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Ataskaitoje vartojami šie sutrumpinimai: 
 

KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija 

SPV – Strateginis veiklos planas 

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 

KU – Klaipėdos universitetas 

LAJM – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

SMK - Socialinių mokslų kolegija 

LCC – LCC Tarptautinis universitetas 

LVK – Lietuvos verslo kolegija 

ŽK – Žemaitijos kolegija 

MPC – Mokymo ir paslaugų centras 

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
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ĮVADAS 

 

Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau Kolegija, KVK) 2014 m. išliko didžiausia kolegija 

Vakarų Lietuvos regione ir trečia Lietuvoje pagal studentų skaičių. 

Nuo 2011 m. spalio 24 d. Klaipėdos valstybinė kolegija yra viešoji įstaiga, įregistruota 

Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale. 2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausybės 

nutarimu Nr. 949 buvo patvirtintas naujas Klaipėdos valstybinės kolegijos Statutas (2011 m. 

rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1000 patvirtinta nauja Statuto redakcija).  

2014 m. Kolegijos veikla analizuojama šiais aspektais: strateginiai Klaipėdos valstybinės 

kolegijos veiklos prioritetai; valdymas ir struktūra; studijos ir mokymasis visą gyvenimą; taikomoji 

mokslinė veikla; poveikis regionui; infrastruktūra ir finansai.  

Metinę ataskaitą rengė Direktorė Gražina Markvaldienė, Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė Galdikienė, Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai Šarūnas 

Berlinskas, Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Mindaugas Laučys, Vyr. buhalterė Inga 

Paulauskaitė ir Kokybės centro vadovė Gitana Tauraitė-Janušauskienė vadovaujantis fakultetų 

dekanų, centrų ir skyrių vadovų parengtomis veiklos ataskaitomis. 
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1. STRATEGINIAI KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS PRIORITETAI 

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Integruotos plėtros strategijoje 2011-2021 metams 

apibrėžtos keturios plėtros tikslinės sritys: lyderystė, bendradarbiavimas, kultūra ir organizacinis 

tobulėjimas (patvirtinta 2011 m. spalio 6 d. KVK tarybos nutarimu Nr. V19-2). 

2014-2016 metų strateginiame veiklos plane (toliau SVP) iškelti tikslai: rengti aukštos 

kvalifikacijos specialistus; plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą; užtikrinti 

nuolatinį organizacijos tobulėjimą (patvirtinta 2014 m. birželio 4 d. KVK tarybos nutarimu Nr. 

V19-12/2). 

2014 metais Kolegijos veiklos prioritetai buvo: 

 kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius  

atitinkančios bei patrauklios studijos; 

 atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo plėtojimas;  

 atsakingų visuomenės narių ugdymas ir krašto kultūros puoselėjimas;  

 racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius     

strateginiams tikslams įgyvendinti. 

2014 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas strateginių partnerių tinklo plėtrai, 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistemos kūrimui, taikomosios mokslinės veiklos 

organizavimui ir vykdymui bei organizacijos valdymo sistemos tobulinimui (1 priedas).  

Svarbiausias Kolegijos bendruomenės pasiekimas - stabilizuota finansinė situacija. 

Kolegija toliau įgyvendino „KVK pokyčių programą 2013 -2014 metams“, kurios tikslas buvo 

įgyvendinti pokyčius, būtinus kolegijos finansinei situacijai stabilizuoti, gerinti Kolegijos veiklos 

efektyvumą.  2014 m. buvo parengta nauja „KVK pokyčių programa 2014 metams“ (patvirtinta 

2014 m. balandžio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-64). Šios programos sukūrimas buvo 

orientuotas į svarbių problemų neatidėliotiną sprendimą ir tarptautinio išorinio institucijos 

vertinimo ekspertų grupės rekomendacijų įgyvendinimą. Kolegijos vadovybė 2014 m. balandžio 

mėnesį organizavo trijų dienų seminarą, kur bendruomenė kartu su konsultantais iš išorės, nustatė 

esmines Kolegijos veiklos problemas ir sukūrė pokyčių programą, orientuotą į šių problemų 

sprendimą. Parengus programą buvo sudarytos darbo grupės konkrečių tikslų pasiekimui. 

Programa apėmė tris kryptis: valdymą, studijas ir taikomąją mokslinę veiklą. Pokyčių 

programos tikslai buvo šie:  

- veikli - aktyvi administracija; 

- suvienyta, bendraujanti ir bendradarbiaujanti KVK bendruomenė; 

- padidėjęs studentų skaičius; 

- aukšta dėstymo ir studijų kokybė; 
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- aktualus studijų turinys ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

- taikomosios mokslinės veiklos komercinimas. 

Dalis „KVK pokyčių programos 2014 metams“ planuotų veiklų buvo įgyvendinta 2014 

metais, kai kurios programoje numatytos veiklos bus vykdomos 2015 metais.  

Tarptautinio išorinio institucijos vertinimo ekspertų grupė rekomendavo strateginiame 

veiklos plane sukonkretinti esminius Kolegijos veiklos vertinimo kriterijus ir sumažinti jų skaičių. 

Rengiant Kolegijos 2014-2016 metų SVP šios rekomendacijos buvo įgyvendintos: sukonkretintas 

strateginis tikslas, pakoreguoti programų tikslai ir uždaviniai. Atsižvelgiant į ekspertų grupės 

rekomendacijas buvo sumažintas vertinimo kriterijų skaičius nuo 95 iki 23: du strateginiam tikslui 

(efekto kriterijai), keturi programų tikslams (rezultatų kriterijai) ir 17 programų uždaviniams 

(produkto kriterijai).  

Pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai strateginio tikslo pasiekimui pamatuoti 2014-2016 

metų SVP buvo absolventų įsidarbinimas pagal specialybę ir Vakarų Lietuvos regionui atliktų 

aktualių užsakomųjų tyrimų skaičius (1 lentelė). 

1 lentelė. Strateginio tikslo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2013 ir 2014 metais 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2013 
2014 

(planas) 

2014 

(faktas) 

Įsidarbinusių pagal specialybę absolventų dalis pirmais metais po 

baigimo, proc. 

48,57 45 63,3 

Vakarų Lietuvos regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų tyrimų 

skaičius, vnt. 

28 28 26 

 

2014 m. padidėjo absolventų įsidarbinimas pagal specialybę, tai nulėmė dvigubai išaugęs 

socialinių mokslų srities absolventų įsidarbinimas pagal specialybę lyginant su praėjusiais metais. 

Padidėjusį įsidarbinimo rodiklį galima paaiškinti pasikeitusiu duomenų fiksavimo laikotarpiu. 

Duomenys apie absolventų įsidarbinimą nuo 2014 m. fiksuojami du kartus: rugsėjo ir vasario 

mėnesiais (anksčiau duomenys buvo pateikiami tik vieną kartą per metus, vasario mėn., praėjus 

pusei metų po baigimo). Vakarų Lietuvos regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius 

sumažėjo dviem tyrimais. Kolegija siekia gerinti savo rezultatus taikomojoje mokslinėje veikloje, 

todėl viena iš svarbiausių veiklų strateginiame veiklos plane bus taikomosios mokslinės veiklos 

komercinimas. Kolegijos pajamos iš užsakomųjų tyrimų 2014 m. buvo 7000 litų. 

2014 metų pagrindiniai Kolegijos veiklos rezultatai orientuoti į 2014-2016 metų SVP 

programų tikslų pasiekimą pateikiami 2 lentelėje.  

2 lentelė. Kolegijos 2014-2016 metų strateginio veiklos plano programų tikslų vertinimo kriterijai ir 

jų reikšmės 2013 ir 2014 metais 

Kriterijus 2013 m. 
2014 m. 

(planas) 

2014 m. 

(faktas) 

Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo, proc. 61 62 82,4 

Studentų rinkos dalis,  lyginant su bendru skaičiumi studentų, 

stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, proc. 

40 41 40 

Pajamos iš mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos, tūkst. Lt 171,6 200 243,7 

Kolegijos organizaciniam tobulėjimui skirtų pajamų dalis, proc. 0,4 0,4 2,0 
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Strateginių partnerių skaičius, vnt. 90 95 90 

 

Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po baigimo padidėjo, dėl pasikeitusio 

duomenų pateikimo laikotarpio. Fiksuojant įsidarbinimo duomenis po metų didesnė dalis 

absolventų turi galimybę susirasti darbą. 2014 m. Kolegija išlaiko savo populiarumą tarp Vakarų 

Lietuvos aukštųjų mokyklų ir užima lyderių poziciją pagal bendrojo priėmimo kvietimo pasirašyti 

sutartis rezultatus. Pajamos iš mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos padidėjo 43,7 

tūkstančiais litų. Didžioji dalis pajamų buvo gauta už mokymo ir konsultavimo paslaugas, tačiau 

2014 m. yra pirmi metai, kai Kolegija uždirbo 7000 Lt. iš užsakomųjų tyrimų. Kolegijos 

organizaciniam tobulėjimui buvo skirta didesnė pajamų dalis – 2 proc. (3 lentelė). Strateginių 

partnerių skaičius 2014 m. išliko beveik tas pats. 2014 metais pradėti organizuoti susitikimai su 

socialiniais partneriais siekiant išgryninti bendradarbiavimo sritis, atnaujinti strateginių partnerių 

sąrašą. 

2014 m. veiklos prioritetams įgyvendinti buvo suplanuota skirti 120 tūkst. lt. 3 lentelėje 

pateikiami planuoti asignavimai veiklos prioritetams (iniciatyvoms) įgyvendinti ir faktas, kaip 

pavyko šį planą įgyvendinti.  

3 lentelė. Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 2014 metais 

Prioriteto pavadinimas 
2014 m.  

planas (tūkst. Lt)  

2014 m.  

faktas (tūkst. Lt) 

Kokybiškos Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir 

darbo rinkos poreikius atitinkančios bei patrauklios 

studijos 

50,0 85,0 

Atvirumas visuomenei ir strateginių partnerių tinklo 

plėtojimas 
20,0 23,0 

Atsakingų visuomenės narių ugdymas ir krašto kultūros 

puoselėjimas 
20,0 30,5 

Racionali vadyba, koncentruojanti žmogiškuosius ir 

materialiuosius išteklius strateginiams tikslams įgyvendinti 
30,0 77,0 

 

Asignavimai Kolegijos veiklos prioritetams įgyvendinti 2014 m. buvo didesni negu 

planuota, nes buvo stabilizuota situacija dėl darbo užmokesčio fondo augimo. Sumažėjus darbo 

užmokesčio sąnaudoms daugiau lėšų buvo skirta kitiems prioritetams.  Detali ataskaita apie 

planuotų finansinių išteklių panaudojimą Kolegijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 

pateikiama 6 skyriaus 6.2 poskyryje. 

2014 m. Kolegija siekė padidinti pajamas iš konsultacinės veiklos, tęstinio formalaus bei 

neformalaus mokymo, suaugusiųjų švietimo veiklos ir taikomosios mokslinės veiklos komercinimo 

(3.6 poskyris). 

2. VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

 

Kolegijos valdymo organai 
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Kolegialūs Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo organai yra Taryba ir Akademinė 

taryba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius. 2014 m. birželio 18 d. Kolegijos tarybos 

nutarimu Nr. V19-15 KVK direktore buvo išrinkta ir patvirtinta Gražina Markvaldienė.   

