipsnis. 

13 lentelė. Studijuojantys doktorantūroje dėstytojai 
Vardas, pavardė Fakultetas Disertacijos tema Numatoma gynimo data 

Giedrė Ivavičiūtė TF Ūkinės veiklos reglamentavimo įtaka 
žemės ūkio paskirties žemės naudojimui 
regioniniuose parkuose 

2014/2015 m. 

Kristina Montrimaitė TF Biodyzelino aplinkosauginio 
veiksmingumo didinimas 

2014/2015 m. 

Jurij Tekutov TF Žiniomis grindžiami studijų proceso 
valdymo modeliai 

2012 m. 

Nijolė Šostakienė SvMF Delfinų terapijos įtaka vaikų su negalia 
psichosocialinei reabilitacijai 

2012/2013 m. 

Nijolė Galdikienė SvMF Ryšys tarp organizacijos kultūros ir 
klimato bei slaugytojų patiriamo streso 
(Organizational culture and climate in 
connection with nurses stress) 

2013/2014 m. 

Asta Mažionienė SvMF Studentų savarankiško darbo aukštojoje 
mokykloje organizavimas kaip vadybinių 
kompetencijų tobulinimo veiksnys 

2014 m. 

Vilma Žydžiūnaitė SvMF Lyderystė vyriausiems slaugytojams 2013/2014 m. 
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priimant sprendimus etinėse dilemose 
(Leadership of head nurses make decisions 
within ethical dilemmas) 

Lina Dreižienė SMF 
Erdvinių anizotropinių duomenų 
modeliavimas ir tiesinė diskriminantinė 
analizė 

2013 m. 

Renata Arlauskienė SMF 
Psichologiniai veiksniai, lemiantys 
rizikingą sprendimų priėmimą 

2015 m. 

Robertas Kavolis SMF 
 8 – 11 metų amžiaus vaikų nepakantumo 
nuostatų smurto reiškimuisi ugdymo 
ypatumai globos namuose 

2014 m. 

Rėda Liniauskaitė SMF 
Komercinių bankų vertės kūrimas 
(Koreguojama teorinė disertacijos dalis ir 
rengiama metodologinė dalis) 

2013 m. 

Remigijus Kinderis  SMF 
Verslo modelių komplementarumas 
turizmo industrijoje 

2014 m. 

 
4.3. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

 
- Dirbančių pagrindiniame darbe dėstytojų, kurie turi mokslo daktaro laipsnį, skaičius yra 

mažas ir jų yra ne visose studijų programose. Didžioji dalis mokslo daktarų yra dėstytojai 

iš universiteto, dirbantys ne pagrindiniame darbe. 

Skatinti dėstytojus tobulinti savo mokslinę, dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją, sukuriant 

dėstytojų motyvavimo sistemą.  

Įsteigti paramos fondą, skirtą doktorantūroje studijuojantiems dėstytojams. 

- Didelis ūkio personalo etatų skaičius, lyginant su dėstytojų etatų ir visų Kolegijos etatų 

skaičiais. 

Išanalizuoti ūkio personalo veiklą bei funkcijas ir optimizuoti ūkio personalo užimamų 

etatų skaičių.   

- Didelis pedagoginis krūvis neleidžia dėstytojams pakankamai laiko skirti mokslo 

taikomajai veiklai.  

Patobulinti dėstytojų darbo apmokėjimo tvarką, pakeičiant kontaktinių ir nekontaktinių 

valandų paskirstymo santykį. 

Motyvuoti dėstytojus dalyvauti projektinėje ir mokslo taikomojoje veikloje. 

 

5. TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

5.1. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir programose 

 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose yra vienas iš svarbiausių kriterijų, įrodančių, kad 

aukštoji mokykla užtikrina dermę su Europos aukštojo mokslo ir tyrimų erdvės nuostatomis. 

Didžioji dalis tarptautinių projektų buvo vykdoma Sveikatos mokslų fakultete iš Slaugos mokslų 

krypties. Tai lemia ilgalaikis ir glaudus Sveikatos mokslų fakulteto bendradarbiavimas su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis. Beveik visi projektai baigėsi 2012 m. pabaigoje. Tęsiamos tik Erasmus 

intensyviosios programos.  
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14 lentelė. Tarptautiniai projektai, vykdyti 2010 – 2012 metais 

Fakultetas Projekto pavadinimas Projekto partneriai 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

LLP 2009 / Leonardo da Vinci / 
TransferofInnovation Ability not disability in 
Workplace (AnDiW).  
Projekto Nr. 2009-1-LV1-LEO05-00370 

Rygos aukštoji mokykla ISMA, 
Latvija; Nevyriausybinė organizacija 
VNB, Vokietija; 
Italijos Studio T.A.F. privati 
organizacija, vykdanti ES tarptautinius 
projektus, Klaipėdos valstybinė 
kolegija, Lietuva 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

Erasmus IP projektas MEP (Aging in Europe). 
Senėjimas Europoje 

Lilio universitetas, Prancūzija, 
Namur, Belgijos aukštoji mokykla, 
Koimbros aukštoji mokykla, 
Portugalija, 
Turku universitetas, Suomija, 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

ERASMUS intensyvi programa IP „Geroji 
praktika, užtikrinant vyrų gerovę ir sveikatą“  

Novia aukštoji mokykla, Suomija 
Thesaloniko aukštoji slaugos mokykla, 
Graikija 
Cadizo universitetas, Ispanija 
Talino universitetas, Estija 
Kempeno aukštoji mokykla, Belgija, 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

„Vyrų gerovė ir sveikata Europos perspektyvoje“ 
Kempeno aukštoji mokykla, Belgija 

Kempeno aukštoji mokykla, Belgija 
Talino aukštoji sveikatos priežiūros 
mokykla, Estija 
Cadizo universitetas, Ispanija 
Novia aukštoji mokykla, Suomija 
Tesaloniku universitetas, Graikija 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

Leonardo da Vinci projektas „Sveikatos priežiūros 
darbuotojų mokymas darbo vietose“, Tartu (Estija) 
„Apprenticeship training program for the health care 
sector“ 

Suomija, Estija, Lietuva 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

Leonardo da Vinci projekto „Coherence in training 
and competence evaluation“. Projekto sutarties Nr. 
2009-0107, sutarties Nr. 2009-1BEZ-LE005-
00639, 2010-2011. 

Leonardo da Vinci aukštoji mokykla, 
Belgija 
Aukštasis slaugytojų rengimo 
institutas, Belgija 
Aukštojo mokslo taryba, Belgija 
Lisabonos aukštoji slaugytojų mokykla, 
Portugalija 
Coimbros aukštoji slaugos mokykla. 
Portugalija 
Valonijos aukštoji katalikiškoji 
mokykla, Belgija 
Europos slaugytojų rengėjų federacija 
FINE 
Liuveno katalikiškas universitetas, 
Belgija 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

Sveikatos mokslų 
fakultetas 

Leonardo da Vinci projektas „ePsychNurseNet: 
eQuality System“. Projekto sutarties Nr.2010-I-
FI1-LEO05-03046, 2011-2012. 

Imatros savivaldybė, Psichikos 
sveikatos tarnyba, Suomija 
Turku universitetas, Suomija 
Lisabonos aukštoji mokykla, 
Portugalija 
Padovos universitetas, Italija 
Kingstono universitetas, Jungtinė 
Karalystė 
Utrechto aukštoji mokykla, 
Nyderlandai 
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Europos psichikos slaugytojų 
asociacija Horatio, Nyderlandai 
Bilefeldo psichiatrijos ligoninė, 
Vokietija 
Kellokoksi psichiatrijos ligoninė, 
Suomija 
Berno taikomųjų tyrimų universitetas, 
Šveicarija 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

Socialinių mokslų 
fakultetas 
 

Leonardo da Vinci inovacijų perkėlimo tarptautinis 
projektas “Turizmo verslo Europoje potencialo 
stiprinimas per renginių vadybą” 2008-1-BG1-
LEO05-00448 

Varna Free University “Chernorizets 
Hrabar”, Bulgaria  
Fundacion universidad empresa Region 
de Murcia, Spain 
Liverpool John Moores University, 
Centre of Tourism, Consumer and 
Food Studies, UK 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

Socialinių mokslų 
fakultetas 
 

Leonardo da Vinci partnerysčių projektas Nr.LLP-
LdV-PRT-2010-LT-0140 “F&B4YOU” 

Klaipėdos verslo ir paslaugų mokykla 
ir 17 kitų Europos Sąjungos šalių 
profesinės mokyklos ir verslo 
organizacijos. 

Socialinių mokslų 
fakultetas 
 

Project ID: HE-2010_1a-21036 : Education for all 
in new settings - challenges for teachers in the 
Baltic-Nordic countries). Coordinator : University 
College Lillebælt (Denmark). 

Švedija, Suomija, Danija, Latvija, 
Norvegija, Estija, Farerų salos, Lietuva 

Technologijų 
fakultetas 

Grundtvig-Comenius „Multigrade Teatching“ New 
Educational Metodologies for the „Standart“ and 
Multigrade Schools 

University of the AEGEAN, Graikija 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva 

 2011 – 2012 m. m. Klaipėdos valstybinė kolegija dalyvavo LLP/Erasmus programoje, 

turėdama Erasmus Universiteto Chartiją tik praktikoms, todėl Erasmus personalo mainai, studentų 

mainai studijoms ir Erasmus IP veiklos nebuvo vykdomos.  

 Kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius organizavo 3 skirtingų lygių nemokamus anglų kalbos 

kursus personalui ir studentams. Kursus vedė Kolegijos ir atvykę pagal Erasmus programą anglų 

kalbos pedagogikos studentai. Kursuose, kurie buvo skirti anglų kalbos žodyno ir kalbėjimo 

lavinimui, dalyvavo 116 žmonių. Tokia praktika buvo taikoma pirmą kartą ir jos tikslas – skatinti 

personalą ir studentus domėtis mobilumu, lavinti anglų kalbos įgūdžius.  

19 pav. Išvykstančio ir atvykstančio į Kolegiją personalo mobilumas pagal Erasmus mainų 
programą 2009-2012 m. m. 
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 2011– 2012 m. m. studentų mainai studijoms pagal Erasmus programą nevyko, nes 

Kolegija turėjo Erasmus Universiteto Chartiją tik praktikoms, tačiau išvykstančiųjų ir 

atvykstančiųjų studentų skaičius praktikoms augo, lyginant su ankstesniais metais. 19 Kolegijos 

studentų praktikai vyko į Daniją, Turkiją, Kiprą, Portugaliją, Lenkiją, Latviją, Estiją, Rumuniją. Į 

Klaipėdos valstybinę kolegiją Erasmus praktikai atvyko 22 studentai iš Lenkijos, Turkijos, Latvijos, 

Portugalijos.   

20 pav. Išvykę ir atvykę studentai pagal Erasmus mainų programą 2009 – 2012 m. m. 
 

Daugiausiai studentų į Erasmus praktiką išvyko iš Socialinių mokslų fakulteto. Didžiausias 

studentų, atvykusių atlikti praktikos pagal Erasmus programą, skaičius buvo Sveikatos mokslų 

fakultete.  

 
15 lentelė. 2011–2012 m. m. studentų mobilumas pagal Erasmus programą atskiruose fakultetuose 

 SvMF TF SMF Administracija 

Išvykę studentai 
 

6 4 10 - 

Atvykę studentai 
 

9 3 4 6 

 

2011–2012 m. m. dėl Erasmus mainų programos sudarytos sutartys su šiomis 

institucijomis: 

1. ISMA, Latvija; 

2. Technical University of Lodz, Lenkija; 

3. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Lenkija; 

4. University of Zielona Gora, Lenkija; 

5. College of Information Management and Business Administration, Čekija; 

6. Olsztynska Szkola Wyzsza im Jozefa Rusieckiego, Lenkija; 

7. Universidad de Cadiz, Ispanija; 
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8. Karabuk University, Turkija; 

9. Nevsehir University, Turkija; 

10. Fatih University, Turkija; 

11. Adiyaman University, Turkija; 

12. Afyon University, Turkija; 

13. Artvin Coruk University, Turkija; 

14. Balikesir University, Turkija; 

2011–2012 m. m. sudaryta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su ISMA, Latvija. 

2011–2012 m.m. personalo stažuotės pagal kitas LLP programas: 

1 stažuotė pagal Comenius kvalifikacijos tobulinimo veiklą; 

1 stažuotė pagal Pažintinių vizitų veiklą; 

2 stažuotės pagal Nordic-Baltic veiklą; 

2 stažuotės pagal Grundtvig seminarų veiklą; 

3 stažuotės pagal projektą „Naujos kartos dėstytojų ugdymas kolegijose: žingsnis link studijų 

modernizavimo ir realios kokybės“, Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-093. 

 Kolegija kartu su kitomis 3 aukštojo mokslo institucijomis (LCC Tarptautiniu universitetu, 

Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu) pateikė paraišką dalyvauti projekto „Lietuvos aukštojo 

mokslo tarptautiškumo plėtra“ Lietuvos mokslo ir studijų institucijų aukštojo mokslo pristatymo 

tarptautinėje erdvėje grupinių iniciatyvų veiklos. Pagal šį projektą buvo aplankytos tarptautinės 

studijų parodos Gruzijoje ir Kazachstane.  

 
5.2. Problemos  ir jų sprendimo įžvalgos 

- Mažėjantis tarptautinių projektų skaičius. 

Ieškoti galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose, plėtojant bendradarbiavimą su 

užsienio aukštosiomis mokyklomis. 

- Mažas mobilumas kai kuriose studijų programose (Sporto ir pramogų vadyba, Buhalterinė 

apskaita, Prekybos vadyba, Automobilių techninis eksploatavimas, Geodezija, 

Odontologinė priežiūra ir kt.). 

Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp katedrų ir užsienio institucijų. Kai kurių katedrų 

geroji patirtis parodė, kad efektyviau turėti 2-3 partnerius, su kuriais vyksta nuolatiniai 

abipusiški personalo ir studentų mainai.  

Skirti  kiekvienoje katedroje po asmenį, atsakingą už tarptautinių kontaktų paiešką 

katedros studijų programoms.  

