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Ataskaitoje vartojami šie sutrumpinimai: 

 

KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija 

SPV – Strateginis veiklos planas 

MMA – minimali mėnesinė alga 

KVS – kokybės vadybos sitema 

DVS – dokumentų valdymo sistema 

LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijų bendrajam priėmimui organizuoti 

SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas 

SMF – Socialinių mokslų fakultetas 

TF – Technologijų fakultetas 

NL – nuolatinė studijų forma 

I – ištęstinė studijų forma 

VF – valstybės finansuojami 

VNF – valstybės nefinansuojami 

KVIS – Karjeros valdymo informacinė sistema 

MPC – Mokymo ir paslaugų centras 

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
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1. STRATEGINIS VALDYMAS 

 

              Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau Kolegija - KVK) vizija - moderni, dinamiška 

aukštoji mokykla vykdanti tarptautiniu mastu pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslinę 

veiklą, nuolat besimokanti, atvira visuomenei ir puoselėjanti krašto kultūrą.  

Klaipėdos valstybinė kolegija yra didžiausia kolegija pagal studentų skaičių Vakarų 

Lietuvos regione ir trečioji Lietuvoje. Vykdomų studijų programų paketas atitinka miesto ir regiono 

kvalifikacijų poreikius.  

Kolegijos veiklos prioritetai 2016 metais: 

 kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius  

atitinkančios bei patrauklios studijos; 

 atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo plėtojimas;  

 racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius     

strateginiams tikslams įgyvendinti. 

Klaipėdos valstybinės kolegijos strateginis tikslas 2016-2018 metams: rengti aukštos 

kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslinę veiklą.   

Strateginio tikslo pasiekimo vertinimo kriterijų reikšmės numatytos 2016 metams buvo 

pasiektos 100 proc. (1 lentelė). 
 

1 lentelė. Strateginio tikslo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015 ir 2016 metais 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2015 
2016 

(planas) 

2016 

(faktas) 

Įsidarbinusių absolventų dalis po vienerių metų, proc. 80 81 87/76 

Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, vnt. 48 49 69 
 

Didėjantis įsidarbinusių absolventų dalis (87 proc. - vadovaujantis Kolegijos subjektyvios 

absolventų karjeros stebėsenos duomenimis, 76 proc. – objektyvios absolventų karjeros stebėsenos 

duomenimis) ir taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius (69) demonstruoja Kolegijos veiklos 

efektyvumą.  

2016-2018 metų Strateginiame veiklos plane (toliau SVP) buvo išskirtos trys programos ir 

kiekvienai iš jų numatyti tikslai: rengti aukštos kvalifikacijos specialistus; plėtoti suaugusiųjų 

mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą; plėtoti taikomąją mokslinę veiklą; užtikrinti 

nuolatinį organizacijos tobulėjimą (patvirtinta 2016 m. kovo 2 d. KVK tarybos nutarimu Nr. V19-

01).  

2016 metų Kolegijos veiklos rezultatai pateikiami 2 lentelėje. 
  

2 lentelė. Kolegijos 2016-2018 metų strateginio veiklos plano programų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015 ir 2016 metais 

Programa Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2015 m. 
2016 m. 

(planas) 

2016 m. 

(faktas) 
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Tikslas. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus 
Darbdavių , teigiamai vertinančių rengiamų specialistų 

kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams, proc. 

85,8 86 84 

1  uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ūkio ir verslo poreikius atitinkančias studijas 

Studentų rinkos dalis,  lyginant su bendru skaičiumi, 

stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, proc.   

41 41 44,53 

Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 65,4 70 66 

Baigusiųjų studijas studentų dalis nuo įstojusiųjų studijuoti 

studentų skaičiaus (ataskaitinių metų laidos), proc.  

62,41 65 54,2 

Akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų ir 79 83 83 
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visų akredituotų studijų programų santykis, proc. 

Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalis nuo bendro 

studijuojančiųjų skaičiaus, proc. 

0,33 0,4 0,59 

Kolegijos studentų judumas, proc. 2,37 2,5 2,5 

Dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, užimtų etatų ir 

bendro dėstytojų užimtų etatų santykis, proc. 

8,7 10 10,9 

Tikslas. Plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą 

Pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų bei 

konsultacinės veiklos, tūkst. Eur 

94 100 125,5 

1 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ūkio ir verslo poreikius atitinkančias suaugusiųjų mokymo ir 

švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą 
Baigusiųjų suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas 

klausytojų skaičius, vnt. 

1255 1300 2289 
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Tikslas. Plėtoti taikomąją mokslinę veiklą 
Komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų 

tyrimų skaičiaus, proc. 

8,3 10 11,59 

1 uždavinys. Užtikrinti konkurencingos taikomosios mokslinės veiklos plėtrą ir kokybę 
Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos, tūkst. Eur 12,175 14,0 12,316 

Dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse 

santykis su bendru dėstytojų publikacijų skaičiumi, proc. 

49 50 50,62 
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Tikslas. Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 
Kolegijos veiklos vertinimas remiantis BVM modeliu, balais 67,3 68 78,75 

1 uždavinys. Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą 
Kolegijos pajamų ir sąnaudų santykis, proc. 100 103 101 

2 uždavinys. Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę 
Vieno darbuotojo profesiniam tobulinimuisi skirtos lėšos, 

Eur/darbuotojui 

132 135 181 

3 uždavinys. Didinti Kolegijos išteklių naudojimo racionalumą 
Bendra pajamų dalis tenkanti 1 m

2 
visų Kolegijos patalpų 

ploto, Eur. 

133 135 148 

4 uždavinys. Plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

Studijų dalykų, kuriuose paskaitas skaitė verslo įmonės 

atstovai, proc. 

20,2 22 24 

Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė, Eur. 12 348 14 000 22 891 

5 uždavinys. Didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis 

Pajamos iš nuomos, apgyvendinimo ir kitų paslaugų, tūkst. 

Eur 

605,0 610,0 600,0 

 

Vertinant pirmos programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ įgyvendinimą 

stebima, kad didėja maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų programų skaičius (83 proc) 

lyginant su 2015 m. (79 proc.). Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru skaičiumi, stojančiųjų 

Vakarų Lietuvos aukštosiose mokyklose išaugo 3,53 proc. Tarptautiškumo plėtra stebima vertinant 

išaugusią Kolegijoje studijuojančių užsienio studentų dalį ir nežymiai padidėjusį studentų judumą. 

Galime pasidžiaugti 2,2 proc. didesniu negu 2015 m. dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį 

etatų skaičiumi. Didesnė, negu planuota, suma pajamų (25,5 tūkst Eur.) gauta iš suaugusiųjų 

mokymo ir švietimo paslaugų bei konsultacinės veiklos. Kolegijos studentų pasitenkinimo 

studijomis rezultatas lyginant su 2015 m. padidėjo 0,6 proc., tačiau nepasiektas planuotas rezultatas 

(70 proc.). Sumažėjo  8 proc. baigusiųjų studijas studentų dalis nuo įstojusiųjų studijuoti studentų 

skaičiaus lyginant su 2015 m. ir nepasiektas planuotas rezultatas. Tokį rezultatą nulėmė didėjantis 

technologijos mokslų srities studijų programų studentų, nutraukusių studijų sutartis, skaičiaus.  

Antros 2016-2018 metų SVP programos „Taikomosios mokslinės veiklos plėtojimas“ 

visos planuotos kriterijų reikšmės lyginant su 2015 metams yra padidėjusios, tačiau nepasiekta 

planuota pajamų iš taikomosios mokslinės veiklos suma. Buvo planuota 14 tūkst. Eur, o gauta 12, 

316 tūkst. Eur.  
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Kolegija kasmet didelį dėmesį skiria organizacijos tobulėjimui ir lyderystei. Įgyvendinant 

trečiąją programą „Organizacinis tobulėjimas“ Iš esmės pasiektos visos numatytos kriterijų 

reikšmės. Vieno darbuotojo profesiniam tobulinimuisi 2016 m. buvo planuota 135 Eur, skirta - 181 

Eur. Kolegijos lėšos skirtos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui kasmet didėja. 2016 m. lėšų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirta 19 proc. daugiau negu 2015 m. (1 paveikslas).  

1 pav. Kolegijos lėšų personalo kvalifikacijos tobulinimui, dinamika 2014-2016 m. 
 

Kolegija prižiūri ir tobulina 2015 m. įdiegtą kokybės vadybos sistemą (KVS), tenkinančią 

LST EN ISO 9001:2008 vadybos sistemos standarto ir  Kolegijos veiklą reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimus ir nuostatas. Kolegijos KVS atitinka LR mokslo ir studijų įstatymo, Europos 

kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos vadovo/ECTS User Guide, ESG ir kt. dokumentų 

reikalavimus. 

2016 m. atliktas KVS pirmasis priežiūros auditas. Priežiūros audito komanda nustatė 

kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto reikalavimų atžvilgiu ir konstatavo, kad organizacija 

pademonstravo adekvatų vadybos sistemos gerinimą ir tobulinimą, esminių veiklos tikslų ir 

uždavinių nustatymą bei jų siekimo progresą, vidaus auditas atliekamas rezultatyviai, nustatomos 

vadybos sistemos taisytinos vietos, numatomi ir įgyvendinami tinkami koregavimo/ korekciniai 

veiksmai, etc. Atlikto išorinio Kolegijos KVS pirmosios priežiūros audito metu nustatytos 

stipriosios KVS pusės: vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei; klientų poreikių svarbos 

supratimo išsiaiškinimas visiems darbuotojams (informavimas); veiklos planavimas, pareigybių 

paskirstymas, bendravimo kultūra, darbas su socialiniais partneriais; vadovaujančio (ir ne tik) 

personalo kompetencijos valdymas; sistemos priežiūra ir vystymas; darbuotojų komandinis darbas; 

plati studijų programų spektro paklausa ir atitikimas Vakarų Lietuvos regiono darbo rinkos 

poreikiams; patikimos mokymo įstaigos vardas rinkoje, sėkminga partnerystė su kitomis mokymo 

įstaigomis.  

Atliktus vadovybinę vertinamąją analizę remiantis Bendrojo vertinimo modeliu (BVM) 

nustatyta, kad 2016 m. Kolegijoje geriausiai įvertintos vadybos sistemos sritys yra lyderystė, 

veiklos planavimas, finansų ir materialaus turto valdymas, veiklos procesų valdymas. Numatytos 

tobulintinos vadybos sistemos sritys buvo susijusios su bendradarbiavimo su socialiniais 

dalininikais veikmingumu, partnerystės ryšių su kitomis organizacijomis kūrimu, technologijų 

valdymu ir veiklos procesų derinimu su kitomis organizacijomis. 

Siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš suinteresuotųjų šalių, Kolegijoje atlikti šie tyrimai: 

Studentų pasitenkinimas studijų kokybe, Absolventų pasitenkinimas studijų kokybe, Darbdavių 

nuomonė apie Kolegijoje rengiamų specialistų atitiktį darbo rinkos poreikiams.  Gauti tyrimų 

rezultatai panaudoti tobulinant Kolegijos veiklą. 
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2016 m. spalio 18-20 dienomis vyko Kolegijos veiklos išorinis vertinimas. Išorinio 

vertinimo ekspertų grupė Kolegijos veiklą įvertino teigiamai (Studijų kokybės centro direktoriaus 

2017-02-23 sprendimas Nr. IV2-1 “Dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo”) ir akreditavo 6 

metams (Studijų kokybės centro direktoriaus 2017-03-01 įsakymas Nr. SV6-6 “Dėl Klaipėdos 

valstybinės kolegijos akreditavimo”). 

Asignavimų skirtų veiklos prioritetams įgyvendinti dydis 2016 metais buvo 395 tūkstančiai 

Eur. 3 lentelėje pateikiami planuoti asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti ir faktas apie plano 

įgyvendinimą.  

3 lentelė. Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 2016 metais 

Prioriteto pavadinimas 
2016 m.  

planas (tūkst. Eur)  

2016 m.  

faktas (tūkst. Eur) 

Kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir 

darbo rinkos poreikius atitinkančios bei patrauklios 

studijos 

240,0 270,0 

Atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo 

plėtojimas 
15,0 6,4 

Atsakingų visuomenės narių ugdymas ir krašto kultūros 

puoselėjimas 
8,0 23,0 

Racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir 

materialiuosius išteklius strateginiams tikslams įgyvendinti 
132,0 151,0 

 

Asignavimai skirti Kolegijos veiklos prioritetams įgyvendinti kasmet didėjo. Lyginant su 

2015 m. jie padidėjo 200 tūkst. eurų. 2016 m. veiklos prioritetams įgyvendinti planuota suma buvo 

viršyta 55,4 tūkstančiais eurų. Detali ataskaita apie planuotų finansinių išteklių panaudojimą 

Kolegijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui pateikiama 5 skyriaus 5.2 poskyryje. 

 

1.1. Valdymas ir struktūra 

 

Kolegialūs Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo organai yra Kolegijos Taryba (toliau 

– Taryba) ir Kolegijos akademinė taryba (toliau – Akademinė taryba) ir vienasmenis valdymo 

organas – direktorius.  

Kolegijos Tarybą sudaro 11 narių (1 priedas). Kolegijos tarybos pirmininkas – Leonas 

Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius. 2016 m. Kolegijos taryba posėdžiavo tris 

kartus: kovo 2 d., liepos 1 d. ir lapkričio 30 d. Pirmo posėdžio metu buvo svarstyti klausimai, 

susijusę su Kolegijos veiklos ir finansine ataskaitomis bei studentų priėmimo planavimu. Buvo 

patvirtinti šie dokumentai: 

 Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 m. veiklos ataskaita; 

 Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaita ir 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmata; 

 Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūra; 

 Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas; 

 Priimamų studentų skaičius į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2016 m. - 1420. Patvirtintos 

studijų kainos nuo 2016-09-01, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl studentų, priimamų 2016 metais į aukštąsias mokyklas 

norminių studijų kainų patvirtinimo“; 

 Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai; 

 Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos ataskaita. 
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2016 m. liepos 1 d. Kolegijos tarybos posėdžio metu buvo patvirtinta atnaujinta Klaipėdos 

valstybinės kolegijos valdymo struktūrą ir pritarta Rietavo studijų centro įsteigimui. Kolegijos 

tarybos poėdžio, vykusio 2016 m. lapkričio 30 d., metu buvo nutarta teikti Vyriausybei tvirtinti 

Klaipėdos valstybinės kolegijos statutą. Taip pat buvo  patvirtinti Kolegijos 2016 m. pajamų ir 

išlaidų sąmata bei  Pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo 

tvarka. 

Kolegijos akademinę tarybą sudaro 21 narys (2 priedas). Akademinės tarybos pirmininkė – 

Sabina Jurkaitienė, Socialinių mokslų fakulteto Finansų ir apskaitos katedros vedėja, lektorė. 2016 

metais Akademinė taryba buvo atnaujinta išrenkant naujus studentų atstovus. 2016 m. gruodžio 

mėnesį baigėsi 5-ių metų kadencija ir buvo inicijuoti naujos Akademinės tarybos rinkimai, kurie 

įvyko 2017-02-08.  

2016 m. vyko septyni Akademinės tarybos posėdžiai. Buvo priimta 14 nutarimų,  iš kurių 

reikšmingiausi: 

 atnaujinto Etikos kodekso ir naujos Etikos komisijos tvirtinimas; 

 studijų programų efektyvumo vertinimo ataskaitos tvirtinimas; 

 atnaujintos Dėstytojų atestavimo ir konkursų organizavimo tvarkos ir akademinės 

veiklos rezultatų vertinimo kriterijų tvirtinimas; 

 pritarimas KVK pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo 

apmokėjimo tvarkai; 

 pritarimas dėl naujų studijų programų „Miškininkystė“, „Skaitmeninės rinkodaros 

komunikacija“ teikimo vertinimui ir įregistravimui; 

  Kolegijoje veikia patariamieji organai: Kolegijos vadovybė, Direktoratas, Dekanatas ir 

Mokslo taryba. 

Kolegijos valdovybės grupė pataria direktoriui priimant strateginius Kolegijos valdymo 

sprendimus. Ją sudaro devyni nariai: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyriausioji buhalterė, 

Kokybės centro vadovas ir fakultetų dekanai. 

Direktoratas yra patariamoji direktoriaus institucija. Direktorato grupę sudaro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai, fakultetų dekanai, ir padalinių vadovai. 

Fakulteto dekano patariamoji kolegiali institucija yra Dekanatas. Jo pagrindinė funkcija – 

teikti pagalbą ir patarimus dekanui sprendimų priėmimo klausimais. Dekanato sudėtyje yra 

dekanas, prodekanai ir katedrų vedėjai. 

Kolegijoje nuo 2014 metų (patvirtinta 2014 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V1-254) įkurta 

Mokslo taryba. 2016 metais įvyko trys Mokslo tarybos posėdžiai, kurių metu buvo koreguotos ir 

suderintos Klaipėdos valstybinės kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų sritys, kryptys ir šakos 

(tematikos), kuriose vykdoma visa Kolegijos taikomoji mokslinė veikla. Pristatyta ir suderinta 2015 

metų taikomosios mokslinės veiklos ataskaita. Buvo suderinta ir pateikta tvirtinimui 2016 m. ir 

2017 metų Kolegijos planuojamų konferencijų planai, apsvarstyti ir pateikti siūlymai dėl 

prioritetinių taikomosios mokslinės veiklos krypčių išskyrimo Kolegijos strateginiame veiklos 

plane, patvirtinti naujai priimti Mokslo tarybos nariai. 

Kolegijos savivaldos organas yra Kolegijos studentų atstovybė, kuri atstovauja studentų 

teisėtus lūkesčius ir interesus Kolegijos viduje bei išorėje. Studentų atstovai dalyvauja visų lygių 

valdymo struktūros veikloje. Kolegijos studentų atstovybė yra aktyvi Lietuvos aukštųjų mokyklų 

studentų atstovybės narė. 2016 metais studentų atstovybės nariai intensyviai dirbo akademinėje ir 

socialinėje srityse. Fakultetuose vyko studentų inicijuotos kraujo donorystės socialinės akcijos ir 

kiti tradiciniai renginiai (protmūšis, boulingo turnyras ir kt.). Studentams, kurie yra Studijų 
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programų komiteto nariai, vyko specialūs mokymai apie apie studijų programų sandarą ir jų 

kokybės užtikrinimo kriterijus. Studentų atstovybė kasmet organizuoja sportinę – adaptacinę 

pirmakursių stovyklą „Fuksų stovykla 2016“; akademinio sąžiningumo skatinimui skirtą akciją 

„Nebūk dudukas kaip bambukas“; debatų turnyrą „Būk debatas, o ne batas“, orientacines varžybas. 

Siekiant prisidėti prie studentų akademinio sąžiningumo užtikrinimo Studentų atstovybės nariai 

stebėtojų teisėmis dalyvavo studijų dalykų egzaminuose. KVK studentų atstovybė organizavo 

apskrito stalo diskusiją su Kolegijos akademine bendruomene, kurios metu buvo aptarti studentams 

rūpimi klausimai.  