Kolegijos taryba 

2014 metais keitėsi Tarybos sudėtis (patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. KVK Akademinės 

tarybos nutarimas Nr. SV1-4) 2014 m. birželio 4 d. (Tarybos posėdžio protokolas Nr. V19-12) 

vietoje  Gražinos Markvaldienės, sustabdžiusios savo, kaip Kolegijos tarybos nario, įgaliojimus 

išrinkta Technologijų fakulteto dekanė Jūratė Vaitekonienė.  

Tarybą sudarė 11 narių:  

 Leonas Makūnas, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius; 

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

plėtros vadovas; 

 habil. dr. Sigitas Daukilas, Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrinės 

komunikacijos ir edukacijos centro direktorius, profesorius; 

 Virginija Lazauskienė, UAB „Gollner Spedition“ direktorė; 

 Arūnas Pasvenskas, AB „Klaipėdos kartonas“ konsultantas, valdybos narys; 

 Judita Jonuševičienė, KVK Socialinių mokslų fakulteto lektorė; 

 dr. Jurga Kučinskienė, KVK Taikomosios mokslinės veiklos centro projektų vadovė, 

docentė; 

 Jūratė Vaitekonienė, KVK Technologijų fakulteto dekanė; 

 Skaidrė Račkauskienė, KVK Sveikatos mokslų fakulteto prodekanė; 

 Adelė Stonienė, KVK Socialinių mokslų fakulteto lektorė; 

 Akvilė Giedrimaitė, KVK studentų atstovybės prezidentė, Socialinių mokslų fakulteto 

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentė. 

Taryba 2014 m. posėdžiavo septynis kartus. Posėdžių metu buvo svarstyti klausimai, 

susijusę su Kolegijos strateginiu valdymu, planavimu, turto valdymu, struktūros pertvarkymu ir kt.  

Pagrindiniai Tarybos 2014 metais patvirtinti dokumentai: 

 KVK administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai. 

 KVK veiklos 2013 metais veiklos ataskaita. 

 KVK metinės 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmata. 

 KVK 2014-2016 metų strateginis veiklos planas. 

 Viešojo konkurso KVK direktoriaus pareigoms eti organizavimo tvarkos aprašas. 

 KVK Kolegijos pedagoginio personalo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo 

apmokėjimo tvarka. 
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 Atnaujinta KVK struktūra. 

Kolegijos akademinė taryba 

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

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

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

apskaitos katedros vedėja, lektorė. 

2014 m. įvyko 11 Akademinės tarybos posėdžių. Buvo svarstyta studentų priėmimas, 

dėstytojų darbo apmokėjimo tvarka, naujų programų rengimas ir kiti svarbūs akademiniai 

klausimai. Buvo priimti 22 nutarimai iš kurių pagrindiniai: 

 Naujos studijų programos „Dietetika ir taikomoji mityba“ tvirtinimas. 

 Naujos studijų programos „Žmonių išteklių vadyba“ tvirtinimas. 

 KVK tarybos nario rinkimų tvarka ir rinkimų organizavimas. 

 Dėstytojų atestacijos ir konkurso eiti pareigas tvarkos aprašas. 

 KVK Akademinės tarybos reglamento pataisų tvirtinimas. 

 Dėl viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos papildymo. 

 Užsienio studijų organizavimo tvarkos tvirtinimas. 

Patariamieji organai 

Kolegijoje veikia patariamieji organai: Kolegijos valdymo grupė, direktoratas, dekanatas, 

Mokslo taryba. 

Kolegijos valdymo grupė 

Kolegijos valdymo grupė yra patariamoji institucija, kuri pataria direktoriui priimant 

strateginius Kolegijos valdymo sprendimus. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, 

Kokybės centro vadovas ir fakultetų dekanai. 

Direktoratas 

Direktoratas yra patariamoji direktoriaus institucija. Jį sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, fakultetų dekanai, ir kitų padalinių vadovai. 

Dekanatas 

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. 

Mokslo taryba 

Naujos sudėties Mokslo taryba buvo suformuota (patvirtinta 2014 m. lapkričio 23 d. 

įsakymu Nr. V1-254) vadovaujantis „KVK pokyčių programa 2014 metams“, kur buvo nuspręsta į 

Mokslo tarybos sudėtį įtraukti mokslininkus iš kitų Europos šalių. Taip pat buvo patvirtinti ir nauji 
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Mokslo tarybos nuostatai (patvirtinta 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V1-227). 2014 metais 

įvyko trys Mokslo tarybos posėdžiai, kurių metu buvo įvertinta docentų mokslinė veikla, aptartas 

KVK taikomosios mokslinės veiklos vystymas ir plėtra, patvirtintos atnaujintos taikomosios 

mokslinės veiklos kryptys ir patvirtinti nauji taikomąją mokslinę veiklą reglamentuojantys 

dokumentai.  

Savivaldos organai 

Kolegijoje veikė studentų atstovybė. Studentų atstovybė yra nepriklausoma ir savarankiška 

institucija, kuri nėra pavaldi Kolegijos valdymo organams. Šios institucijos paskirtis – ginti 

studentų teisėtus lūkesčius bei interesus, atstovauti studentams aktualiais klausimais Kolegijos 

viduje bei išorėje. Studentų atstovai dalyvauja visų lygių valdymo struktūrų veikloje. 

Kolegijos padaliniai 

2014 m. Kolegijoje įvyko struktūros pokyčiai (patvirtinta 2014 m. birželio 4 d. KVK 

tarybos nutarimu Nr. V19-12/2). Fakultetų skaičius nekito, jų buvo trys: Technologijų, Socialinių 

mokslų ir Sveikatos mokslų. Kiekviename fakultete yra po biblioteką.  Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 

sumažėjo katedrų skaičius, iš 20 katedrų liko 16. Socialinių mokslų fakultete dėl sumažėjusio 

studentų skaičiaus vietoje aštuonių katedrų liko penkios: 

- buvo panaikinta Tiksliųjų mokslų katedra; 

- sujungtos kartu Kalbų ir komunikacijų bei Logistikos ir administravimo katedros ir 

suformuota Administravimo ir kalbų katedra;  

- Kultūrinės veiklos ir Edukologijos katedros sujungtos į bendrą Kultūros ir edukologijos 

katedrą.  

Taip pat buvo pakeistas Turizmo ir sporto katedros pavadinimas į Turizmo ir rekreacijos 

katedrą. Technologijų fakultete taip pat dėl sumažėjusio studentų skaičiaus Kraštotvarkos katedra 

buvo sujungta su Geodezijos katedros ir pavadinta Geodezijos ir kraštotvarkos katedra.  Struktūros 

pokyčių įvyko ir Kolegijos administracijos lygmenyje. 2013 metais Kolegijoje buvo du centrai: 

Tęstinių studijų ir Informacinių technologijų. 2014 metais centrų skaičius padidėjo iki penkių. Buvo 

įkuri du nauji centrai Kokybės ir Taikomosios mokslinės veiklos centras. Šie centrai buvo įkurti 

vadovaujantis išorinio institucijos vertinimo ekspertų grupės rekomendacijomis. Tęstinių studijų 

centro pavadinimas buvo pakeistas į Mokymo ir paslaugų centrą taip pat perskirstant šio centro 

funkcijas.  Studijų ir karjeros tarnyba buvo pavadinta Studijų ir karjeros centru. 2014 metais buvo 

penki skyriai: Finansų apskaitos, Projektų, Viešųjų ryšių, Tarptautinių ryšių ir Teisės ir viešųjų 

pirkimų (2 priedas).  

Kolegijos personalas 
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               2014 m. sausio mėn. Kolegijoje bendras etatų skaičius buvo 422,99, bendras pareigybių 

skaičius - 64. 2014 m. spalio 1 d. bendras darbuotojų etatų skaičius  sumažėjo iki 404,2, o bendras 

pareigybių skaičius padidėjo iki 67 (patvirtintas direktoriaus 2014-10-14 įsakymu Nr. V1-199).  

 Vykdant Kolegijos Pokyčių programą (infrastruktūros reorganizavimas, naujų padalinių 

įkūrimas ir kt.) buvo panaikintos pareigybės (kasininkas, ūkio skyriaus vadovas, šaltkalvis) ir 

įvestos naujos pareigybės (taikomosios mokslinės veiklos centro vadovas, taikomosios mokslinės 

veiklos projektų vadovas ir kt.) bei pakeisti kai kurių pareigybių pavadinimai. 

Užtikrinant efektyvų žmonių ir materialiųjų išteklių panaudojimą buvo įvykdyta 

infrastruktūros padalinių pertvarka centralizuojant jų veiklą. Optimizuotas ūkio darbuotojų 

užimamų etatų skaičius. 4 lentelėje pateikiami darbuotojų skaičius pokyčiai lyginant paskutiniųjų 

trijų metų spalio 1 d. duomenis.  

4 lentelė. Kolegijos darbuotojų grupių pasiskirstymas pagal užimamus etatus ir skaičių (2012-2014 

m. spalio 1 d. duomenys) 

Darbuotojų grupė 
Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Dėstytojai 270,35 224,53 222,95 299 267 294 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą 

vykdant studijas 

33 29 29 37 29 30 

Mokslo darbuotojai - - - - - - 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą 

vykdant mokslinius tyrimus 

14 11 10,5 16 14 14 

Administracija 27 34,5 34 27 35 34 

Kiti darbuotojai 28 30,5 30,5 31 32 31 

Ūkio darbuotojai 136 82,5 77,25 121 84 79 

Viso: 508,35 412,03 404,2 531 461 482 

 

 2014 m. spalio 1 d. Kolegijoje dirbo 482 darbuotojai, kurie užėmė 404,2 etatų. Bendras 

užimtų etatų skaičius lyginant su 2013 metais sumažėjo 7,83 etatais. Didesnis pokytis įvyko ūkio 

darbuotojų grupėje, jų etatų skaičius sumažėjo 5,25. Kitų darbuotojų grupėse reikšmingesnių 

pokyčių neįvyko.   

 Problemos ir jų sprendimo įžvalgos  

 Kokybės valdymo sistema dar neįgalinta. 

- įdiegti procesinį valdymą. 

Kolegijos planavimo, stebėsenos ir ataskaitų rengimo sistema veikia ne visuose lygiuose. 

- sukurti vieningą planavimo, stebėsenos ir atsiskaitymo sistemą Kolegijoje. 

Vidinės komunikacijos problemos tarp akademinių padalinių ir administracijos 

- sukurti ir įgyvendinti aiškią ir efektyvią vidinės komunikacijos sistemą. 

 

3. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

 

Įgyvendinant Kolegijos misiją, vadovaujantis nusistatytomis vertybėmis, 2014 -2016 metų 

SVP numatyta 1 programa „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“. Šiai programai 
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įgyvendinti numatyti du uždaviniai: užtikrinti kokybiškas studijas ir užtikrinti studijų plėtrą. 