- Nepakankamos personalo anglų kalbos žinios. 
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Organizuoti anglų kalbos kursai su atvykstančiais ERASMUS studentais paskatino 

personalą ir studentus labiau domėtis kitomis kultūromis, nebijoti bendrauti anglų kalba ir 

siekti tobulinti užsienio kalbos žinias. Tokius  kursus  organizuoti  nuolat.  

Motyvuoti dėstytojus, skaitančius paskaitas anglų kalba. 

 

6. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Kaip ir ankstesniais metais, Kolegija naudojosi ES struktūrinių ir kitų fondų parama, kuri 

Lietuvai teikiama pagal 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras 

veiksmų programas, taip pat ir valstybės biudžeto lėšomis.  

2009 – 2012 m. Kolegijos lėšos, gautos iš projektų, nebuvo pastovios. 2009 – 2012 metais 

Kolegija vykdė 34 projektus (11 tarptautinių projektų partnerių teisėmis), kurių bendros finansinės 

įplaukos sudarė 14 063 294 litų. 

21 pav. Iš projektinės veiklos gautos lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 pav. 2009-2012 m. gautų lėšų pasiskirstymas pagal kryptis, Lt 
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ŠMPF – Švietimo mainų paramos 
fondas (Erasmus, Erasmus IP, 
Grundtivg ir kt.)
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dalyvauja partnerio teisėmis)
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16 lentelė. Nuo 2009 m. iki 2012-09-30 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 
finansuoti/finansuojami projektai, kurių vykdytoja yra Kolegija 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
partneris 

Projekto 
kodas 

Projekto 
vertė, Lt 

Pradžia Pabaiga 
Tru
kmė, 
mėn. 

1. Transporto inžinerijos 
krypties praktinio 
mokymo ir taikomųjų 
tyrimų infrastruktūros 
modernizavimas 

- VP3-2.2-
ŠMM-15-
K-01-006 

3,437,504.00 2010-12-03 2012-11-30 24 

2. Klaipėdos valstybinės 
kolegijos studijų 
infrastruktūros 
atnaujinimas ir plėtra   

- VP3-2.2-
ŠMM-14-
V-01-010 

14,000,000.00 2010-08-10 2013-07-31 36 

3. Klaipėdos kolegijos 
Pedagogikos fakulteto 
pastato (Dariaus ir 
Girėno g. Klaipėdoje) 
energetinio ūkio 
modernizavimas 

- VP3-3.4-
ŪM-03-V-

02-002 

2,414,289.00 2009-07-03 2011-02-28 24 

4. Klaipėdos kolegijos 
Sveikatos fakulteto 
pastatų grupės (K. 
Donelaičio g., 
Klaipėdoje) 
energetinio ūkio 
modernizavimas 

- VP3-3.4-
ŪM-03-V-

02-003 

904,324.00 2009-07-03 2011-02-28 24 

5. Studijų programų 
atnaujinimas 
Klaipėdos valstybinės 
kolegijos 
Technologijų ir 
Socialinių mokslų 
fakultetuose 

- VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-01-068 

924,182.00 2010-04-01 2012-03-31 24 

6. Studijų programų 
atnaujinimas 
Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Sveikatos 
mokslų ir 
Pedagogikos 
fakultetuose 

- VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-01-069 

788,832.00 2010-04-01 2012-03-31 24 

7. Jungtinės studijų 
programos 
"Sveikatingumo 
paslaugų vadyba" 
sukūrimas ir 
įgyvendinimas 

College of 
Economy, 

Tourism and 
Social 

Sciences, 
Kielce 

VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-02-065 

1,851,763.00 2012-03-28 2015-03-28 36 

8. Klaipėdos valstybinės 
kolegijos kokybės 
vadybos sistemos 
tobulinimas 

- VP1-2.1-
ŠMM-04-
K-02-031 

1,141,991.00 2012-04-11 2014-04-11 24 

 
Parengti du nauji projektai, kurių bendra vertė viršija 1,5 mln. Lt: „Kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Svetingumo programa“ sukūrimas ir įgyvendinimas“ ir „Danijos Karalystės 

patirties panaudojimas, ugdant žuvininkystės bendruomenės gebėjimus bei skatinant Kolegijos ir 

žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų bendradarbiavimą“. 
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17 lentelė. Nuo 2009 m. iki 2012 09 30 kitomis (ne Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis) 
finansuoti/finansuojami projektai, kurių vykdytoja yra Kolegija 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
partneris 

Projekto 
kodas 

Projekto 
vertė, Lt 

Pradžia Pabaiga 
Trukmė, 

mėn. 

1. Žemaitijos regiono 
kultūros centrų 
specialistų 
profesinių ir 
dalykinių 
kompetencijų 
tobulinimas 

- - 16,666.00 2012-05-30 2012-12-01 6 

2. Klaipėdos miesto 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų tėvų 
gebėjimų palaikyti 
vaikų burnos 
sveikatą ugdymo 
programa 

- - 11,820.00 2012-06-01 2012-12-01 6 

3. Studentų mokslinės 
veiklos skatinimas 

- - 2,000.00 2012-07-02 2012-08-31 2 

  
Šiuo metu laukiama patvirtinimo vienam projektui, kurio vertė – 50 000 Lt.: 

„Sveikatos ir socialinės priežiūros specialistų kūno įvaizdžio formavimo kompetencijų 

tobulinimas“. 

18 lentelė. 2009 – 2012 m. partnerio teisėmis Kolegija dalyvavo 12 projektų 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Projekto 

vykdytojas 
Pradžia Pabaiga 

Trukmė, 
mėn. 

1. Sveikatinimo srities 
studentų praktinių 
įgūdžių stiprinimas 

VP1-2.2-ŠMM-
07-K-01-104 

Nacionalinė 
SPA asociacija 

2010-04-01 2012-04-01 24 

2. Inžinerijos studijų 
krypties programų 
atnaujinimas diegiant 
inovatyvius mokymo(si) 
metodus ir skatinant 
tarptautškumą 

VP1-2.2-ŠMM-
07-K-01-120 

Vilniaus 
technologijų ir 

dizaino kolegija 

2010-04-30 2012-03-31 24 

3. Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos bei 
Klaipėdos valstybinės 
kolegijos vidaus 
valdymo sąrangos 
tobulinimas  

VP1-2.1-ŠMM-
04-K-01-002 

Vilniaus 
technologijų ir 

dizaino kolegija 

2010-03-08 2012-03-28 24 

4. Naujos kartos dėstytojų 
ugdymas kolegijose - 
žingsnis link studijų 
modernizavimo ir realios 
kokybės 

VP1-2.2-ŠMM-
07-K-01-093 

Socialinių 
mokslų kolegija 

2010-04-01 2012-05-31 24 

5. Aukštųjų mokyklų 
studentų ugdymo 
karjerai ir karjeros 
stebėsenos modelių 
plėtotė ir įdiegimas, su 
studentais dirbančių 
profesinio orientavimo 
specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas, jiems skirtų 
priemonių sukūrimas (I 

VP1-2.3-ŠMM-
01-V-01-001 

Vilniaus 
universitetas 

- 2010-04-22 2013-04-
22 
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etapas) 

6. Kūrybingumo plėtra 
Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose 
pritaikant ir įdiegiant 
kūrybinių partnerysčių 
modelį 

VP1-2.2-ŠMM-
04-V-04-001 

Ugdymo 
plėtotės centras 

- 2011-10-19 2014-10-
19 

7. Studijų prieinamumo 
užtikrinimas specialiųjų 
poreikių turintiems 
studentams 

VP1-2.3-ŠMM-
07-V-01-001 

Valstybinis 
studijų fondas 

2012-04-10 2015-04-10 36 

8. Neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų 
formalizavimo sistemos 
parengimas ir 
įgyvendinimas Vakarų 
Lietuvos verslo 
kolegijoje bei partnerių 
įstaigose 

VP1-2.1-ŠMM-
04-K-03-006 

VšĮ Vakarų 
Lietuvos verslo 

kolegija 

2012-04-11 2014-04-11 24 

9. Neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų 
formalizavimo sistemos 
sukūrimas aukštojo 
mokslo įstaigose 

VP1-2.1-ŠMM-
04-K-03-003 

Vytauto 
Didžiojo 

universitetas 

2012-04-11 2014-04-11 24 

10. Neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
sistemos kūrimas ir 
diegimas aukštosiose 
mokyklose 

VP1-2.1-ŠMM-
04-K-03-001 

Lietuvos 
edukologijos 
universitetas 

2012-04-11 2014-04-11 24 

11. Neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų 
formalizavimo sistemos 
parengimas ir 
įgyvendinimas aukštųjų 
mokyklų 
bendradarbiavimo tinkle 

VP1-2.1-ŠMM-
04-K-03-005 

V.A. Graičiūno 
aukštoji 
vadybos 
mokykla 

   

12. UAB "APP CAMP" 
MTTP infrastruktūros 
plėtra: modernios 
laboratorijos įrengimas 
mobiliųjų technologijų 
sprendimams vystyti 

VP2-1.3-ŪM-
03-K-03-035 

UAB "APP 
CAMP" 

   

 
19 lentelė. Nuo 2009 m. iki 2012-09-30 teiktos paraiškos, negavusios finansavimo pagal įvairius 

finansavimo šaltinius 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas 
Projekto 
partneris 

Projekto Nr. 
Prašyta 

finansavimo 

1. „Nuo vakaronės iki gegužinės“ sukūrimas ir 
atlikimas 

- - 10,430.00 

2. Klaipėdos miesto 760 metinėms skirto spektaklio 
„Etnografinės Klaipėdos krašto vestuvės XX a. pr.” 
sukūrimas ir atlikimas 

- - 17,500.00 

3. Jungtinės studijų programos "Pastatų restauravimo 
ir konservavimo technologijos" sukūrimas ir 
įgyvendinimas 

- VP1-2.2-ŠMM-07-K-
02-083 

1,061,155.00 

4. Užsienio dėstytojo Martin Persson vizitas į 
Klaipėdos valstybinę kolegiją 

- - 4,620.00 
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Problemos ir jų sprendimo įžvalgos. 

- Nedidelis projektų skaičius, kuris galėjo būti nulemtas šių priežasčių: Kolegija neturėjo 

Projektų skyriaus ir pakankamų žmogiškųjų išteklių projektų idėjų paieškai, jų rengimui 

bei įgyvendinimui. 

Įsteigti Projektų skyrių ir padidinti etatų skaičių projektų skyriuje, tai padėtų susisteminti 

projektinę veiklą ir padidinti jos produktyvumą. 

- Didžiąją dalį projektų sėkmingo įgyvendinimo lemia viešųjų pirkimų vykdymas, šiuo metu 

Kolegijoje skiriamas nepakankamas dėmesys šio skyriaus veiklai. 

Sukurti Viešųjų pirkimų skyrių ir išgryninti jo veiklos nuostatus. 

 

7. INFORMACINĖ PLĖTRA 

7.1. Ryšių su visuomene skyriaus veikla 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Ryšių su visuomene skyrius, planingai vykdydamas 

veiklą, akcentuoja Kolegijos stiprybes – tikslines auditorijas, užtikrina reputacijos, patikimumo ir 

įvaizdžio kūrimo bei palaikymo funkcijas. Tikslas – sukurti paklausius, Kolegijos bendruomenės 

poreikius  ir reikmes atitinkančius produktus ir paslaugas, kurie atspindėtų organizacijos realybę ir 

būtų pagrindu komunikuoti su organizacijai svarbiais adresatais. 

2011–2012 m. m. ypač didelis dėmesys skirtas tikslinėms visuomenės grupėms išorėje. 

Informacija apie KVK teikiama įvairiomis formomis: 

- Internetinio puslapio www.kvk.lt tobulinimo iniciatyvos; 

• Renginių kalendorius (Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio į renginių kalendorių įkelti 65 

įvykiai); 

• „Judančios“ naujienos (Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio į naujienas įkelta daugiau negu 

100 įvykių); 

• Būsimiems studentas (Pateikiama ir atnaujinama informacija moksleiviams apie studijas 

KVK, stojimo sąlygas, kainas. Sukurtas nepriklausomas meniu punktas PIT (profesinio 

informavimo taškų) specialistams, kuriame pateikta pagrindinė informacija apie Kolegiją, stojimo 

sąlygas, studijų programas. Sukurta registracijos anketos forma, kurią užpildžius galima atvykti į 

Klaipėdos valstybinę kolegiją arba užregistruoti prašymą KVK atstovų vizitui į mokyklą); 

• Konferencijos/seminarai (Paskelbta informacija apie 10 konferencijų ir seminarų); 

• Aktuali informacija studentams (Skelbiama aktualiausia ir naujausia informacija, skirta 

Kolegijos studentams. Nuolat atnaujinama informacija tinklalapyje www.kvk.lt, vidutiniškai per 

dieną įkeliant/koreguojant 2 straipsnius ar informacinius blokus. Pradėti kaupti ir analizuoti 

„Google Analytics“ duomenys pagal įvairius kriterijus. 
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svetainės lankomumo diagrama. 

23 pav. Kolegijos svetainės lankomumo palyginimas 2010, 2011 ir 2012 m. 
 

Daugiausiai lankytojų www.kvk.lt interneto svetainėje apsilanko liepos-spalio mėnesiais. 

Google paieškos rezultatai pagal tikslią frazę Klaipėdos valstybinė kolegija. Rasta daugiau 

negu 50 unikalių rezultatų. 

Google paieškos pagal pavadinimą Klaipėdos valstybinė kolegija lyginamoji analizė su 

kitomis Klaipėdos aukštosiomis mokyklomis. 

24 pav. Google paieškos rezultatai pagal Klaipėdos aukštųjų mokyklų pavadinimą 

Kitos aukštosios mokyklos didelį apsilankymų skaičių galėjo lemti interneto svetainėje 

esanti darbuotojų ir studentų vidinė registracijos sistema, kurios mūsų svetainėje nėra. 

 



38 
 

Google paieškos pagal trumpinį KVK lyginamoji analizė su kitomis Klaipėdos 

aukštosiomis mokyklomis. 