Kolegijoje veikia trys fakultetai (Technologijų, Socialinių mokslų ir Sveikatos mokslų) ir 

Rietavo studijų centras, 13 katedrų, biblioteka, penki centrai, šeši skyriai bei kanceliarija (3 

priedas).  

Pagrindinis 2016 m. Kolegijos struktūros pokytis buvo Rietavo studijų centro įkūrimas 

(Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2016-08-16 įsakymas Nr. V1-119 „Dėl Rietavo 

studijų centro įsteigimo“). Rietavo studijų centras buvo įsteigtas likvidavus Žemaitijos kolegiją 

(Lietuvos Vyriausybės 2016-08-11 nutarimas Nr. 805 „Dėl Žemaitijos kolegijos likvidavimo“). 

 

1.2. Personalo sudėtis 

 

2016 m. sausio 1 d. bendras etatų skaičius Kolegijoje buvo 393,02 ir bendras pareigybių 

skaičius - 64. 2016 m. spalio 1 d. bendras darbuotojų užimtų etatų skaičius  sumažėjo iki 360,95, o 

bendras pareigybių skaičius padidėjo iki 67. 

 Siekiant užtikrinti naujai įkurto Rietavo studijų centro (toliau – RSC) veiklą įvestos šios 

pareigybės: vadovo, studijų organizatoriaus, mokymo ir paslaugų specialisto,  bibliotekininko (0,25 

etato) ir infrastruktūros vedėjo (0,5 etato). RSC dirba 23 dėstytojai, kurie užima 10,2 etato.  

 Panaikinus Taikomosios mokslinės veiklos centro (toliau – TMVC) projektų vadovo etatą, 

įvesta nauja pareigybė - TMVC specialistas. Siekiant užtikrinti efektyvų žmonių išteklių 

panaudojimą fakultetuose buvo perskirstyti laborantų ir katedrų administratorių etatai.  

             Užtikrinant strateginių tikslų įgyvendinimą, sustiprinta veiklos rezultatų stebėsena ir 

atskaitomybė akademiniuose padaliniuose: nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsteigti katedrų vedėjų etatai 

(iki 2016 m. katedroms vadovavo lektoriai, einantys katedros vedėjo pareigas). Įvedus katedrų 

vedėjų etatus, dėstytojų etatų skaičius sumažėjo 13,91 etatais, o administracijos etatų skaičius 

padidėjo 11,5 etatu.  

           Optimizavus ūkio veiklą 6 etatais buvo sumažintas ūkio darbuotojų skaičius. Kitų darbuotojų 

grupėse reikšmingesnių pokyčių neįvyko. 4 lentelėje pateikiami darbuotojų skaičius pokyčiai 

lyginant 2014 - 2016 metų spalio 1 d. duomenis.  
 

4 lentelė. Kolegijos darbuotojų grupių pasiskirstymas pagal užimamus etatus ir skaičių (2014-2016 

m. spalio 1 d. duomenys) 

Darbuotojų grupė 
Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Dėstytojai 222,95 197,36 183,45 294 266 284 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant studijas 29 25,5 31,75 30 28 34 

Mokslo darbuotojai - - - - - - 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vykdant mokslinius 

tyrimus 
10,5 10,25 9,5 14 15 10 

Administracija 34 29 40,5 34 29 41 

Kiti darbuotojai 30,5 28,5 23,5 31 31 24 

Ūkio darbuotojai 77,25 78,25 72,25 79 79 71 

Iš viso: 404,2 368,86 360,95 482 447 464 



Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos 2016 metais ataskaita 

10 
 

  

 2016 m. spalio 1 d. Kolegijoje dirbo 464 darbuotojai, iš jų 284 dėstytojai (61 proc.),  kurie 

užėmė 360,95 etatus. Bendras užimtų etatų skaičius lyginant su 2015 metais sumažėjo 7,91 etatais.  

 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

Nepakankamai veiksmingas bendradarbiavimas su socialiniais dalininikais. 

- didinti partnerystės ryšių veiksmingumą studijų ir taikomosios mokslinės veiklos srityse. 

Veiklos procesų derinimas su kitomis organizacijomis.  

- tobulinti  veiklos procesus su kitomis organizacijomis užtikrinant studijų tęstinumą ir praktinį 

mokymą..  

 

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

 

2016-2018 metų SVP pirmosios programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ 

tikslai: rengti aukštos kvalifikacijos specialistus; plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas 

bei konsultacinę veiklą. Pirmam tikslui - rengti aukštos kvalifikacijos specialistus - įgyvendinti 

keliamas uždavinys: užtikrinti kokybiškas ūkio ir verslo poreikius atitinkančias studijas. Užtikrinti 

kokybiškas ūkio ir verslo poreikius atitinkančias studijas 2016 metams buvo numatytos šios 

priemonės: vykdyti technologijų, biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių studijas; 

atnaujinti vykdomų studijų programų paketą; tobulinti ir modernizuoti studijų materialinę bazę ir 

aplinką; tobulinti akademinio personalo kompetencijas; didinti studijų tarptautiškumą.  

 

2.1. Studijų programos 

 

2016 metais Kolegijoje  studijos vyko pagal 29 studijų programas keturiose studijų srityse: 

biomedicinos, fizinių mokslų, socialinių ir technologijos mokslų (5 lentelė).  
  

5 lentelė. Kolegijoje vykdomų studijų programų pasiskirstymas pagal fakultetus ir studijų sritis  

2014- 2016 metais 

Fakulteto pavadinimas Studijų sritis 
Studijų programų skaičius 

2014 2015 2016 

Socialinių mokslų fakultetas Socialiniai mokslai 14 11 10 

Sveikatos mokslų fakultetas Socialiniai mokslai 1 1 1 

Biomedicinos mokslai 5 5 6 

Technologijų fakultetas Technologijos mokslai  8 8 10 

Fiziniai mokslai 1 1 1 

Rietavo studijų centras Technologijos mokslai - - 1 

Iš viso: 29 26 29 
 

Kolegijoje vykdomos 21 studijų krypties studijų programos. Baigus studijas suteikiamas 

krypties profesinio bakalauro laipsnis (4 priedas).  

2016 m. buvo vykdomos gretutinės vadybos krypties studijos, kurias baigė 12 Automobilių 

techninio eksploatavimo, Transporto logistikos technologijų ir Maisto technologijų studijų 

programų studentų.   

Analizuojant 2015 ir 2016 metų studijų programų išorinio vertinimo rezultatus matome, 

kad akredituotų maksimaliam laikotarpiui studijų programų skaičius lieka stabilus ir sudaro 80 proc. 

(2 paveikslas).  
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2 pav.  Studijų programų pasiskirstymas pagal išorinio vertinimo rezultatus 2014 - 2016 m. 
 

Išorinio studijų programų vertinimo grupių ekspertai išskyrė šias Kolegijos vykdomų 

studijų programų stiprybes: programų sandara yra aiški ir suprantama studentams, studijų turinys 

leidžia pasiekti studijų programos rezultatus, į studijų programos tobulinimą įtraukiami socialiniai 

partneriai, dirba personalas turintis aukštą profesinę kompetenciją. 

Išorinio studijų programų vertinimo grupių ekspertų dažniausios rekomendacijos studijų 

programų tobulinimui buvo šios:  

 tarptautiškumo skatinimas (judumo didinimas, anglų kalbos įgūdžių tobulinimas); 

 dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, skaičiaus didinimas.  

2016 m. buvo atlikta studijų programų valdymo efektyvumo analizė. Atlikus analizę 

nustatyta, kad rentabiliausios yra Biomedicinos ir Technologijos mokslų srities studijų programos. 

Vadovaujantis studijų programų efektyvumo analizės išvadomis sudarytas priėmimo planas 2017 

metams. Pagal studijų programų išorinio vertinimo ekspertų grupės, socialinių dalininkų 

rekomendacijas ir 2016 metų studijų programų valdymo efektyvumo vertinimo rezultatus parengti 

studijų programų tobulinimo planai.   

 

2.2.  Studentų priėmimas 

 

Priimamų studentų skaičius Kolegijoje, kaip ir visoje Lietuvoje mažėja.  2016 metų 

bendrajame priėmime dalyvavo 42 aukštosios mokyklos. Iš priėmime dalyvavavusių 30 931 (5 

proc. mažiau nei 2015 m.) asmenų, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus minimalius 

reikalavimus tenkino 29114 asmenų (10,6 proc. mažiau nei 2015 m.). Priėmimas vyko 3 etapais. Su 

aukštosiomis mokyklomis pasirašyta 9,76 proc. mažiau studijų sutarčių nei 2015 m., tačiau į KVK 

kasamet įstoja vidutiniškai 8 proc. mažiau studentų.   

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą tvarką, šių metų 

abiturientai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas privalėjo išlaikyti valstybinį 

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos arba mokyklinį egzaminą, užsienio kalbos valstybinį 

egzaminą taip pat matematikos valstybinį egzaminą (nauja). Visiems stojantiesiems buvo taikomas 

1,2 minimalus konkursinis balas (2015 m. - 0,8).  

Padidinus minimalų konkursinį balą, bendras Kolegijos konkursinio balo vidurkis (visų 

priėmimų: bendrojo ir atskirojo) taip pat didėja (3 paveikslas).   
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3 pav. Įstojusiųjų į Kolegiją konkursinio balo vidurkio dinamika 2014-2016 m. 
 

Priimtų studentų skaičius fakultetuose mažėjo: Technologijų - 16 proc., Sveikatos mokslų - 

9 proc. Socialinių mokslų fakultete stojančiųjų skaičius nežymiai didėjo - 2 proc. (6 lentelė).  

Dėl per mažo stojančiųjų skaičiaus sustabdytas priėmimas į Žmonių išteklių valdymo (NL, 

nauja programa), Kraštovaizdžio dizaino (NL) bei Įstaigų ir įmonių administravimo (I) studijų 

programas. Pasibaigus bendrajam ir atskirajam priėmimui, dėl per mažo įstojusiųjų skaičiaus 

nevykdoma Sporto ir pramogų vadybos studijų programa. 

Įkūrus Rietavo studijų centrą priėmimas vyko į 3 naujas studijų  programas: Dekoratyvioji 

želdininkystė, Agroverslų technologijos, Informatikos inžinerija. Studentai priimti tik į  

Informatikos inžinerijos studijų programą, kuri realizuojama Technologijų fakultete. 
 

6 lentelė. Priimtų studentų skaičiaus pokytis lyginant 2014-2016 m. (rugsėjo 1 d. 

duomenys) pagal fakultetus 

Fakultetas  
Metai Įstojusių skaičiaus 

pokytis lyginant su 

2015 m., proc. 2014 2015 2016 

SMF 372 294 300 +2 

SvMF 352 376 341 -9 

TF 496 481 403 -16 

Iš viso: 1200 1151 1044 -9 
 

Analizuojant 2016 m. priėmimo rezultatus pagal studijų programas stebima, kad ištęstinių 

studijų populiarumas ir toliau mažėja (5 priedas).  

Stojančiųjų tarpe populiariausiomis 2016 m. buvo (kriterijus: prašyme daugiausiai 

pasirinkimų pirmu prioritetu surinkusi, studijų programa): 

 Socialinių mokslų srities - Turizmo administravimo, Logistikos vadybos ir Buhalterinės 

apskaitos studijų programos;  

 Biomedicinos mokslų srityje - Burnos higienos, Bendrosios praktikos slaugos, Grožio 

terapijos studijų programos; 

 Technologijų mokslų srityje - Automobilių techninio eksploatavimo, Statybos ir 

Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos; 

 Fizinių mokslų srityje - Informatikos studijų programos (jų populiarumas kasmet 

didėja). 

Kaip pasikeitė priimtųjų studentų skaičius į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas vietas per 2014-2016 metus matome 4 paveiksle.  
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4 pav. Priimtųjų į VF ir VNF vietas studentų skaičiaus palyginimas 2014-2016 m. 
  

Daugiausiai valstybės finansuojamų vietų gavo Technologijų fakulteto (73 proc.) ir 

Sveikatos mokslų fakulteto (55 proc.) studentai, mažiausiai valstybės finansuojamų vietų, atiteko 

Socialinių mokslų fakulteto studentams (47 proc.).  

Jau ketvirtus metus iš eilės Kolegija išlaiko lyderio pozicijas būdama dešimtuke tarp 

Lietuvos aukštųjų mokyklų kaip 2016 m. pirmuoju pageidavimu prašyme daugiausiai nurodyta 

aukštoji mokykla (5 paveikslas), tarp kolegijų išlaikydama trečią poziciją. Stojantieji savo 

prioritetinį pasirinkimą atiduoda Kolegijos realizuojamoms studijų programoms, tokiu būdu 

pripažindama KVK kaip aukštojo mokslo institucijos realizuojamų studijų programų patrauklumą. 

5 pav. 2016 m. pirmuoju pageidavimu prašyme daugiausiai nurodyta aukštoji mokykla 
 

Kitas ne mažiau reikšmingas rodiklis - prašymų skaičius, kuriuose stojantieji įrašė tik 

Kolegiją, kaip pageidaujamą studijoms instituciją (6 paveikslas). Tarp visų Lietuvos aukštųjų 

mokyklų (tame tarpe ir universitetų) trečius metus iš eilės išlaikoma 7, tarp kolegijų - 3 pozicija. 
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6 pav. Prašymų skaičius, kuriuose paminėtos tik tos aukštosios mokyklos studijų programos 
 

7 paveiksle matome Kolegijos vietą tarp daugiausiai valstybės finansuojamų studijų vietų 

gavusių aukštųjų mokyklų. Klaipėdos valstybinė kolegija pakilo iš 7 į 6 vietą, vėl atgaudama trečią 

poziciją Lietuvos kolegijų tarpe. 

7 pav. Daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų gavusios aukštosios mokyklos 
 

Didžiausia dalis įstojusiųjų į Kolegiją 2016 m. buvo iš Klaipėdos miesto savivaldybės, 

Kretingos rajono savivaldybės ir iš Mažeikių rajono savivaldybės. Taip pat didesnis įstojusiųjų 

skaičius yra iš Skuodo, Plungės Šilutės, Telšių, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių. Kolegijoje 

studijuojančiųjų yra iš visos Lietuvos, tačiau vyrauja Vakarų Lietuvos regiono gyventojai (8 

paveikslas). 
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8 pav. Stojančiųjų į Kolegiją 2016 m. pasiskirstymas pagal savivaldybes 

(tik baigusiųjų mokyklą 2016 m.) 

 
              

2.3.  Studentų skaičiaus pokytis 

 

Studentų skaičiaus mažėjimas Kolegijoje, kaip ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, 

stebimas nuo 2010 metų. Tam įtakos turi išoriniai veiksniai: demografinė situacija, didelis auštųjų 

mokyklų skaičius, per didelė panašių studijų programų pasiūla studijų rinkoje, Valstybės vykdoma 

politika kai kurių studijų sričių atžvilgiu, priėmimo sąlygų pokyčiai. Vidiniai veiksniai įtakojantys 

studentų skaičiaus kaitą: sprendimas atsisakyti realizuoti nepatrauklias, nerentabilias studijų 

programas, minimalaus konkursinio balo įvedimas.  

Studentų skaičius 2016 m. Kolegijoje mažėjo 4 proc., kai tuo tarpu 2015 m. studentų 

skaičiaus mažėjimas siekė beveik 9 proc. Išvengti panašaus neigiamo pokyčio (be RSC, 

studijuojančių 2016 m. būtų fiksuojamas 10 proc. mažėjimas) padėjo Rietavo studijų centro 

įsteigimas, kuriame studijuoja 194 studentai (6,4 proc. nuo visų Kolegijos studentų skaičiaus) (7 

lentelė).  

7 lentelė.  Studentų skaičiaus pokytis lyginant 2014-2016 m. pagal fakultetus (spalio 1 d. 

duomenys) 

Fakultetas 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

SMF 1340 1059 906 

SvMF 1080 1096 1058 

TF 1255 1199 1058 

RSC - - 194 

Iš viso: 3675 3354 3216 
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Socialinius mokslus studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius du metus sumažėjo 

nuo 42 iki 35 proc. Studijuojančių technologijos mokslus po vieną procentą kasmet kilo ir pasiekė 

33 proc., o biomedicinos  mokslus studijuojančių skaičius kasmet augo 2 proc. ir 2016 m. sudarė 29 

proc. nuo visų studijuojančiųjų. Fizinius mokslus studijuojančių skaičius lieka stabilus ir sudaro 3 

proc. visų Kolegijos studentų skaičiaus (6 priedas). 

Analizuojant Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau - ŠVIS) pateiktus viešosios 

studijų statistikos duomenis galime matyti, kad studijų nutraukimo skaičiai Lietuvos kolegijose 

gana dideli. Per metus studijas nutraukia vidutiniškai 17 proc. visų Lietuvos kolegijų studentų. 8 

paveiksle pateikiamas nutraukusių studijas studentų pasiskirstumą pagal mokslų sritis Lietuvos 

kolegijose ir KVK (proc.).  KVK studentų nutraukusių studijas skaičius 2015-2016 m. yra didesnis 

Fizinių ir Technologijos mokslų srityse, išlieka stabilus Biomedicinos ir gerėja - Socialinių mokslų 

srityje (9 paveikslas). 

9 pav. Studentų, nutraukusių studijas, pasiskirstymas pagal mokslų sritis 2015-2016 m. 

lyginant Lietuvos kolegijų ir KVK rezultatus 
 

Didelis nutraukusių studijas studentų skaičius turi reikšmingos įtakos bendram studentų 

skaičiaus KVK mažėjimui. Technologijos ir Fizinių mokslų srities studentų nutraukusių studijas 

skaičius jau pirmais studijų metais yra didžiausias. Didesnis KVK Technologijų ir Fizinių mokslų 

srityse, nei Lietuvos kolegijų šiose mokslų srityse studentų nutraukusių studijas procentas, skatina 

mus įvertinti galimas rizikas ir pažvelgti į situaciją kompleksiškai.  

Jau pirmais studijų metais stebimas įstojusių nenoras tęsti ką tik pasirinktas studijas (8 

lentelė). Studijų nutraukimo priežastys įvairios: netinkamas profesijos parinkimas, menka 

motyvacija, nepakankamos fizikos, matematikos žinios, ypač studijuojančių Technologijos moklsų 

srityje, finansinės aplinkybės, padidėjusi emigracija, atsakomybės stoka. Pakankamai didelis 

nutraukusių studijų sutartis procentas turi reikšmingos įtakos ir įstojusių bei baigusių studijas 

neigiamam skaičiaus santykiui. 
                      

8 lentelė. Studentų, nutraukusių studijų sutartis per pirmus studijų metus pagal fakultetus (proc.) 

Fakultetas 2013-2014 m. m.  2014-2015 m. m.  2015-2016 m. m.  