Užtikrinti kokybiškas studijas buvo numatytos priemonės: vykdyti studijų procesą akademiniuose 

padaliniuose; sukurti inovatyvių studijų programų organizavimo modelį; atnaujinti studijų 

programų kokybės valdymo sistemą; parengti akademinio personalo valdymo modelį. Užtikrinti 

studijų plėtrą buvo numatyta per šias priemones: įdiegti inovatyvias technologijas studijų procese; 

sukurti bendradarbiavimo su užsienio ir Lietuvos aukštosiomis  ir profesinėmis mokyklomis 

programą; parengti profesinio mokymo įgyvendinimo modelį; įgyvendinti studijas užsienio 

studentams; parengti mokymo paslaugų teikimo visuomenei sistemą. Įgyvendinant 2014-2016 metų 

SVP numatytas priemones buvo suplanuoti ir atlikti svarbūs veiksmai tobulinat studijų kokybę ir 

užtikrinant jų plėtrą.  

2014 m. baigiamas įgyvendinti projektas „Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės 

vadybos sistemos tobulinimas“, kurio tikslas – tobulinti Kolegijos vidinę studijų kokybę. Per 2014 

metus šio projekto veiklos buvo nukreiptos į kokybiškesnį studijų proceso organizavimą: sukurta ir 

naudojama dokumentų valdymo sistema, tvarkaraščių sudarymui adaptuota Wise Timetable 5.0 

programa, sukurta  pedagoginio krūvio sudarymo programa.    

Lyderystės srityje pagrindiniai Kolegijos uždaviniai - kokybiško ugdymo ir darbo rinkos 

poreikius atitinkančių žinių bei įgūdžių suteikimo užtikrinimas, išorinės komunikacijos tobulinimas 

ir palankių studijų sąlygų sukūrimas užsienio studentams1. Kolegijos Integruotos plėtros strategijoje 

numatytų rodiklių įgyvendinimas pateikiamas ataskaitoje:  

 sėkmingai baigusių studijas/ įgijusių diplomą per numatytą laikotarpį studentų proc. 

dalis; 

 studentų nutraukusių studijų sutartis proc. dalis;  

 Kolegijos absolventų įsidarbinimo proc. dalis;  

 studijų programų užsienio kalba skaičius;  

 Kolegijos vieta tarp aukštųjų mokyklų pagal stojančiųjų aukštajai mokyklai suteiktų 

prioritetų vidurkį;  

 stojančiųjų, kurie per LAMA BPO pirmajame etape bet kuriuo prioritetu pasirinko 

Kolegiją, dalis (proc.) lyginant su visais stojančiaisiais. 

 

3.1. Studijų programos 

 

2014 metais Kolegijoje buvo registruotos 30 studijų programų, tačiau studijos vyko pagal 

29 studijų programas iš keturių studijų sričių: biomedicinos mokslų, fizinių mokslų, socialinių 

mokslų, technologijos mokslų (5 lentelė). Studijų sričių skaičius nekito, lyginant su 2013 m. ir 

ankstesniais metais.   

                                                 
1 Klaipėdos valstybinės kolegijos integruotos plėtros strategija 2011-2021 metams.  
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5 lentelė. Studijų programų pasiskirstymas pagal fakultetus ir studijų sritis 2014 metais 

Fakultetas Studijų sritis Studijų programų skaičius 

SMF Socialiniai mokslai 14 

SvMF Socialiniai mokslai 1 

Biomedicinos mokslai 6 

TF 
Technologijos mokslai  8 

Fiziniai mokslai 1 
 

Kolegijoje vykdomos 21 studijų krypties studijų programos.  Studijų programų skaičius 

padidėjo, lyginant su 2013 metais (28), nes buvo įregistruotos trys naujos studijų programos, t.y., 

Dietetika (653B410002), Elektroninio verslo vadyba (653N10010) ir Sveikatingumo paslaugų 

vadyba (658N80001), jungtinė studijų programa ir vykdoma kartu su ISMA (Information Systems 

Management Institute) aukštąja mokykla iš Latvijos, bei išregistruota viena - Anglų kalbos 

pedagogikos studijų programa.  

2013-2014 metais studijos Kolegijoje vyko pagal 29 studijų programas, nes į naująją 

Elektroninio verslo vadybos studijų programą nebuvo surinktas minimalus stojančiųjų skaičiaus.  

 Baigus studijas Kolegijoje suteikiamas krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis. Studijų kryptys, programos ir suteikiami kvalifikaciniai laipsniai pateikiami 3 priede. 

Studijų programos buvo tobulinamos, atsižvelgiant į darbdavių, absolventų ir studentų 

nuomonę, studijų programų išorinio vertinimo ekspertų grupės rekomendacijas, fakultetų studijų 

komitetų ir studijų programos komiteto rekomendacijas.  

2014 metais vyko studijų programų išorinis vertinimas. SvMF buvo vertintos dvi studijų 

programos: Grožio terapija ir Socialinis darbas. SMF  vertintos taip pat dvi studijų programos: 

Finansai ir Turizmo administravimas. Visos studijų programos įvertintos šešeriems metams. TF 

2014 m. studijų programos nebuvo vertinamos. 1 paveiksle pateikiamas visų Kolegijos studijų 

programų išorinio vertinimo rezultatas. 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav.  Studijų programų pasiskirstymas pagal vertinimo rezultatus (abs. sk.) 
 

Šiuo metu Kolegijoje 69,2 proc. vykdomų studijų programų yra įvertintos šešeriems 

metams, 30,8 proc. studijų programų įvertintos trejiems metams. Kolegijos 2014-2016 metų SVP 

buvo numatyta, kad 67 proc. studijų programų bus įvertinta šešeriems metams. Trys studijų 
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programos yra naujos (akredituotos be vertinimo ketveriems metams) ir pradėtos įgyvendinti  nuo 

2014 m. rugsėjo 1 d.  

Išorinio studijų programų vertinimo grupių ekspertai pažymėjo aukštą akademinio 

personalo kvalifikaciją, tinkamą akademikų ir praktikų santykį, puikius materialiuosius išteklius, 

studijų programų nuoseklumą, sandaros atitikimą norminiams dokumentams, puikią studijų 

programų vadybą.  

Esminės ekspertų grupių rekomendacijos studijų programų tobulinimui buvo šios:  

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

- mokslinių tyrimų įgūdžių gerinimas; 

- studijų rezultatų tikslinimas; 

- dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, skaičiaus didinimas; 

- nuoseklus materialinės bazės atnaujinimas; 

- santykių su socialiniais dalininkais stiprinimas. 

Pagal šias ekspertų grupės ir socialinių dalininkų rekomendacijas yra parengti studijų 

programų tobulinimo planai.   

2014 m. buvo atliktas studijų programų rentabilumo tyrimas. Studijų programų 

rentabilumas buvo vertinamas pagal šiuos kriterijus: dėstytojų ir studentų santykį; studijų 

programos finansavimą; papildomo finansavimo galimybes; priėmimo rezultatus; studentų, 

nutraukusių studijų sutartis, skaičių; absolventų įsidarbinimą; dėstytojų kvalifikaciją; studijų 

programos materialinę bazę; inovacijas.   

Dėstytojų ir studentų santykis, atsižvelgiant į „studento krepšelio“ sandarą, turi būti 1:19, 

t.y., vienam dėstytojo etatui turi tekti 19 studentų. Pagal šį kriterijų daugelis studijų programų 

rodikliai yra blogesni. Pagal kitą kriterijų - studijų programos finansavimą, iš „studento krepšelio“ 

dėstytojų darbo užmokesčiui turi būti skiriama iki 56,6 proc. lėšų. Visose studijų programose 

dėstytojų darbo užmokesčiui lėšų yra skiriama daugiau. 

Apibendrinant galima teigti, kad: 

-  SvMF visos studijų programos yra rentabilios, bet neišnaudojama papildomo 

finansavimo galimybė;  

- SMF nerentabilios yra Socialinės pedagogikos ir Pardavimų vadybos studijų programos, 

problemų kelia priėmimas į Kultūrinės veiklos vadybos, Įmonių ir įstaigų administravimo, 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, Verslo vadybos studijų programas; 

- TF nerentabili yra Kraštovaizdžio dizaino studijų programa, sumažėjęs priėmimas į 

Informatikos ir Geodezijos studijų programos ištęstines studijas.   
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Kolegijos 2014-2016 metų SVP studentų skaičius, tenkantis vienam dėstytojo etatui, buvo 

suplanuotas 16. Pagal 2014-2015 m. m. pedagoginio krūvio planą ir studentų skaičių 2014 spalio 1 

d. šis rodiklis yra 15,85 studento vienam dėstytojo etatui.  

 

 

 

 

3.2. Studentų priėmimas 

 

2014-2016 metų SVP buvo numatytas kriterijus: valstybės finansuojamų studentų ir visų 

studijuojančiųjų santykis 65 proc. Kitas kriterijus buvo studentų rinkos dalis, lyginant su bendru 

skaičiumi, stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, proc. (41 proc.).  

2014 m. bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas užsiregistravo 3,2 proc. 

mažiau asmenų nei 2013 m. Priimtųjų į Kolegiją skaičius, lyginant su 2013 m., sumažėjo 12,8 proc.  

6 lentelėje matome paskutiniųjų trijų metų priimtųjų studentų skaičiaus kaitą. 

6 lentelė. Priimtųjų studentų skaičiaus pokyčiai 2012-2014 m. (abs. sk.) 

Fakulteto pavadinimas 
Metai 

2012 2013 2014 

SMF 562 498 372 

SvMF 333 372 352 

TF 592 530 496 

Viso: 1487 1400 1220 

 

Į SMF įstoja 31 proc. stojančiųjų, SvMF - 29 proc. ir į TF - 41 proc. stojančiųjų.  

2014 m. buvo aštuonios studijų programos, į kurias priėmimas buvo sustabdytas dėl 

nepakankamo stojančiųjų skaičiaus: Socialinė pedagogika (NL); Pardavimų vadyba (NL, I); Sporto 

ir pramogų vadyba (I); Kultūrinės veiklos vadyba (NL); Verslo vadyba (I); Geodezija (I; 

Kraštovaizdžio dizainas (NL, I); Elektroninio verslo vadyba (NL, nauja).   

Priimtų studentų skaičius 2014 m. nežymiai sumažėjo ir TF ir SvMF fakultetuose, 

labiausiai sumažėjo - SMF. Puikiai startavo dvi naujos studijų programos: jungtinė studijų 

programa - Sveikatingumo paslaugų vadyba ir Dietetika, į kurias priimtas visas planuotas 

stojančiųjų skaičius. 

Kaip priimtųjų studentų skaičius į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas 

vietas pasikeitė Kolegijoje per 2012-2014 metus matome 2 paveiksle. 
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2 pav. Priimtųjų į VF ir VNF vietas studentų skaičiaus palyginimas 2012-2014 m. (abs. sk.) 
 

Kolegijoje valstybės finansuojamų vietų skaičius, taip pat kaip ir šalyje, mažėjo, tačiau 

didėjo studentų pageidaujančių studijuoti savo lėšomis. 3 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad 

Kolegija yra tarp aukštųjų mokyklų, kurios gavo daugiausiai valstybės finansuojamų vietų 2014 m. 

    3 pav. Daugiausiai valstybės finansuojamų vietų gavusios aukštosios mokyklos (abs. sk.) 
 