25 pav. Google paieškos rezultatai pagal Klaipėdos auštosios mokyklos trumpinį 

Toks didelis apsilankymų skaičius parodo vis augantį mūsų logotipe esančio trumpinio 

KVK populiarumą. 

2011-2012 m. m. buvo gausūs renginių skaičiumi. Organizuota Rugsėjo pirmosios šventė 

studentams ir dėstytojams. Pirmą kartą moksleiviams ir PIT specialistams organizuota Studijų ir 

karjeros konferencija „Išgirsk. Pamatyk. Nuspręsk“. Šiame renginyje dalyvavo 40 PIT specialistų, 

daugiau kaip 200 moksleivių iš 14 apskrities mokyklų, gimnazijų, profesinių mokyklų. 

Vyko Atvirų durų diena, kurioje dalyvavo 2011 m. – 15 moksleivių, 2012 m. – 60 mokinių 

iš 23 apskrities mokyklų ir gimnazijų. 

Dalyvauta respublikinėse mugėse: „Aukštųjų mokyklų mugė 2012“ Kaune, „Mokymasis. 

Studijos. Karjera 2012“ Vilniuje, „Vakarų Lietuvos verslo pasiekimų parodoje“ Klaipėdoje 

„Švyturio“ arenoje . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 pav. Akimirkos iš „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“ Vilniuje 
 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Ryšių su visuomene skyrius inicijavo darbo grupės 

sudarymą koleginių studijų programų populiarinimo veiklai vykdyti. Šios darbo grupės nariai 
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nuolat vykdė vizitus į Vakarų Lietuvos regiono mokyklas ir priėmė interesantus fakultetuose. 

Aplankyta daugiau kaip 40 Vakarų Lietuvos mokyklų ir gimnazijų.  

Vykdant aktyvią sklaidą apie KVK, bendradarbiaujama su Klaipėdos Jaunimo darbo biržos 

atstovais: vykstama į mokyklas, skaitoma bendra paskaita. Tokio bendro projekto  metu aplankyta 

12 mokyklų. Jaunimo darbo biržos mokymų salėje pateikta informacinė – reklaminė medžiaga  apie 

KVK . 

Inicijuotas ir įgyvendintas projektas „Erasmus Lietuvos mokykloms“, kurio metu 

aplankytos 6  mokyklos, jų aplankymui gautas finansavimas. Projekto lėšomis sukurta ir išleista 

1200 užrašinių – atmintinių moksleiviams. 

2011–2012 m. m. įsigytas nemažas kiekis reprezentacinių prekių. 

Parengus paraišką LR ŠMM inicijuotam projektui dėl valstybės poreikiams svarbių studijų 

krypčių populiarinimo kolegijose bei pagalbos stojantiesiems, renkantis studijų programą, gauta 49 

500 Lt parama. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, pagaminta bloknotų, foto kubų, ženkliukų, 

USB atmintinių, darbo kalendorių, kalėdinių atvirukų, vokų, konditerijos gaminių, proginių 

maišelių, vėliavėlių, lapelių užrašams su reklama, atmintinių – užrašinių, mobilių stendų, 

pažymėjimų, padėkos raštų, plakatų A3, aplankų diplomų priedėliams, konferencijoms, 

ekspozicinių stendų, skrajučių A5, lankstinukų A4. 

Kolegijos lėšomis pagaminta marškinėlių, saldainių dėžučių, kasdienių maišelių, rašiklių, 

puodelių, lankstinukų apie KVK Tęstinių studijų centrą. 

Didelis dėmesys buvo skirtas reklamai spaudoje. Per 2011–2012 m. m. buvo parengti 37 

straipsniai ir reklaminiai pranešimai leidiniuose ir dienraščiuose. Taip pat buvo organizuoti karjeros 

valdymo gebėjimų ir patirties mokymai fakultetų studentams (168 val.). 

 

7.2. Kultūrinė ir sporto veikla 

2011–2012 m. m. (žr. 5 priedą), kaip ir 2010–2011 m. m.,  buvo organizuojami tradiciniai 

KVK kultūriniai renginiai, iš kurių didžiausieji šie: Rugsėjo 1–oji, talentų šventė – konkursas 

„Išlįsk į šviesą“, KVK Fux‘ų stovykla,  „Fuxų“ krikštynos, Technologų diena, „Prie Laisvės laužo“, 

Sveikatingumo diena ir kt.  renginiai. Sėkmingai  bendradarbiaujama su nuolatiniais ir pagrindiniais 

partneriais: Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, KASP Žemaičių apygardos 3–osios 

rinktinės kariais, o  2011-2012 m. m. aktyviai pradėjome bendradarbiauti su Pajūrio regioninio 

parko administracija. 2010–2011 m. m. buvo parengta meninė kompozicija „Praskrido angelas–

atsiliepė poetas“ ir sėkmingai buvo pristatoma įvairiuose Kolegijos, miesto renginiuose, o 2011–

2012 m. m. kolektyvas „Aitvaras“ parengė adventinę liuteroniškų giesmių programą.  

2011 m. įvyko paskutinis kolektyvo „Aitvaras“  spektaklio „Lietuvininkų vestuvės“ 

pristatymas Kintuose, o po pasirodymo kolektyvas dalyvavo filmo Agluonėnų etnografinėje 
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sodyboje filmavime, kurio rezultatas yra 2011–2012 m. m. Lietuvos liaudies kultūros centro 

išleistas DVD filmas „Lietuvių tradicinės vestuvės“.  

Nuo 2011 m. pradėtos rengti tradicinių šokių vakaronės, sėkmingai puoselėjamos iki šiol ir 

sulaukiančios vis didesnio susidomėjimo.  2011–2012 m. m.  organizuotos teminės vakaronės, buvo 

kviečiama kitų kolektyvų, svečių. Folkloro kolektyvas „Aitvaras“ yra kasmetinis Lietuvos studentų 

folkloro festivalio „O kieno žali sodai“ dalyvis. 

Buvo parengti du  projektai: pirmasis „Nuo vakaronės iki gegužinės“ KRF daliniam 

finansavimui gauti ir antrasis – Klaipėdos miesto 760 metinėms skirto spektaklio „Etnografinės 

Klaipėdos krašto vestuvės XX a. pr.“ sukūrimas ir atlikimas – pateiktas KRF ir Klaipėdos miesto 

savivaldybei daliniam finansavimui gauti. Projektai dalinio finansavimo negavo, tačiau yra 

sėkmingai vykdomi, naudojant kuklesnius materialius išteklius.   2011–2012 m. m. žymiai didesnis 

dėmesys buvo skiriamas labdaringų renginių organizavime ir dalyvavime. 

Kolegijoje propaguojamas fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, ugdomas poreikis sportuoti. 

Studentų ir bendruomenės kūno kultūra orientuojama į sveikatinimo skatinimą, pagrindinių 

žmogaus organizmo sistemų funkcionavimo tobulinimą. To siekiama organizuota forma per 

akademines pratybas, sporto treniruotes, mėgėjų turnyrus, savarankišką darbą.  

2011-2012 m. m. Kolegijoje buvo suorganizuota 15 sporto renginių (žr. 6 priedą). Svarbiausi 

iš jų ir didžiausi dalyvių skaičiumi buvo šie: KVK sporto šventė; Technologijų fakulteto sporto 

renginiai, skirti Technologų dienai; KVK sveikatingumo diena; renginys, skirtas Pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti. Be šių renginių buvo suorganizuotos krepšinio, futbolo, estafetės bėgimo ir kt. sporto 

varžybos studentams. 

KVK studentai dalyvavo šešiose draugiškose varžybose su miesto komandomis. Trijose iš jų 

buvo laimėtos I-III vietas. Kolegijos studentai yra aktyvūs dalyviai Lietuvos  kolegijų studentų 

olimpinio  festivalio varžybose. 2011-2012 m. m. dalyvauta 18 tokių varžybų ir 8 iš jų KVK studentai 

iškovojo I-II vietas, o 4 kartus laimėta III vieta. 

 

7.3. Bibliotekos veikla 

Sveikatos, Socialinių mokslų ir Technologijų fakultetų bibliotekos yra Klaipėdos 

valstybinės kolegijos padaliniai, teikiantys ir užtikrinantys informacines paslaugas bei prieigą prie 

informacijos resursų, kaupiantys dokumentų fondą, padedantį Kolegijai įgyvendinti studijų tikslus. 

Savo veikloje jos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aukštojo 

mokslo ir Bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kolegijos Statutu, 

direktoriaus įsakymais ir Bibliotekos nuostatais. 

Visi Kolegijos studentai gali naudotis trijų fakultetų bibliotekomis: 

• Socialinių mokslų fakulteto biblioteka - 431,16 m2 (Jaunystės g. 1,); 
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• Technologijų fakulteto biblioteka - 589 m2 (Bijūnų g. 10); 

• Sveikatos fakulteto biblioteka - 113 m2(Dariaus ir Girėno g. 8). 
 
 

20 lentelė. Pagrindiniai KVK bibliotekų veiklos rodikliai 2011-2012 m. m. 

 TF SMF SvMF Iš viso 

Bibliotekos fondų papildymas 2449 egz. 
297 pav. 

1806 egz. 
303 pav. 

1281 egz. 
162 pav. 

5536 egz. 
762 pav. 

Prenumeruojama periodinių 
leidinių 
 

41 pav. 42 pav. 16 pav. 99 pav. 

Prenumeruojamos elektroninės 
knygos 

116 pav. - - 116 pav. 

Gauta dokumentų 1 vartotojui   
 

1,43 egz. 
0,22 pav. 

1,03 egz. 
0,17 pav. 

1,25 egz. 
0,16 pav. 

1,23 egz. 
0,17 pav. 

Išlaidos spaudiniams įsigyti 
(Kolegijos lėšos, dovanotos 
knygos, gautos iš projektų) 

150.217, 43 Lt   104.879,68 Lt 58.562.89 Lt 313.660 Lt 

Vartotojai 
 

1716 1747 1025 4488 

Lankytojai 
 

84984 55091 19135 159210 

Išduota literatūros 
 

35819 47154 23 207 106180 

Sukurta bibliografinių įrašų  
 

304 171 36 511 

KVK PDB įrašų skaičius 
 

283  221 118 622 

Darbo vietų skaičius, 
iš jų kompiuterizuotų 

76 
36 

114 
47 

29 
8 

219 
91 

Padaryta kopijų: 
Kopijuokliais, 
spausdintuvais 

 
67274 

112 854 

 
382564 

 
64500 

 
514338 

 
Bibliotekų fondas komplektuojamas pagal studijų ir mokslų kryptis, dėstymo tendencijas, o 

dokumentų rūšys ir tipai grindžiami ekonominiu ir informaciniu požiūriu. Norėdami kuo geriau 

patenkinti bibliotekos vartotojų poreikius, kviečiame Kolegijos dėstytojus teikti pasiūlymus naujų 

knygų užsakymui. Knygų užsakymo formą galima pateikti elektroniniu paštu arba pristatyti į 

biblioteką. 

Visa bibliotekose naujai gaunama literatūra suvedama į elektroninį katalogą. Leidinių 

paieška ir užsakymas atliekami bibliotekos elektroniniame kataloge. Naudotis elektroniniu katalogu 

galima iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos, turinčios prieigą prie interneto. Leidinių paieška 

yra suvestiniame Lietuvos kolegijų bibliotekų elektroniniame kataloge: http://college.library.lt 

Studentai ir dėstytojai nuolat supažindinami su elektroninių katalogų, elektroninių knygų 

(VGTU http://www.ebooks.vgtu.lt/bookshelf ir Kolegijos http://ebooks.kvk.lt/ el. knygų 

platformos) galimybėmis, atviromis išteklių prieigomis,  naudojimosi biblioteka taisyklėmis, 

bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, periodinių leidinių įvairove, prenumeruojamomis 

tarptautinėmis duomenų bazėmis: Ebsco Publishing, Emerald, Oxford Art Online, Oxford Journals 

Online, Oxford Reference Online, Taylor&Francis.  
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KVK bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie 7 visateksčių duomenų bazių (toliau DB). 

Viena iš labiausiai naudojamų DB fakultete yra EBSCO Publishing (10 DB paketas). Bendras visos 

Kolegijos mastu šios DB naudojimosi rodiklis buvo gana aukštas. Paieška atlikta  40274 

informaciniuose šaltiniuose, peržiūrėti 8080 dokumentai.  

2011-2012 m. m. atnaujinta Kolegijos bibliotekos interneto svetainė ir papildyta naujais 

skyriais. Bibliotekos svetainė atlieka svarbų informuotojo vaidmenį, organizuojant informacijos  

sklaidą vartotojams. 

Kolegijos bibliotekos dalyvauja  kuriant LABT (Lietuvos akademinių bibliotekų) tinklą. 

Įdiegti pagrindiniai automatizuotos bibliotekinės sistemos ALEPH 500 (Komplektavimo, 

Katalogavimo, OPAC, Leidinių, Skaitytojų aptarnavimo) moduliai. ALEPH sistema ir ypač 

Cirkuliacijos modulio įdiegimas palengvino studentų aptarnavimą, priartino pačius vartotojus prie 

bibliotekos fondų. ALEPH sistema skaitytojui pateikia viską, kad informacijos resursai būtų 

efektyviai panaudoti. 2011-2012 m. m. pradėta naudoti ALEPH sistemos nauja paslauga – leidinių 

užsakymas internetu. 

2011-2012 m. m. ALEPH programinės įrangos aplinkoje toliau sėkmingai pildoma KVK 

mokslo publikacijų duomenų bazė:  TF – 283, SMF – 221, SvMF – 118; iš viso 622 publikacijos. 

2011–2012 m. m. dalyvavome LABIIMSPP konsorciumo (Lietuvos akademinių bibliotekų 

informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas), LKBA 

(Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos), LBD (Lietuvos bibliotekininkų draugijos) veikloje. 

 

7.4. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

- Ryšių su visuomene skyrius atlieka viešinimo ir karjeros funkcijas, todėl darbo apimtys yra 

didžiulės, o šių veiklų funkcijos neišgrynintos. 