SMF 22,03 proc. 30,11 proc. 24,15 proc. 

SvMF 10,51 proc. 17,33 proc. 14,63 proc. 

TF 40,75 proc. 36,11 proc. 45,32 proc. 

Iš viso: 24,65 proc. 28,84 proc. 29,89 proc. 
  

Siekiant sumažinti studentų, nutraukusių studijas, tobulinama adaptacinė programa, 

sudaromas papildomų fizikos ir matematikos konsultacijų grafikas, konsultuojama karjeros 

Biomedicinos

mokslai
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klausimais, organizuojamos ekskursijos į įmones, stiprinant studentų motyvaciją ir susidomėjimą 

pasirinkta studijų programa. 

Nors 2016 metais studijas baigusių absolventų skaičius panašus kaip ir 2015 metais, tačiau 

2016 m. laidos studentų išlikimo rodiklis išlaiko neigiamas tendencijas (9 lentelė). Prastas įstojusių 

pasirengimas studijoms gali būti vienas iš lemiamų veiksnių įtakojančių tokį mažą išlikimo rodiklį. 

Penki  iš dešimties KVK absolventų studijas baigė laiku, vadinasi įsisavino valstybės ar asmenines 

lėšas per optimalų laiką. Geriausius išlikimo rodiklius demonstruoja Biomedicinos mokslų srities 

studijų programas baigę studentai.  
 

9 lentelė. Baigusiųjų studijas studentų skaičius pagal laidas už 2015-2016 m. (birželio 30 

d. duomenys)  

Fakultetas 2015 m. 2016 m. 

SMF 69,23 proc. 42,50 proc. 

SvMF 68,68 proc. 70,05 proc. 

TF 51,70 proc. 42,26 proc. 

Iš viso: 62,41 proc. 54,16% 
 

2016 m. Kolegija aktyviai veikė vykdant Kolegijos ir vykdomų studijų programų 

viešinimą. Aplankytos 86 Klaipėdos ir kitų regionų mokyklos, kur susitikimų metu pristatytos 

studijų programos, mokiniai supažindinti su priėmimo sąlygomis ir karjeros galimybes. Kolegijos 

dėstytojai vedė interaktyvias pamokas mokiniams: „Burnos priežiūra ir jos higiena“, „Dekoratyvioji 

kosmetika“ ir kt. Kolegija dalyvavo   keturiose studijų ir karjeros renginiuose: „Studijų mugė 2016“ 

(Kaunas); „Studijos 2016“ (Vilnius); „Studfestas“, „Studijų regata 2016“ (Klaipėda). Kasmet 

organizuojamos Atvirų durų dienos, studijų ir karjeros konferencija „Išgirsk.Pamatyk.Nuspręsk“. 

Kolegijos bendruomenės nariai dalyvavo įvairiuose studijų populiarinimo renginiuose: „Tyrėjų 

naktis“; parodose „Grožis 2016“, „Sveikata 2016“. Kolegijoje vyko 20-oji tarptautinė verslo 

praktinio mokymo firmų mugė.  

 

2.4.  Parama studentams  

 

Skiriama parama KVK studentams yra pakankama. Kolegijoje vyrauja paramos skyrimo 

formų įvairovė. Užtikrintos ir sudarytos sąlygos studijų prieinamumui užtikrinti. 

 Parama studentams užtikrinama aktyviai bendradarbiaujant su Valstybiniu studijų fondu, 

Švietimo ir mokslo ministerijai įgyvendinant bendrus projektus. Kartu su Valstybiniu studijų fondu 

Kolegija užtikrina papildomą valstybės skirtų lėšų paskirstymą studijuojantiems, administruodama 

šias paramos rūšis: 

 valstybės paskolos; 

 valstybės remiamos paskolos; 

 socialinės stipendijos; 

 studijų stipendijos; 

 studijų kainos kompensavimas; 

 studijų krepšelio grąžinimas; 

 kompensavimas karo tarnybą atlikusiems; 

 neįgaliųjų studentų rėmimas. 
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10 lentelėje pateikiama paramos skyrimo Kolegijos studentams kaita 2014-2016 metais. 
 

10 lentelė. Paramos skyrimo Kolegijos  studentams kaita 2014-2016 metais 

Paramos rūšys 2014 m. 2015 m.* 2016 m. 

Socialinės stipendijos 391 300 209 

Studijų stipendijos 41 43 42 

Tikslinės stipendijos 14 15 24 

Tikslinės išmokos 47 39 34 

Iš viso: 493 397 309 

*Duomenys skaičiuoti ne už mokslo metus, bet už kalendorinius metus. 
 

KVK studentai naudojasi galimybe gauti valstybės remiamas paskolas studijoms ir 

gyvenimo išlaidoms padengti. 2016 m. jie 148 kartus kreipėsi dėl valstybės remiamos paskolos 

gavimo. Daugiausiai valstybės paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms 

kompensuoti (11 lentelė) prašė Sveikatos mokslų fakulteto studentai, mažiausiai dėl paramos 

kreipėsi - Technologijų fakulteto studentai. 
 

11 lentelė. Valstybės remiamų paskolų skaičius už 2016 m. 

Paskolos tipas SMF TF SvMF 

Studijų kainai sumokėti 
Teikė prašymus 33 15 50 

Pasirašė sutartis 30 8 43 

Gyvenimo išlaidoms 
Teikė prašymus 15 11 24 

Pasirašė sutartis 13 8 20 

Iš viso gavo paskolas: 43 16 63 
 

Valstybės skiriamų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija vietų kasmet vis 

mažėja. KVK 2015 m. studijų stipendijas gavo 15 studentų, 2016 m. - 2 studentai. Šios rūšies 

stipendijos skiriamos bendrojo priėmimo metu, valstybės skiriamų studijų stipendijų skaičius 

Lietuvos aukštosioms mokykloms ženkliai mažėja. 

Sumokėtos studijų kainos kompensacijų gavimas tiesiogiai priklauso nuo studijuojančių 

valstybės finansuojamose studijų vietose studentų skaičiaus. Sumokėtos studijų kainos 

kompensacijos dinamika 2015-2016 m. pateikta 12 lentelėje. 
 

12 lentelė. Sumokėtos studijų kainos kompensacijų skaičiaus dinamika 2015-2016 m. 
 2015 m. 2016 m. 

SMF TF SvMF Kolegijos SMF TF SvMF Kolegijos 

Teikta sk. 156 64 104 324 151 66 125 342 

Gauta sk. 52 63 55 170 63 61 58 182 

Gauta proc. 33,3% 98,4% 52,9% 52,5% 41,7% 92,4% 46,4% 53,2% 
 

Studijų kaina kompensuojama daugiau kaip pusei visų Kolegijos studentų, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka galima skirti sumokėtos studijų kainos kompensaciją. 

Kolegija nuolat ieško vidinių šaltinių ir būdų, kaip motyvuoti studentus bei atliepti 

socialinės dimensijos įgyvendinimo tikslus. Šiems tikslams įgyvendinti vykdomos priemonės: 

skiriamos vardinės stipendijos; sudaromos trišalės sutartys su darbdaviais; sudaroma galimybė 

studijų įmokas mokėti dalimis; skiriamos skatinamosios stipendijos; skiriama parama studentų 

neformaliam švietimui, KVK SA poreikių tenkinimui; remiami kultūriniai ir sporto renginiai.  

KVK pagal skirtų skatinamųjų stipendijų skaičių lenkia Lietuvos aukštųjų mokyklų vidurkį 

(10 paveikslas) beveik dvigubai. Taip atsitiko dėl pasirinktos strategijos paskirstyti stipendijų fondo 

lėšas didesniam studentų skaičiui, išmokant mažesnes sumas. 
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10 pav. Gavusių skatinamąsias stipendijas procentas KVK ir Lietuvos aukštosiose 

mokyklose 2011-2017 m. m. 
 

Kolegijoje teikiama ir nefinansinė parama studentams, t.y.: karjeros valdymo paslaugos; 

konsultacijos apie studijų užtikrinimą neįgaliesiems; dėstytojų konsultacijos apie dėstomą dalyką. 

Taip pat padedant studentams adaptuotis Kolegijoje skiriami grupių kuratoriai, vykdomi 

pirmakursių adaptacinės savaitės renginiai ir kt. 

Svarbi paramos studentams rūšis - informacinių paslaugų teikimas bibliotekoje.   

Bibliotekos informacijos išteklių fondas kaupiamas pagal Kolegijos studijų ir mokslo 

kryptis, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės poreikius, studijų programų kaitą. Bibliotekos 

tradicinės formos informacijos išteklių fondą sudaro 120 343  egz. dokumentų. 2016 m. Kolegijos 

bibliotekos  fondas papildytas 1386 egz. dokumentų, prenumeravome 72 pavadinimus periodinių 

leidinių. Kolegijos bendruomenės nariai turėjo prieigą prie 19 duomenų bazių. Šiai nuotolinei 

priegai palaikyti nuolat prenumeruojama EZproxy programa. Biblioteka per LMBA (Lietuvos 

mokslinių bibliotekų asociacija) ir ŠMM vykdomą ES finansuojamą projektą „eMoDB.LT2: 

Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ prenumeravo 12 duomenų bazių: EBSCO 

Publishing - EIFL.net 10 DB paketas, Emerald Management eJournals, Taylor&Francis. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos lėšomis LMBA narėms (tarp jų ir KVK) buvo prenumeruojama 

Naxos Music Library duomenų bazė. Kolegijos bendruomenė  turėjo prieigą prie VGTU, KVK, 

KTU ir UAB Vitae Litera  350 elektroninių knygų. Taip pat 2016 m. buvo tęsiama teisės aktų 

sąvadų duomenų bazės (Darbo kodeksas ir poįstatyminiai aktai; Darbų sauga; Priešgaisrinė sauga; 

Maistas ir jo higienos normos; Statybos teisė; dokumentų valdymas; Darbuotojų saugos sprendiniai 

technologinėse kortelėse; Darbo teisė; Etiketas; Dokumentų valdymo naujovės ir aktualijos) 

prenumerata. Bendra duomenų bazių panauda didėja, tam įtaką daro gerėjantis vartotojų 

informacinis raštingumas, kryptingas mokslinio darbo organizavimas. Bibliotekai turtinti (knygoms, 

periodikos prenumeratai, elektroniniams dokumentams ir  kt. išlaidoms) Kolegija 2016 m. skyrė 

68968,58  EUR.  

Bibliotekoje kuriama akademiška aplinka, socialiai patrauklios ir jaukios erdvės. 

Bibliotekoje veikia savarankiškų studijų centras ir keturios skaityklos, kuriose įrengtos  283 darbo 

vietos, iš jų 112 – kompiuterizuotų. 

Per ataskaitinį laikotarpį studentams buvo rengiami mokymai „Informacijos paieška 

tarptautinėse duomenų bazėse“, „KVK virtualios bibliotekos galimybės“, „Dokumentų paieška 

eLABoje“ ir kiti įvairūs renginiai (susitikimai, parodos, pristatymai, konkursai).  

2016 m. atlikto studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo rezultatai atskleidė, kad parama 

studentams KVK yra pakankama ir visiškai atitinka studentų lūkesčius. 
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2.5. Absolventų įsidarbinimas 

 

Absolventų karjeros stebėsena KVK - nuolatinis ir sistemingas procesas. Stebėsena 

atliekama naudojant Karjeros valdymo informacinę sistemą (toliau - KVIS).  

Analizuojant absolventų įsidarbinimą praėjus vieneriems metams po studijų baigimo buvo 

analizuojami KVIS sistemos objektyvios (duomenys gaunami iš tapžinybinių registrų) stebėsenos 

duomenys (13 lentelė). Kolegijos absolventų įsidarbinimo rodikliai vis gerėja: per  metus įsidarbino 

76 proc. Kolegijos absolventų. 
 

13 lentelė. Kolegijos absolventų įsidarbinimo rezultatai 2013-2015 metais pagal KVIS 

duomenis (vieneri metai po studijų baigimo, proc.) 

Fakultetas 
Studijų baigimo metai 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 

TF 72 73 77 

SMF 74 72 79 

SvMF 69 64 71 

Iš viso: 72 70 76 
 

Nemažai studentų dar studijų metu įgyja pirmąją darbo patirtį (11 paveikslas) 80 proc. 

dirbančių Kolegiją baigusių absolventų turi ilgalaikius darbo santykius su darbdaviais (terminuota 

darbo sutartis). Darbą Kolegijos absolventai gauna pakankamai greitai: vidutiniškai per pirmus du 

mėnesius. 

11 pav. Dirbusių studijų baigimo dieną studentų dalis 2013-2015 metais, proc. 
 

Sėkmingiausiai įsidarbina Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, Odontologinės priežiūros, 

Elektros automatikos inžinerijos, Įstaigų ir įmonių administravimo ir Transporto logistikos 

technologijų studijų programų absolventai. 

Didžiausius atlyginimus gauna Transporto logistikos technologijų, Bendrosios praktikos 

slaugos, Elektros ir automatikos inžinerijos, Mechanikos inžinerijos, Informatikos studijų 

programas baigę absolventai. 

Gaunami KVIS objektyvūs duomenys tikslūs ir patikimi, tačiau nepilnai atspindi 

įsidarbinimo situaciją: nesuderinti duomenys su Mokesčių inspekcija, Darbo birža, todėl trūksta 

duomenų apie dirbančius pagal verslo liudijimus, užsiimančius individualia veikla, taip pat nėra 

vieningos ES absolventų karjeros stebėsenos sistemos, kuri perduotų duomenis apie ES dirbančius 

KVK absolventus.  

Siekiant užpildyti šias spragas KVK kartu su dar 24 aukštosiomis mokyklomis, pradeda 

dalyvauti projekto „ Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių 

plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“ III etape. 
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Pirmieji subjektyvios (studentų apklausa) stebėsenos rezultatai apie 2015 metais studijas 

baigusius absolventus praėjus vieneriems metams po studijų baigimo rodo, kad 91 proc. absolventų 

lieka gyventi ir dirbti Lietuvoje, į užsienį išvyksta apie 9 proc. absolventų. Dirbančiais save 

įvardino 87 proc. apklausoje dalyvavusių absolventų (12 paveikslas). 

12 pav. 2015 m. absolventų įsidarbinimas praėjus 12 mėn. nuo studijų baigimo 
 

Dalis Kolegijos absolventų ne iškarto įsidarbina, bet tęsia studijas universitetuose (13 

paveikslas). 2013-2015 metais KVK baigusių absolventų poreikis tęsti studijas nėra didelis. Galima 

teigti, kad studijų metu įgytos kompetencijos leidžia sėkmingai įsilieti į darbo rinką ir įgyti taip 

svarbios darbo patirties. 
 

 

13 pav. Kolegijos absolventų, tęsiančių studijas, dalis 2013-2015 metais (proc.) 

 

2.6. Studijų tarptautiškumas 

 

2016 m. Kolegija gavo daugiau lėšų Erasmus veikloms vykdyti (179070,00 Eur) iš 

Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (14 paveikslas). Studentai ir 

dėstytojai turėjo didesnę galimybę mobilumui pagal Erasmus mainų programą.    
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14 pav. Erasmus mainų programos veikloms skirtas finansavimas 2014-2016 m. 
 

Įvyko du svarbūs tarptautiškumą bei institucijos žinomumą didinantys renginiai – 

pavasario ir rudens Tarptautinės savaitės, pritraukusios užsienio aukštųjų mokyklų bei įmonių 

darbuotojų.  

2016 m. Kolegija turėjo 169 galiojančias bendradarbiavimo sutartis su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis 30-yje pasaulio valstybių. 

Kolegija dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamame konkurse dėl 

paramos kviestinių užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų vizitams. 2016 m. gauta 15561,00 Eur 

parama septyniems vizitams (2015 m. buvo gauta parama – trims vizitams). Kolegijai skirtas 

didžiausias finansavimas kviestiniams užsienio dėstytojams kolegijų sektoriuje Lietuvoje. 

Profesoriai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Portugalijos, 

Estijos dėstė Turizmo administravimo,  Sveikatingumo paslaugų vadybos, Sporto ir pramogų 

vadybos, Verslo vadybos, Kultūrinės veiklos vadybos,  Kraštovaizdžio dizaino bei Transporto 

logistikos technologijų studijų programų studentams. 

Kolegijoje studijuojančių studentų iš užsienio skaičius nežymiai didėja: nuolatinėse 

studijose anglų ir rusų kalbomis studijuoja 5 užsieniečiai iš Uzbekistano ir Indijos. Studentų iš 

užsienio šalių skaičius yra nedidelis, todėl Kolegija vykdo viešinimo veiklas dalyvaudama 

tarptautinėse studijų parodose ir bendradarbiaudama su užsienio agentūromis.    

 

2.6.1. Studentų judumas 

 

2016 m. studentų judumas pagal Erasmus mainų programą Kolegijoje nežymiai padidėjo. 

80 Kolegijos studentų buvo išvykę į 19 Europos Sąjungos šalių: 47 studentai vyko studijoms, 33 -  

praktikai. Į Klaipėdos valstybinę kolegiją atvyko 48 užsienio studentai (iš 10 Europos Sąjungos 

šalių): 24 studijoms ir 24 praktikai (15 paveikslas). 

15 pav. Išvykusių ir atvykusių studentų pagal Erasmus mainų programą 2014-2016 m. skaičiaus 

dinamika. 
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Išvykusių ir atvykusių studentų skaičius fakultetuose yra netolygus (14 lentelė). 
 

14 lentelė. Išvykusių ir atvykusių studentų pasiskirstymas pagal fakultetus ir judumo tikslą 

2015-2016 m. 
 

Fakultetas 

2015 m. 2016 m. 

Išvykę studentai Atvykę studentai Išvykę studentai Atvykę studentai 

Studijoms Praktikai Studijoms Praktikai Studijoms Praktikai Studijoms Praktikai 

SMF 9 25 12 2 34 14 8 2 

SvMF 7 10 6 11 8 12 6 21 

TF 9 20 3 0 5 7 10 1 

Iš viso: 25 55 21 13 47 33 24 24 
 

Išvykusių studentų skaičius 2016 m. didėjo SMF ir SvMF, o atvykstančių studentų skaičius 

didėjo SvMF ir TF. Išvykstančių studentų skaičius lyginant su 2015 m. išliko toks pat, o 

atvykstančių padidėjo 29 proc. Kolegijoje didelis dėmesys buvo skirtas atvykstantiems užsienio 

studentams.   

Vykdomos mentorystės programos (Erasmus Student Network) studentai padeda 

atvykstantiems užsienio studentams sėkmingai adaptuotis Kolegijoje organizuojant bendrus 

renginius ir kartu sprendžiant iškilusias problemas.  

 

2.6.2. Personalo judumas 

 

Personalo judumas 2016 m. nežymiai padidėjo dėl didesnio išvykusiųjų skaičiaus.  