2014 m. stojimo duomenys rodo, kad pagal gautų valstybės finansuojamų vietų skaičių 

Kolegija yra pirmame dešimtuke kartu su VU, KTU, VGTU ir Vilniaus ir Kauno kolegijomis. 

Kiti rodikliai, demonstruojantys stojusiųjų motyvaciją ir pasirengimą  studijuoti Klaipėdos 

valstybinėje kolegijoje, yra šie: paduotų prašymų skaičius, kuriose paminėtos tik Kolegijos studijų 

programos, paduotų prašymų skaičius pagal pirmą prioritetą. 4 paveiksle matome Kolegijos vieta 

tarp aukštųjų mokyklų, pagal prašymų skaičių, kuriuose paminėtos tik pasirinktos aukštosios 

mokyklos studijų programos.  

4 pav. Prašymų skaičius, kuriuose paminėtos tik pasirinktos aukštosios mokyklos studijų 

programos (abs. sk.) 2 
 

                                                 
2Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Vilnius, 2011. Žiūrėta: 2015-01-20. Prieiga 

per internetą: http://www.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-rezultatai/2014#top  
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 Kolegija yra septintoje vietoje pagal šį rodiklį tarp VU, KTU, MRU, Vilniaus ir Kauno 

kolegijų. Šie rezultatai demonstruoja, kad stojantieji rinkdamiesi studijų programą yra apsisprendę, 

kokioje aukštojoje mokykloje nori studijuoti. Tai rodo aukštosios mokyklos pripažinimą. 

Paduotų prašymų skaičius, kur pirmuoju pageidavimu nurodoma Kolegija irgi yra svarbus 

rodiklis. 5 paveiksle matome, kad Kolegija pagal šį rodiklį yra Lietuvos aukštųjų mokyklų 

dešimtuke. Taip pat svarbus rodiklis demonstruojantis Kolegijos populiarumą yra užimama 40 proc. 

studentų rinkos dalis, lyginant su bendru stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

5 pav. Pirmuoju pageidavimu prašyme daugiausiai nurodyta aukštoji mokykla (abs. sk.) 
 

Kolegijos 2014-2016 metų SVP buvo numatyta, kad valstybės finansuojamų studentų ir 

visų studijuojančiųjų santykis bus 65 proc. Įvertinus priėmimo rezultatus šis rodiklis buvo 55,6 

proc. vertinat bendrąjį priėmimą per LAMA BPO ir papildomą priėmimą. Jei vertintume tik tą 

periodą, kad stojantysis gali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą (LAMA BPO), tai tada šis 

rodiklis yra 60,1 proc. Numatytas rodiklis „studentų rinkos dalis, lyginant su bendru skaičiumi, 

stojančiųjų į Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas“ buvo 41 proc. Pasiektas rezultatas yra 40 proc.  

 

3.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

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

stebimas nuo 2010 m. Pagrindinės priežastys yra mažesnis priimtųjų skaičius dėl mažesnio siūlomų 

studijų programų skaičiaus, demografinio gyventojų skaičiaus mažėjimo, kintančių priėmimo 

sąlygų. Studentų skaičiaus pokytis per 2012-2014 metus atskirose fakultetuose nėra proporcingas (6 

paveikslas).   
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6 pav. Studentų skaičius kaita fakultetuose 2012–2014 metais (abs. sk.) 
 

Studentų skaičius 2014 m. nežymiai sumažėjo TF ir SMF, tuo tarpu SvMF studentų 

skaičius padidėjo. Studentų kaitos duomenys procentine išraiška pateikiam  7 lentelėje.  

7 lentelė. Studentų skaičiaus pokytis lyginant 2013-2014 m. spalio 1 d. pagal fakultetus  

Fakulteto pavadinimas 
Metai 

Pokytis (proc.) 
2013 2014 

SMF 1491 1340 sumažėjo 10 proc. 

SvMF 1037 1080 padidėjo 4 proc. 

TF 1329 1255 sumažėjo 5,6 proc. 

Viso Kolegijoje: 3857 3675 sumažėjo 4,7 proc. 
 

Studijos Kolegijoje vykdomos nuolatine ir ištęstine formomis. Studijuojančiųjų nuolatine ir 

ištęstinė studijų forma studentų skaičius išlieka beveik tas pats. 2014 m. spalio 1 d. studijuojančiųjų 

nuolatine studijų forma buvo 2622 ir 1053 studijuojančiųjų ištęstine studijų forma. Lyginant su 

2013 m. studijuojančiųjų nuolatine studijų sumažėjo 84 studentais, o ištęstine forma 122 studentais.  

Viena iš studentų skaičiaus mažėjimo Kolegijoje  priežasčių yra studijų sutarčių 

nutraukimas. Per 2013-2014 m. m. studijų sutartis nutraukė 268 studentai, tai ženkliai mažiau negu 

2012-2013 m. m. - 744 studentai. 8 lentelėje matome studentų, nutraukusių studijų sutartis, dalis 

pagal fakultetus.  

8 lentelė. Studentų, nutraukusių studijų sutartis, dalis 2012-2013 m. m.  ir 2013-2014 m. m. (proc.) 

Mokslo metai 
Socialinių mokslų 

fakultetas 

Sveikatos mokslų 

fakultetas 

Technologijų 

fakultetas 
Iš viso Kolegijoje 

2012-2013 18,52 9,2 24,82 18,41 

2013-2014 7,1 4,9 11,6 7,9 
 

Lyginant pagal fakultetus, didžiausias studentų, nutraukusių studijas, skaičius yra 

technologijųų fakultete. Toks rezultatas sietinas su įstojusiųjų su mažesniais balais studentų 

skaičiumi, nepakankamu pasiregimu studijuoti tiksliųjų mokslų disciplinas po bendrojo lavinimo 

mokyklų baigimo. Kita dažna studijų sutarties nutraukimo priežastis yra motyvacijos studijoms 

stoka. Didžioji dalis studentų nutraukia studijų sutartis dėl nepažangumo ir savo noru. 

Studentų, nutraukusių studijų sutartis, skaičius turi įtakos baigusiųjų studijas studentų 

skaičiui. Baigusiųjų studijas studentų skaičiaus dinamika 2012-2014 metais pateikiama 9 lentelėje. 

9 lentelė. Baigusiųjų studijas studentų skaičius 2012-2014 metais pagal fakultetus (abs. sk.) 

 

Nors baigusiųjų ir nutraukusiųjų studijų sutartis studentų skaičius kinta nežymiai, 

kiekvienais metais studijų nebaigia pakankamai didelis įstojusiųjų studentų skaičius (7 paveikslas). 

 

 

Fakulteto pavadinimas 
Metai 

2012 2013 2014 

SMF 433 450 338 

SvMF 223 290 265 

TF 327 312 285 

Viso: 983 1052 888 
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7 pav. Bendro įstojusiųjų ir baigusiųjų studentų skaičius kaita 2012–2014 metais (abs. sk.) 

2014 m. Kolegijos veiklos plane buvo numatyta sumažinti nutraukusių studijų sutartis 

studentų skaičių 2 proc., t.y., iki 16 proc. 2014 m. šis rodiklis yra ženkliai geresnis - 7,9 proc.  

Įstojusių ir baigusiųjų studijas studentų skaičiaus santykis kito nuo 66 proc. 2012 m., 75 

proc. 2013 m. ir 72 proc. 2014 m.  

3.4. Parama studentams 

 

Siekiant išlaikyti stabilų studentų skaičių bei didinti studijų prieinamumą, Kolegijoje yra 

teikiama įvairiapusė akademinė ir socialinė (finansinė) parama.  

Siekiant užtikrinti studijų lankstumą bei studentų akademinį mobilumą, Kolegijos Studijų 

nuostatuose, studentams numatyta galimybė keisti savo studijų programos formą (iš nuolatinių 

studijų į ištęstines ir atvirkščiai), jeigu Kolegijoje vykdomos tos formos studijų programos (10 

lentelė). 

10 lentelė. Studijų formą pakeitusių studentų skaičius per 2012-2014 m. 

Fakultetas 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

SMF 16 16 13 

SvMF 1 0 0 

TF 7 9 18 

Viso: 24 25 31 

 

Studijų dalykų dėstytojai teikia akademinę paramą studentams konsultuodami nustatytomis 

ir fakulteto dekano patvirtintomis konsultacijų valandomis katedrose, o taip pat elektroniniu paštu ir 

„Moodle“ aplinkoje. 

Vadovaujantis Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašu, Kolegijoje studentams, 

atvykstantiems iš Lietuvos ir užsienio mokymo institucijų, keičiantiems studijų programą, 

nutraukusiems studijas ir ketinantiems jas atnaujinti, o taip pat grįžusiems iš studijų pagal Erasmus 

mainų programas, yra atliekamas studijų rezultatų įskaitymas.  

Įskaitant studijų rezultatus bei nustačius neatitikimus tarp studijų planų, o taip pat 

studentams norintiems studijuoti studijų dalykus, atitinkančius studentų poreikius, vadovaujantis 

Kolegijos Studijų nuostatais, yra sudaromi individualūs studijų planai.  
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Socialinė (finansinė) parama studentams teikiama mokant socialines stipendijas3,  studijų 

stipendijos4, tikslinės stipendijos5,  tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies padengti ir tikslines 

išmokas studijų prieinamumui gerinti neįgaliesiems6 (11 lentelė).  Socialinės stipendijos dydis 2014 

m. buvo  – 3 bazinės socialinės išmokos (t.y. 390 Lt per mėnesį (nuo 2015-01-01 114 Eur)). 

11 lentelė. Parama studentams 2012–2014 m.  

Metai  2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Socialinės stipendijos 622 569 391 

Studijų stipendijos 22 24 41 

Tikslinės stipendijos 48 32 14 

Tikslinės išmokos 47 46 47 
 

Užtikrinant studijų prieinamumą, siekiama sukurti palankias studijų sąlygas studentams, 

turintiems specialiųjų poreikių. Nuo 2012 m. Kolegija dalyvauja „Studijų prieinamumo 

užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ projekte, kurio tikslui pasiekti yra 

kuriamos palankios studijų sąlygos, būtinos specialiųjų poreikių turintiems studentams: kiekvieną 

mėnesį teikiama finansinė pagalba neįgaliesiems studentams, kuriamos optimalios darbo vietos 

neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta jiems fizinė ir informacinė aplinka.  

Skatinamąsias stipendijas, kurios skiriamos geriausiems studentams iš aukštųjų mokyklų ar 

kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus. Valstybinių aukštųjų 

mokyklų skatinamųjų stipendijų fondas sudaromas ir šios stipendijos skiriamos valstybinių aukštųjų 

mokyklų senatų (akademinių tarybų) nustatyta tvarka, suderinta su studentų atstovybe. 2014 m. 

skatinamosioms stipendijoms buvo skirta 763900 Lt (221240 Eur).  

SMF studentai gali gauti vardinę Antano Vizbaro stipendiją, kuris buvo įsteigtas 1995 m. 

Aldonos Look savo tėvo Antano Vizbaro, dirbusio ekonomu pas grafą Tiškevičių, atminimui7. 