Įkurti Karjeros centrą ir įsteigti Karjeros centro specialisto etatą, nes veikla yra labai plati 

ir svarbi studentams. Taip pat to reikalauja projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo 

karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių 

profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių 

sukūrimas“ , kurio rezultatuose numatomas Karjeros centras aukštojoje mokykloje. 

- Neišryškinti ryšių su visuomene veiklos prioritetai, o poreikiai nesiejami su Kolegijos 

finansinėmis galimybėmis. 

Parengti viešųjų ryšių strategiją, pagrindžiant numatomas priemones pinigais ir 

atsižvelgiant į Kolegijos finansinę situaciją. 

- Fakultetų bibliotekų materialūs techniniai ištekliai, lyginant su studentų skaičiaus augimo 

tempais, didėja labai nedaug. Kelia susirūpinimą vieno iš svarbiausių bibliotekų 
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materialiųjų išteklių – popierinių dokumentų fondo – kaitos tempai, trūksta  knygų,  

periodinių leidinių, mažas naujai gautos literatūros egzempliorių kiekis. 

Užtikrinti tolygų ir pakankamą  fakultetų bibliotekų finansavimą, leidžiantį palaikyti 

tinkamą visų vartotojų aprūpinimą dokumentų fondu.  

- Mažas kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. 

Suteikti kokybišką prieigą prie nutolusių informacijos šaltinių, naudojant informacijos 

technologijas. 

Papildomai prenumeruoti elektronines duomenų bazes. 

Organizuoti studentų  mokymus naudotis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais.  

 

8. ŪKIO VALDYMAS 

a. Racionalus disponuojamo turto eksplotavimas ir renovavimas 

Kolegija kasmet didelį dėmesį skiria infrastruktūros valdymo tobulinimui, auditorijų ir 

laboratorijų atnaujinimui bei įrengimui ir energetinių išteklių efektyviam naudojimui. 

 2012 metais teikiant Kolegijos tarybai tvirtinti infrastruktūrą, ypač didelis dėmesys skirtas 

struktūros analizei: pareigybių išgryninimui, darbuotojų paskirstymui, išnagrinėjant fakultetų darbų 

apimtis darbuotojų etatams mažinti. 

Didelė dalis vykdomų renovavimo ir remonto darbų (žr. 7 priedą) buvo skirta Klaipėdos 

valstybinės kolegijos pastatų ir patalpų, auditorijų ir laboratorijų modernizavimui. Atliktų darbų 

vertė 2012 metais sudarė 3.564.205,33 Lt.: spec. lėšos 187.797,67Lt, ES lėšos 3.376.407,66 Lt. 

2012 metais buvo atlikti einamieji Kolegijos pastatų šiluminių punktų paruošiamieji 

sezonui darbai, buvo atlikti sistemų hidrauliniai bandymai bei šilumokaičių praplovimai. Visi 

šilumos punktų įrenginiai paruošti 2012–2013 m. šildymo sezonui. 

Kolegijos bendrabučių ir fakultetų šilumos punktuose yra šilumos reguliavimo įranga, kuri 

veiksmingai reaguoja į lauko temperatūros svyravimus ir parenka optimalų šilumos punktų darbo 

režimą, taip taupomos lėšos.  

Remonto darbai buvo atlikti Socialinių mokslų fakulteto mokymo pastatuose Jaunystės g. 

1, 2 už 1.017.817,77 Lt (spec. lėšos 43.365,59, ES lėšos 974.452,18 Lt), Technologijų fakulteto 

mokymo pastate Bijūnų g. 10 už 1.208.447,70 Lt (spec. lėšos 42.287,08 Lt, ES lėšos 1.166.160,62 

Lt), Sveikatos mokslų fakulteto mokymo pastatuose : K.Donelaičio g. 8, 10; Dariaus ir Girėno g. 8 

už 1.337.939,86 Lt (spec. lėšos 102.145,00 Lt, ES lėšos 1.235.794,86 Lt). Taisyti stogai, 

remontuotos auditorijos, sporto bazės (baseino) kineziterapijos salė, koridoriai, laiptinės, įrengti 

dušai, WC, rūbinės lankytojams ir studentams,  atliktas  lietaus sistemų remontas, pakeisti langai, 

atlikti elektros instaliavimo darbai ir kita. 
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27 pav. Fakulteto pastatų renovacijai skirtų lėšų pasiskirstymas 2012 m. (Lt) 

 

2012 metais buvo eksploatuojama 8 transporto priemonės (1 sunkvežimis, 1 autobusas, 4 

lengvieji automobiliai ir 2 traktoriai). Automobiliai naudojami Kolegijos administracijos, fakultetų, 

kitų padalinių, studentų, svečių, mokslinių konferencijų ir kitų renginių dalyvių aptarnavimui. 

Transportas buvo naudojamas Kolegijos bendruomenės kelionėms (tarnybinėms komandiruotėms) 

ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir užsienio šalyse. 

  
8.2. Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 

 
Organizuodamas ir atlikdamas pirkimus, Ūkio valdymo skyrius vadovaujasi Viešųjų 

pirkimų įstatymu, kitais įstatymais ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, taisyklėmis, 

Klaipėdos valstybinės kolegijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu,  

patvirtintu 2011-01-06 Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-101 ir 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) paskelbtomis 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.  

Nuolatinė viešuosius pirkimus reglamentuojančių aktų kaita, pakeitimai ir papildymai, 

augančios viešųjų pirkimų apimtys bei tobulėjanti jų vykdymo praktika reikalauja vis daugiau 

žmoniškųjų išteklių, organizuojant ir kuriant savikontrolės priemones. Tvarkos aprašas nustato 

perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo planavimo iki pirkimo.  

2012 metais Klaipėdos valstybinė kolegija įsigijo turto už 2.391.534,44 Lt, (nematerialaus 

turto už 543.497,26 Lt, ilgalaikio materialaus turto už 1.848.037,18 Lt),  paslaugos, kiti darbai (žr. 8 

priedą). Iš nematerialaus turto įsigyta programinių įrangų, kompiuterinių programų, licenzijų, 

skenavimo programa, elektroninių knygų ir  kitų programų, reikalingų mokymui. Iš ilgalaikio 

materialaus turto šios priemonės: kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, skeneriai, 

projektoriai, interaktyvi lenta, informaciniai stendai, įvairi įranga transporto inžinerijos 

laboratorijai, baldai, treniruokliai, kondicionieriai ir kitas inventorius. 



45 
 

 2012 metais buvo vykdomi mažos vertės pirkimai: prekių buvo perkama 27 kartus (iš jų 9 

pagal projektus); paslaugų 17 kartų (iš jų 6 pagal projektus), darbų 8 kartus (iš jų 2 pagal projektus). 

Pagal 91 straipsnį buvo vykdomi pirkimai darbų ir paslaugų iš socialinių įmonių. 

 2012 metais Klaipėdos valstybinė kolegija vykdė projekto „Klaipėdos valstybinės 

kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimą (projekto kodas Nr. VP3-2-2-

ŠMM-14-V-01-010), kurio trukmė 2010 – 2013 metai.  

 2012 metais Klaipėdos valstybinė kolegija Technologijų fakulteto pastate Bijūnų g. 10 

vykdė projekto „Transporto inžinerijos krypties praktinio mokymo ir taikomųjų tyrimų 

infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimą (projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-006). 

Projekto trukmė 2010 – 2012 metai, pratęstas iki 2013-04-30 dienos. 

 Įgyvendinant projektus buvo vykdomi viešieji pirkimai. Prekėms įsigyti – 9 kartus, 

paslaugoms – 6 kartus, darbams – 2 kartus. 

 Projektų tikslas – pastatų patalpas pritaikyti studijoms, pagerinti studentų, darbuotojų 

darbo sąlygas, įkurti modernius praktikumo laboratorijos  kabinetus su nauja kokybiška laboratorine 

įranga. Pagerinus infrastruktūrą, Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programos  taps 

patrauklesnės, konkurencingesnės, į Kolegiją atvyks daugiau Lietuvos ir užsienio studentų. 

 
8.3. Problemos ir jų sprendimo siūlymai 

  
- Infrastruktūros struktūra nepadeda užtikrinti efektyvaus darbo ir uždirbti papildomų lėšų 

Kolegijai. 

Išanalizuoti esamą struktūrą, pertvarkant padalinius. Pakoreguoti ūkio personalo 

pareiginius nuostatus. Vykdyti fakultetų padalinių (fakultetų ūkio skyrių, bendrabučių, 

sporto bazės) valdymo optimizavimą ir modernizavimą. Užtikrinti ūkinių išlaidų mažinimą 

bei pelningumo didinimą.   

- Ekonominė situacija paveikė Kolegijos ūkio veiklos apimtis. Dėl lėšų stygiaus teko 

mažinti, apriboti remonto darbų poreikį, transporto paslaugų ir patalpų apstatymo apimtis 

bei ieškoti visų įmanomų išteklių taupymo būdų. 

Kad būtų greitas ir efektyvus ūkinių sudėtingesnių bei didesnių darbų atlikimas, esant 

reikalui,  operatyviai organizuoti techninius darbuotojus į brigadą.  

- Didelės energetinės sąnaudos. 

Mažinti šildymo temperatūrą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, reguliuojant automatiškai 

pagal lauko temperatūrą. Bendrabučiuose šildymo temperatūrą mažinti dieną (kai 

studentai būna paskaitose) ir padidinti vakare (studentams grįžus iš paskaitų). 
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9. FINANSAI 

9.1. Finansavimo principai 

 
Klaipėdos valstybinė  kolegija 2012 m. vykdė vieną  programinio finansavimo programą: 

• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (10.005) (valstybės biudžeto lėšos).  

Pagal 2011 m. rugpjūčio 24 d. LRV nutarimą Nr. 1000 , Kolegija iš biudžetinės įstaigos 

pertvarkyta į viešąją įstaigą ir 2011 m. spalio 24 d. LR Juridinių asmenų registro centre įregistruota 

teisinė forma – viešoji įstaiga.    

Kitas 2012 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos gautas lėšas sudarė: 

• pajamos už mokamas studijas ; 

• kitos veiklos   pajamos ( t.y. pajamos už gyvenimą bendrabutyje, nuomos pajamos) ; 

• ES  lėšos; 

• tarptautinių projektų vykdymo lėšos; 

• paramos ir labdaros lėšos; 

• kitos  gautos lėšos. 

9.2. Finansavimas ir pajamos 
 

21 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos pajamų struktūra 2012-2010 m. 
2012 m. 2011 m. 2010 m. 

Straipsniai 
Tūkst. Lt. 

Proc. 
struktūroje 

Tūkst. Lt. 
Proc. 

struktūroje 
Tūkst. Lt. 

Proc. 
struktūroje 

Pagrindinės veiklos 
pajamos 

24.735,45 100,00% 24.916,50 100,00% 22.713,60 100,00% 

Finansavimo pajamos 19.118,40   17.368,20        15.422,90   
Iš valstybės biudžeto 12.993,80 52,53% 13.639,30 54,70% 14.209,20 62,60% 
Iš savivaldybių 
biudžeto 

    
        

Iš ES, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų lėšų 

5.930,83 23,98% 3.539,00 14,20% 1.191,50 5,20% 

Iš kitų finansavimo 
šaltinių 

193,77 0,78% 189,9 0,80% 22,2 0,10% 

Pagrindinės veiklos 
kitos pajamos 

5.617,05 22,71% 7.548,30 30,30% 7.290,70 32,10% 

 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (10.005)  (valstybės biudžeto lėšos). 

2012 metais šios programos finansiniai ištekliai metų pradžioje 11 261 tūkst. litų. Finansiniai 

ištekliai buvo skirti 2011 ir ankstesniais metais įstojusių studentų studijų kainos ir Klaipėdos 

valstybinės kolegijos  bazinio finansavimo išlaidoms padengti. 

 Atsižvelgus į 2012 m. faktiškai priimtų studentų į valstybės finansuojamas studijų vietas 

skaičių, sąmatos lėšos 2012 m. IV ketvirtyje buvo padidintos 1  146,0  tūkst. litų. 

Įvertinus studijų krepšelio lėšų perskirstymo ir kitus sąmatos pakeitimus (t.y. skirtas 

papildomas lėšas komunalinėms išlaidoms padengti) , 2012 m. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos 
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modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 

Klaipėdos valstybinei kolegijai iš biudžeto  buvo skirta  12 875,4 tūkst. litų. 2011 metais iš biudžeto 

buvo skirta 13 078,30 tūkst. litų. 2012 metais  skirta  202,90 tūkst. litų mažiau nei 2011 metais. 

2010 metais iš valstybės biudžeto buvo skirta  13 203,8 tūkst. litų.   2012 metais lėšos buvo 

panaudotos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių. 

22 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 
(valstybės biudžeto lėšos) programos 2012-2011  m. išlaidų sąmatos ir vykdymo ataskaita, tūkst. Lt 

2012 metai 2011 metai 
Kodas  Išlaidų pavadinimas  

Asignavimų planas 
Gauti 

asignavimai 
Asignavimų 

planas 
Gauti 

asignavimai 

  Iš viso asignavimų  12.875,40 12.875,40 13.078,30 13.078,30 

2.1.1  Darbo užmokestis 8.551,30 8.551,30 8.496,90 8.496,90 

2.1.2  Soc. draudimo įmokos  2.649,50 2.649,50 2.632,10 2.632,10 

2.2.1.05  Ryšių paslaugos 0 0 20,00 20,00 

2.2.1.06  Transporto išlaikymas  0 0 15,50 15,50 

2.2.1.8  Spaudiniai  34,00 34,00 45,00 45,00 

2.2.1.10  Kitos prekės  162,40 162,40 127,10 127,10 

2.2.1.11 Komandiruotės 8,00 8,00 6,00 6,00 

2.2.1.20.  Komunalinės paslaugos  556,00 556,00 672,00 672,00 

2.2.1.30  Kitos paslaugos 97,60 97,60 165,90 165,90 

2.7.3.1.  Darbdavių socialinė parama 35,00 35,00 98,30 98,30 

2.8.1.1  Stipendijos  781,60 781,60 799,50 799,50 

 

Šios programos lėšų likutis kasoje ir banko sąskaitoje  2012 m. gruodžio 31 d. lygus  0 Lt.  