2016 m. dėstymo ir mokymosi vizitams pagal Erasmus mainų programą buvo išvykę 68 

Kolegijos darbuotojai: 34 dėstytojai vyko skaityti paskaitų į Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, 

Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Turkijos aukštąsias mokyklas; 34 vyko į 

mokytis į Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, 

Vokietijos aukštąsias mokyklas. Į Kolegiją dėstymo ir mokymosi vizitams buvo atvykę 62 užsienio 

aukštųjų mokyklų darbuotojai: skaityti paskaitų atvyko 18 dėstytojų iš Ispanijos, Latvijos, Lenkijos 

ir Portugalijos, Turkijos; mokytis atvyko 44 darbuotojai iš Bulgarijos, Čekijos Respublikos, 

Graikijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Suomijos, Turkijos ir Vengrijos aukštųjų 

mokyklų  (16 paveikslas). 

16 pav. Išvykusių ir atvykusių darbuotojų pagal Erasmus mainų programą 2014-2016 m. skaičiaus 

dinamika 
 

Išvykusio ir atvykusio personalo skaičius pagal fakultetus  pasiskirstė netolygiai (15 

lentelė). 
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15 lentelė. Išvykusio ir atvykusio personalo pasiskirstymas pagal fakultetus ir judumo 

tikslą 2016 m. 
 

Fakultetas 

2015 m. 2016 m. 

Išvykę darbuotojai Atvykę darbuotojai Išvykę darbuotojai Atvykę darbuotojai 

Dėstymas Mokymasis Dėstymas Mokymasis Dėstymas Mokymasis Dėstymas Mokymasis 

SMF 7 5 13 3 15 5 4 3 

SvMF 5 3 1 0 6 3 9 10 

TF 10 13 9 5 13 6 5 8 

Administra

cija 

- 12 - 31 - 10 - 23 

Iš viso: 22 33 23 39 34 24 18 44 
 

Išvykusių darbuotojų skaičius 2016 m. padidėjo tik SMF ir SvMF, o atvykusių - SvMF.  

 

2.7. Pedagoginio personalo kompetencijos tobulinimas 

 

 2016 m. spalio 1 d. bendras dėstytojų užimtų etatų skaičius Kolegijoje buvo 183,45 (284 

dėstytojai). Lyginant su 2015 m.  dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo 13,91 etato. 

Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas pateikiamas 16 lentelėje. 
 

16  lentelė. Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas ir mokslo laipsnį (2016 m. spalio 1 

d. duomenys) 

 

Didžioji dauguma  Kolegijos dėstytojų užima lektoriaus pareigas  -  81 proc., docento - 10,37 

proc. ir asistento - 8,07 proc. Lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis pastebimas dėstytojų užimamų 

etatų ir dėstytojų skaičiaus mažėjimas. Didžiausias etatų skaičiaus sumažėjimas stebimas SMF ir 

TF. 

 Mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų etatų skaičius 2015 m.  buvo 17,17 etato, o 2016 m. 

išaugo iki 20,17 etato. Taip pat 2016 m. padidėjo (2,29 proc.) mokslo daktaro laipsnį turinčių 

dėstytojų etatų skaičius nuo bendro etatų skaičiaus.  Kaip dėstytojų etatai pagal užimamas pareigas 

pasiskirstė fakultetuose pateikiama 17 lentelėje.  
 

17 lentelė. Dėstytojų etatų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas fakultetuose (2016 m. spalio 1 

d. duomenys) 

 

SvMF lyginant su SMF ir TF yra mažiausias lektorių etatų skaičius ir didžiausiais asistentų 

etatų skaičius. SMF lektorių skaičius panašus kaip ir TF.  

2016 m. birželio 11  d. (Nr. DA1-05) vyko eilinė dėstytojų atestacija, kurios metu  buvo 

atestuoti 31 dėstytojas. Trims iš jų suteikta docento ir 27 lektoriaus kvalifikacinė kategorija.  

 SMF 
 

TF 
 

SvMF 
 

 

 

 

 

 

 

 

RSC 

Iš viso 
 

Iš viso 

etatų sk. 

Lyg. 

svoris % 

Profesoriai - - 2 - 2 0,64 0,34 

Docentai 9 13 11 - 33 19,03 10,37 

Lektoriai 61 63 64 23 211 148,96 81,19 

Asistentai 2 5 31 - 38 14,82 8,07 

Iš viso: 72 81 108 23 284 183,45  

Iš jų mokslų 

daktarai 

10 13 14 - 37 20,17 10,99 

Fakultetas Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Iš viso 

SMF - 5,78 49,17 0,38 55,33 

TF - 8,29 49,16 2,59 60,04 

SvMF 0,64 4,96 40,61 11,85 58,06 

RSC - - 10,02 - 10,02 

Iš viso: 0,64 19,03 148,96 14,82 183,45 
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Kolegijoje dirba 284 dėstytojai: 175 iš jų pagrindiniame darbe, 109 nepagrindiniame darbe. 

Nepagrindiniame darbe daugiausia dirba aukštos kvalifikacijos specialistai praktikai ir dėstytojai iš 

kitų aukštųjų mokyklų. 81,6 proc. nuo visų užimtų etatų skaičiaus užima dėstytojai, kuriems 

Kolegija yra pagrindinė darbovietė. 

Kolegijos dėstytojų personalą kasmet papildo jauni dėstytojai, todėl dėstytojų amžiaus 

vidurkis jaunėja (17 paveikslas). 

17 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių 2016 m. spalio 1 d. 
 

2016 m. dėstytojų amžiaus vidurkis 46,7 metai. 33 proc. dėstytojų yra iki 40 metų amžiaus. 

Vyresni nei 65 metų yra tik septyni dėstytojai. 

Dėstytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudami stažuotėse, kursuose, 

konferencijose, seminaruose, tarptautiniuose bei ES SF finansuojamuose projektuose. 18 lentelėje 

pateikiamas dėstytojų, tobulinusių kvalifikaciją iš Kolegijos lėšų 2016 metais, skaičius.  
 

18 lentelė. Dėstytojų, tobulinusių kvalifikaciją iš Kolegijos lėšų, skaičius pagal fakultetus  

Fakultetas Dalykinės kvalifikacijos tobulinimas 
Pedagoginės kvalifikacijos 

tobulinimas 

 

   

  SMF 65 56  

  TF 58 32  

  SvMF 64 44  

  RSC 12 3    

Iš viso: 199 135  

   

2016 m. dėstytojai tobulino savo dalykines ir pedagogines kompetencijas pagal numatytą 

planą. 70 proc. dėstytojų tobulino dalykinę ir 47 proc. pedagoginę kvalifikaciją iš Kolegijos lėšų. 

Kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui lėšos buvo skirtos iš įvairių kitų finansavimo 

šaltinių: valstybės biudžeto, specialiųjų lėšų, projektų lėšų ir kt. Kolegijos dėstytojai tobulina savo 

kvalifikaciją ir studijuodami doktorantūroje (19 lentelė). 
 

19 lentelė. Dėstytojai studijuojantys doktorantūroje (2016 m. spalio 1 d. duomenys) 

Vardas, pavardė Fakultetas 
Mokslo sritis ir 

kryptis 
Disertacijos tema 

Numatoma 

gynimo data 

Salomėja Šatienė SMF Socialinių mokslų 

sritis 

Non-formal older adult education in 

the context of change of educational 

paradigms. 

2017 m. 

Gita Statnickė SMF Socialinių mokslų 

sritis, vadyba 

Kartų įvairovės valdymas 

organizacijoje. 

2021 m. 

Jurgita Paužuolienė SMF Socialinių  mokslų 

sritis, 

Vadyba 

Organizacinės kultūros vertinimas 

socialiai atsakingose įmonėse. 

2017 m. 
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Lina Dreižienė SMF Fiziniai mokslai, 

Matematika 

Erdvinių Gauso duomenų 

klasifikavimo rizika ir jos įvertiniai. 

2018 m. 

Remigijus Kinderis SMF Socialinių mokslų 

sritis, 

Verslo vadyba ir 

administravimas 

Verslo modelių komplementarumas 

turizmo verslo sistemoje.  

2016 m. 

Nijolė Šostakienė SvMF Biomedicinos mokslų 

sritis, 

Reabilitacija 

Delfinoterapijos (nespecifinių 

veiksnių) įtaka turinčių autizmą vaikų 

psichosocialinei reabilitacijai“. 

2016 m. 

Lina Šakienė SvMF Biomedicinos 

mokslai 

Information needs for perioperative 

decision making of patients with 

digestive tract surgery. 

2017 m.  

Edgaras 

Artemčiukas 

TF Fizinių mokslų sritis,  

Informatika 

Papildytos realybės sistemų 

optimizavimo metodų tyrimas ir 

taikymas. 

2016 m. 

Diana Šateikienė TF Technologijos 

mokslų sritis,  

Transporto inžinerija 

Jūrinių laivų balastinių vandenų 

priežiūros sistemų tyrimai. 

2017 m. 

Renata Arlauskienė TF Socialinių mokslų 

sritis, 

 Psichologija 

Asmenybės savybių, nuostatų ir 

baimės svarba, prognozuojant 

rizikingą elgseną. 

2016 m. 

 

2016 m. dešimt Kolegijos dėstytojų studijavo doktorantūroje: trys iš TF, penki iš SMF ir 

du iš  SvMF. Du dėstytojai apgynė disertacijas 2016 m. (20 lentelė), šeši planuoja gintis 2017 m. 
 

                            20 lentelė. Dėstytojai apgynę mokslo daktaro disertaciją 2016 m.  

Vardas, pavardė Mokslo sritis ir kryptis Disertacijos tema 

Mindaugas Kurmis Technologijų mokslo srities, 

informatikos inžinerijos 

mokslų krypties 

Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos 

automobilių komunikacijos tinkluose galimybių 

išvystymas 

Nijolė Galdikienė Biomedicinos mokslų sritis, 

Slauga 

Ryšys tarp organizacijos kultūros ir klimato bei 

slaugytojų patiriamo streso (Organizational culture and 

climate in connection with nurses stress). 
 

Disertacijas apgynę dėstytojai papildė mokslo daktarų gretas Technologijų ir Sveikatos 

mokslų fakultetuose. 

 

2.8. Suaugusiųjų mokymo ir švietimo veikla 

 

2016-2018 metų SVP programos „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ antram 

tikslui - plėtoti suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą - įgyvendinti 

keliamas uždavinys: užtikrinti kokybiškas ūkio ir verslo poreikius atitinkančias suaugusiųjų 

mokymo ir švietimo paslaugas bei konsultacinę veiklą. Šiam uždaviniui pasiekti buvo numatytos 

priemonės: tobulinti suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultavimo paslaugų paketus; teikti 

kokybiškas suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultavimo paslaugas. 

2016 m. Mokymo ir paslaugų centras (toliau – MPC) sėkmingai įgyvendino Kolegijos 

2016-2018 metų SVP. Kolegija užtikrino Europos Sąjungos tarybos nuostatų įgyvendinimą - didinti 

suaugusiųjų galimybę bet kuriuo gyvenimo etapu naudotis aukštos kokybės mokymosi galimybėmis 

siekiat skatinti tobulėjimą asmeninėje ir profesinėje srityje, įgalinimą, gebėjimą prisitaikyti, 

galimybes įsidarbinti ir aktyvesnį dalyvavimą visuomenės gyvenime.   
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Mokymo programų klausytojų skaičius 2016 m. (2289 klausytojas) išaugo beveik dvigubai 

lyginant su 2015 m. (1255 klausytojas). Gautos pajamos iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei 

konsultacinės veiklos kasmet auga ir 2016 m. (125500,34 Eur) padidėjo 33,4 proc. lyginant su 2015 

m. (18 paveikslas)  

18 pav. Pajamų iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultacinės veiklos pokytis per 

2014-2016 metus (Eur) 
 

2016 m. buvo parengtos 44 naujos suaugusiųjų mokymo ir švietimo programos, iš jų 

vykdyta 65,9 proc. (29 programos). Bendras vykdytų  suaugusiųjų mokymo ir švietimo programų 

skaičius - 73. Suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas vykdo visų trijų fakultetų dėstytojai: 

SMF - 20 programų; SvMF – 23 programos, TF – 30 programų. Daugiausiai pajamų 2016 m. gauta 

iš šių suaugusiųjų mokymo ir švietimo programų: Pedagoginių-psichologinių žinių kursai (8250,00 

Eur), Įvadinio mokymo programa valstybės tarnautojams (2255,00 Eur); Masažo pagrindai 

(17850,00 Eur), Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo ypatumai su senyvo amžiaus ir neįgaliais 

žmonėmis (6755,00 Eur); Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo 

programa (14787,55 Eur), Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji pirminiai kursai 

(10616,45 Eur). Dėstytojai vis aktyviau  dalyvauja vykdant suaugusiųjų mokymo ir švietimo 

programas. 2016 m. 94 dėstytojai, 35,87 proc. visų kolegijoje dirbančių lektorių (be Rietavo studijų 

centro), dalyvavo šioje veikloje. Lyginant su 2015 m. įsitraukimas į suaugusiųjų mokymą ir 

švietimo program vykdymą išaugo net 10,37 proc. 

Nuolat gaunamas grįžtamasis ryšys iš mokymo programų klausytojų, leidžia vertinti 

mokymų kokybę ir užtikrinti jų efektyvumą. 2016 m. klausytojai vertino lektorių darbą, 

seminarų/kursų turinį, mokymo kursų organizavimą. Bendras vertinimo vidurkis – 4,6 (iš 5 galimų). 

2016 m. suintensyvėjo Kolegijos konsultacinė veikla. Lyginant su 2015 m. konsultacijų 

skaičius išaugo 39,5 proc. Taip pat stebimas ir konsultavimo paslaugų sutarčių skaičiaus didėjimas: 

nuo 2 sutarčių 2015 m. iki  50  - 2016 m.  Iš konsultavimo veiklos pastaraisiais metais gauta - 

5866,00 Eur pajamų, t y. net 50 proc. suteiktų konsultacijų buvo apmokamos.  Į konsultacinę veiklą 

įsitraukusių dėstytojų procentas nuo visų dėstytojų skaičiaus sudaro 25,95 proc.  

MPC kartu su Taikomosios mokslinės veikols centru (toliau – TMVC) atliko tyrimą 

„Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi poreikis“. Tyrimo rezultatai tikslingai naudojami formuojant ir 

pildant MPC duomenų bazes, vertinant teikiamų paslaugų įkainius. 

Dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose, renginiuose bei projektuose sėkmingai 

formuoja Kolegijos, kaip kokybiškas paslaugas teikiančio bei patikimo tiekėjo įvaizdį ne tik mieste, 

bet ir respublikoje. 2016 m Kolegija dalyvavo šiose projektuose, konkursuose ir renginiuose:  

1) LR ŠMM neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 

finansavimo konkursas. Parengta 64 akad. val. „Darbuotojo, atliekančio pavojingus darbus 
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statybvietėje, mokymo  programa“, kuri gavo finansavimą (3750,00 Eur) ir buvo sėkmingai 

įgyvendinta, apmokant 25 Kolegijos socialinio partnerio UAB „Hidorstatyba“ darbuotojus;  

2) Nacionalinės mokėjimų agentūros prie ŽŪM viešųjų pirkimų konkursui parengta nauja 

„Darbo su „Sistela“ mokymų programa (patvirtinta Valstybės tarnybos departamento 2016-08-29 

įsakymo Nr. 27MP-36). Programa buvo įgyvendinta, pasirašyta 2412,4 Eur vertės sutartis, 

apmokyti 8 agentūros darbuotojai iš visos Lietuvos;  

3) Įgyvendintos dvi 2015 m. pasirašytos viešųjų pirkimų konkursų sutartys su Klaipėdos 

rajono savivaldybės administracija (Nr. AS-822ir Nr. AS-823), kur buvo vykdomi užsiėmimai-

seminarai jaunuoliams „Savęs pažinimas per asmeninius ir grupės iššūkius“ bei „Skaitmeninės 

dirbtuvės;  

4) Kolegija tapo konsorciumo narys Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Erazmus + 

projekte „Andragogų meistriškumo tobulinimas-suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti“ (Nr. 2016-

LT01-KA104-022902);  

5) Kolegijos veikla pristatyta Klaipėdos miesto bendruomenei neformaliojo suaugusiųjų 

mokymo savaitės „Mokymosi spalvos“ renginiuose. 

Įgyvendinant Kolegijos suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultacinės veiklos 

paslaugų pardavimų politiką, ypatingas dėmesys skirtas internetinės rinkodaros priemonėms. Tam 

panaudotas tinklaveikos modelis, apjungiantis MPC interneto pusląpį, 3 internetinio socialinio 

tinklo Facebook paskyras ir elektroninių paštų duomenų bazę.  2016 m. sukurtos trys duomenų 

bazės: fizinių asmenų (klausytojų) duomenų bazė, juridinių asmenų (klientų) duomenų bazė ir 

kontaktų duomenų bazė. Šiose bazėse kaupiami duomenys pritaikant rinkos segmentavimo 

principus: veiklos sritis, paslaugos pardavimo laiką, išklausytų mokymų pobūdį, teritorinį 

pasiskirstymą. Visos šios priemonės užtikrina grįžtamąjį ryšį, leidžia stebėti rinkos poreikius, 

valdyti klientų duomenis bei sudaryti prielaidas inicijuoti naujų programų kūrimą.  
 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

Didelis, nutraukusių studijų sutartis, studentų skaičius Fizinių ir Tecnologijos mokslų srityse.  

- tobulinti adaptacinės programos turinį ir formas;  

- didinti konsultacinių valandų skaičių atsižvelgiant į studentų poreikius. 

Nerentabilios Socialinių mokslų srities studijų programos. 

- didinti studijų programų rentabilumą. 

Nepakankamas tarptautiškumo plėtros tempas. 

- parengti studijų programų, planuojamų vykdyti užsienio (angų ir rusų) kalbomis, aprašus ir 

metodinę medžiagą;  

- didinti studentų ir dėstytojų judumą. 

Nepakankamai išnaudotos nuotolinio mokymo galimybės studijose ir suaugusiųjų mokyme ir 

švietime.  

- parengti suaugusiųjų mokymo ir švietimo  nuotolinių studijų programas ir metodines priemones; 

- tobulinti dėstytojų virtualaus komunikavimo kompetencijas. 
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3. TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA 

 

2016-2018 metų SVP antrosios programos „Taikomosios mokslinės veiklos plėtojimas“ 

tikslas - plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir 

ūkio subjektus – kuris įgalinanti skirti finansavimą ir atsakomybių pasiskirstymą šios veiklos 

plėtotei. Kolegijos strateginiuose bei metiniuose planuose išskirti taikomosios mokslinės veiklos 

prioritetai, padedantys užtikrinti šios veiklos efektyvumą, geriausiai panaudojant išteklius bei 

generuojant pajamas. Vienas iš uždavinių šiam tikslui įgyvendinti - užtikrinti konkurencingos 

taikomosios mokslinės veiklos plėtrą ir kokybę. Uždaviniui įgyvendinti buvo numatytos priemonės: 

didinti taikomosios mokslinės veiklos komercinimo apimtis; plėtoti kokybišką taikomąją mokslinę 

veiklą akademiniuose padaliniuose.  