Antano Vizbaro stipendijos dydis 150 JAV dolerių. Jas kasmet įteikia Antano Vizbaro giminaitis 

aktorius Liubomiras Laucevičius. Kiekvienais mokslo metais yra įteikiamos trys tokios vardinės 

stipendijos. 2014 m. buvo įteiktos šešios Antano Vizbaro stipendijos. 2014 m. pavasarį jas gavo 

Buhalterinės apskaitos studijų programos studentė Aušra Martinkutė, Finansų studijų programos 

studentė Indrė Dunauskaitė ir Pardavimų vadybos studijų programos studentė Aušra Šlepetytė. 

2014 m. rudenį stipendijos buvo įteiktos Finansų studijų programos studentei Ingai Levickaitei, 

Logistikos vadybos studijų programos studentei Gintarei Mikalauskaitei ir Turizmo 

administravimo studijų programos studentei Margaritai Leontjevaitei. 

                                                 
3 Valstybinis studijų fondas. Vilnius, 2009. Žiūrėta 2014-03-16. Prieiga per internetą https://www.vsf.lt/lt/socialines-

stipendijos 
4 Valstybinis studijų fondas. Vilnius, 2009. Žiūrėta 2015-01-19.  https://www.vsf.lt/lt/studiju_stipendijos  
5 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Vilnius, 2015. Žiūrėta 2015-01-21 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372309&p_query=d%EBl%20tikslini%F8%20stipendij%F8%20skyrimo&

p_tr2=2  
6 Neįgaliųjų reikalų prie Socialinės Apsaugos ir darbo ministerijos departamentas. Vilnius, 2015. Žiūrėta 2015-01-19. 

Priega per internetą http://ndt.lt/id-neigaliuju_studentu_remimas.html  
7A.Vizbaro vardinė stipendija - kolegijos studentams. Edita MĖŽETIENĖ UAB Pajūrio naujienos. Kretinga, 2006-2013 

pingvinas. Žiūrėta:2015-01-14. Priega per internetą:   http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=753 

https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos
https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos
https://www.vsf.lt/lt/studiju_stipendijos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372309&p_query=d%EBl%20tikslini%F8%20stipendij%F8%20skyrimo&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372309&p_query=d%EBl%20tikslini%F8%20stipendij%F8%20skyrimo&p_tr2=2
http://ndt.lt/id-neigaliuju_studentu_remimas.html
http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=753
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SvMF studentai arba absolventai gali gauti 500 JAV dolerių vardinę Dr. Juozo Ciplijausko 

premiją. 2014 m. ši premija buvo skirta VšĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės vyriausiojo gydytojo 

pavaduotojai slaugai, Klaipėdos valstybinės kolegijos absolventei  Andželikai Zavackienei.   

2013-2014 m. m. Kolegijos studentams sėkmingai teikiamos karjeros valdymo paslaugos: 

pravesti asmeninės karjeros valdymo įgūdžių lavinimo mokymai ir karjeros valdymo gebėjimų 

mokymai, kuriuose dalyvavo beveik 240 studentų iš visų fakultetų. Pradėta diegiant Karjeros 

valdymo informacinė sistema (KVIS), atlikta pilotinė 2013 baigusių Kolegiją absolventų apklausa 

(po dvi grupes nuo kiekvieno fakulteto), kurio tikslas – absolventų įsidarbinimo vertinimas, 

pradėtos teikti konsultavimo paslaugos kolegijos studentams (20 konsultacijų). 

 

3.5. Absolventų įsidarbinimas 

 

Absolventų įsidarbinimas yra vienas iš strateginių rodiklių. Absolventų įsidarbinimo lygio 

tyrimus Kolegijoje atlieka studijų programas kuruojančios katedros. Informacija apie absolventų 

įsidarbinimą gaunama individualios apklausos būdu bei analizuojant Darbo biržos duomenis.  

2012-2014 m. procentais nuo studijas baigusių absolventų skaičiaus pateikiamas 12 

lentelėje.  

12 lentelė. Kolegijos absolventų įsidarbinimo rezultatai 2012-2013 m. m. (proc. nuo baigusių 

absolventų skaičiaus) 

Fakulteto 

pavadinimas 

2012 m. 
2013 m. laidos pirmasis 

tyrimas (vasario mėn.) 

2013 m. laidos patikslintas 

tyrimas (rugsėjo mėn.) 

Įsidarbino 

Įsidarbino 

pagal 

specialybę 

Įsidarbino 
Įsidarbino pagal 

specialybę 
Įsidarbino 

Įsidarbino pagal 

specialybę 

SMF  70,00 45 46 35,66 80,02 64,17 

SvMF 68,03 46,58 50 42,75 78,42 56,84 

TF 87,15 67,27 86,85 67,3 88,90 69 

Iš viso 

Kolegijoje: 

75,06 52,92 60,95 48,57 82,4 63,3 

 

Absolventai pirmaisiais po studijų baigimo metais apklausiami du kartus: pirmą kartą 

praėjus pusei metų po studijų baigimo – vasario mėn., antrą kartą duomenys tikslinami po metų – 

rugsėjo mėn. Geriausi įsidarbinimo bendrai ir įsidarbinimo pagal specialybę rodikliai yra 

Technologijų fakultete, ženkliai pagerėjo įsidarbinimas SMF ir SvMF pagal specialybę. 2014 m. 

plane įsidarbinimo rodiklis yra 62 proc. Pasiektas rodiklis svyruoja nuo 78,42 proc. iki 88,90 proc. 

pagal atskirus fakultetus. 

Įgyvendinus projektą (2015 m. liepos mėn.) „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai 

ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ bus sukurta 

karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS), kurioje pateikiami duomenys apie Kolegijos 

absolventus.  
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3.6. Suaugusiųjų mokymo ir švietimo veikla 

 

2014 m. birželio 4 d. KVK Tarybos nutarimu Nr. V19-12/11 buvo patvirtintas Mokymo ir 

paslaugų centro įkūrimas (vietoje buvusio Tęstinių studijų centro), kurio tikslas plėtoti ir 

organizuoti suaugusių mokymo ir švietimo, užsakomųjų tyrimų, konsultavimo ir kitas paslaugas 

visuomenei, ieškoti naujų rinkų bei viešinti teikiamas paslaugas esamiems bei potencialiems 

klientams.  

Nuo 2014-06-06 Mokymo ir paslaugų centre (MPC) pradėjo dirbti pardavimų specialistas 

(patvirtinta 2014 m. balandžio 1 d. KVK direktoriaus įsakymu Nr. PV1-174).  

Kolegija vykdė Bendrosios praktikos slaugos ir Socialinio darbo studijų programų 

išlyginamąsias studijas (11 studentų). 17 asmenų buvo įvertintos ir pripažintos kompetencijos. 

Suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų kokybei gerinti inicijuotas švietimo paslaugų 

rinkos tyrimas. Tuo tikslu buvo sukurta darbo grupė (patvirtinta 2014 m. spalio 28 d. KVK 

direktorės įsakymas Nr.TSC1-283). Lapkričio - gruodžio mėn. buvo pasirengta tyrimo atlikimui. 

Pirmą tyrimo etapą numatoma baigti 2015 m. vasario mėn. pabaigoje.  

Viešinant Kolegijos siūlomas paslaugas buvo įgyvendinos šios priemonės: 

- sukurta struktūruota elektroninė mokymo programų bazė, peržiūrėtos parengtos mokymo 

programos ir jų pagrindu atnaujintas mokymo paslaugų sąrašas; 

- parengti ir pristatyti Kolegijos teikiamų paslaugų paketai strateginiams socialiniams 

partneriams; 

- parengti ir išsiųsti komerciniai pasiūlymai savivaldybėms (įstaigoms) bei verslo 

įmonėms;  

- parengta padalomoji medžiaga apie MPC siūlomas formalias ir neformalias suaugusių 

švietimo programas, kursus, seminarus; 

- pateikta informacija apie Kolegijos paslaugas regioninėje spaudoje ir įvairiuose 

tinklalapiuose; 

- sukurtas Kolegijos MPC „prekinis ženklas“: logotipas, moto, pasiūlymų, pažymėjimų 

formatai, leidžiantys identifikuoti centrą kaip rinkoje veikiantį mokymo paslaugų teikėją. 

Plėtojant bendradarbiavimo partnerių tinklą Kolegijos vadovybė aplankė devynias Vakarų 

Lietuvos savivaldybes. Vizitų metu buvo pristatyta Kolegijos ir Mokymo ir paslaugų centro veikla. 

2014 metais pasirašytos trys bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos rajono (2014-10-14 Nr. V20-

204), Plungės rajono (2014-12-18 Nr. A1-47/V20-261) ir Palangos savivaldybėmis (2014-11-25 Nr. 

V20-241/2-B). Pateikti diferencijuoti paslaugų paketai devynioms savivaldybėms bei keturioms 

verslo įmonėms (viena iš jų – LEZ, kurioje veikia 28 įmonės), taip pat devynioms Klaipėdos rajono 

seniūnijoms, Klaipėdos rajono suaugusių švietimo centrui, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 

kultūros centrui, Tauragės suaugusių švietimo centrui, Klaipėdos teritorinei darbo biržai.  
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Organizuotas seminaras „Netradicinis ūkininkavimas“ bei pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Klaipėdos apskrities jaunųjų ūkininkų sąjunga (2014-07-07 Nr. V20-234). 

2014 m. liepos mėn. parengtos ir pateiktos ŠMM penkios paraiškos gauti finansavimui 

neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimui. Viena mokymo programa - Maisto 

sauga - gavo 11410,00 Lt finansavimą.  

Kolegija vykdo projektą „Kvalifikacijos tobulinimo programos „Svetingumo akademija" 

sukūrimas ir įgyvendinimas“, (VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-005). Iki 2014 metų 31 d. apmokyti 53 

svetingumo paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojų. 2014-12-30 įsakymu Nr. TSC1-338 patvirtinti 

„Svetingumo akademijos“ programos penkių modulių, 44 mokymo programos, kurios bus pradėtos 

įgyvendinti pasibaigus projekto veiklai. 

Suaugusiųjų mokymo ir švietimo programose ir seminaruose dalyvavo 1120 klausytojų.  

Per 2014 m. parengtos 44 naujos suaugusiųjų mokymo programos.  

Daugiausiai pajamų iš suaugusiųjų mokymo ir švietimo bei konsultavimo  buvo gauta 

vykdant reglamentuojamas, licencijuojamas mokymo programas (4 priedas). Tai sudaro 85 proc. 

nuo visų gautų pajamų (8 paveikslas). 

8 pav. Gaunamų pajamų už suaugusiųjų mokymo ir švietimo, konsultavimo veiklą 

pasiskirstymas pagal fakultetus 2013 ir 2014 m. (abs. sk.) 
 

SMF gautos pajamos, lyginant su 2013 m., padidėjo 60,3 proc., SvMF padidėjo – 133 

proc., o TF sumažėjo 16,5 proc.  

Kolegijos socialiniai partneriai, verslo įmonių atstovai įtraukiami ne tik į suaugusiųjų 

mokymą ir švietimą, bet ir skaito paskaitas nuolatinių bei ištęstinių studijų studentams. 2014 m. 14 

įmonių atstovų skaitė paskaitas Kolegijos studentams. Kolegijos 2014-2016 metų SVP buvo 

planuota, kad 15 įmonių atstovai bus įtraukti į šį procesą. 2014 m. buvo užmegzti nauji 

bendradarbiavimo ryšiai su stambiomis įmonėmis ir tai padės aktyviau įtraukti verslo partnerius į 

šią veiklą. 