Mažėjant Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) 

programos finansavimui teikiamų paslaugų (jomis finansuojama ir Mokslinių tyrimų bei studijų 

sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) programa), įmokų lėšos buvo naudojamos prekių ir 

paslaugų – ryšių, kitų prekių, komunalinių ir kitų paslaugų išlaidų apmokėjimui. Tik nedidelė jų 

dalis  Klaipėdos valstybinės kolegijos  plėtrai –  investicijoms ir ilgalaikio turto atnaujinimui. Iš 

esmės materialinės bazės atnaujinimas, renovavimas 2011 m. ir 2012 m. vyko iš projektų, 

finansuojamų ES struktūrinių fondų, lėšų.  

Klaipėdos valstybinės kolegijos  teikiamų paslaugų pajamų įmokos 2012 m. sudarė 5 

617,05 tūkst.  litų. Palyginus su 2011 m., jos sumažėjo 1 931,25  tūkst. litų. Atitinkamai teikiamų 

paslaugų pajamų įmokos 2011 m. sudarė 7 548,3  tūkst. litų. 

Didžioji surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų dalis –  studijų pajamos. 2012 m. gauta               

3 887,5  tūkst. litų (2011 m. gauta 5 193,98 tūkst. litų, 2010 m. 5 146,9  tūkst. Lt) teikiamų studijų 

paslaugų pajamų, kurias sudaro valstybės iš dalies finansuojamų vietų studentų studijų įmokos, 

mokančių visą studijų kainą studentų įmokos, apmokėjimas už pakartotinus dalykų perlaikymus, 

stojamoji studijų įmoka bei individualiųjų studijų studentų įmokos. 
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Pajamos dalinėms bendrabučių išlaikymo išlaidoms padengti. 2012 m. bendrabučiai iš 

studentų mokesčių dalinėms bendrabučių išlaidoms padengti gavo 1 277,2 tūkst. litų  ( 2011 m. – 1 

105,7 tūkst. litų , 2010 m. – 1 076,9 tūkst. Lt). 

Mokslo taikomosios, konsultacinės veiklos ir kursų  pajamos. 2012 m. Klaipėdos 

valstybinė kolegija  įmokų  už įvairias mokslo taikomosios, konsultacinės veiklos ir kursų  

paslaugas gavo 65,3 tūkst.  (2011 m. – 527,1 tūkst. litų, 2010 m. – 173,2 tūkst. Lt). 

Kitos teikiamų paslaugų pajamos. 2012 metais Klaipėdos valstybinės  kolegijos uždirbtos 

kitų teikiamų paslaugų pajamos – 387,05  tūkst. litų, t.y. pajamos už sporto ir sveikatingumo centro 

paslaugas  297,2  tūkst. Lt (2011 metais Klaipėdos valstybinės  kolegijos uždirbtos kitų teikiamų 

paslaugų pajamos – 551,62  tūkst. litų, t.y. pajamos už sporto ir sveikatingumo centro paslaugas  

506,0 tūkst. Lt, 2010 m. – 693,73  tūkst. Lt, t.y. pajamos už sporto ir sveikatingumo centro 

paslaugas  441,6 tūkst. Lt).  

Patalpų nuomos pajamos. 2012 metais už patalpų nuomą buvo gauta 126,3  tūkst. litų  

(2011 m. – 169,9  tūkst. litų,  2010 m. – 200,0 tūkst. Lt). Mažesnės pajamos už nuomą gautos todėl, 

kad 2012 m. vasario mėn. valgyklos patalpų Taikos pr. 16 nuomos sutartį nutraukė nuomininkas 

„Kretingos maistas“, likus dviem metams iki sutarties pabaigos. Paskelbus naują konkursą 

valgyklos veiklai, per 6 mėnesius nebuvo gauta nė vieno pasiūlymo. 

 
9.3. Racionalus esamų finansinių išteklių naudojimas 

Klaipėdos valstybinės  kolegijos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 

(valstybės biudžeto lėšos) programos išlaidų struktūroje didžiausią dalį ( 87,0 proc.) sudaro išlaidos 

darbo užmokesčiui, darbdavio socialinei paramai ir socialinio draudimo įmokoms. Lėšos 

skatinamosioms stipendijoms – 6,0 proc.  Bazinio finansavimo lėšos, prekių ir paslaugų naudojimui 

skirtos lėšos sąmatos struktūroje sudaro 7 proc. 

Didžioji išlaidų dalis prekių ir paslaugų naudojimui buvo padengta iš Mokslinių tyrimų ir 

studijų sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) programos lėšų.  

Dėl to, kad valstybė beveik neskiria biudžeto bazinio finansavimo lėšų, ir dėl prekių bei 

paslaugų kainų kilimo nuolat didėjanti bendrųjų poreikių ir ūkio funkcionavimo užtikrinimui 

reikalingų išlaidų dalis buvo dengiama iš pajamų įmokų  lėšų. Tai darė neigiamą įtaką Kolegijos 

pagrindinės veiklos – koleginių studijų – vykdymo būtinai materialinei bazei stiprinti ir atnaujinti. 

23 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos 2012 – 2010 m. patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos 
Ataskaitinis 
 laikotarpis  

2012 m. 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

2011 m. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

 2010 m.   

Tūkst. Lt. 
Pagrindinės veiklos sąnaudos 27.365 25.308 22.322 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 16.378 17.244 16.767 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1.110 880 642 
Komunalinių paslaugų ir ryšių 2.530 1.889 2.079 
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Komandiruočių 299 276 355 
Transporto 87 78 41 
Kvalifikacijos kėlimo 11 8 10 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 4.053 2.995 302 
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 554  2 
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina  684 754 612 
Socialinių išmokų  838 57 46 
Nuomos    
Finansavimo     
Kitų paslaugų  823 297 410 
Kitos  831 1.057 

 
24 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos 2012 – 2010 m.  veiklos rezultatai 

  

Ataskaitinis 

 laikotarpis 2012  m. 
      Ataskaitinis 
laikotarpis 2011  m. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 2010  m. 

  Tūkst. Lt. 
Pagrindinės veiklos pajamos 24.735 24.916 22.714 

Pagrindinės veiklos sąnaudos  27.365 25.308 22.322 

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas  -2.630 -392 392 

Kitos veiklos rezultatas 127 110 -74 

Kitos veiklos pajamos 130 182  

Kitos veiklos sąnaudos 4 72 74 

Veiklos perviršis ar deficitas  -2.503 -281 317 

Finansinės ir investicinės veiklos 
rezultatas  

 -740  

Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
apskaitos klaidų  taisymo įtaka 

772   

Grynasis perviršis ar deficitas  -1.731 -1.021 317 

 

9.4. Problemos ir jų sprendimo būdai 

- Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) programos 

valstybės biudžeto asignavimai buvo gaunami laiku, bet 2012 metai Klaipėdos valstybinei  

kolegijai finansiškai buvo nesėkmingi. Programos vykdymui lėšos, palyginus su 2011 

metais, sumažėjo 202,9 tūkst. litų.   

Mažėjančias asignavimų lėšas būtina kompensuoti  papildomomis pajamomis iš mokslinių 

tyrimų, konsultacijų veiklos, tam panaudojant Kolegijos potencialą – žmogiškuosius 

išteklius  (akademinę visuomenę).  

Steigti paslaugų teikimo visuomenei centrus. 

Ieškoti  rėmėjų, socialinių partnerių, galinčių prisidėti prie  mokymo bazių stiprinimo.  

- Atitinkamai  Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo (paslaugų įmokų) 

programos  vykdymui skiriamas lėšų  dydis darbo užmokesčiui ir nedidele dalimi    

infrastruktūros išlaikymui, reikalingų prekių bei paslaugų išlaidų apmokėjimui nesuteikia  

investavimo galimybės į studijų bazės modernizavimą, naujos ir modernios laboratorinės 

įrangos įsigijimą, Kolegijos patalpų atnaujinimą, studentų bendrabučių renovavimą. 
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Aktyvinti Klaipėdos valstybinės kolegijos  dalyvavimą, siekiant gauti ES projektų 

finansavimą.    

Koreguoti  Klaipėdos valstybinės kolegijos  dėstytojų darbo apmokėjimo tvarkos nuostatus. 

2013 metais mažinti infrastruktūros darbuotojų skaičių.  

Sustabdyti daugelį metų nuostolingai dirbančio sporto ir sveikatingumo komplekso veiklą, 

o lygiagrečiai  ruošti verslo planus dėl  tolimesnės jo  veiklos.   

Rengti verslo planą, kaip vykdyti  bendrabučių veiklą, kad būtų minimizuoti iš 

apgyvendinimo veiklos gaunami nuostoliai.  

Be pagrindinės koleginių studijų veiklos, Klaipėdos valstybinė  kolegija vykdo įvairiapusę 

papildomą veiklą ir teikia įvairias kitas paslaugas, kurios kelia papildomų reikalavimų 

finansų valdymui ir lėšas gaunantiems, ir jas administruojantiems padaliniams. Tai 

reikalauja  finansinės drausmės, finansinio išprusimo ir gebėjimo prisiimti bei vykdyti 

įsipareigojimus. 
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Priedai 



1 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūra

KOLEGIJOS TARYBA AKADEMINĖ TARYBA 

VADOVYBĖ 

SVEIKATOS 
MOKSLŲ 

FAKULTETAS 
(SvMF) 

Slaugos katedra 

Kineziterapijos 
katedra 

 

Grožio terapijos 
katedra 

Burnos sveikatos 
katedra 

Socialinio darbo 
katedra 

SvMF biblioteka 

SOCIALINIŲ 
MOKSLŲ 

FAKULTETAS 
(SMF) 

Turizmo ir sporto 
katedra 

Finansų ir 
apskaitos katedra 

Logistikos ir 
administravimo 

katedra 

Verslo vadybos 
katedra 

Tiksliųjų mokslų 
katedra 

Kultūrinės veiklos 
katedra 

Kalbų ir 
komunikacijos 

katedra 

Edukologijos 
katedra 

SMF biblioteka 

TECHNOLOGIJŲ 
FAKULTETAS 

(TF) 

Elektros ir 
mechanikos 

inžinerijos katedra 

Geodezijos 
katedra 

Informacinių 
technologijų 

katedra 

Kraštotvarkos 
katedra 

Maisto 
technologijų 

katedra 

Statybos katedra 

Transporto 
inžinerijos katedra  

TF biblioteka 
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2 priedas. Kolegijos tarybos sudėtis  
 

Klaipėdos valstybinės kolegijos taryba paskelbta Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės 
tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. SV1-4. 

Kolegijos tarybos pirmininkas - 
Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius. 

Kolegijos tarybos pirmininko pavaduotojai: 
Judita Jonuševičienė, Kolegijos dėstytoja; 

 Arūnas Bužinskas, UAB „Švyturys-Utenos alus“ Klaipėdos regiono pardavimo ir plėtros vadovas. 

 
Studentų atstovybės skirta narė - 
 
Kristina Šmotaitė, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentė. 

Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės skirti nariai: 
 
Judita Jonuševičienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja; 

Jurga Kučinskienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja; 

Gražina Markvaldienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakulteto dekanė; 

Skaidrė Račkauskienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja; 

Adelė Stonienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytoja. 

 
Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos nariai, nepriklausantys Kolegijos personalui ir 
studentams: 
 
Arūnas Bužinskas, UAB „Švyturys-Utenos alus“ Klaipėdos regiono pardavimo ir plėtros vadovas; 

Sigitas Daukilas, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius; 

Virginija Lazauskienė, UAB „GOLLNER SPEDITION“ direktorė; 

Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius (skirtas Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Studentų atstovybės); 

Arūnas Pasvenskas, AB „Klaipėdos kartonas“ generalinis direktorius. 

Kolegijos tarybos sekretorė – juristė Giedrė Pajauskienė. 
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3 priedas. KVK Akademinės tarybos sudėtis 

 

Akademinės tarybos pirmininkė - 

Sabina Jurkaitienė, lektorė. 

Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotoja - 

Jūratė Liebuvienė, lektorė. 

Akademinės tarybos nariai: 

1. Dr. Jurgita Andruškienė, docentė; 

2. Rokas Antulis, studentas; 

3. Valerijus Kuznecovas, direktorius; 

4. Šarūnas Berlinskas, direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai; 

5. Regina Bručkutė, UAB Yazaki Wiring Technologies Lietuva personalo skyriaus vadovė; 

6. Jolanta Bojorovienė, lektorė; 

7. Liucija Budrienė, lektorė; 

8. Vilma Jokubauskienė, lektorė; 

9. Remigijus Kinderis, lektorius; 

10. Mindaugas Laučys, asistentas; 

11. Asta Mažionienė, docentė; 

12. Viktorija Medinskaitė, studentė; 

13. Edgaras Mockus, studentas; 

14. Dr. Giedrė Slušnienė, docentė; 

15. Diana Stankaitienė, Klaipėdos socialinės paramos centro direktorė; 

16. Adelė Stonienė, docentė; 

17. Kristina Šmotaitė, studentė; 

18. Jurij Tekutov, lektorius; 

19. Raimonda Toliušytė, studentė. 
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4 priedas. 2011-2012 mokslo metų leidinių sąrašas 

Eil. 
nr. 

Autorius(-iai) 
Leidinio 

pavadinimas 

Leidinio rūšis 
(metodinė knyga, 

vadovėlis, 
konspektas ir kt.) 