KVK vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai orientuoti į apibrėžtas taikomųjų mokslinių 

tyrimų sritis ir kryptis (Patvirtinta Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V1-033): Darnios aplinkos vystymas, Sveikatos ir gyvenimo kokybė, Verslo procesų ir 

organizacijų valdymas, Įtrauki ir kūrybinga visuomenė, Kolegijos valdymas ir vidinė kokybė, pagal 

kurias suburiami tyrėjai šiai veiklai vykdyti. Kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų sritys, kryptys ir 

šakos (tematikos) formuojamos atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinius mokslo prioritetus, šalies ir 

Kolegijos poreikius, įvertinus naujausias mokslo tendencijas, darnios ūkio plėtros strategines 

nuostatas, mokslinių paslaugų poreikius privačiam ir viešajam sektoriams, tarptautinio mokslinio 

bendradarbiavimo programas, studijų poreikius ir Kolegijos mokslininkų kompetenciją.Taikomųjų 

mokslinių tyrimų planavimą ir vykdymą koordinuoja Taikomosios mokslinės veiklos centras. 

Siekiant plėtoti taikomąją mokslinę veiklą finansiniai resursai skirstomi tikslingai tų laboratorijų 

vystymui, kurios padėtų komercializuoti vykdomą taikomąją mokslinę veiklą. Siekiant paskatinti 

tyrėjus glaudžiau bendradarbiauti su socialiniais partneriais plėtojant taikomąją mokslinę veiklą ir 

įgyvendinant savo idėjas, skatinama dalyvauti KVK organizuojamuose ir kituose konkursuose. 

2016 metais KVK organizuotas pirmasis taikomosios mokslinės veiklos idėjų konkursas „Darni 

aplinka – sveika visuomenė“. 

Mokslinis potencialas. Kolegijoje 2016 m. dirbo 284 dėstytojai (16 lentelė), iš jų 37 

daktaro laipsnį turintys dėstytojai. Dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, užimtų etatų ir bendro 

dėstytojų užimtų etatų santykis (P-01-01-01-01-07) – 10,9 proc. Tyrėjai (dėstytojai, socialiniai 

partneriai, studentai) suburiami pagal Kolegijos numatytas taikomųjų mokslinių tyrimų kryptis ir 

vykdoma taikomoji mokslinė veikla.  

 Taikomoji mokslinė veikla. 2016 m. buvo vertinama vadovaujantis šiais kriterijais: 

komercinių taikomųjų tyrimų dalis nuo bendro taikomųjų tyrimų skaičiaus (proc.); pajamos iš 

taikomosios mokslinės veiklos (tūkst.Eur); dėstytojų mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų 

bazėse santykis su bendru dėstytojų publikacijų skaičiumi (proc.) (21-23 lentelės).  

 

21 lentelė. Taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas 
Komercinių 

taikomųjų tyrimų 

dalis nuo bendro 

taikomųjų tyrimų 

skaičiaus, proc. 

R-01-02-01-01 

Taikomųjų mokslinių 

tyrimų skaičius 

(vykdomi ir baigti 

kalendoriniais 

metais), vnt. 

(E-01-02) 

Taikomųjų 

mokslinių tyrimų, 

atliekamų kartu su 

užsienio partneriais 

skaičius, vnt. 

Užsakomosios 

taikomosios mokslinės 

veiklos atlikimo 

sutarčių  ir užsakymų 

skaičius, vnt. 

Pajamos iš 

taikomosios 

mokslinės veiklos, 

eur 

P-01-02-01-01-02 

11,59 69 4 17 12315,81 
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2016 m. iš viso buvo atlikti 69 taikomieji moksliniai tyrimai. Atlikta 17 užsakomųjų 

taikomųjų tyrimų (aštuoni jų komercializuoti), du iš jų vykdyti Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos užsakymu, vienas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos.  

Iš taikomosios mokslinės veiklos gautos pajamos, nors ir nepasiekė strateginiame veiklos 

plane numatyto rodiklio (14 000 Eur), tačiau jos padidėjo lyginant su 2015 m. ir sudarė 12 315,81 

Eur (22 lentelė). 

22 lentelė. Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos 2015 m.  ir 2016 m. 

Pavadinimas 2015 m., Eur 2016 m., Eur 

Užsakomieji tyrimai 11810,60 12315,81 

Parama skirta konferencijai  174,00 - 

Užsakyti parengiamieji konferencijos darbai 190,00 - 

Iš viso: 12174,60 12315,81 
 

Dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos rezultatai viešinami konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje, įvairiuose mokslo leidiniuose.  
 

23 lentelė. Publikacijos moksliniuose ir kituose leidiniuose 
Dėstytojų mokslinių publikacijų 

tarptautinėse duomenų bazėse santykis 

su bendru dėstytojų publikacijų 

skaičiumi, proc. 

P-01-02-01-01-02 

Mokslo straipsnių 

recenzuojamose moksliniuose 

periodiniose leidiniuose (ISI) 

skaičius, vnt. 

Straipsnių, pateiktų 

tarptautinėse 

duomenų bazėse, 

skaičius (ne ISI), vnt. 

Kitų 

publikacijų 

skaičius, vnt. 

49,38 3 37 41 
 

2016 m. buvo planuota paskelbti 60 Kolegijos dėstytojų publikacijų. Šiais metais pavyko 

parengti daugiau publikacijų nei planuota (81 publikacija) (24 lentelė), ir galima sakyti, jog 

pasiekta, kad ne mažiau 50 proc. publikacijų (23 lentelė) turėtų būti leidiniuose įtrauktuose į 

tarptautines duomenų bazes. Skatinama, kad dėstytojai publikuotų savo straipsnius ISI Web of 

Science ir kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamose leidiniuose, pageidautina, kad tai 

būtų užsienio leidiniai. Skatinimui Kolegija priemokoms už 2016 metų publikacijas apmokėti skyrė 

6549,00 EUR. 

24 lentelė. 2016 m. dėstytojų paskelbtų publikacijų pasiskirstymas pagal fakultetus. 

Kodas Pavadinimas TF SMF SvMF 

P1c 
Straipsnis konferencijos medžiagoje, išleistoje pripažintoje leidykloje ir/ar kitose 

patvirtintose DB 
2 1  

P1e Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje  2 5  

P1f Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje  9  3 

P2b Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje   2 2 

P2c Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje  3   

S1 Straipsnis ISI Web of Science  2 1  

S3 Straipsnis LMT patvirtintose DB  13 4 10 

S4 Straipsnis kitose DB  3 1 3 

S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose   1 1 

S6 Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje 1   

S8 Straipsnis (apžvalginis, įvadinis, informacinis)  2  

T1e Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose  1 3 3 

T2 Konferencijų tezės nerecenzuotuose leidiniuose   3 

Iš viso: 36 20 25 

2015 m. - 52 publikacijos, 2016 m. – 81 publikacijų  81 
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2016 m. išleisti 7 spausdinti leidiniai – 5 knygos ir 2 mokslo darbų/straipsnių rinkiniai; 4 

elektroniniai ištekliai – mokslo darbų rinkiniai Kolegijoje leidžiami du mokslo žurnalai. 2016 m. 

išėjo po vieną abiejų žurnalų leidimą (25 lentelė): 

1. Mokslo darbai „Miestų želdynų formavimas“. Paskutinis numeris 2016 Nr.1 (13). 

2. Mokslo darbai „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika“. 

Paskutinis numeris 2016 Nr.1(13). 
 

25 lentelė. Kolegijos mokslo žurnaluose publikuojamų straipsnių skaičius 2016 m. 

Pavadinimas 
Iš viso 

straipsnių 
KVK dėstytojų 

straipsnių 
Užsienio 

autoriai 
Mokslo darbai „Miestų želdynų formavimas“ (spausdinta ir 

elektroninė versija) 
48 3 23 

Mokslo darbai „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: 

sandūra ir sąveika“ (elektroninė versija) 
5 2 2 

Studijos - verslas - visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos I : 

tarptautinės konferencijos mokslinių straipnsių rinkinys = Studies - 

business - society : present and future insights I (spausdinta versija) 

10 6 4 

 

Kolegijos dėstytojai buvo aktyvūs skaitydami pranešimus konferencijose ir seminaruose 

(167 pranešimai). Siekiant tyrėjų pranešimų sklaidos didėjimo ir kokybės, dėstytojams 

rekomenduojama kuo daugiau pranešimų skaityti užsienyje vysktančiose konferencijose (26 

lentelė).  

26 lentelė. 2016 m. dėstytojų skaityti pranešimai konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 

 

Bendras autorių 

skaičius 

 

Bendras pranešimų 

skaičius 

Dėstytojų pristatytų 

pranešimų užsienyje 

vykusiose konferencijose 

skaičius, vnt. 

Dėstytojų pristatytų 

pranešimų Lietuvoje 

vykusiose konferencijose 

skaičius, vnt. 

147 167 21 146 
 

Kolegijoje buvo suorganizuota 11 konferencijų: 9 dėstytojų ir dvi studentų (27 lentelė). 

Konferencijos buvo organizuojamos kartu su socialiniais partneriais. Konferencijose dalyvavo 1024 

dalyviai. 

27 lentelė. 2015-2016 m. vykusių konferencijų skaičius. 

Pavadinimas 2015 m. 2016 m. 

Tarptautinės konferencijos 4 4 

Respublikinės konferencijos  7 6 

Studentų konferencijos 3 2 

Iš viso: 14 11 
 

 Apibendrinant taikomosios mokslinės veiklos sritį, galime teigti, kad Kolegijos dėstytojai 

atliko daugiau nei planuotą taikomųjų tyrimų, tačiau norėtųsi didesnio tyrėjų apsijungimo į tyrimų 

grupes. Iš taikomosios mokslinės veiklos uždirbta 12315,81 EUR. Tačiau išlieka nepakankamas 

komercinių užsakomųjų tyrimų skaičius. Iš 17 užsakomųjų tyrimų tik už keturis gautas 

apmokėjimas iš išorės, dar keturis finansavo kolegija. Dėstytojai parengė daugiau publikacijų bei 

gerėja jų kokybė. 
 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos  

Nepakankamos pajamos iš komercinių užsakomųjų tyrimų. 

- didinti taikomosios mokslinės veiklos komercinimą; 

- plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais atliekant taikomuosius tyrimus. 

Nepakankama atliktos taikomosios mokslinės veiklos rezultatų sklaida.  

- didinti taikomosios mokslinės veiklos žinių perdavimo tiek viduje, tiek išorėje įvairovę.  
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4. POVEIKIS REGIONUI 

 

KVK veikia Vakarų Lietuvos regione, kuriam priskiriama Klaipėdos apskritis, dalis 

Tauragės bei Telšių apskričių. Kolegijos veikla didžiausią poveikį daro Klaipėdos apskrityje 

(Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto, Neringos, Kretingos rajono, Skuodo rajono 

ir Šilutės rajono savivaldybės) veikiančioms įmonėms, organizacijoms ir bendruomenėms. 

Kolegijos taikomos poveikio šaliai ir Vakarų Lietuvos regionui priemonės, nustatytos 

atsižvelgiant į šalies ir Vakarų Lietuvos regiono ilgalaikius plėtros planus, yra: taikomosios 

mokslinės veiklos rezultatų komunikacija / perteikimas; regiono aprūpinimas aukštos kvalifikacijos 

specialistais, turinčiais reikiamus įgūdžius, gebėjimus ir žinias; socialinio ir kultūrinio klimato 

charakteristikų sukūrimas (28 lentelė).  

28 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos poveikis šaliai ir Vakarų Lietuvos regionui 

Šalies ir 

regiono plėtros 

prioritetai, į 

kuriuos KVK 

orientuoja savo 

veiklą 

Žinių visuomenės plėtra  

- mokymosi visą gyvenimą skatinimas 

- inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinę plėtros skatinimas 

Tvarus ir integralus ekonominis augimas 

- didelės pridėtinės vertės verslo plėtros, integracijos į globalias verslo sistemas skatinimas 

Sumanus valdymas 

- aukštos gyvenimo kokybės ir įsidarbinimo galimybių užtikrinimas 

KVK poveikio 

regiono plėtrai 

priemonės 

1. Taikomosios 

mokslinės veiklos 

rezultatų komunikacija/ 

perteikimas 

2. Regiono aprūpinimas aukštos 

kvalifikacijos specialistais, turinčiais 

reikiamus įgūdžius, gebėjimus ir 

žinias 

3. Socialinio ir 

kultūrinio klimato 

charakteristikų 

sukūrimas 

Kriterijai, 

kuriais 

vertinamas 

poveikio šaliai 

ir regionui 

veiksmingumas 

 

1.1. Užsakomosios 

taikomosios mokslinės 

veiklos atlikimo sutarčių 

skaičius, vnt. 

1.2. Dėstytojų pristatytų 

pranešimų Lietuvoje 

vykusiose 

konferencijose skaičius, 

vnt. 

2.1. Studentų rinkos dalis, lyginant su 

bendru skaičiumi stojančiųjų į 

Vakarų Lietuvos aukštąsias 

mokyklas, proc. 

2.2. Bendras absolventų 

įsidarbinimas po vienerių metų, proc. 

2.3. Baigusiųjų suaugusiųjų mokymo 

ir švietimo programas klausytojų 

skaičius, vnt. 

3.1. Strateginių 

partnerių skaičius. 

3.2. Kolegijos 

bendruomenės narių, 

dalyvavusių 

savanorystės veikloje, 

proc. 

3.3. Kolegijos renginių  

skaičius, vnt. 

 

 

Poveikio šaliai ir regionui priemonės yra kryptingai planuojamos ir numatytos Kolegijos 

SVP, detalizuojamos plano programose nustatytų uždavinių  priemonėmis. Kolegijos strategija 

įgyvendinama Kolegijos VP numatytomis priemonėmis ir Kolegijos padalinių planuose 

suplanuotomis veiklomis, kurių rezultatyvumas sistemingai matuojamas nustatytais kriterijais ir jų 

reikšmėmis.  

2016–2018 m. Kolegijos SVP ir VP suplanuotos poveikio šaliai ir regionui priemonės ir 

veiksmingumo vertinimo kriterijai bei jų reikšmės pateikiamos  29 lentelėje.  
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29 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos poveikio šaliai ir Vakarų Lietuvos regionui 

priemonės ir veiksmingumo kriterijai 

Poveikio priemonės Kriterijai 

Reikšmės 

2014 m. 2015 m. 

2016 m. 

(planuotos/ 

faktinės) 

1. Taikomosios 

mokslinės veiklos 

rezultatų 

komunikacija / 

perteikimas 

1.1. Užsakomosios taikomosios mokslinės 

veiklos atlikimo sutarčių skaičius, vnt. 
26 11 12/17 

1.2. Dėstytojų pristatytų pranešimų Lietuvoje 

vykusiose konferencijose skaičius, vnt. 177 117 120/145 

2. Regiono 

aprūpinimas aukštos 

kvalifikacijos 

specialistais, 

turinčiais reikiamus 

įgūdžius, gebėjimus 

ir žinias 

2.1. Studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 

skaičiumi stojančiųjų į Vakarų Lietuvos 

aukštąsias mokyklas, proc. 
40 41 41/44,5 

2.2. Bendras absolventų įsidarbinimas po 

vienerių metų, proc. 82 80 81/87 

2.3. Baigusiųjų suaugusiųjų mokymo ir 

švietimo programas klausytojų skaičius, vnt. 1120 1255 1350/2289 

3. Socialinio ir 

kultūrinio klimato 

charakteristikų 

sukūrimas 

3.1. Strateginių partnerių skaičius 36 38 40/39 

3.2. Kolegijos bendruomenės narių, 

dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.  18 33,16 34/44,7 

3.3. Kolegijos renginių  skaičius, vnt. 101 107 108/101 
 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu KVK numatytų poveikio regionui priemonių įgyvendinimo analizė 

atskleidė, kad KVK rezultatyviai įgyvendino nustatytus tikslus planuotomis priemonėmis.  

2016 m. KVK padidino Taikomosios mokslinės veiklos rezultatų perteikimo apimtis 

įgyvendindama 17 užsakomosios taikomosios mokslinės veiklos atlikimo sutarčių. Taikomosios 

mokslinės veiklos rezultatų komunikaciją Kolegijos dėstytojai vykdė pristatant 146 pranešimus 

Lietuvoje ir 21 pranešimą užsienyje vykusiose konferencijose.  

KVK aprūpina regioną aukštos kvalifikacijos specialistais, turinčiais reikiamus įgūdžius, 

gebėjimus ir žinias. Kolegijos užimama rinkos dalis lyginant ataskaitiniais metais  įstojusių studentų 

skaičių į pirmosios pakopos studijas Vakarų Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose išaugo iki 

44,5 proc., o bendras absolventų įsidarbinimas po vienerių metų siekia 81 proc. Baigusiųjų 

suaugusiųjų mokymo ir švietimo programas klausytojų skaičius išaugo iki 2289.  

2016 m. KVK išplėtė konsultacinės veiklos sritis, pav., Rizikos veiksnių analizės ir svarbių 

valdymo taškų (RVASVT) sistemos atnaujinimo klausimais konsultacinės paslaugos suteiktos UAB 

"Taurys", Kretingos r.; konsultacijos transporto įmonių veiklos organizavimo klausimais, suteiktos 

UAB "Vakarų velka"; ekskursijos maršruto parengimo klausimais konsultuotas Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras ir pan.  Konsultaciniai seminarai pravesti Trečiojo amžiaus 

universitetų senjorams Šilalės švietimo pagalbos, Neringos socialinių paslaugų centruose. 

KVK yra aktyvi kuriant regiono socialinio ir kultūrinio klimatą. 2016 m. Kolegija  

organizavo ir buvo partneriu organizuojant 101 kultūrinį renginį, įtraukiantį miesto bei regiono 

bendruomenes. 44,7 proc. Kolegijos bendruomenės narių dalyvo  įvairiose socialinėse iniciatyvose.  

2016 m. Kolegija pasirašė 77 naujas bendradarbiavimo sutartis ir  apskaitė 354 galiojančias 

bendradarbiavimo sutartis. Kolegijos strateginių  partnerių skaičius  padidėjo  iki 39 strateginių 

partnerių. Bendradarbiavimo su strateginiais partneriais tikslai buvo orientuoti į taikomosios 

mokslinės veiklos rezultatų komunikaciją bei perteikimą, studijų programų, suaugusiųjų mokymo ir 

švietimo paslaugų kokybės gerinimą, konsultacinę veiklą.  
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Klaipėdos valstybinė kolegija poveikį šalies ir Europos mastu daro būdama nare 

visuomeninėse, profesinėse ir kt. organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, pvz.: Europos aukštojo 

mokslo institucijų asociacijoje EURASHE, Tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų asociacija 

(SPACE), Europos taikomųjų mokslų universitetų asociacija (UASNET), Lietuvos mokslinių 

bibliotekų asociacijoje, Klaipėdos prekybos ir amatų rūmų, kurie vienija Klaipėdos ir Tauragės 

regiono didžiausias įmones bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovus, etc. (7 priedas). 