3.7. Studijų tarptautiškumas 

 

Kolegijos 2014-2016 m. SVP plane buvo numatyta parengti dvi studijų programas 

vykdomas  anglų kalba. Per 2014 m. pasirengta vykdyti anglų kalba iš viso aštuonias studijų 
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programas: Verslo vadyba, Sveikatingumo paslaugų vadyba, Informatika, Elektros ir automatikos 

įrenginiai, Geodezija, Bendrosios praktikos slauga, Kineziterapija, Burnos higiena. Šios studijų 

programos viešinamos įvairiose tinklapiuose, studijų parodose Lietuvoje ir užsienyje.  

Užsienio kalbos mokėjimas, ypač anglų kalbos, yra silpnoji Kolegijos darbuotojų ir 

studentų pusė. Siekiant užtikrinti kokybišką dėstymą anglų kalba atvykusiems studentams iš 

užsienio, Kolegijoje organizuojami užsienio kalbos kursai. Šeši Kolegijos darbuotojai išklausė 40 

val. anglų kalbos kursus, kurie buvo apmokėti Erasmus projekto lėšomis. 

2014 metais 34 Kolegijos darbuotojai (23 dėstymui ir 11 mokymuisi) dalyvavo Erasmus 

mainų programoje. Į Kolegiją atvyko 26 dėstytojai ir aštuoni personalo darbuotojai mokymuisi. 

Augantys mobilumo skaičiai rodo, kad tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas tarp aukštųjų 

mokyklų didėja (9 paveikslas).  

9 pav. Išvykstančio ir atvykstančio į Kolegiją pagal Erasmus mainų programą 

personalo skaičius 2012-2014 m. (abs. sk.) 
 

Studentų mobilumo žemėlapis plečiasi kiekvienais metais (10 paveikslas).  

         - šalis, iš kurios atvyko studentai į KVK  - šalis, į kurią išvyko KVK studentai 

10 pav. Studentų mobilumo žemėlapis 

24 Kolegijos studentai pagal Erasmus mainų programą vyko studijuoti į Portugaliją, 

Ispaniją, Turkiją, Graikiją, Belgiją, Lenkiją, Vengriją, Rumuniją. 29 studentai vyko atlikti praktiką į 

Islandiją, Vokietiją, Daniją, Portugaliją, Turkiją, Graikiją, Jungtinę Karalystę, Maltą, Kiprą. Į 

Klaipėdos valstybinę kolegiją Erasmus studijoms atvyko 42 studentai iš Vengrijos, Prancūzijos, 

Turkijos, Latvijos, Ispanijos, Portugalijos, o atlikti praktiką– 13 iš Latvijos, Portugalijos, Lenkijos. 
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Taigi, studentų mobilumo studijoms skaičiai auga, tačiau atvykstančiųjų atlikti praktiką – mažėja 

(11 paveikslas).  

11 pav. Išvykę ir atvykę studentai pagal Erasmus mainų programą 2012 –2014 m. 

(abs. sk.) 
 

Kolegijoje veikia mentorių, priklausančių Erasmus Social Network (ESN) tinklui, 

programa, kuri padeda atvykusiems studentams įsijungti į Kolegijos studentų būrį. Kiekvieno 

semestro pradžioje mentoriai organizavo susipažinimo vakarėlį, orientacinę savaitę, Kalėdų, 

Užgavėnių, Velykų šventes, Europos vakarėlį, kurio metu pristatomos įvairios šalys, jų papročiai, 

kulinarinis paveldas. ESN nariai su studentais iš užsienio vykdė „Erasmus mokykloms“ projektą, 

kurio tikslas – Klaipėdos regiono mokyklose pristatyti Erasmus mainų programą, viešinti KVK. 

Buvo organizuota ESN nacionalinė platforma Klaipėdoje, kuomet visos Lietuvos ESN nariai (virš 

100 studentų) susirinko į mokymus, kurie skirti Erasmus mainų programos mentorių programos 

įgyvendinimui.  

Daugiausiai studentų pagal Erasmus mainų programą išvyko ir atvyko į SMF (13 lentelė).  

13 lentelė. 2014 m. studentų mobilumas pagal Erasmus mainų programą atskiruose fakultetuose 

 SvMF TF SMF 

Išvykę studentai 17 15 21 

Atvykę studentai 10 8 37 
 

Studentų ir dėstytojų mobilumas vyksta ne tik pagal Erasmus mainų, bet ir pagal Erasmus 

intensyviąsias programas (Erasmus IP) (14 lentelė).  

14 lentelė. 2014 m. studentų ir dėstytojų mobilumas pagal Erasmus IP programą atskiruose 

fakultetuose 

 SvMF TF SMF 

Išvykę studentai 4 Atvyko 14 studentų 2 

Išvykę dėstytojai 1 Atvyko 2 dėstytojai 1 

Erasmus IP dalyvavo visų fakultetų studentai bei dėstytojai. TF, kaip koordinatorius, vykdė 

projektą „Virtual bridge construction modelling and demonstration in augmented reality 

environment“ kartu su partneriais iš Bulgarijos ir Jungtinės Karalystės aukštųjų mokyklų. SvMF 

Slaugos katedros bei SMF Turizmo ir sporto katedros dėstytojai su studentais dalyvavo IP partnerio 

teisėmis.  
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Kolegijos tarptautiškumo plėtrą geriausiai atspindi augantis tarptautinis judimas, didėjantis 

Europos bei nacionalinių programų finansavimas (12 paveikslas).  

      12 pav.  Erasmus mainų programos veikloms skirtas finansavimas 2012-2014 m. (abs. sk.) 

 

Erasmus mainų programos veikloms finansuoti gaunamos lėšos iš įvairių fondų: Europos 

Komisijos, Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto. Šios lėšos didėja, taigi sudaromos vis 

didesnės galimybės studentams bei dėstytojams dalyvauti Erasmus mainų programoje, plėtoti 

tarptautiškumui skatinti skirtą veiklą. 2012 m. finansavimas ir mobilumas mažas, kadangi buvo 

apribota Erasmus Chartija ir buvo galimi tik studentų praktikų mainai. 

2014 m. dėl Erasmus mainų programos sudarytos naujos ir pratęstos 74 sutartys su 

užsienio aukštosiomis institucijomis. 

Tarptautinių studijų organizavimas. Siekiant vykdyti kokybiškas studijas užsienio 

kalbomis buvo parengti ir patvirtinti šie dokumentai: 

1. Studijų nuostatų priedas Nr. 1 Užsienio studijų nuostatų organizavimo tvarka (parengta 

ir anglų bei rusų kalbomis).  

2. Studijų užsienio kalba planas. 

3. Užsienio studijų organizavimo Tarptautinių ryšių skyriuje schema.  

4. Pirmo kurso nuolatinių studijų studentų iš užsienio adaptacinė programa. 

Užpildytas stojimo paraiškos formas per 2014 m. atsiuntė 32 studentai. Į LR ambasadą 

Delyje, Indijoje dėl D vizos kreipėsi penki Nepalo piliečiai ir šeši Bangladešo piliečiai, kurie ketino 

studijuoti Verslo vadybos studijų programą anglų kalba. Užsieniečiai nepradėjo studijų Kolegijoje, 

nes negavo vizų. 

 Šiuo metu Kolegijoje SvMF studijuoja dvi studentės iš  Uzbekistano.  Socialinio darbo 

studijų programoje studijuoja rusų kalba ir  Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje - 

anglų kalba. 

Tarptautiškumo didinimas. 2014 m. rudenį buvo organizuota trečioji kasmetinė 

Tarptautinė savaitė, kurioje dalyvavo 29 atstovai iš 14 užsienio aukštųjų mokyklų. Tarptautinės 

savaitės metu buvo organizuotos paskaitos, seminarai, mokymosi programos ir kultūrinė programa. 

Studentai ir dėstytojai turėjo galimybę pabendrauti įvairiakultūrėje aplinkoje, patobulinti užsienio 

kalbų įgūdžius, susipažinti ir užmegzti ryšius su tarptautinės savaitės dalyviais.  
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2014 m. buvo tęsiamas tarptautinis projektas “Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 

plėtra”, pagal kurį dalyvavome studijų parodose Gruzijoje ir Baltarusijoje. Pirmą kartą Kolegija 

buvo pristatyta vienoje didžiausių parodų, organizuojamų EAIE (European Association of 

International Education) Čekijos respublikoje.  

Parengta ir patvirtinta dviejų savaičių Vasaros stovyklos programa ir sąmata. Į Vasaros 

stovyklą kviečiami studentai, moksleiviai iš užsienio, ypatingai Rytų partnerystės bei kitų 

postsovietinės erdvės valstybių.  

 

3.8. Pedagoginio personalo kompetencijos tobulinimas 

 

 2014 m. spalio 1 d. bendras dėstytojų užimtų etatų skaičius Kolegijoje buvo 222,95 (294 

dėstytojai). Lyginant su 2013 m.  dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo 1,58 etatais. 

Dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas pateikiamas 15 lentelėje. 

15 lentelė. Dėstytojų etatų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas ir mokslo laipsnį (2014 m. 

spalio 1 d.) 

 

Didžiausia dalis Kolegijos dėstytojų užimamų etatų buvo lektoriaus pareigos (83,1 etato), 

asistento ir docento pareigų etatų skaičius buvo beveik lygus. Mokslo daktaro laipsnį turinčių 

dėstytojų etatų skaičius buvo 18,49. Lyginant su 2013 m. mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų 

etatų skaičius padidėjo 1,4 proc. 2014 m. buvo planuota turėti 8 proc. mokslo daktarų etatų, o 

pasiekta reikšmė buvo 8,3 proc. Įvertinant tai, kad 16 Kolegijos dėstytojų studijuoja doktorantūroje 

dėstytojų šis rodiklis kasmet didės (5 priedas).  

Kaip dėstytojų etatai pagal užimamas pareigas pasiskirstė fakultetuose pateikiama 16 

lentelėje.  

16 lentelė. Dėstytojų etatų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas fakultetuose (2014 m. spalio 1 

d.) 

 

SvMF yra mažiausias lektoriaus etatų skaičius ir didžiausiais asistentų etatų skaičius. SMF 

turi tik 0,5 etato asistento pareigybės ir didžiausią skaičių lektoriaus pareigybių. Pareigybių 

pasiskirstymas pagal fakultetus nulemia darbo užmokesčio sąnaudas  konkrečiame fakultete.    

 SMF TF SvMF Iš viso 
Etatų 

skaičius 
Lyg. svoris % 

Profesoriai - - 1 1 0,37 0,2 

Docentai 9 13 6 28 18,12 8 

Lektoriai 83 73 59 215 185,16 83,1 

Asistentai 2 6 42 50 19,3 8,7 

Viso: 94 92 108 294 222,95  

Iš jų mokslų daktarai 9 13 7 29 18,49 8,3 

  Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Iš viso 

SMF 0 5.89 74.47 0.5 80.86 

TF 0 6.9 64.95 1.95 73.8 

SvMF 0.37 5.33 45.74 16.85 68.29 

Iš viso: 0.37 18.12 185.16 19.3 222.95 
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2014 m. birželio 4  d. (Nr. DA1-01) vyko eilinė dėstytojų atestacija, kurios metu  buvo 

atestuoti 97 dėstytojai. Septyniems iš jų suteikta docento, 89 lektoriaus ir vienam asistento 

kvalifikacinė kategorija.   