Leidyklos 
pavadinimas 

 Technologijų fakultetas 
1. J. Kučinskienė Kursinio darbo „Želdyno techninis 

projektas“ rengimo metodiniai nurodymai 
Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
2. J. Kučinskienė Metodiniai nurodymai baigiamajam darbui 

rengti Kraštovaizdžio dizaino studijų 
programos studentams bei jų vadovams 

Metodinė knyga UAB Vitae 
litera, Kaunas 

3. J. Andriejauskienė,  
D.  Jankauskienė, 
J. Kučinskienė,  
J. Vaitekonienė 

Studentų kursinių, baigiamųjų darbų 
rengimo metodika 

Metodinė knyga UAB Vitae 
litera, Kaunas 

4. V. Gerikienė Aplinkos tyrimai: Kraštovaizdžio 
architektūros aspektas 

Mokomoji knyga UAB Vitae 
litera, Kaunas 

5. D. Baravykaitė Dendrologija ir dekoratyvinių augalų 
medelynai: praktikumų metodiniai 
nurodymai. 

Metodinė knyga UAB Vitae 
litera, Kaunas 

6. R. Repšienė Agronomijos pagrindai Praktinių darbų 
metodiniai 
nurodymai 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

7. R. Vasiljeva Mažoji architektūra: praktikumų 
metodiniai nurodymai 

Metodinė priemonė, 
skirta 
Kraštovaizdžio 
dizaino studijų 
programos 
studentams 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

8. D. Jankauskienė Teritorijų planavimas Spausdinta ir 
elektroninė 
mokomoji knyga 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

9. L. Kuklienė Kartografija Spausdinta ir 
elektroninė 
mokomoji knyga 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

10. I. Kuklys Kompiuterizuotos projektavimo sistemos Spausdinta ir 
elektroninė 
mokomoji knyga 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

11. G. Braziulienė Geodezijos pagrindai Spausdinta ir 
elektroninė 
mokomoji knyga 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

12. B. Garnienė Metrologinių ir geodezinių matavimų 
apdorojimas: teorija ir praktikumai 

Spausdinta ir 
elektroninė 
mokomoji knyga 

UAB Vitae 
litera, Kaunas 

13. B. Ruzgienė Fotogrametrija: Ortofotografinė nuotrauka Mokomoji knyga VGTU, 
Technika 

14. B.Ruzgienė, 
J.Sužiedelytė-
Visockienė, 
R. Bagdžiūnaitė 

Teritorijų planavimo kompleksinis 
projektas 

Metodinė knyga VGTU, 
Technika 

15. G. Ivavičiūtė Kraštovaizdžio planavimas Mokomoji knyga Internetinis 
išteklius 

16. G. Ivavičiūtė Hipoteka Metodiniai 
patarimai 

ASU leidybos 
centras 

17.  A. Stonienė, 
 S. Ežerskienė 

Praktikų organizavimo ir vertinimo tvarkos  
aprašas 

Metodinė knyga  
 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

18. S. Ežerskienė,  
J. Tekutova,  
V. Jokubynienė,  
J. Tekutov 

Verslo ir technologijų įžvalgos  2012 Straipsnių rinkinys  
 

Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

19. V. Liorančas, Žuvų produktų gamybos geros gamybos Mokomoji knyga Klaipėdos 
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J. Andriejauskienė vadovas universiteto 
leidykla 

20. J. Andriejauskienė  
ir kt. 

Technologijos (inžinerijos) mokslų 
profesinio bakalauro baigiamojo darbo 
rengimo metodiniai nurodymai 

Metodinė knyga Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

21. G. Simoneit Maisto įmonių ekonomika 1 dalis ISBN 
978-9955-18-664-9 

Mokomoji knyga Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

22. Š. Valda Programuojamieji loginiai valdikliai, ISBN 
978-9955-18-665-6. 

Vadovėlis Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

Sveikatos mokslų fakultetas 
23. J. Boltutienė  Gydomieji pratimai sveikatos stiprinimo 

programoje – sąvokos ir praktika 
Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
24. A. Norbutaitė  Masažas Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
25. A. Norbutaitė  Ergonomika Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
26. A. Norbutaitė  McKennzie Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
27. D. Lenčiauskienė Kineziologijos pagrindai Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
28. D. Lenčiauskienė  Kineziologijos pagrindai. II papildytas 

leidimas 
Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
29. J. Kaunienė Sergančiųjų chirurginėmis, ortopedinėmis, 

traumatologinėmis ligomis kineziterapija 
Metodinė knyga UAB Vitae 

litera, Kaunas 
30. L. Žulpienė Spalvinių tipų lentelės Metodinė priemonė „Druka“ 

spauda  
31. S.Kraniauskienė  Tapsmas suaugusiuoju: Jaunimo socialinė 

branda Lietuvoje 
Mokslo studija Lietuvos 

socialinių 
tyrimų centras 

32. N. Galdikienė Bendruomenės slauga Mokomoji knyga UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

33. A. Mažionienė  Sveikatos ugdymas Mokomoji knyga UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

34. D. Narvilienė  Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji 
slauga 

Mokomoji knyga UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

35. D. Pukinskienė  Slaugos filosofija ir teorija Mokomoji knyga UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

36. V. Žydžiūnaitė  Baigiamojo darbo rengimo metodologija Mokomoji knyga UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

37. V. Žydžiūnaitė, 
S. Neifachas, 
E.Zubrickaja  

Teisinio visuomenės švietimo strategijos 
modeliavimas 

Mokslo studija  Vilniaus 
Pedagoginio 
universiteto 
leidykla, 
Vilnius 

38. J. Andruškienė Burnos ligų epidemiologija Metodinė knyga Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

39. J. Andruškienė Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika Metodinė knyga Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

Socialinių mokslų fakultetas 
40. J. Klapatauskienė  Elektroninė komercija 

Mokomoji knyga 
UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

41. L.Dreižienė,  
J.Jonuševičienė 

Statistikos praktiniai darbai 
Mokomoji knyga 

Klaipėdos 
universiteto 
leidykla  

42. B.Garnienė Metrologinių ir geodezinių matavimų 
apdorojimas: teorija ir praktika 

Mokomoji knyga 
UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

43. J. Klapatauskienė  Elektroninė komercija 
Mokomoji knyga 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 
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44. I.Mauricienė, 
A.Vaitiekus 

Baigiamųjų ir kursinių darbų rengimo 
metodika 

Metodinė knyga 
UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

45. V.Popovas Įmonės logistikos valdymo loginės 
struktūrinės schemos. Mokomoji knyga 

Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

46. S. Šatienė  Ability not Disability in Workplace 
(Gebėjimai, o ne negalia darbo vietoje) Distancinio 

mokymo kursas: 
vadovėlis, 
mokytojo knyga, 
CD 

Information 
Systems 
Management 
Institute, Riga. 
ISBN 978-
9934-8110-4-
3. 

47. A.Genčienė, 
L.Kuprienė 

Lesebuch für Fortgeschrittenen 
Skaitinių knyga 
studentams, 
studijuojantiems 
vokiečių kalba B1 
kalbinių gebėjimų 
lygiu 

Klaipėda, 
KVK SMF, 
2012 
(elektroninė 
laikmena) 
ISBN 978-
9955-893-12-7 

48. V.Skvarčinskienė Ryšiai su visuomene kultūrinės veiklos 
vadybininkams 

Metodinė knyga 
UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

49. A.Guzauskas Renginių vadyba 
Metodinė knyga 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

50. K.J.Meškys Audiovizualinių projektų valdymas 
Metodinė knyga 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

51. 
V.Kvasaitė 

Etnokultūros teorija ir istorija 
Paskaitų konspektas 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

52. 
J.Klizaitė  

Specialiojo ugdymo ypatumai bendrojo 
lavinimo mokykloje 

Metodinė knyga 
UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

53. 
R.Tamašauskienė 

Vaikų globos institucija ir jos veiklos 
organizavimas.  

Teorinės medžiagos 
konspektas. 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

54. 
A. Varneckienė 

Būti mokytoju 
Metodinė priemonė 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

55. 
J.Žutautienė  

Pardavimų organizavimas 
Studijų knyga 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

56. 
A. Stonienė,   
S. Ežerskienė 

Praktikų organizavimo ir vertinimo tvarkos 
aprašas Metodinė priemonė 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 
“ 

57. 
B. Zaliapūgienė 

Verslo ekonomika 
Mokomoji knyga 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

58. 
A.Zaliapugas 

Personalo valdymas 
Mokomoji knyga 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

59. 

D.Česnauskienė 

Matematika ir pradinių klasių mokinio 
kompetencijų ugdymas: skaičiai bei 
veiksmai su jais 

Studijų knyga 
pradinio ugdymo 
specialybės 
studentams 

 Klaipėdos 
universiteto 
leidykla 

60. 

R.Liubinienė 

Žaidimo džiaugsmas  Metodinė priemonė, 
skirta koleginių 
studijų švietimo ir 
ugdymo krypties 
studentams ir 
pedagogams. 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 

61. 

A.Kustienė 

Audito pagrindai 

Mokomoji knyga  

Aleksandro 
Stulginskio 
universiteto 
leidykla 

62. J.Kavaliauskas  
(LLKC kūrybinės 
grupės narys) 

Lietuvių tradicinės vestuvės 
Metodinė priemonė 

Jungtiniai 
Baltijos 
projektai 

63. 
R.Vasiljeva 

Mažoji architektūra: praktikumų 
metodiniai nurodymai 

Metodinė priemonė, 
skirta 
Kraštovaizdžio 

UAB Vitae 
Litera, Kaunas 
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dizaino studijų 
programos 
studentams 
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5 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos kultūrinė veikla 2011-2012 m. m. 

 
KVK renginiai 

Nr. 
Renginio 

pavadinimas, forma 
Renginio vieta, 

data, laikas 
Trumpas veiklos 

apibūdinimas 
Dalyvių 
skaičius 

Renginio 
koordinatorius, 
organizatoriai 

1. Rugsėjo 1-osios 
šventė  

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
kiemelis, aktų 
salė, 2011-09-01  

Šventėje dalyvavo 
Klaipėdos muzikinio 
teatro solistai 
V.Tarasovas ir J. 
Tarasova, pianistas A. 
Martinkus, 
smuikininkė R. 
Tamošiūnaitė, 
įgarsinimas ir režisūra 
J. Kavaliausko, 
renginio vedėja V. 
Bridikienė. 

500 Metodininkas J. 
Kavaliauskas, R. 
Tamošiūnaitė, 
Viešųjų ryšių 
skyrius, 
administracija, KVK 
SA 
 

2. KVK „Fux‘ų“ 
stovykla 
 
 

Stovykla 
„Žilvitis“ 
Karklėje, 2011-
09-15/16 

Stovyklos metu buvo 
surengta tradicinių 
šokių ir žaidimų 
vakaronė. 

300 KVK SA 

3. Tarptautinė diena be 
automobilio 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
kiemelis, 2011-
09-22  

Renginio metu 
siekiame populiarinti 
alternatyvias transporto 
priemones, 
ekologiškumą. 
Aktyviausi ir 
originaliausi dalyviai 
apdovanojami. 

250 Metodininkas J. 
Kavaliauskas, 
Turizmo ir sporto 
katedra 

4. Europos kalbų šventė KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), I 
a. foje, 2011-09-
26  

Rugsėjo 26 dieną 
visoje Europoje 
minima Europos kalbų 
diena, organizuojami 
įvairūs renginiai, skirti 
visų Europos 
valstybėse vartojamų 
kalbų populiarinimui, 
pagarbos visoms 
Europos kalboms, ypač 
regionų ir tautinių 
mažumų kalboms 
ugdymui.  
Kadangi Kolegijoje 
mokoma ne tik 
gimtosios, bet ir kitų 
užsienio kalbų, 
tradicinio rytmečio 
metu siekiama skatinti 
studentus mokytis kuo 
daugiau užsienio kalbų, 
atkreipti dėmesį į 
užsienio kalbų 
mokėjimo svarbą. 

100 Kalbų ir 
komunikacijos 
katedra, 
Lektorė M. 
Juodienė, 
Užsienio kalbų 
dėstytojai 

5. Tradicinė šventė  
„KVK turizmo ir 
sporto savaitė“ 
 

KVK  Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), I 
a. foje, stadionas, 
2011-09-26/28  

Tradiciškai šis renginys 
vadinosi „Turizmo 
savaitė“, tačiau šiais 
metais nutarta 
organizuoti „KVK 
turizmo ir sporto 
savaitę“. Renginių 

450 Turizmo ir sporto 
katedros dėstytojai ir 

studentai 
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ciklą sudarė: 
teatralizuotas renginio 
atidarymas, ekskursija į 
Nidą, KVK sporto 
šventė.  

6. Technologų diena KVK 
Technologijų 
fakultetas (Bijūnų 
g.10), Melnragė, 
Neįgaliųjų 
paplūdimio 
aikštelė, 2011-10-
05 

Tradicinė Technologijų 
fakulteto studentų ir 
dėstytojų šventė, skirta 
fakulteto 
bendruomenės 
sutelktumui ugdyti, 
svarbi Kolegijos ir 
fakulteto įvaizdžio 
kūrimo priemonė. 
Šventės programa: 
mašinų paradas į 
paplūdimį; specialybių 
prisistatymai    (5 min. 
meninė programa); 
sporto varžybos 
(estafetė); pirmakursių 
,,krikštynos‘‘; 
automobilių slalomas. 
Šventę remia gausus 
būrys socialinių 
partnerių. 

600 Technologijų 
fakulteto Studentų 
atstovybė 

7. Dėstytojų diena. 
Renginys, skirtas 
visiems Kolegijos 
dėstytojams ir 
administracijai 
 

KVK, 2011-10-05 
 
 
 

Renginio idėja yra 
pareikšti dėstytojams ir 
administracijai padėką 
už Jų suteikiamas 
žinias bei pagalbą 
studentams. 

- KVK SA 
 

8. Fux‘ų krikštynos 
 
 

KVK, spalio 
mėnesio pabaiga 
 

Renginio metu 
krikštijami  pirmojo 
kurso studentai, jie 
sako priesaiką, įveikia 
studentišką kliūčių 
ruožą bei kiekviena 
grupė prisistato. 
Vakarinė dalis – 
diskoteka naktiniame 
klube. 
 

- KVK SA 
 

9. Tradicinių šokių 
vakaronė  

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė, 2011-
11-08, 18 val.  
 