 

4.1. Taikomosios mokslinės veiklos rezultatų komunikacija/ perteikimas 

 

Kolegijoje taikomoji mokslinė veikla vykdoma penkiose srityse, 17 krypčių, kurių 

prioritetiškumą diktuoja rinkos poreikis, pavyzdžiui: Maisto sauga ir kokybė, Darnus transportas, 

Inovatyvios technologijos, Žmonių burnos sveikata ir gyvenimo kokybė, Sveikata ir socialinė 

gerovė. Dėstytojai vykdo taikomąją mokslinę veiklą, kurios rezultatus naudoja studijų procese 

atnaujindami studijų programas ir vykdydami užsakomuosius tyrimus (17 tyrimų): Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos užsakymu įvykdyti tyrimai „Klaipėdos miesto suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimas ir veiksmų plano projekto parengimas“ 

bei „Eismo optimizavimo H.Manto g. ruože nuo Biržos tilto iki J.Janonio g. galimybių studija“; 

Klaipėdos rajono savivalvdybės administracijai užsakius atliktas tyrimas „Klaipėdos rajono 

gyventojų požiūris į korupciją, kovos su korupcija priemones ir būdus“ bei kiti. Taikomosios 

mokslinės veiklos pajamos - 12315,81 EUR. 

Taikomosios mokslinės veiklos rezultatai skelbiami užsienyje bei Lietuvoje vykstančiose 

konferencijose (167 pranešimai), Kolegijos organizuojamose konferencijose (11 konferencijų). 

Rezultatai publikuojami įvairiuose mokslo leidiniuose – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į 

tarptautines duomenų bazes, konferencijų leidiniuose, mokslo populiarinimo leidiniuose. Kolegijoje 

vykdoma taikomoji mokslinė veikla pristatoma visuomenei ir mokslo populiarinimo renginių metu: 

„Tyrėjų naktis“, mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“. Įgyvendintas taikomosios mokslinės veiklos 

idėjų konkursas „Darni aplinka – sveika visuomenė“, rezultatai  pristatyti ir viešinami renginių 

metu. 

4.2. Regiono aprūpinimas aukštos kvalifikacijos specialistais 

 

Remiantis LAMA BPO (2016) pateiktais duomenimis, KVK rinkos dalis, lyginant 

ataskaitiniais metais įstojusių studentų skaičių į pirmosios pakopos studijas Vakarų Lietuvos 

regiono aukštosiose mokyklose, sudarė 44,5 proc. (19 paveikslas). Lyginant 2014 m., 2015 m. ir 

2016 m. duomenis, pastebima užimamos rinkos dalies didėjimo tendencija:  2014 m. - 40 proc., 

2015 m. - 41 proc., 2016 m. - 44,5 proc.  Per pastaruosius tris metus Kolegija išlaikė ir reikšmingai 

sustiprino  aukštojo mokslo rinkos lyderio pozicijas Vakarų Lietuvos regione.  
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19 pav. Kolegijos rinkos dalis lyginant ataskaitiniais metais  įstojusių studentų skaičių į pirmosios 

pakopos studijas Vakarų Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose 
 

Kolegijoje įgyvendinamos studijų programos yra orientuotos į praktinių įgūdžių įgijimą, 

regiono darbo rinkos poreikių tenkinimą. 20 paveiksle pateikiama informacija apie Kolegijoje 

įgyvendinamų studijų programų atitiktį Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio subjektų veiklos 

struktūrai. 

 

Veiklos rūšis Veikiančių ūkio subjektų 

skaičius 

KVK studijų programos 

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė          232                        MT; G; TLT; MCH; EA; F; LV; 

BA;VV 

Kasyba ir karjerų eksplotavimas   20 MCH; EA; BA; F; VV 

Elektros, dujų, garo teikimas ir oro kondecionavimas      104 EA; MCH; BA; F; VV; A; S; I 

Vandens teikimas, nuotekų valymas, atliekų 

tvarkymas ir regeneravimas 

   50 EA; MCH; BA; F; VV; A; G; I 

Informacija ir ryšiai       157 I; EA; BA; F; VV; A; G 

Finansinė ir draudimo veikla     65 F; BA; VV; I 

Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis 

draudimas 

   39 A; BA; F; VV; I 

Apdirbamoji gamyba                              936 MT; EA; MCH; LV; TLT; A; BA; 

F; VV 

Statyba                                965 S; G; EA; A; BA; F; VV; I 

Prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas 

                                                                 2375 VV; ATE; A; BA; F; I 

Transportas ir saugojimas                                   1264 TLT; LV; ATE; A; BA; F; VV; I 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas                    523 MT; TA; A; BA; F; VV; I 

Nekilnojamojo turto operacijos                      580 A; F; BA; VV; I 

Profesine, moksline ir techninė veikla                           826 Visos programos 

Administracinė ir aptarnavimo veikla              398 A; TA; BA; F; VV 

Švietimas              382 IKUP 

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas             320 SL; BH; OP; GT; KT; SD; D; SV 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla          268 TA; KVV; TLT; SPV 

Kita aptarnavimo veikla                                   1025 Visos programos 
 

Studijų programų sutrumpinimai: MT - Maisto technologijos; G - Geodezija; TLT - Transporto logistikos 

technologijos; MCH - Mechanikos inžinerija; EA - Elektros ir automatikos inžinerija; ATE - Automobilių techninis 

eksploatavimas; KD - Kraštovaizdžio dizainas; S - Statyba; I - Informatika; BA - Buhalterinė apskaita; F - Finansai; 

LV - Logistikos vadyba; SPV – Sporto ir pramogų vadyba; KVV – Kultūrinės veiklos vadyba; VV - Verslo vadyba; A - 

Įstaigų ir įmonių administravimas; TA - Turizmo administravimas; IKUP - Ikimokyklinio ugdymo pedagogika; SD - 

Socialinis darbas; BH - Burnos higiena; OP - Odontologinė priežiūra; SL - Bendrosios praktikos slauga; GT - Grožio 

terapija; KT - Kineziterapija; D - Dietetika; SV – Sveikatingumo paslaugų vadyba. 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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20 pav. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje įgyvendinamų studijų programų atitiktis 

Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio subjektų veiklos struktūrai 
 

 

KVK vykdydama kokybiškas (83 proc. vykdomų studijų programų yra akredituotos 

maksimaliam laikotarpiui) ir darbo rinkoje paklausias studijų programas prisideda prie bendrosios 

pridėtinės vertės kūrimo pramonės, prekybos, viešbučių ir restoranų, transporto, sandėliavimo ir 

ryšių, statybos, sveikatos priežiūros ekonominės veiklos sektoriuose, kurie sukuria 72 proc. regiono 

BVP (Statistikos departamentas prie LRV, 2014).  

Kolegijos kuriamos kvalifikacijų pasiūlos atitiktį Vakarų Lietuvos daro rinkos poreikiams 

įrodo faktas, kad 88 proc. KVK absolventų lieka gyventi Vakarų Lietuvos regione, o iš jų 75 proc. 

įsidarbina regione (Švietimas ir mokslas Klaipėdos regione. MOSTA, 2016).  

Darbdavių atstovų nuomonės apie KVK rengiamų specialistų kompetencijų atitiktį darbo 

rinkos poreikiams tyrimo, atlikto  2016 m., rezultatai atskleidė, kad  84 proc. apklaustų regiono 

darbdavių KVK absolventų pasirengimą darbui vertino labai gerai.   

 

4.3. Socialinio ir kultūrinio klimato charakteristikų sukūrimas 

 

Įgyvendinant KVK strategijoje nustatytus veiklos prioritetus: puoselėti krašto kultūrą ir 

ugdyti atsakingus visuomenės narius, aktyviai dalyvaujant Klaipėdos krašto visuomeniniame 

gyvenime bei organizuojant įvairius renginius, 2016 m. Kolegija organizavo / buvo partneriu 

organizuojant 101 kultūrinius renginius, įtraukiančius miesto bei regiono bendruomenes (8 priedas). 

Pavyzdžiui, kasmet organizuojamas renginys „Prie laisvės laužo“, skirtas Lietuvos laisvės gynėjų 

dienai paminėti – skatina jaunosios kartos patriotizmą; kasmetinis labdaros renginys „Kalėdose Visi 

Kartu“ suburia Kolegijos ir regiono bendruomenes dalintis gerumu. 

KVK ugdydama visuomenės atsakomybę už gamtos ir kitų išteklių tausojimą, skatina 

saugų ir atsakingą vartojimą organizacijos, padalinių (fakultetų / katedrų), studijų programų 

lygmenyse bei vykdo aktyvią veiklą už institucijos ribų. KVK kartu su miesto bendruomene kasmet 

organizuoja aplinkos tvarkymo akcijas, kurių metu yra tvarkoma KVK ir miesto teritorijos. 

Studentai ir darbuotojai kasmet prisideda prie savivaldybės rengiamos Klaipėdos jūros pakrantės 

valymo akcijos.  

Kolegija, būdama atvira visuomenei, užtikrina bibliotekos, sporto infrastruktūros, meno ir 

kultūros vietų prieinamumą regiono bendruomenei. KVK erdvėse organizuojami įvairūs mokslo, 

kultūros, sporto ir sveikatingumo renginiai, įtraukiantys regiono bendruomenę. Pavyzdžiui, KVK 

bibliotekoje nuolat rengiamos teminės knygų, meno darbų parodos, įvairūs renginiai.  

Kolegija 2016 m. organizavo ir dalyvio teisėmis dalyvavo 27 sporto ir sveikatingumo 

renginiuose (9 priedas), pavyzdžiui, Lietuvos Kolegijų studentų sporto žaidynių finalinėse 

lengvosios atletikos, krepšinio, tinklinio, stalo teniso, svarsčių kilnojimo, estafetės bėgimo 

varžybose. Be to, siekiant viešinti Kolegiją bei supažindinti visuomenę su uostamiesčiu, buvo 

pravestos nemokamos ekskursijos dviračiais „Klaipėda – sveikas miestas“ ir suorganizuotos XIII 

mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2016“ orientavimosi varžybos „Pažinkime senamiestį kitaip“. 

KVK vykdo veiklą, orientuotą į socialinės atskirties grupes. Viena iš KVK mokslo 

krypčių – sveikatos ir socialinės gerovės tyrimai. Remiantis šios krypties tyrimo rezultatais 

parengtos rekomendacijos, padedančios kurti socialinę gerovę specialiųjų poreikių ir negalę 

turintiems asmenims. KVK,  bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, šioje kryptyje vykdo 

veiklas, orientuotas į asmenų su negalia segregacijos bendruomenėje mažinimą, socialinių ir 
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savarankiškų gyvenimo įgūdžių formavimą ir / ar palaikymą. Pavyzdžiui, 2016 m. vykdomo 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekte KVK dėstytojai vedė šokio 

ir meno (tapyba ant šilko) terapijos užsiėmimus vaikams su Dauno sindromu; savipagalbos 

užsiėmimus Azheimeriu sergančiųjų artimiesiems. Kolegijos ir socialinių partnerių vykdyto 

projekto „Aš esu čia“ veiklose KVK dėstytojai įvairiomis ir netikėtomis formomis užmezgė ir 

plėtojo dialogą su bendruomene (fotografijų ciklais, kuriuose vaizduojami pažeidžiamų grupių 

nariai ir artimieji artimiausioje jų socialinėje aplinkoje; stilizuotų tekstų pristatymais, kurie buvo 

sudėlioti iš artimųjų, auginančių / prižiūrinčių asmenis su proto / psichikos negalia, interviu ir 

specialistų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, interviu), vykdė pažeidžiamų grupių (artimųjų / 

tėvų) psichologinį konsultavimą grupėje ir individualiai. 

Kolegijos dėstytojai teikia specialiąsias paslaugas (konsultacijas) įvairioms išorės socialinės 

atskirties grupėms, pvz.: ilgalaikių bedarbių, patiriančių socialinę atskirtį, konsultavimas dėl 

įsidarbinimo galimybių BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre; socialinės rizikos šeimų 

konsultavimas dėl psichosocialinių problemų sprendimo BĮ Pagėgių socialinių paslaugų centre.  

KVK bendruomenės nariai prisideda prie socialinės atskirties grupių padėties gerinimo, 

visuomenės pakantumo didinimo, siekdami kurti gerovės visuomenę. Pavyzdžiui, KVK 

bendruomenė organizuoja  ir dalyvauja  įvairiose socialinėse iniciatyvose, kraujo donorystės, 

,,Maisto banko“, ,,Maistas ant ratų“, ,,Vilties bėgimas“, „Vilties miestas“, „Judėk pirmyn su 

viltimi“, Maltos ordino paramos akcijose, savanoriauja vasaros stovyklose, kurios skirtos asmenims 

turintiems fizinę ar protinę negalią. 

Lyginant su 2014 m. Kolegijos administracijos darbuotojų ir dėstytojų dalyvavimo 

savanorystės veiklose aktyvumas žymiai išaugo: 2013 – 4,8 proc., 2014 m. – 18 proc., 2015 m. – 

33,16 proc. o 2016 m. – 44,7 (30 lentelė). 

 

30 lentelė. Dėstytojų, 2016 m. dalyvavusių savanorystės veikloje, proc.  

Socialinių mokslų 

fakultetas 

Sveikatos mokslų 

fakultetas 

Technologijų 

fakultetas 

Rietavo studijų 

centras 
Iš viso 

38,9 52,9 5,7 - 44,7 
 

 

Savanoriškoje veikloje dalyvauja ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Jie inicijuoja, 

organizuoja ir dalyvauja socialinėse akcijose, teikia pagalbą įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, 

„Vilties bėgimas“, varžybose „Gintarinė jūrmylė“ ir kt. Įgyvendinant projektą „Kalėdose visi kartu“ 

studentai organizavo renginius Šv. Pranciskaus onkologijos centre, vedė ekskuriją po Klaipėdos 

senamiestį Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtiniams. Taip pat studentai dalyvauja 

neatlygintinos kraujo donorystės akcijose, vykdo savanorišką veiklą gyvūnų globos organizacijose, 

yra savanoriai Lietuvos kariuomenėje. 2016 m. savanorystės veikloje dalyvavo 9,34 proc. studentų. 

Kolegija 2016 m. sustiprino Alumni veiklą. Kolegijos Alumni klube buvo sukurtas verslo 

komitetas, kuris suorganizavo tris renginius: absolventų kontaktų vakaras, alumni narių sąskrydis ir 

KVK administracijos ir Alumni atstovų apskritojo stalo susitikimas. 2016 m. į Alumni gretas 

įsiliejo 68 nauji nariai,  bendrai klubas vienija 217 narius. 

 

4.4. Projektinė veikla 

 

Kolegija aktyviai dalyvauja įsisavinant įvairių tarptautinių fondų ir kitų programų lėšas bei 

plečia projektų partnerių tinklą. Dauguma projektų, kuriuose 2016 m. dalyvavo Kolegija -  yra 

inicijuoti pačios institucijos.  



Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos 2016 metais ataskaita 

38 
 

2016 m. Kolegija  vykdė devynis tarptautinius ir septynis nacionalinius projektus (31 

lentelė). Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 71.800,00 Eur finansavimo iš Europos Sąjungos 

(toliau - ES) fondų, programų bei kitų bendrojo finansavimo lėšų. 
 

31 lentelė. 2016 m. vykdyti projektai 

Eil.     

Nr. 

Vykdyti tarptautiniai projektai, 

vnt. 

Vykdyti nacionalinia projektai, 

vnt.  

Gautas finansavimas 2016 m., 

EUR 

1. 9 7 71.8000 
 

Du  iš devynių vykdomų tarptautinių projektų buvo pradėti ir baigti 2016 metais. Vieno 

tarptautinio projekto pareiškėjas yra Klaipėdos valstybinė kolegija, o kituose aštuoniuose 

projektuose  Kolegija dalyvavo (-auja) partnerio teisėmis.  

Keturi iš vykdytų nacionalinių projektų buvo pradėti ir baigti per 2016 metus. Trijų 

vykdytų projektų pareiškėja buvo Kolegija, o kituose keturiuose dalyvavo partnerio teisėmis.  

2016 metais buvo teiktos 22  naujos paraiškos: 14 tarptautinių projektų, 8 paraiškos 

finansavimui gauti iš nacionalinių programų. Finansavimas gautas keturioms paraiškoms. Penkių 

paraiškų galutinis vertinimas per ataskaitinį laikotarpį dar nebuvo įvykęs. 

Pagal prašomo finansavimo pobūdį dominuoja Europos komisijos projektai (Erasmus+). 

Kolegija kaip partneris dalyvavo rengiant paraišką Horizon 2020 finansavimui gauti, taip pat buvo 

aktyvus partneris rengiant projekto paraišką pagal Baltijos jūros bendradarbiavimo abipus sienos 

2014-2020 metų programos pirmąjį kvietimą, teiktos paraiškos finansavimui gauti iš Latvijos – 

Lietuvs bendradarbiavimo apibus sienos programos, Nordplus programos. Likusios paraiškos 

teiktos vietinių iniciatyvų įgyvendinimui pagal savivaldybės specialiąsias programas.  

Dalyvaujant nacionaliniuose projektuose, KVK orientuojasi į regiono poreikius 

atitinkančius projektus: „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektas“; „Studijų prieinamumo didinimas“; Klaipėdos m. savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos projektuose „Judumo skatinimo programa Klaipėdos miesto 

senjorams: ėjimo galia“ ir „Piktnaudžiavimo alkoholiu kompleksinės prevencijos programa 

Klaipėdos miesto jaunimui“ ir kt.  

Apibendrinant poveikio Vakarų Lietuvos regiono raidai sritį, galime teigti, kad Kolegija 

vykdo veiklą, atitinkančią regiono vystymosi prioritetus ir orientuotą į Vakarų Lietuvos socialinių 

dalininkų poreikių tenkinimą. 2016 m. sėkmingai įgyvendino numatytas poveikio regionui 

priemones. 
 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

Nepakankamos eksperimentinės plėtros rezultatų ir jų perdavimo / komunikacijos apimtys: 

- rengti patrauklius komercinius taikomosios mokslinės veiklos pasiūlymus atliepiant socialinių 

dalininkų poreikius. 

 

5. IFRASTRUKTŪRA IR FINANSAI 

5.1. Infrastruktūra 

 

Klaipėdos valstybinė kolegija disponuoja 42.412 kv./m. plotu. Kolegijoje veikia trys 

fakultetai išsidėstę septyniuose pastatuose. Studentų apgyvendinimo paslaugos teikiamos keturiuose 

bendrabučiuose. 