Kolegijoje dirba 294 dėstytojai, 189 iš jų pagrindiniame darbe, 105 nepagrindiniame darbe. 

Nepagrindiniame darbe daugiausia dirba aukštos kvalifikacijos specialistai praktikai ir dėstytojai iš 

kitų aukštųjų mokyklų.  

Kolegijos dėstytojų kolektyvą kasmet papildo jauni dėstytojai, todėl dėstytojų amžiaus 

vidurkis jaunėja (13 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių 2014 m. spalio 1 d. 
 

11 proc. dėstytojų yra iki 30 metų amžiaus, 32 proc. dėstytojų nuo 30 iki 40 metų. 

Didžiausias skaičius dėstytojų yra nuo 30 iki 59 metų amžiaus. Vyresni nei 65 metų yra tik keturi 

dėstytojai.  

Vykdant projektą finansuojamą ES lėšomis Nr. 2014-I-PL01-KA200-003353 nuo 2014 m. 

lapkričio 25 d. iki veiklų įgyvendinimo pabaigos Kolegijoje įkurtos naujos pareigybės – mokslo 

darbuotojas (tyrėjas) ir jaunesnysis mokslo darbuotojas (tyrėjas) ir įdarbinti po du žmonės eiti šias 

pareigas.  

Dėstytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudami stažuotėse, kursuose, 

konferencijose, seminaruose. Taip pat dalyvaudami ir tarptautiniuose bei ES SF finansuojamuose 

projektuose (17 lentelė). 

17 lentelė. Dėstytojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius pagal fakultetus 2014 m. spalio 1 d. 

Fakultetas Dalykinės kvalifikacijos tobulinimas 
Pedagoginės kvalifikacijos 

tobulinimas 
  

  

SMF 73 57   

TF 65 40   

SvMF 57 26   

Iš viso: 195 123   
 

2014 m. Kolegijos darbuotojų studentų tobulinimuisi buvo numatyta (2014-2016 metų 

SVP) skirti 70 Lt vienam darbuotojui. Šis rodiklis buvo buvo didesnis 16 Lt., negu planuota (86 

Lt/darbuotojui. Kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos buvo skirtos iš įvairių 

finansavimo šaltinių: valstybės biudžeto, specialiųjų lėšų, projektų lėšų ir kt. 
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3.9. Projektinė veikla 

 

Per 2014 m. KVK baigė įgyvendinti 14 projektų: aštuonis iš jų – nacionaliniai, šeši 

tarptautiniai. Per šį ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 4.403.200,00 Lt (1.275.255,00 Eur) 

finansavimo iš Europos Sąjungos (toliau - ES) bei valstybės biudžeto. 

Vienas iš svarbiausių projektų - „Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra“. Tai didžiausias per visą Kolegijos istoriją įgyvendintas projektas, kurio metu 

buvo atnaujinta turima laboratorinė įranga (3,1 mln. Lt/~900 tūkst. Eur), baldai (0,9 mln. Lt/~261 

tūkst. Eur), įsigyta brangios kompiuterinės technikos (1,4 mln. Lt/~405 tūkst. Eur) bei atlikti 

remonto darbai 7 objektuose už 7,9 mln. Lt/~2,3 mln. Eur. Projektas buvo baigtas 2014 m. 

rugpjūčio 31 d., tačiau projekto užbaigimas formaliai bus baigtas tik po patikros metu nustatytų 

neatitikčių ištaisymo (planuojama 2015 m. I ketv.). Projekto paskutiniai metai buvo sudėtingi – 

atlikti penki sutarties keitimai (du esminiai ir trys neesminiai), užbaigtos visos sutartys (projekto 

metu buvo sudarytos 33 skirtingos sutartys su 29 įmonėmis, dauguma jų pasibaigė 2014 m.) bei 

atliktas vidinis auditas, kurio metu buvo pilnai sutvarkyta projekto dokumentacija. Projektui 

pasibaigus, Centrinė projektų valdymo agentūra įvykdė dvi planines patikras.  

Projektų skyriaus iniciuoti projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimai 

sudarė galimybę projekto metu sutaupytas lėšas panaudoti padengiant projekto metu Kolegijos 

patirtas, tačiau į pradinę projekto paraišką neįtrauktas išlaidas. Jei tai nebūtų buvę padaryta, 

Kolegija būtų patyrusi 76.585,27 Lt (22.180,63 Eur) nuostolių. 

Taip pat, baigti įgyvendinti keturi neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų formalizavimo 

projektai, kurie suteikia Kolegijai galimybes teikti Vakarų regionui patrauklų neformaliuoju būdu 

įgytų žinių formalizavimą, tai – papildomos pajamos.  

Kaip ypač sėkmingą projektą galima išskirti TF įgyvendintą projektą „Virtualaus tilto 

modelio sukūrimas ir atvaizdavimas papildytos realybės aplinkoje“, kurio metu sukurtomis tilto per 

Kuršių neriją trimis vizualizacijomis susidomėjo Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija ir 

įsteigė premijas studentams. Tai akivaizdus įrodymas, jog papildyta realybė yra nebrangus, bet 

galintis atnešti gerų rezultatų IT įrankis, kurį Kolegija gali toliau plėtoti pasinaudojant Mobiliųjų 

aplikacijų laboratorija. 

Vienas trumpiausių projektų (trukmė nesiekia 2 mėn.) tai - „VMTI Inovatyvios medicinos 

centras ir partnerių MTEP rezultatų komercinimo bei žinių ir technologijų perdavimo plėtros 

galimybių studijos rengimas“, kurio metu buvo parengta galimybių studija bei praplėstas socialinių 

partnerių ratas.  

Kaip vertus dėmesio galima išskirti ypač sėkmingus SvMF vykdytus tarptautinius 

projektus, kurie yra didelės apimties, turi daug partnerių ir yra žinomi tarptautiniu mastu.  
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2014 metais užbaigtas su UAB „Kvalitetas“ vykdytas  projektas  „Socialiai atsakingo 

verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse“, kurio metu įvyko daug 

prasmingų susitikimų su teisininkais, konsultantais, profesinių sąjungų vadovais ir šalininkais, 

projekto pabaigoje kolegija pasirašė kolektyvinę sutartį. Tai dar vienas įrodymas, jog mažo biudžeto 

projektai gali būti ypač rezultatyvūs ir atnešti teigiamų pokyčių požiūrio keitimo klausimais.  

2014 m. buvo pradėti keturi projektai, iš kurių du pasibaigė tais pačiais metais („Socialiai 

atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse“ ir „VMTI 

Inovatyvios medicinos centras ir partnerių MTEP rezultatų komercinimo bei žinių ir technologijų 

perdavimo plėtros galimybių studijos rengimas“) (6 priedas). 

 2014 m. toliau buvo tęsiami septyni projektai, iš jų – šeši nacionaliniai ir vienas 

tarptautinis. Tęsiamų projektų sąrašas pateikiamas 7 priede. 

2014 m. Projektų skyrius, bendradarbiaudamas su kitais padaliniais padėjo parengti 

keturias paraiškas, kurios nelaimėjo finansavimo. Trys iš jų – ilgai lauktos Erasmus+ programos 

paraiškos. 2014 m. dėstytojų iniciatyva taip pat teikta paraiška Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūrai (MITA) mokslininkų grupių projektų kvietimui, tačiau ir ši paraiška finansavimo negavo. 

Kolegijos padalinių iniciatyva yra parengtos dar septynios paraiškos, kurių vertinimo rezultatų dar 

laukiama.  

2014 m. Kolegija buvo pakviesta dalyvauti trijuose tarptautiniuose projektuose, kuriems 

jau yra paskirtas finansavimas (18 lentelė). 

 18 lentelė. 2014 m. teiktos ir finansavimą laimėjusios paraiškos 
Eil.     

Nr. 
Tipas KVK statusas Pavadinimas Partneriai 

1. Tarptautinis Partneris Learning with ICT use (LEARN IT). Transporta un sakaru instituts. 

2. Tarptautinis Partneris Hands-on Development Strategies in 

a Content-Centered Context for 

Young and Adult Learners with Poor 

Basic Skills in Literacy and 

Numeracy. 

Edirne Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi; Centro integrado de 

formacijon profesional medina del 

campo; Teachers Training Center. 

3. Tarptautinis Partneris Lifelong Inovatif Guidance. Yalova Governorship (Turkija). 
 

Per 2014 m. Projektų skyrius dviems įmonėms (UAB „GR vakarai“ ir UAB „Dvarpirtis“) 

neatlygintinai parengė paraiškas pagal „Inočekiai LT“ priemonę ir abi paraiškos laimėjo 

finansavimą. Finansinė nauda kolegijai – 33.432,00 Lt/~10 tūkst. Eur (už šią sumą Kolegija 2014 

m. spalio mėn. sudarė sutartis dėl taikomųjų mokslinių tyrimų). 

Taip pat buvo parengta paraiška Verslo žinių ir Lean.lt organizuotam konkursui, kurio 

pagrindinis prizas – nemokami 10 d. LEAN mokymai ir konsultanto pagalba dėl pokyčių 

įgyvendinimo. Konkursas nebuvo laimėtas, tačiau surinkta informacija gali būti panaudota 

tolimesnio projekto vystymui. 

Projektų skyrius, bendradarbiaudamas su Infrastruktūros skyriumi, parengė investicinio 

projekto „Senosios Klaipėdos medicinos mokyklos pastato renovacija, pritaikant šiuolaikiniams 
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studentų ir visuomenės poreikiams skatinant sveiką gyvenimo būdą“ aprašymą, skirtą Kultūros 

ministerijos idėjų konkursui. Aprašymas nepateko į planuojamų valstybės projektų sąrašus, kadangi 

pagrindinis konkurso prioritetas buvo skirtas kultūros organizacijoms.    

Kartu su Infrastruktūros skyriumi buvo nagrinėti du Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 

fondo (LAAIF) kvietimai skirti atsinaujinančių energetikos išteklių diegimui ir renovacijai atlikti, 

tačiau kolegija neturėjo reikiamų dokumentų: techninio projekto kolegijos pastatui, esančiam 

Bijūnų g. 10, Klaipėda bei energetinio audito.  

2014 metų situacija patvirtina, jog konkursai dėl finansavimo intensyvėja – įvairiuose 

kvietimuose jaučiama didelė konkurencija tiek tarp viešojo sektoriaus organizacijų, tiek tarp verslo 

įmonių.  

Dauguma 2014 m. laimėtų projektų yra partneriniai, ypač – tarptautiniai. Tai rodo, jog 

Kolegijai ir toliau verta plėsti partnerių tinklą bei išnaudoti jų valstybių turimas Erasmus+ ir kitų 

programų lėšas. 