 Nuo 2010 m. lapkričio 
9 d. Folkloro teatras 
„Aitvaras“  pradėjo 
organizuoti tradicinių 
šokių vakarones 
Klaipėdoje (kiekvieno 
mėnesio antrąjį 
antradienį). Vakaronėse 
dalyvauja esami ir buvę 
Kolegijos studentai, 
moksleiviai ir studentai 
iš kitų Klaipėdos 
mokyklų. Kiekvieną 
savaitės antradienį 
vyksta šokių 
mokymai.Lankantiems 
šokių repeticijas KVK 
studentams įskaitoma 
kūno kultūros 
disciplina. Šokių 

40 Koordinatorius J. 
Kavaliauskas. 
Organizatoriai: D. 
Palubinskaitė, 
R. Tamošiūnaitė. 
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vadovė D. 
Palubinskaitė, kapelos 
vadovas 
J.Kavaliauskas, kapelos 
narė R. Tamošiūnaitė. 
Informacija skelbiama 
dienraštyje „Klaipėda“. 

10. KVK talentų šventė – 
konkursas “Išlįsk į 
šviesą” 
 
 
 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė, 2011-
11-29, 15 val.  
 
 

Tradicinis renginys 
organizuojamas nuo 
2006 m., šioje šventėje 
dalyvauja studentai iš 
visų Kolegijos 
fakultetų, o talentų 
pasirodymus vertina 
kompetetinga komisija 
iš įvairių Klaipėdos 
miesto kultūros įstaigų. 
Šio konkurso vertinimo 
komisijos pirmininkas 
buvo muzikinio teatro 
solistas V. Tarasovas 

450 J. Kavaliauskas, 
Turizmo ir sporto 
katedros studentai 

11. Tradicinių šokių 
vakaronė. Adventinė 
tema. 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
002 aud.,  2011-
12-13, 18 val.  
 

Renginio metu buvo 
pristatyta „Aitvaro“ 
adventinė programa -   
senosios evangelikų 
liuteronų advento 
giesmės, adventiniai 
šokiai. Informacija 
buvo skelbiama 
žiniasklaidoje. 

45 Koordinatorius J. 
Kavaliauskas. 
Organizatoriai: D. 
Palubinskaitė, R. 
Tamošiūnaitė 

12. Kalėdinės šventės 
KVK 

2011 -12 Švenčių meniniame, 
organizaciniame 
procese dalyvauja 
kultūrinės veiklos 
metodininkai. 

- KVK SA, 
fakultetai, katedros 

13. Kalėdinė šventė 
„Kalėdose visi kartu“ 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė,  2011-
12-15 
 

Renginį sudarė 
Kalėdinė labdaros 
mugė ir koncertas. 
Surinktos lėšos buvo 
skirtos Kretingos 
dienos veiklos centrui. 
Informacija buvo 
skelbiama 
žiniasklaidoje. 

300 Koordinatorės: V. 
Skvarčinskienė, A. 
Stonienė, 
KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 

14. Studijų ir karjeros 
konferencija „Išgirsk – 
pamatyk – sužinok“ 

KVK 
Technologijų 
fakultetas (Bijūnų 
g.10), aktų salė, 
2011-12-16 

Kolektyvo „Aitvaras“ 
instrumentinė grupė 
dalyvavo renginio 
ekspozicijoje. 

- Viešųjų ryšių skyrius 

15. Tradicinis renginys, 
skirtas Sausio 13-osios 
įvykiams atminti „Prie 
Laisvės laužo“ .  

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė, 
kiemelis, 2012-
01-12 d.-2012 01-
13 d. (per visą 
naktį) 
 
 

Renginys „Prie Laisvės 
laužo“ vyksta nuo 19 
val. vakaro iki 07 val. 
ryto (per naktį). 
Renginio pradžioje 
pristatoma koncertinė 
programa, pagerbiami 
žuvusieji, o nakties 
metu simboliškai (iš 
netradicinių medžiagų) 
kuriamas paminklas 
žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. 
2012 m. renginyje 

500 Renginio 
koordinatorius J. 
Kavaliauskas, 
Organizatoriai: R. 
Tamošiūnaitė, D. 
Palubinskaitė, KVK 
SA 
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dalyvavo kolektyvas 
„Aitvaras“, P. Fokino 
šokio teatras, KU 
Choreografijos 
katedros studentų šokių 
kolektyvas „Vėtrungė“, 
dainininkas P. 
Stalionis, Žemaičių 
apygardos 3-iosios 
rinktinės kariai. Per 
naktį buvo sukurtas 
paminklas iš eglės šakų 
-  Lietuvos kontūrai. 
Informacija buvo 
skelbiama 
žiniasklaidoje. 

16. Slaptas lietuviškas 
vakaras 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 2),  
salė, 2012-01-17, 
18 val.  
 

Folkloro teatras 
„Aitvaras“ kartu su KU 
Menų fakulteto 
Režisūros katedros 
studentais surengė 
tradicinių šokių 
vakaronę. Renginio 
svečiai parodė 
spektaklį , o 
šeimininkai grojo ir 
mokė tradicinių šokių. 

60 Koordinatorius J. 
Kavaliauskas. 
Organizatoriai: D. 
Palubinskaitė, R. 
Tamošiūnaitė 

17. Tradicinių šokių 
vakaronė „Užgavėnių 
belaukiant“ 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė,  2012-
02-14, 18 val.  
 

Renginio metu buvo 
šokami trankūs 
užgavėnių šokiai ir 
rateliai, žaidžiami 
žaidimai, renkamas 
šauniausias Kanapinis. 
Informacija buvo 
skelbiama 
žiniasklaidoje. 

40 Koordinatorius J. 
Kavaliauskas. 
Organizatoriai: D. 
Palubinskaitė, R. 
Tamošiūnaitė 

18. Gimtosios kalbos 
diena 

KVK SMF 
(Jaunystės g. 1), 
biblioteka, 2012-
02-15 
 

Š. m. šventės tema 
„Tarmės – kalbos 
gimtosios gyvasties 
šaltinis“. 
Folkloro teatro 
„Aitvaras“ dainininkai 
ir muzikantai kasmet 
dalyvauja šioje 
šventėje. 

65 Kalbų ir 
komunikacijos 
katedra. 
Koordinatorės: M. 
Juodienė, Z. Šakienė 
 

19. Tradicinė SMF  
absolventų dienos 
šventė 
 
 
 
 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė, 2012-
03-02  
 
 

Jau tradiciniu tapusio 
renginio tikslas – ryšių 
su absolventais 
palaikymas, Socialinių 
mokslų fakulteto 
bendruomenės 
supažindinimas su 
absolventų pasiekimais 
karjeroje, partnerystės 
bei bendradarbiavimo 
tarp Kolegijos ir 
absolventų skatinimas.  

250 Adelė Stonienė, 
Dekanatas 
 
 

 20. Tradicinių šokių 
vakaronė. Tema – 
pilietiškumas 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė, 2012-
03-13, 18 val.  
 

Ši vakaronė buvo skirta 
Lietuvos 
Nepriklausomybės 
dienai paminėti. Tampa 
tradicija renginio metu 
apdovanoti 

50 Koordinatorius J. 
Kavaliauskas. 
Organizatoriai: D. 
Palubinskaitė, R. 
Tamošiūnaitė 
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pilietiškiausius 
Kolegijos studentus. 
Renginio metu 
koncertavo kolektyvai 
„Aitvaras“ ir 
„Žilvinas“. 

21. Sveikatingumo diena Prie arkos, 
Klaipėda, 2012-
04-05 

Renginys skirtas 
Pasaulinei sveikatos 
dienai paminėti. 

250 KVK Sveikatos 
mokslų fakultetas 

22. „Kultūros pėda 2012“ KVK Socialinių 
mokslų fakultetas 
(Jaunystės g. 1), 
aktų salė, 2012-
04-19 
 

Renginio metu 
įteikiamos nominacijos 
už kultūrinius 
pasiekimus Socialinių 
mokslų fakultete. 

250 KVK SMF 
Kultūrinės veiklos 
katedra 

23. Medikų diena  KVK salė, 
Dariaus ir Girėno 
g. 8, 2012-04-26 

Renginio metu 
apdovanojami geriausi 
miesto medikai. 
Renginio metu buvo 
pristatyta KVK meninė 
programa,  suteiktos 
įgarsinimo paslaugos. 

60 KVK Sveikatos 
mokslų fakultetas 

24. Gegužinė Pajūrio regioninio 
parko lankytojų 
centras, Karklė, 
Placio g. 54, 
2012-05-24 

Tradicinių šokių 
vakaronių  sezono 
uždarymas  

60 Koordinatorius J. 
Kavaliauskas. 
Organizatoriai: D. 
Palubinskaitė, R. 
Tamošiūnaitė, 
Pajūrio regioninis 
parkas 

25. Diplomų įteikimo 
šventės KVK 
Socialinių mokslų 
fakultete, Sveikatos 
mokslų fakultete, 
Technologijų fakultete 

KVK Socialinių 
mokslų fakultetas, 
aktų salė, 2012 m. 
birželio mėn. 

Šventės meniniame  
organizaciniame 
procese dalyvauja 
kultūrinės veiklos 
metodininkai. 

- Koordinatoriai: 
fakultetų dekanai, 
prodekanai 

26. Mokslo metų 
užbaigimo šventės 
KVK 

Švenčių vietos 
kasmet keičiasi, 
2012 m. birželio 
pabaiga - liepos 
pradžia 

Šventės meniniame, 
organizaciniame 
procese dalyvauja 
kultūrinės veiklos 
metodininkai. 

- Koordinatoriai: 
fakultetų dekanai, 
prodekanai 

Folkloro teatro „Aitvaras“ bei kitų KVK meninių programų pristatymas  miesto, regioniniuose, 
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose 

1. Festivalis „Pažinsi 
tautosaką – atrasi save“   

Senųjų kaimo 
tradicijų kultūros 
centras, 
Bikavėnai, Šilutės 
raj. 

Lektorius J. 
Kavaliauskas su 
folkloro teatro 
„Aitvaras“ kapela   
pravedė koncertinę-
edukacinę programą 
apie lietuvių liaudies 
instrumentus festivalio 
dalyviams. Informacija 
buvo skelbiama 
žiniasklaidoje. 

200 Senųjų kaimo 
tradicijų 
kultūros centras 

2. Renginys, skirtas Tilžės 
aktui paminėti 

Klaipėdos 
Mažosios 
Lietuvos istorijos 
muziejus, 2011-
11-30 

„Aitvaras“ dalyvavo 
Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje 
vykusiame konkurse 
"Mažoji Lietuva: 
istorija, žmonės, 
kultūra". Renginys 
buvo skirtas Tilžės 
aktui paminėti. Jo 

 
50 

Klaipėdos 
Mažosios 
Lietuvos 
istorijos 
muziejus 
Edukacinis 
skyrius 



64 
 

tikslas – skatinti 
vyresniųjų klasių 
mokinius domėtis 
išskirtine savo krašto 
istorija. 

3. Advento vakaras Klaipėdos 
Mažosios 
Lietuvos istorijos 
muziejus, 2011-
11-30 

Renginio metu buvo 
atidaryta etnografinė 
paroda „Amžinybės 
ženklai“, jos metu 
kolektyvas „Aitvaras“ 
pristatė naują programą 
– senąsias evangelikų 
liuteronų advento 
giesmes. Specialiai 
renginiui buvo 
parengtas edukacinis 
DVD filmas 
„Amžinybės 
ženklai“apie Karklės 
kapines,  (šiame diske 
skamba „Aitvaro“ 
daina „Aušružei 
auštant“ ) ir adventinių 
giesmių leidinys. 
Informacija buvo 
skelbiama 
žiniasklaidoje. 

60 Klaipėdos 
Mažosios 
Lietuvos 
istorijos 
muziejus, 
Etnografijos 
skyrius 

4. Advento vakaras Klaipėdos raj., 
Slengių 
biblioteka, 2011-
12-15 

Kolektyvas „Aitvaras“ 
pristatė naują programą 
– senąsias evangelikų 
liuteronų advento 
giesmes. Informacija 
buvo skelbiama 
žiniasklaidoje. 

60 Slengių 
bibliotekos 
bibliotekininkė 
E. Alminienė 

5. Projektas „Menas 
paramai“ 

Klaipėdos Ievos 
Simonaitytės 
biblioteka, 2012-
04-05 

Labdaringo renginio 
metu renkamos lėšos, 
skirtos Šv. Pranciškaus 
onkologijos centro 
statybai. Projekto 
iniciatorius – buvęs 
Kolegijos studentas A. 
Ignatjevas. Renginyje 
koncertavo kolektyvas 
„Aitvaras“, programą 
ruošė R. Tamošiūnaitė. 

100 Klaipėdos 
fotomėgėjų 
klubas 
„Fotoburė“, 
KVK Alumni 
klubas 

6. Atvelykio šventė Klaipėdos miesto 
šeimos ir vaiko 
gerovės centras, 
2012-04-10 

KVK studentai ir 
kolektyvas „Aitvaras“ 
padėjo surengti centro 
vaikams šventę. 

60 Klaipėdos 
miesto šeimos ir 
vaiko gerovės 
centras 

7. Mugė „Pavasario 
spalvos“ 

Jaunystės g. 1, 
Klaipėda, 2012-
04-13-15 

Kolektyvas „Aitvaras“ 
dalyvavo mugės 
atidaryme. Informacija 
buvo skelbiama 
žiniasklaidoje. 

200 Sodo centras 
„Frezija“, KVK 

8. Atvelykio naktišokiai Dreverna, 
Klaipėdos raj., 
2012-04-14 

Sodyboje „Strykis“ 
vyko respublikinė 
tradicinio šokio 
mylėtojų sueiga, 
renginyje dalyvavo 
kolektyvas „Aitvaras“. 

350 Tradicinių šokių 
klubas 

9. Renginys  
„Lietuvos regioniniai 

Seimo rūmai, 
Vilnius, 2012-05-

Renginys, skirtas 
Lietuvos regioninių 

1500 Pajūrio 
regioninio parko 
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parkai – visuomenei“ 04 parkų įkūrimo 20-
mečiui. Kolektyvas 
„Aitvaras“ pristatė 
Klaipėdos krašto 
muzikinį folklorą. 

direkcija 

10. Europos dienos proga 
šventinis renginys 
„Subatvakaris tarp 
kartų“ 

Atgimimo aikštė, 
Klaipėda, 2012-
05-05 

KVK kolektyvo 
„Aitvaras“, Turizmo ir 
sporto katedros 
studentai organizavo 
žaidimus vaikams 
renginio metu. 
Informacija buvo 
skelbiama 
žiniasklaidoje. 