Svarbiausi 2016 m. infrastruktūros pokyčiai:  

 Turto bankui perduoti trys planuoti pastatai; 
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 Parengtas naujas investicinis projektas skirtas studijų koncentravimui Klaipėdos miesto 

centre; 

 Sumažintas aptarnaujančio personalo skaičius 13 etatų. 

Statybos remonto darbai. 2016 m. Kolegija organizavo einamuosius remonto darbus, 

kuriuos vykdė iš uždirbtų pajamų arba biudžetinių lėšų (32 lentelė).  
 

32 lentelė. Investuotų lėšų į pastatų remontą ir rekonstrukciją pasiskirstymas 2016 m. 

 

2016 m. Kolegijos pastatuose atlikti šie remonto darbai:  

 Taikos pr. 16, Klaipėda – visame pastate įrengta vaizdo stebėjimo sistema. 

 Jaunystės g. 1, Klaipėda – atnaujintas paradinis įėjimas, atnaujintos bendro naudojimo 

patalpos ir įrengta dalinė gaisro aptikimo ir apsaugos signalizacijos. 

 Bijūnų g. 10, Klaipėda – įrengtos 2 laboratorijos.  

 Bijūnų g. 10, Klaipėda – įrengta gaisro aptikimo ir apsaugos signalizacija. 

 Jaunystės g. 2a, Klaipėda – įrengta archyvo patalpa. 

 Gulbių g. 8 įrengta praėjimo kontrolės sistema. 

 Gulbių g. 8 įrengtos kineziterapijos auditorijos. 

Pastatų komunalinių paslaugų sąnaudos. 2016 m. bendras komunalinių paslaugų išlaidų 

lygis liko nepakitęs lyginant su 2015 m. (21 paveikslas). 

21 pav. Pagrindinių Kolegijos pastatų komunalinių paslaugų sąnaudos 2011-2016 m., Eur. 
 

Komunalinių paslaugų sąnaudos išlieka stabilios jau antrus metus iš eilės. Išlaidos už 

šildymą ir 2016 m. išlieka pagrindiniu komunalinių sąnaudų šaltiniu. Didžiausias šilumos energijos 

suvartojimo kiekis - Bijūnų g. 10, Jaunystės g. 1 pastatuose.  

Bendrabučiai. 2016 m. Klaipėdos valstybinės kolegija eksploatavo 4 bendrabučių pastatus. 

Šiuo metu bendrabučiuose yra 1106 projektinės vietos. Vidutinis metinis bendrabučių užimtumas 

2016 m. siekia 75,13 proc., tai  5,05 proc. mažiau nei 2015 m. Galima daryti prielaidą, kad pokyčiui 

didžiausią įtaką turėjo studentų skaičiaus mažėjimas bendrabučiuose, bei studijuojančiųjų skaičius 

mažėjimas. 2016 m. apgyvendinimo pajamos sudarė 533150,93 Eur, panašiai kaip 2015 m. (22 

paveikslas). Pajamos gautos iš svečių apgyvendinimo 2016 m. sudarė 15.938,2 Eur, lyginant su 

2015 m. padidėjo 8,34 proc. 

 2015m. finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur 

ES finansavimas 
Biudžeto 

asignavimai 
Uždirbtos pajamos Iš viso 

Pastatų remontas ir 

rekonstrukcija 
- 108,3 103,6 211,9 



Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos 2016 metais ataskaita 

40 
 

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

370.529,10  451.433,18
519.432,56 531.998,15 533.150,93

22 pav. Pajamos iš studentų ir svečių apgyvendinimo 2012-2016 m., Eur 
 

Pajamos gautos iš svečių apgyvendinimo 2016 m. sudarė 15.938 Eur, lyginant su 2015 m. 

jos padidėjo 7,5 proc.  Pajamos iš studentų apgyvendinimo 2013 ir 2014 m. ženkliai didėjo, o 2015 

m. išliko stabilios.  

Patalpų nuoma. Per 2016 m. buvo sudarytos/atnaujintos trys ilgalaikio turto nuomos 

sutartys, kurių bendra mėnesio vertė - 4802,41 Eur. Be ilgalaikės nuomos aktyviai vykdyta 

trumpalaikė patalpų nuoma, kurių bendra vertė 2892,36 Eur per 2016 m. (23 paveikslas). 

23 pav. Priskaičiuotos pajamos iš ilgalaikės patalpų nuomos 2013-2016 m., Eur 
 

2016 m. priskaičiuotos pajamos iš ilgalaikio turto nuomos padidėjo ir siekė 34,31 proc. Be 

ilgalaikės nuomos aktyviai vykdyta trumpalaikė patalpų nuoma, kurių bendra vertė 2892 Eur per 

2016 metus. Buvo sudaryta daugiau sporto salės nuomos sutarčių, nei 2015 m., tačiau daugelis jų 

buvo trumpesniam laikotarpiui. 2016 m. pajamos iš sporto salių nuomos padidėjo ir siekė 23.275 

Eur.  

Bendros pajamos iš nuomos veiklos didėjo ir lyginant su 2015 metais išaugo 26,42 proc.  
 

5.2. Finansai 

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos lėšų šaltiniai yra šie: 

1. Pagrindinės veiklos pajamos: 

1.1.  Finansavimo pajamos: 

1.1.1. Valstybės biudžeto asignavimai (VB); 

1.1.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama (ES); 

1.1.3. Tarptautinių projektų vykdymo lėšos (TO); 

1.1.4. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); 

1.1.5. Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos (KŠ). 

1.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 

1.2.1. Mokestis už studijas ir su studijomis susijusios pajamos; 

1.2.2. Mokymų ir paslaugų centro pajamos; 
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1.2.3. Paramos lėšos. 

2. Kitos veiklos pajamos: 

2.1. Pajamos už gyvenimą bendrabutyje; 

2.2. Patalpų nuomos pajamos; 

2.3. Kitos pajamos nesusijusios su studijomis.  

Pagrindinis Kolegijos  pajamų šaltinis – Valstybės biudžeto asignavimai. 2016 m. Kolegija 

vykdė vieną valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą programą: Studijų ir mokslo plėtros (12.001). 

Kolegijos pajamos 2016 metais buvo 5803 tūkst. Eur. Pajamų struktūra pateikiama 24 

paveiksle. 

24 pav.  Kolegijos pajamų  pasiskirstymas 2016 m. 
 

Didžiąją dalį finansavimo pajamų sudaro iš valstybės biudžeto gauti asignavimai (63,92 

proc.) ir gautos pajamos iš mokamų studijų, patalpų nuomos ir kitų suteiktų paslaugų (32,6 proc.). 

33 lentelėje pateikiama gautų lėšų struktūra ir jų dinamika 2014-2016 m.  
 

33 lentelė. Kolegijos pajamų dinamika 2014-2016 m. (tūkst. Eur) 

  2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Pajamos už teikiamas paslaugas 1810 1922,6 1892 

Gautos finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 68,5 5,2 3 

Gautos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto     5 

Gautos finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 
2018,8 240,3 194 

Gautos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto 4077,3 3785,5 3709 

Iš viso: 7974,6 5953,6 5803 
 

Studijų ir mokslo plėtros programos finansiniai ištekliai 2016 m. pradžioje buvo 3316 

tūkst. Eur. Finansiniai ištekliai skirti 2015 ir ankstesniais metais įstojusių studentų studijų kainos ir 

Kolegijos bazinėms išlaidoms padengti. Atsižvelgiant į 2016 m. faktiškai priimtų studentų į 

valstybės finansuojamas studijų vietas skaičių, sąmatos lėšos 2016 m. IV ketvirtyje buvo padidintos 

268,4 tūkst. Eur. Likvidavus Žemaitijos kolegiją ir studentams perėjusiems studijuoti į KVK gautas  

likęs nepanaudotas finansavimas 31,3 tūkst. Eur, už studentus studijuojančius valstybės 

finansuojamose vietose. 2016 m. iš valstybės biudžeto gauti asignavimai skirti koleginėms 

studijoms finansuoti  siekė 3668,5 Tūkst. Eur. 

Kolegija be valstybės biudžeto asignavimų gauna pajamų už teikiamas paslaugas. 25 

paveiksle pateikiama pajamų kaita 2014 ir 2016 m.  
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25 pav. Pajamų už teikiamas paslaugas kaita 2014-2016 m. (tūkst. Eur) 
 

Palyginus su 2015 m. pajamos sumažėjo 2 proc.  Didžiausią įtaką pajamų sumažėjimui 

turėjo pajamų už patalpų nuomą ir suteiktas paslaugas sumažėjimas 75 tūkst. Eur. Tačiau pajamos 

susijusios su studijų veikla padidėjo 25 tūkst. Eur., taip pat išaugo pajamos iš mokslo taikomosios, 

konsultacinės veiklos ir kursų 28 tūkst. Eur. 

Kolegija aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir kiekvienais metais iš 

socialinių partnerių gauna  piniginę paramą, bei paramą materialinėmis vertybėmis. Kolegijos 

gautos paramos dinamika 2014-2016 m. pateikta 34 lentelėje.  

 

34 lentelė. Kolegijos gauta parama 2014 – 2016 m. Eur. 

Paramos rūšis 2014 m.  2015 m. 2016 m. 

Piniginė parama projektų veikloms vykdyti 8688,60 - - 

Piniginė parama  4031,51 2746,97 2660,70 

Parama gauta materialinėmis vertybėmis 54349,18 9600,69 20230,38 

Iš viso: 67069,29 12347,66 22891,08 
 

Socialinių partnerių Kolegijai skirtos paramos vertė 2016-2018 metų SVP buvo numatyta 

2016 m. 14 000 Eur, o gauta 22891,08 Eur. 

Kolegija 2016 m. patyrė 5745,9 tūkst. Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Jų pasiskirstymas 

pateikiamas 35 lentelėje. 
 

35 lentelė. Kolegijos 2014 – 2016 m. patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos (su ES projektų 

sąnaudomis)  

  

Ataskaitinis laikotarpis  

2014 m. 2015 m.  2016 m.  

(tūkst. Eur) 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  4035 4037,7 3877,7 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos  335,4 394,3 356,8 

Komunalinių paslaugų ir ryšių  479,6 396,5 216,7 

Komandiruočių  131,2 48,4 60,9 

Transporto  13 11,1 15,7 

Kvalifikacijos kėlimo  5,5 8,7 10,3 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo  76,7 73,7 209,9 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  1,4 1,3 -3,3 

Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina  453 174,3 325,1 

Socialinių išmokų  289,3 411,5 315,7 

Kitų paslaugų  396,5 235 360,4 

Iš viso sąnaudų: 6216,7 5792,6 5745,9 
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Lyginant su 2015 m. sąnaudos sumažėjo 46,7 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį, 67 proc., 

sudaro darbo užmokesčio sąnaudos. Lyginant su 2015 m. jos sumažėjo 160 tūkst. Eur. Paprastojo 

remonto sąnaudos padidėjo 136 tūkst. Eur.  

Tiekėjams mokėtinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 6247,30 Eur. 2016 m. gruodžio 

31 d. Kolegijos atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 685 tūkst. Eur iš jų 62 tūkst. Eur tikslinės ES 

projektų lėšos.  

Vertinant Kolegijos 2016-2018 metų SVP numatytus kriterijus: administracinių sąnaudų 

dalis, lyginant su visomis Kolegijos sąnaudomis (proc.) buvo planuota 20 proc. 2015 m. šis rodiklis 

siekė 25 proc. Padidėjimas susidarė dėl darbo užmokesčio kaštų išaugimo (MMA padidėjimo). 

Pajamos iš visų Kolegijos pajamų (tūkst. Eur), išskyrus studijas buvo planuota 610 tūkst. Eur gauta 

600 tūkst. Eur. Papildomų pajamų uždirbimas yra Kolegijos veiklos sritis, kuri galėtų būti 

aktyvesnė. 

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos geresniam rezultatui:  

1. 2016 m. gauta 28 tūkst. Eur daugiau pajamų už konsultacinę veiklą, pajamos su 

studijomis susijusia veikla padidėjo 25 tūkst. Eur. 

2. Komunalinių sąnaudų sumažėjimas 180 tūkst. Eur. 

3.Gautas papildomas neplaninis finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos 

konsorciumo nario mokesčiui padengti 21000 Eur.  
 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos  

Nepakankamai moderni bendrabučių patalpų būklė. 2016 m.  

- didinti investicijas skirtas bendrabučių patalpų būklės gerinimui. 

Mažėjantys valstybės biudžeto asignavimai dėl mažėjančio studentų skaičiaus.  

- didinti pajamas iš mokamų studijų, taikomosios mokslinės veiklos, konsultacinės veiklos ir kitų 

teikiamų paslaugų bei mažinti sąnaudas. 
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1 priedas. 2016 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos sudėtis 

 

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

Tarybos pirmininko pavaduotoja - Judita Jonuševičienė, KVK Socialinių mokslų fakulteto 

lektorė. 

Tarybos nariai: 

1. Arūnas Bužinskas, UAB „Memelhaus“ brokeris. 

2. Habil. dr. Sigitas Daukilas, Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrinės komunikacijos ir 

edukacijos centro direktorius, profesorius. 

3. Virginija Lazauskienė, UAB „Gollner Spedition“ direktorė. 

4. Arūnas Pasvenskas, biznio konsultantas. 

5. Dr. Jurga Kučinskienė, KVK Taikomosios mokslinės veiklos centro projektų vadovė, docentė.  

6. Jūratė Vaitekonienė, KVK Technologijų fakulteto dekanė. 

7. Skaidrė Račkauskienė, KVK Sveikatos mokslų fakulteto, lektorė.  

8. Adelė Stonienė, KVK Socialinių mokslų fakulteto lektorė.  

9. Kasparas Nacius, KVK studentų atstovybės prezidentas, Technologijų fakulteto Transporto 

logistikos technologijų studijų programos antro kurso studentas.  
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2 priedas. 2016 m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis 

 

Akademinės tarybos pirmininkė - Sabina Jurkaitienė, Socialinių mokslų fakulteto Finansų ir 

apskaitos katedros vedėja, lektorė. 

Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotoja - Jūratė Liebuvienė, Technologijų fakulteto 

Transporto inžinerijos katedros vedėja, lektorė. 

Akademinės tarybos nariai: 

1. Dr. Jurgita Andruškienė, Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovė, docentė; 

2. Gražina Markvaldienė, Direktorė; 

3. Šarūnas Berlinskas, Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai; 

4. Mindaugas Laučys, Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai; 

5. Jolanta Bojorovienė, Turizmo ir rekreacijos katedros lektorė;  

6. Liucija Budrienė, Finansų ir apskaitos katedros lektorė; 

7. Vilma Jakubauskienė, Informacinių technologijų katedros lektorė; 

8. Remigijus Kinderis, Turizmo ir rekreacijos katedros lektorius; 

9. Dr. Asta Mažionienė, Sveikatos mokslų fakulteto prodekanė, docentė; 

10. Dr. Giedrė Slušnienė, Kultūros ir edukologijos katedros docentė; 

11. Asta Pancerovienė, Socialinių mokslų fakulteto dekanė; 

12. Dr. Jurij Tekutov, Informacinių technologijų katedros docentas; 

13. Diana Stankaitienė, Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė; 

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

15. Agnė Tautavičiūtė, Grožio terapijos studijų programos studentė; 

16. Indrė Leonova, Turizmo administravimo studijų programos studentė; 

17. Sigitas Mikutis, Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programos studentas; 

18. Greta Paniulaitytė, Sveikatingumo paslaugų  vadybos studijų programos studentė; 

19. Kasparas Nacius, KVK studentų atstovybės prezidentas, Socialinių mokslų fakulteto 

Transporto logistikos technologijų studijų programos studentas.
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3 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūra  
 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 

(patvritinta Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2016-07-01 nutarimu Nr. V19-02) 
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4 priedas. Studijų kryptys, programos ir teikiamos kvalifikacijos 

 

Studijų kryptis ar krypčių grupė Studijų programa Profesinio bakalauro laipsnis 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 

Elektronikos ir elektros inžinerija Elektros ir automatikos inžinerija  Elektros inžinerijos 

Statybos inžinerija Statyba Statinių konstrukcijų inžinerijos 

Sausumos transporto inžinerija Automobilių techninis 

eksploatavimas* 

Automobilių transporto inžinerijos 

Sausumos transporto inžinerija Transporto logistikos technologijos*  Sausumos transporto inžinerijos  

Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerijos 

Bendroji inžinerija Geodezija Matavimų inžinerijos 

Inžinerija Kraštovaizdžio dizainas Kraštovaizdžio projektavimo 

Maisto technologijos Maisto technologijos* Maisto technologijų 

Informatikos inžinerija Informatikos inžinerija Informatikos inžinerijos 

FIZINIAI MOKSLAI 

Informatika Informatika Informatikos 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

Apskaita Buhalterinė apskaita Buhalterinės apskaitos 

Finansai Finansai Finansų 

Vadyba Kultūrinės veiklos vadyba Kultūros vadybos 

Verslas Logistikos vadyba Verslo 

Turizmas ir poilsis Sporto ir pramogų vadyba Rekreacijos ir laisvalaikio 

Turizmas ir poilsis Turizmo administravimas Turizmo 

Turizmas ir poilsis Sveikatingumo paslaugų vadyba** Turizmo 

Vadyba Verslo vadyba Verslo administravimo 

Vadyba Įstaigų ir įmonių administravimas Vadybos 

Pedagogika Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 

pedagogika 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos 

Socialinis darbas Socialinis darbas Socialinio darbo 

BIOMEDICINOS MOKSLAI 

Burnos priežiūra Burnos higiena Burnos priežiūros 

Burnos priežiūra Odontologinė priežiūra Odontologinės priežiūros 

Slauga Bendrosios praktikos slauga Slaugos 

Medicina ir sveikata Grožio terapija Grožio terapijos 

Reabilitacija Kineziterapija Kineziterapijos 

Mityba Dietetika Dietetikos 

Žemės ūkis Dekoratyvioji želdininkystė Dekoratyviojo želdinimo 

Žemės ūkio mokslai Agroverslų technologijos Žemės ūkio mokslų 

*Sudaroma galimybė rinktis papildomas gretutines vadybos krypties studijas 

**Jungtinės studijų programa vykdoma kartu su užsienio aukštąją mokykla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos 2016 metais ataskaita 

49 
 

5 priedas. Priimtųjų studentų skaičiaus pokytis pagal programas, studijų formą ir finansavimo būdą 

lyginant 2014-2016 (rugsėjo 1 d. duomenys) 

 

Eil. 

nr. 

Studijų programos 

pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Studentų 

skaičius pagal 

formą 

Studentų 

skaičius 

pagal 

finansavi

mo pobūdį 

Studentų 

skaičius 

pagal 

formą 

Studentų 

skaičius 

pagal 

finansavi

mo pobūdį 

Studentų 

skaičius 

pagal 

formą 

Studentų 

skaičius 

pagal 

finansavi

mo pobūdį 
NL I VF VNF NL I VF VNF NL I VF VNF 

1.  

Automobilių 

techninis 

eksploatavimas 

70 29 66 33 46 26 38 34 49 28 50 27 

2.  
Bendrosios 

praktikos slauga 
70 - 35 35 67 - 45 22 64 - 39 25 

3.  
Buhalterinė 

apskaita 
36 24 29 31 26 16 15 27 33 24 21 36 

4.  Burnos higiena 23 - 15 8 22 - 18 4 22 - 16 6 

5.  Dietetika 37 - 13 24 32 31 25 38 25 35 18 42 

6.  

Elektros ir 

automatikos 

įrenginiai 

46 28 47 27 43 33 50 26 33 22 39 16 

7.  Finansai 35 10 26 19 31 12 20 23 32 12 22 22 

8.  Geodezija 27 - 16 11 21 - 14 7 23 - 21 2 

9.  Grožio terapija 71 - 47 24 69 - 54 15 64 - 32 32 

10.  

Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

15 - 4 11 20 - 8 12 18 20 9 9 

11.  Informatika 39 13 36 16 43 - 31 12 42 - 35 7 

12.  
Informatikos 

inžinerija 
- - - - - - - - 16 - 13 3 

13.  
Įstaigų ir įmonių 

administravimas 
19 31 7 43 23 17 11 29 29 - 30 19 

14.  Kineziterapija 69 - 48 21 69 - 37 32 66 - 31 35 

15.  
Kraštovaizdžio 

dizainas 
- - - - 15 - 11 4 - - - - 

16.  
Kultūrinės veiklos 

vadyba 
- - - - 13 - 7 6 - - - - 

17.  Logistikos vadyba 44 46 20 70 36 9 9 36 42 32 31 43 

18.  
Maisto 

technologijos 
34 35 50 19 36 26 37 25 28 25 34 19 

19.  
Mechanikos 

inžinerija 
31 24 33 22 28 27 37 18 13 22 24 11 

20.  
Odontologinė 

priežiūra 
22 - 13 9 22 - 16 6 21 - 19 2 

21.  Socialinis darbas 60 - 53 7 64 - 48 16 49 - 35 14 

22.  
Sporto ir pramogų 

vadyba 
30 - 15 15 18 - 10 8 1 - 1 - 

23.  Statyba 32 36 39 29 50 39 48 41 34 34 51 17 

24.  
Sveikatingumo 

paslaugų vadyba 
23 - 10 13 13 - 7 6 16 - 10 6 

25.  

Transporto 

logistikos 

technologijos 

26 23 28 21 32 16 31 17 18 20 31 7 

26.  
Turizmo 

administravimas 
40 - 18 22 37 - 34 3 31 - 13 18 

27.  Verslo vadyba 19 - 9 10 15 8 5 18 12 - 6 6 

Iš viso: 918 299 677 540 891 260 666 485 781 274 631 424 
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6 priedas. Studentų skaičiaus pokytis pagal programas, studijų formą ir finansavimo būdą lyginant 

2014-2016 (spalio 1 d. duomenys) 

 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Studentų 

skaičius 

pagal 

formą 

Studentų 

skaičius 

pagal 

finansavi

mo pobūdį 

Studentų 

skaičius 

pagal 

formą 

Studentų 

skaičius pagal 

finansavimo 

pobūdį 

Studentų 

skaičius 

pagal formą 

Studentų 

skaičius pagal 

finansavimo 

pobūdį 

NL I VF VNF NL I VF VNF NL I VF VNF 

1.  Agroverslų 

technologijos 
- - - - - - - - 14 20 22 12 

2.  Automobilių 

techninis 

eksploatavimas 

177 83 197 63 150 76 169 57 150 86 182 54 

3.  Bendrosios 

praktikos slauga 
273 - 161 112 272 - 161 111 265 - 156 109 

4.  Buhalterinė 

apskaita 
93 114 88 119 76 105 65 116 85 140 83 142 

5.  Burnos higiena 85 - 58 27 81 - 56 25 72 - 50 22 

6.  Dietetika 37 - 13 24 63 29 37 55 81 51 54 78 

7.  Elektros ir 

automatikos 

įrenginiai 

95 79 123 51 95 88 135 48 87 86 138 35 

8.  Finansai 140 57 123 74 106 59 93 72 81 50 69 62 

9.  Geodezija 75 15 73 17 63 7 53 17 65 19 62 22 

10.  Grožio terapija 220 25 147 98 215 - 136 79 196 - 139 57 

11.  Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

24 19 14 29 34 12 15 31 50 22 32 40 

12.  Informatika 87 36 88 35 93 22 91 24 83 3 76 10 

13.  Informatikos 

inžinerija 
- - - - - - - - 23 10 28 5 

14.  Įstaigų ir įmonių 

administravimas 
67 84 41 110 59 71 29 101 61 57 39 79 

15.  Kineziterapija 209 - 163 46 194 - 143 51 180 - 114 66 

16.  Kraštovaizdžio 

dizainas 
29 8 31 6 24 2 20 6 11 8 16 3 

17.  Kultūrinės 

veiklos vadyba 
39 13 17 35 28 14 19 23 7 - 7 - 

18.  Logistikos 

vadyba 
154 123 111 166 119 64 75 108 96 93 62 127 

19.  Maisto 

technologijos 
88 71 131 28 93 63 124 32 82 66 120 28 

20.  Mechanikos 

inžinerija 
78 53 92 39 70 63 95 38 41 57 76 22 

21.  Odontologinė 

priežiūra 
57 - 47 10 61 - 49 12 60 - 46 14 

22.  Pardavimų 

vadyba 
8 - 5 3 - - - - - - - - 

23.  Pradinio 

ugdymo 

pedagogika 

- 4 1 3 - - - - - - - - 

24.  Socialinis 

darbas 
162 24 141 45 169 12 148 33 153 - 128 25 

25.  Socialinė 

pedagogika 
10 6 10 6 - - - - - - - - 

26.  Sporto ir 

pramogų vadyba 
76 16 53 39 53 6 39 20 28 - 24 4 

27.  Statyba 77 86 113 50 91 82 122 51 82 79 130 31 

28.  Sveikatingumo 23 - 10 13 35 - 17 18 48 - 27 21 
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paslaugų vadyba 

29.  Transporto 

logistikos 

technologijos 

59 58 80 37 71 46 80 37 62 50 93 19 

30.  Turizmo 

administravimas 
141 25 126 40 113 13 103 23 91 2 62 31 

31.  Verslo vadyba 56 54 37 73 42 26 26 42 39 24 21 42 
Iš viso: 2639 1053 2294 1398 2470 860 2100 1230 2293 923 2056 1160 
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7 priedas. Narystė visuomeninėse, profesinėse ir kt. organizacijose Lietuvoje ir užsienyje 2016 m. 

 

Eil. 

Nr. 
Organizacijos pavadinimas 

1.  Lietuvos praktinio mokymo firmų centras „Simulith“ 

2.  European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE)  

3.  The Universities of Applied Sciences network (UASNET)  

4.  European Federation of  Nurse Educators (FINE-Europe)  

5.  LR Odontologų rūmai 

6.  Lietuvos infektologų draugija 

7.  Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija 

8.  European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)  

9.  Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) 

10.  Lietuvos logistikos asociacija 

11.  Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija (LIBA) 

12.  Lietuvos marketingo asociacija (LIMA) 

13.  Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas  

14.  Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija (LKBA) 

15.  Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) 

16.  Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija 

17.  Klaipėdos apskrities gidų gildija 

18.  Lietuvos distancinio mokymo asociacija (LIEDM) 

19.  Lietuvos kolegijų direktorių konferencija 

20.  Lietuvos suaugusių švietimo asociacija 

21.  Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA) 

22.  Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) 

23.  CIF Lietuva asociacija 

24.  Lietuvos  buhalterių ir auditorių asociacija  

25.  Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija 

26.  Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) 

27.  Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacija 

28.  European Association of Dental Public Health (EADHP) 

29.  Maltos Ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje 

30.  Klaipėdos odontologų klubas „Odus“ 

31.  International Team for  Implantology (ITI) 

32.  Baltic Association of Historians of Pedagogy  (BPVA) 

33.  Neurodinaminės terapijos asociacija 

34.  Lietuvos kineziterapeutų draugija 

35.  Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) 

36.  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) 

37.  Lietuvos analitinės psichologijos asociacija 

38.  Lietuvos psichiatrų asociacija 

39.  Lietuvos burnos higienistų draugija 

40.  Lietuvos dietologų draugija 

41.  Lietuvos gydytojų sąjunga 

42.  Baltic Osseointegration Academy (BOA) 

43.  Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija 

44.  Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija 

45.  Automobilių transporto dėstytojų ir mokytojų asociacija 

46.  Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 

47.  Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija 

48.  Lietuvos matininkų asociacija 

49.  Lietuvos kartografų asociacija 

50.  Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS) 

51.  Lietuvos statistikų sąjunga 

52.  Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių asociacija 

53.  Vokiškų automobilių asociacija 

54.  Lietuvos statybos inžinierių sąjunga 
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8 priedas. Renginiai, įtraukiantys miesto, regiono bendruomenes 

Renginių 

pobūdis 
Renginiai Skaičius 

Studentų/ 

absolventų 

renginiai 

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“; Studentų kasmetinio higieninio veido masažo 

konkursas; Sveikatos mokslų fakulteto Absolventų diena; „Socialinis darbas kitaip“; 

Tarptautinė Gido diena „Ekskursija ant ratų“; Finansinių žinių konkursas - protų mūšis; 

Vartotojų dienai paminėti skirtas renginys Senajame turguje; Regioninė mugė „Verslo 

praktinio mokymo firmos mokymo institucijose: galimybės ir iššūkiai“; Poezijos 

spektaklis ,,Neklauskit meilės vardo“; Absolventų diena 2016; Paroda „Apkabinkime 

viltį“; Verslumo konkursas Verslo tiltas 2016; Gyvenimo teatras su Viljamu Šekspyru; 

Pasakininkų konkursas, repeticijos ir baigiamasis šventinis vakaras „Vieną kartą...“ 

Etnokultūros centre; Europos kalbų diena KVK Socialinių mokslų fakultete; Erasmus+ 

popietė; Klubo „Aktyvus laisvalaikis“ pristatymas bendruomenei; TF Absolventų diena; 

Respublikinis tiksliųjų mokslų konkursas „Sužinok-Apskaičiuok-Įsimink-2016“; 

Technologų diena; Tiksliųjų mokslų renginys “π diena“; Programuotojų diena; KVK TF 

studentų boulingo turnyras; studentiškos Užgavėnės; Studentų gyvenimo bendrabučiuose 

nuotraukų konkursas; LAN party; KVK SMF Mediumas; KVK kraujo donorystė 

(lapkritis); TF ir SvMF studentų mediumas; KVK SA ataskaitinė – rinkiminė konferencija; 

KVK Boulingo turnyras (gruodis); KVK darom akcija; Akademinio sąžiningumo akcija – 

„Nebūk bukas, kaip bambukas“ (gruodis); Tradicinė fuxų stovykla; KVK Fuxų krikštynos; 

KVK SA komitetų mugė; Nebūk užmirštas; Kartu su VDU SA organizuojamo projekto 

,,Apšvietimas“ egzaminas kolegijoje; KVK Seniūnų mokymai; KVK Lazertronas; KVK 

SMF protmūšis; KVK Studentų protmūšis; KVK SvMF protmūšis; TSD krepšinio 

turnyras; KVK Kraujo donorystė (gruodis); Debatų projektas ,,Būk debatas, o ne batas“; 

Studentų darbų paroda; KVK Orientacinės varžybos; KVK Boulingo turnyras (vasaris); 

Akademinio sąžiningumo akcija - „Nebūk kaip medis be kamieno, mąstyk savo galva“ 

(lapkritis); KVK šaudymo iš pneumatinio pistoleto varžybos. Technologijų fakulteto 

dekanės pereinamajai taurei laimėti; Paskaita-edukaciniai užsiėmimai. Tradicinių lietuvių 

liaudies žaidimų istorinė raida, regioniniai ypatumai; Popaskaitinės veiklos pristatymo 

mugė; Tradicinis KVK talentų konkursas-šventė „Išlįsk į šviesą“; Kolegijos sportininkų 

pagerbimo renginys. 

55 

Religinės/ 

tradicinės/

kalendorin

ės šventės 

„Dėstytojų dienos šventė”; KVK darbuotojų Kalėdinė šventė; Kalėdinė eglutė KVK 

darbuotojų vaikams; Joninių šventė ant Jono kalnelio; Entreprenerystės ugdymo 

programos renginys administracijos darbuotojams; Rugsėjo 1 – studijų pradžios šventė; 

KVK administracijos Kalėdinė popietė; Tradicinis renginys „Prie Laisvės laužo“ sausio 13 

d. minėjimas; Studentiška vakaronė, skirta Kovo 11-osios dienos progai. 

9 

Tarptauti-

niai 

renginiai, 

festivaliai 

Gegužinė „Išeikim iš stubos-2016“ Sendvario seniūnijoje; Tradicinių lietuvių liaudies 

žaidimų šventė prie Eketės piliakalnio; „Lietuvos muziejų kelio 2016“ renginys „Vakaras 

Bachmano dvare“; Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai“; Tarptautinė 

paroda „Sveikata 2016“; Tarptautinė paroda „Grožis 2016“. 

6 

Bendruom

enės 

sveikatai 

skirti 

renginiai 

„Tyrėjo naktis. Eksperimentas: kuris dantų valymo būdas efektyviausias?“; Renginys 

skirtas Pasaulinei  burnos sveikatos dienai; Kineziterapeutų profesinė diena; Renginio 

„Judėk gražiau, gyvenk sveikai, mąstyk blaiviai“; „Karštos ZUMBA Kalėdos“; Studentų 

sporto šventė; Jūrmylės bėgimas pasaulio senjorų žaidynių čempiono V. Kasparaičio 

pereinamajai taurei laimėti; Šokio diena; Impuls „Lentos“  (plank) iššūkis; Vilties 

treniruočių diena; Šv.Pranciškaus taurės bėgimas; Estafetės varžybos skirtos Technologų 

dienai. 

12 

Renginiai, 

skirti reikš-

mingoms 

sukaktims 

paminėti 

„20 žingsnių – 20 norų“ – Socialinio darbo studijų programos minėjimas; Tapybos darbų 

parodos eksponavimas pradedant projektą institucijos 70-iui pažymėti; studentiška 

vakaronė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti.  3 
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Regioną 

reprezentu

ojantys 

renginiai 

„Padovanok senjorams Kalėdas”; „Vilties bėgimas 2016”; „Išgirsk. Pamatyk. Nuspręsk” 

2016; „Klaipėda – studentų uostas“; Paroda „Studijos 2017“; Kauno aukštųjų mokyklų 

studijų mugė; „Kalėdose visi kartu“; „Sprendžiame problemas kitaip“; Presentation of 

Lithuanian language, history and folklore; Ekskursija tarptautinės savaitės svečiams 

„Istorinis Memelis ir dabartinė Klaipėda“; nemokama ekskursija dviračiais Klaipėdos 

miesto gyventojams, organizuota kartu su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru; 

„Paupiai, Paupiai – mūsų rūpesčių, nerimo uoste...“; Ekskursija vokiečių kalba po 

Klaipėdos senamiestį, minint Pasaulinę turizmo diena; Spaudos konferencija Klaipėdos m. 

savivaldybėje dėl Sausio 13-osios renginių Klaipėdoje; Studijų ir karjeros proda „Studijų 

regata“; Aplinkosauginė studentų akcija. “Klaipėdos jaunimo geri darbai gamtai”. 

16 

Iš viso: 101 
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9 priedas. Kolegijos sporto ir sveikatingumo renginiai 2016 m. 

 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Data Užimta vieta 

1.  

Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių finalinės lengvosios 

atletikos varžybos 2016-02 IV vieta 

2.  

Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių krepšinio finalinės 

varžybos 2016-03 

I vieta-B 

grupė 

3.  

Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių tinklinio finalinės 

varžybos 2016-04 IV vieta 

4.  

Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių estafetės 

990x660x330x330m bėgimo finalinės varžybos 2016-10 III, IV vietos 

5.  Klaipėdos m. ir apskrities gimnazijų  krepšinio 3x3 varžybos  2016 -03-22 

 

6.  

„Ekskursija ant ratų“ - pravesta ekskursija dviračiais naujai sukurtu 

dviračių maršrutu 2016-07-03 

 7.  Estafetės varžybos skirtos Technologų dienai 2016-09  

8.  Futbolo turnyras KVK pereinamajai taurei laimėti  2016-12 IV vieta 

9.  

Kalėdinis bėgimas „Gerosios žvaigždės bėgimas – padovanok 

senjorams kalėdas“ 2016-12  

10.  Tinklinio mišrių komandų fakulteto tarpgrupinės varžybos 2016-02  

11.  Kovo 8-osios krepšinio varžybos 2016-03-08  

12.  Paroda „Sveikata. Wellness 2016“ 2016-03-18/20  

13.  Socialinių mokslų fakulteto studentų bėgimo savaitė 2016-09-19/22  

14.  Vilties treniruočių diena 2016-05-14  

15.  Vilties bėgimas  2016-05-15  

16.  

Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių, merginų krepšinio 

varžybos  2016-03  

17.  

Kolegijos šaudymo iš pneumatinio pistoleto varžybos Technologijų 

fakulteto dekanės taurei laimėti 2016-02  

18.  

Jūrmylės bėgimo varžybos pasaulio veteranų sporto žaidynių 

čempiono V. Kasparaičio taurėms laimėti 2016-04 III vieta 

19.  

Klaipėdos m. studentų krepšinio varžybos skirtos tarptautinei studentų 

dienai 2016-11 I, II vietos 

20.  
Atviros tarpfakultetinės plaukimo varžybos, skirtos Pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti 
2016-04-19  

21.  Atviras estafetinis bėgimas V. Kasparaičio taurei laimėti 2016-04-27 

Merginų I-oji 

komanda-III 

vieta. 

22.  
XIII mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2016“ orientavimosi 

varžybos „Pažinkime senamiestį kitaip“ 
2016-09-16  

23.  
Nemokamos ekskursijos dviračiais “Klaipėda – sveikas miestas”, 

vykdomos kartu su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru 

2016-05-25 

2016-07-08 

2016-08-28 

2016-09-16 

2016-10-02 

 

24.  
Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių svarsčių kilnojimo 

finalinės varžybos 
2016-12 III vieta 

25.  
KVK merginų tinklinio rinktinės draugiškos varžybos su Tinklinio 

akademijos berniukų komanda 
2016-10-11  

26.  
Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių stalo teniso finalinės 

varžybos 
2016 -03-22 II vieta 

27.  KVK sportininkų pagerbimo vakaras 2016-04-13 

Įteikta 18 

nominacijų 

geriausiems 

sportininkams 

iš jų 10 KVK 

rinktinių. 

 

 