600 Klaipėdos 
Europos 
informacijos 
centras 

11. Vakarų Lietuvos 
studentų folkloro 
festivalis „O kieno žali 
sodai‘ 

Šiauliai, Akmenės 
raj., 2012-05-12-
13 
 

Folkloro teatro 
„Aitvaras“ nariai- 
nuolatiniai šio 
festivalio dalyviai. 
Festivalio tikslas – 
tęsti, puoselėti, 
inicijuoti akademinio 
jaunimo folkloro 
bendruomenių 
tradicijas. Informacija 
buvo skelbiama 
žiniasklaidoje. 

1300 LLKC, ŠU 
 

12. KASP Žemaičių 
apygardos 3-osios 
rinktinės XXI-osios 
įkūrimo metinės 

Marijos Taikos 
Karalienės 
bažnyčia, 
Klaipėda, 2012-
05-20 

Šventės metu buvo 
pristatyta R. 
Tamošiūnaitės parengta 
koncertinė programa. 

600 KASP Žemaičių 
apygardos 3-ioji 
rinktinė 
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6 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos sporto – sveikatingumo renginiai 2011-2012 m. m. 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas 
Data ir  

renginio vieta 
Dalyvių 
skaičius 

Rezultatas 

Klaipėdos valstybinės kolegijos organizuoti renginiai 

1. 
KVK sporto šventė 2011-09-28 Dalyvavo 504 

studentai 
Visų fakultetų studentai 
įtraukti į sportinę veiklą. 

2. 
Technologijų fakulteto sporto renginiai,  
skirti Technologų dienai 

2011-10-05 
TF 

14 komandų, 
140 dalyvių 

I kurso studentai įtraukti į 
sportinę veiklą. 

3. 
Technologijų fakulteto I-II-III kursų studentų 
 tarpgrupinės krepšinio varžybos  

2011 -09-12 
TF 

Dalyvavo 14 
komandų, 

112 dalyvių 

Technologijų fakulteto 
studentai įtraukti į 
krepšinio sportą. 

4. 
KVK futbolo čempionatas 2011 -10-12 

TF 
Dalyvavo 8 
komandos, 
64 dalyviai 

Kolegijos studentai 
įtraukti į futbolo sportą. 

5. 

Miesto aukštųjų mokyklų krepšinio 3 X 3 
turnyras, skirtas   Tarptautinei studentų dienai. 
Renginį organizavo Technologijų fakulteto 
Studentų atstovybė ir kūno kultūros dėstytojai. 

2011-11-15 
TF 

23 komandos, 
138 dalyviai 

KVK  II – vieta. 

6. 
KVK individualios smiginio varžybos 2012-02-14 

TF 
83 dalyviai Visų fakultetų studentai 

įtraukti į smiginio sportą. 

7. 
KVK individualus stalo teniso turnyras 2012-02- 21 

TF 
35 dalyviai Visų fakultetų studentai 

įtraukti į sportinę veiklą. 

8. 
Aerobikos fiesta 2012-02- 28 

TF 
85 dalyviai Aerobikos 

populiarinimas tarp 
studentų. 

9. 

Tradicinis krepšinio turnyras, skirtas 
Tarptautinei 
Moters dienai 
paminėti 
(dėstytojai prieš 
studentes)  

2012-03-08 
SMF 

2 komandos 
 

Dėstytojai ir studentai 
įtraukti į sportinę veiklą. 

10. 
KVK sveikatingumo diena. 
Renginys, skirtas paminėti Pasaulinei sveikatos 
dienai 

2012-04-05 96 dalyviai Sveikatos fakulteto 
studentai įtraukti į 
sportinę veiklą. 

11. 
KVK individualus svarsčių kilnojimo 
čempionatas 

2010-04-18 
TF 

24 dalyviai KVK studentai įtraukti į 
svarsčių kilnojimo sportą. 

12. 
Estafetės bėgimas 10x400 m. vaikinai ir 10x200 
m. merginos Vytauto Kasparaičio pereinamajai 
taurei laimėti. KVK kūno kultūros dėstytojai. 

2012-05-09 
SMF stadionas 

14 komandų, 
 140 dalyvių 

Bėgimo populiarinimas 
tarp studentų. 

Draugiškos varžybos su miesto ir kitomis komandomis  

1. 
KVK krepšinio rinktinės dalyvavimas 2011-201
metų Švyturio Klaipėdos mėgėjų krepšinio lygos 
varžybose 

2011-10  
2012-04 

TF 

Dalyvavo 21 
komanda, 

252 dalyviai 
 

Laimėta III vieta. 
 

2. 
Kalėdinis tinklinio  turnyras tarp Žemaitijos 
kolegijos, KU, Klaipėdos aukštosios 
jūreivystės m-los ir KVK  komandų 

2011-12-09 
SMF 

6 komandos, 
60 dalyviai 

KVK – I vieta. 

3. 
Kalėdinis badmintono, stalo teniso turnyras,  
dalyvaujant Klaipėdos aukštosios jūreivystės 
mokyklos ir miesto kolegijų komandoms 

2011-12-14 
LAJM 

Dalyvavo 2 
komandos, 
21 dalyvis 

Laimėta I ir II vietos. 
 

4. 
Draugiškos vaikinų  tinklinio varžybos su 
Klaipėdos universiteto  komanda 

2012- 03 
SMF 

2 komandos, 
18 dalyvių 

KVK studentai įtraukti į 
sportinę veiklą. 

5. 
Draugiškos vaikinų tinklinio varžybos su 
Policijos mokyklos komanda 

2012-04 
SMF 

2 komandos, 
18 dalyvių 

KVK studentai įtraukti į 
sportinę veiklą. 

6. 

Šou grupės merginų šokėjų pasirodymai 
visuose Kolegijos sporto  ir meno renginiuose 

Visus mokslo 
metus 

 

D.Pakubinskaitė 
8-20 dalyvių 
įvairiuose  

renginiuose 

KVK studentai įtraukti į 
sportinę veiklą. 

Dalyvavimas Lietuvos  kolegijų studentų olimpinio  festivalio varžybose 
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1. 
Zoninėse futbolo 5x5  varžybos  2012- 02-1/2 

Klaipėda 
3 komandos, 
36 dalyviai 

Laimėta I vieta. 

2. 
Zoninės merginų tinklinio varžybos  2012-02-14 

Rietavas 
3 komandos, 
36 dalyviai 

Laimėta III vieta. 

3. 
Zoninės vaikinų tinklinio varžybos.  2012-02-15 

Rietavas 
3 komandos, 
36 dalyviai 

Laimėta I vieta. 

4. 
Finalinės vaikinų ir merginų lengvosios atletikos
varžybos   

2012-02-22 
Klaipėda 

12 komandų, 
120 dalyvių 

Laimėtos I- II vietos. 

5. 
Finalinės vaikinų tinklinio varžybos 2012-02-29 

Vilnius. 
4 komandos, 
40 dalyvių 

Laimėta II vieta. 
 

6. 
Finalinės futbolo 5x5  varžybos  2012-03-06 

Vilnius 
4 komandos, 
48 dalyviai 

Laimėta III vieta. 

7. 
Finalinės vaikinų smiginio varžybos  2012-03-14 

Vilnius 
8 komandos, 
32 dalyviai 

Laimėta I vieta. 

8. 
Finalinės merginų sportinės aerobikos 
varžybos 

2012-03-20 
Kaunas 

6 komandos, 
36 dalyviai 

Laimėta I vieta. 

9. 
Zoninėse vaikinų ir merginų stalo teniso varžybos 2012-03-21 

Rietavas 
8 komandos, 
32 dalyviai 

Laimėtos I ir II vietos. 

10. 
Finalinės merginų smiginio varžybos  2012-03-27 

Jonava 
8 komandos, 
32 dalyviai 

Laimėta V vieta. 

11. 
Dalyvavimas Lietuvos  kolegijų studentų 
olimpinio  festivalio zoninėse krepšinio varžybos.

2012-03-29 
Klaipėda 

3 komandos, 
36 dalyviai 

Laimėta I vieta. 

12. 
Finalinės merginų ir vaikinų stalo teniso varžybos 2012-04-17 

Vilnius 
8 komandos, 
32 dalyviai 

Laimėta III - IV vietos. 

13. 
Finalinės merginų krepšinio varžybos 2012-04-18 

Kaunas 
4 komandos, 
48 dalyviai 

Laimėta II vieta. 

14. 
Dalyvavimas Lietuvos  kolegijų studentų 
olimpinio  festivalio tarpzoninėse krepšinio 
varžybose 

2012-04-20 
Klaipėda 

2 komandos, 
24 dalyviai 

Laimėta II vieta. 

15. 
Finalinės vaikinų ir merginų kroso taurės 
varžybos 

2012-05-11 
Kaunas 

19 komandų, 
76 dalyviai 

Laimėta V vieta. 

16. 
Finalinės svarsčių kilnojimo varžybos  2012-05-16 

Vilnius 
8 komandos, 
64 dalyviai 

Laimėta III vieta. 

17. 
“Vilties bėgimas”. Studentus į renginį sukvietė 
KVK kūno kultūros dėstytojai 

2012-05-20 
Klaipėda 

305 dalyviai Gausiausiai dalyvavusi 
komanda. 

18. 

LMSSC kolegijų studentų olimpinio  festivalio 
komandinių varžybų rezultatai  
 
 

2012-05-27 
Palanga 

Merginos -7 
sporto šakos, 
vaikinai - 8 
sporto šakos 

Merginos užėmė II 
vietą, vaikinai II vietą. 
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7 priedas. Remonto darbai, atlikti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje  per 2012 m. 
 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

Darbų pavadinimas Spec. lėšos ES lėšos 
Remonto darbai Jaunystės g. 4, Klaipėda    
Bendro naudojimo patalpų  einamasis remontas 3865,59   
LESTO tinklų projektas 39500,00   
Remonto darbai Jaunystės g. 2, Klaipėda  526287,54  
Statinio konstrukcijų įrengimo darbai  51431,12  
Elektrotechnikos darbai  62543,54  
Priešgaisrinė signalizacija  8243,69  
Apsauginė signalizacija  9599,44  
Statinio vidaus  apdailos darbai  234475,58  
Išorės remonto darbai  159994,17 
Remonto darbai Jaunystės g. 1, Klaipėda  448164,64  
121 kab. vidaus apdailos darbai  18226,23  
211 kab. vidaus apdailos darbai  26480,85  
Savarankiškų studijų centras  15291,98  
Sporto komplekso remonto darbai  119257,60  
WC patalpų remontas  34135,31  
Telekomunikacijų įrengimo darbai  10762,95 
Keltuvo neįgaliesiems ir panduso įrengimas  203029,53  
Infrastruktūra pusrūsyje  13789,16  
Šildymo sistemų montavimas   526287,54 

Iš viso: 43.365,59 974.452,18 

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Darbų pavadinimas Spec. lėšos ES lėšos 
Bijūnų g. 10, Klaipėda, auditorijų, vidaus patalpų apdaila (transporto 
inžinerija)  

571054,00 

Patalpų bloko A remonto darbai  249876,00 
Patalpų bloko B remonto darbai  148778,00  
Patalpų bloko C remonto darbai  50598,00 
Elektrotechninė dalis  91638,00 
Šildymo sistemos montavimas   30165,00  
Bijūnų g. 10, Klaipėda 42287,08 595106,62 
Didžioji srauto auditorija  101364,91  
Sporto salės remonto darbai  192140,74  
Sporto komplekso patalpų remonto darbai  83528,72  
Priešgaisrinė signalizacija  26499,00 
Žaibosaugos įrengimas  55967,34  
Keltuvo neįgaliesiems ir panduso įrengimas  103635,29 
Infrastruktūros remonto darbai  26656,30  
Apsaugos signalizacijos sistema  5314,32  

Iš viso: 42287,08 1.166.160,62 

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Darbų pavadinimas Spec. lėšos ES lėšos 
Gulbių g. 8, Klaipėda  212855,70 
Baseinas- statybinių konstrukcijų įrengimo darbai   5524,01 
Priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija  2847,93 
Informacinių sistemų įrengimo darbai  6260,65 
Vidaus apdailos darbai  451,05 
Langai  27680,08 



69 
 

Durys  4412,93 
Bendrabutis-  statybinių konstrukcijų įrengimo darbai  19863,70 
Mechanikos darbai  21127,94 
Elektrotechnikos darbai  46772,83 
Priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija  2790,76 
Informacinių sistemų įrengimo darbai  598,25 
Vidaus apdailos darbai  51102,09 
Langai  12910,58 
Durys  5018,38 
Darbo projektas   5494,52 
Dariaus ir Girėno g. 8, Klaipėda  737824,12 
Sienos, pertvaros  6105,66 
Durys  165835,34 
Grindys  204308,50 
Lubų apdaila  42052,34 
Sienų apdaila  112014,54 
Pandusas ir lauko laiptai su trinkelėmis  bei keltuvo montavimas  78847,23 
Vidaus vandentiekis ir nuotekos   103248,09 
Priešgaisrinės signalizacijos montavimas  25412,42 
Kompiuterinių ir telefoninių ryšių sistemų montavimas 102.145,00  
K. Donelaičio g. 10, Klaipėda  221096,04 
Fasado darbai  16632,66 
Pastogė  11485,32 
Durys  61574,48 
Laiptai  20301,38 
Pirmojo  aukšto vidaus apdaila  6319,83 
Antrojo  aukšto vidaus apdaila  27515,40 
Mansardinio aukšto vidaus apdaila  19280,14 
Panduso įrengimas  23852,73 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai  17734,97 
Priešgaisrinė signalizacija  5181,22 
Apsaugos signalizacija  5475,25 
Elektroniniai ryšiai  5742,66 
K. Donelaičio g. 8, Klaipėda  64019,00 
Vidaus patalpų ( lubų, sienų, grindų) remonto darbai  64019,00 

Iš viso: 102.145,00 1.235.794,86 

IŠ VISO: 187.797,67 3.376.407,66 
 

 