Įvertinus Kolegijos 2014-2016 metų SVP numatytos programos „Aukštos kokybės 

specialistų rengimas“ tikslo (Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus) ir uždavinių (Užtikrinti 

kokybiškas studijas ir Užtikrinti studijų plėtrą) bei priemonių įgyvendinimą, 2014 m. galime išskirti 

šias Kolegijos stipriąsias puses: 

 Stabilus studijų programų skaičius, studijų programos yra nuolat atnaujinamos, 

atsižvelgiant į išorinio vertinimo rezultatus, socialinių dalininkų pastabas, kuriamos naujos studijų 

programos, uždaromos nerentabilios.  

 Visos 2014 m. išorės ekspertų vertintos studijų programos yra akredituotos šešiems 

metams. Tai padidino bendrą šešiems metams įvertintų studijų programų dalį. 

 Kolegija išlieka trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje pagal studentų skaičių. 

 Pradėjus rinkti informaciją apie absolventų įsidarbinimą du kartus per metus, gaunama 

tikslesnė informacija ir padidėjo absolventų įsidarbinimo rodiklis pirmais metais po baigimo.  

 Beveik dvigubai sumažėjo studentų nutraukusių sutartis skaičius. 

 Užsienio studentai pradėjo studijas Kolegijoje anglų ir rusų kalba.  

 Pradėta įgyvendinti pirmoji Kolegijoje jungtinė studijų programa „Sveikatingumo 

paslaugų vadyba“. 

 Parengtos aštuonios studijų programos anglų kalba. Vykdomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 

d. dvi studijų programos: Bendrosios praktikos slauga ir Sveikatingumo paslaugų vadyba.  

 Parengtos dvi studijų programos rusų kalba: Automobilių techninis eksploatavimas ir 

Socialinis darbas. Vykdoma viena - Socialinis darbas.  

 Kuriama draugiška aplinka užsienio studentams, parengti ir patvirtinti norminiai 

dokumentais, reglamentuojantys užsienio studentų studijas.  
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Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

 Mažas studijų programų rentabilumas. 

- Vieną kartą per metus analizuoti studijų programų rentabilumą ir numatyti priemones 

rentabilumo gerinimui. 

- Parengti studijų programų plėtros programą trims metams. 

- Stambinti socialinių mokslų srities studijų programas įvertinant vykdomų studijų programų 

paklausą. 

- Išanalizuoti socialinių mokslų srities studijų programų plėtros galimybes. 

Nepakankamos studijų programų finansavimo galimybės, dėl per mažo studentų skaičiaus, 

tenkančio vienam dėstytojo etatui (šiuo metu jis siekia 15,85 „studento krepšelio“ sandaroje šis 

rodiklis siekia 19).  

- Tobulinti studijų programų vykdymo procesą atsižvelgiant į racionalų žmonių ir materialiųjų 

išteklių panaudojimą. 

- Didinti vienam dėstytojų etatui tenkančių studentų skaičių pagal studijų programose.  

Mažas jungtinių studijų programų ir gretutinių studijų programų skaičius. 

- Parengti naujas dviejų studijų sričių jungtines programas. 

- Parengti gretutinių studijų programų kartu su socialinių mokslų studijų programomis paketą. 

Atvykstančių ir išvykstančių pagal Erasmus mainų programą studentų skaičius auga, tačiau 

atvykstančių studentų atlikti praktikai mažėja. Tam turėjo įtakos, jog sumažėjo pedagoginės 

krypties studijų programų, kurios turėjo labai didelę patirtį ir įdirbį su užsienio partneriais.  

- Plėsti praktikų vietų tinklą atvykstantiems pagal Erasmus mainų programą studentams. 

Mažėja studentų motyvacija vykti į užsienio aukštąją mokyklą. Gaunamas finansavimas 

vis didėja ir vietų studijoms bei praktikai užsienyje gaunama daugiau, tačiau vis sunkiau studentus 

pritraukti dalyvauti Erasmus mainų programoje.  

- Didinti katedrų vedėjų, dalykų dėstytojų, atsakingų už praktikų organizavimą dėstytojų įsitraukimą 

į Erasmus mainų programos viešinimą ir populiarinimą. 

- Organizuoti pasidalinimo gerąja patirtimi apie Erasmus mainų programą renginius. 

Tarptautinių ryšių skyriaus parengtoje anketoje, skirtoje atvykusiems Erasmus studentams, 

atsiliepimai geri, tačiau tendencingai išskiriamos šios silpnosios pusės: dėstytojų ir aptarnaujančio 

personalo, ypatingai bendrabučio darbuotojų, anglų kalba yra silpna.  

- Vertinti užsienio kalbų gebėjimus priimant ir atestuojant dėstytojus ir kitus darbuotojus. 

- Organizuoti intensyvesnius ir efektyvesnis anglų kalbos kursus Kolegijos darbuotojams.  

Nepakankamas aktyvumas pritraukiant studentus pritraukimo iš kitų šalių. 

- Stiprinti studijų programų, dėstomų užsienio kalbomis, viešinimą.  

- Ieškoti aktyvių agentų studentų iš užsienio šalių paieškai. 
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- Sukurti palankią užsieniečiams aplinką bei įtraukti daugiau akademinio personalo į šią veiklą 

(darbo grupės pagal geografines sritis). 

Kolegijoje nepakanka dėstytojų, gebančių iniciuoti originalius projektus ir parengti 

kokybiškas paraiškas.  

- Organizuoti projektų rengimo mokymus Kolegijos dėstytojams. 

- Motyvuoti dėstytojus aktyviai dalyvaujančius projektų rengime. 

Nepakankamas gaunamų pajamų už mokymo ir konsultavimo paslaugas dydis 

- Didinti Mokymo ir paslaugųcentroglaudų bendradarbiavimą su katedromis, programų rengėjais 

(vietos ir išorės)siekiant padidinti pajamas iš mokymo ir konsultacinės veiklų. 

- Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais. 

- Ieškoti naujų rinkų. 

- Įsidiegti/sukurti ryšių su klientais valdymo sistemą. 

- Kasmet atlikti rinkos tyrimą, siekiant išsiaiškinti mokymo programų paklausą ir poreikį. 

Nėra išsamios klientų duomenų bazės bei jų valdymo sistemos, kuri leistų pažinti klientų 

poreikius ir elgseną, organizuoti ir valdyti ryšius su jais, didinant pelną ir mažinant išlaidas. 

- Įdiegti/sukurti klientų duomenų valdymo (kartu ir pardavimų valdymo) sistemą, kuri suteiktų 

galimybę įvairiais pjūviais segmentuoti klientus, didinti pardavimų kiekius, didinti darbuotojų 

darbo efektyvumą, efektyviau valdyti informaciją.  

Nepakankamai intensyvūs santykiai su strateginiais Kolegijos partneriais, katedrų 

socialinias partneriais ir kitais išorės vartotojais, konsultantais - lektoriais (turinčiais reikalingas 

kompetencijas bei mokymų vedimo patirtį). 

- Sistemingai plėtoti tiesioginius ir netiesioginius kontaktus su Kolegijos esamais socialiniais . 

partneriais bei galimais užsakovais. 

- Vykdyti informacijos sklaidą apie Kolegijos teikiamas paslaugas. 

- Užmegzti bendradarbiavimą su užsienio įmonėmis, kuriančiomis inovatyvius produktus/paslaugas 

bei inicijuoti jų atstovų atvykimą vesti profesinius įvairių sričių seminarus. 

Nepakankamas dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose. 

- Sistemingai sekti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nuolat tikrinti 

informaciją Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių viešųjų pirkimų skiltyse, informuoti 

fakultetus/katedras apie galimybę dalyvauti konkursuose, dalyvauti apklausose. 

 

4. TAIKOMOJI MOKSLINĖ VEIKLA 
 

Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos (toliau – TMV) tikslas: plėtoti regionui 

reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus. TMV 

plėtojantys padaliniai atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, 
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vykdydami įvairių subjektų užsakomuosius mokslo tiriamuosius darbus, dalyvaudami Lietuvos ir 

tarptautinėse mokslo programose bei projektuose, teikdami ekspertinius vertinimus, mokslines 

konsultacijas, laboratorinius tyrimus ir kitas mokslines paslaugas. 

Kolegijos mokslinės veiklos kryptys 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. Esant reikalui jos kasmet gali būti tikslinamos. Kolegijoje taikomoji mokslinė veikla 

vyksta penkiomis taikomųjų mokslinių tyrimų kryptimis – Darnios aplinkos vystymas, Sveikata ir 

gyvenimo kokybė, Organizacijų valdymo vystymas, Ugdymas ir saviugda, Kolegijos valdymas ir 

vidinė kokybė (14 paveikslas).  

 

 

14 pav. Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinių tyrimų sritys / kryptys 
 

Mokslinis potencialas. Kolegijoje dirbo 482 darbuotojai, dėstytojai iš jų sudaro 61 proc. (4 

lentelė).  Mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų skaičius buvo 29. Pagal Kolegijos numatytas 

mokslinių tyrimų kryptis suburiami tyrėjai (dėstytojai, soc. partneriai, studentai) ir vykdoma 

taikomoji mokslinė veikla. Docento pareigas einantys dėstytojai (18,12 etatų) turėtų būti 

pagrindiniai taikomosios mokslinės veiklos vykdytojai. Šiuo metu didžiąją dalį taikomosios 

mokslinės veiklos atlieka lektoriai, nes daugiau kaip trečdalis docento pareigas einančių dėstytojų 

dirba Kolegijoje nepagrindinėse pareigose.   

 Taikomoji mokslinė veikla 2014 m. buvo vertinama vadovaujantis šiais kriterijais: atliktų 

užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, 

pajamos iš taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos, dėstytojų mokslinių publikacijų 

skaičius.  

Siekiant įgyvendinti Kolegijos 2014-2016 metų SVP tikslą - plėtoti taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą, buvo numatytas kriterijus „Pajamos iš taikomosios 

mokslinės ir konsultacinės veiklos, tūkst. Lt.“ , kurio siekiamas rodiklis 2014 m. buvo 200 tūkst. Lt. 
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Įvertinus vykdomą taikomąją mokslinę ir konsultacinę veiklą, nuspręsta 2015 m. SVP atskirti 

taikomosios mokslinės veiklos ir konsultacinės veiklos vertinimo kriterijus (gaunamas pajamas).  

Iš taikomosios mokslinės veiklos (užsakomasis tyrimas) gautos pajamos 2014 m. sudarė 

8600 Lt (19 lentelė). 

19 lentelė. Pajamos iš taikomosios mokslinės veiklos 

Pavadinimas 2013 m., Lt 2014 m., Lt 2014 m., Eur 

Užsakomieji tyrimai 0 7000 2027,34 

Parama skirta konferencijai  2000 1600 463,39 

Iš viso: 2000,00 8600,00 2490,73 

 

Pavyzdžiui, 7000 Lt buvo gauta už vieną tyrimą „Socioekonominiai veiksniai ir su burnos 

sveikata susijusi gyvenimo kokybė“, kurį atliko SvMF dėstytojai (užsakovas Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras). Iš viso Kolegijoje užsakomųjų taikomųjų tyrimų atlikta 26, tačiau jie 

per menkai komercinami.  

Užtikrinant taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos plėtrą buvo numatyta įsteigti 

taikomosios mokslinės veiklos centrą. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigtas Taikomosios 

mokslinės veiklos centras su trimis etatai: centro vadovo ir dviem projektų vadovais. Kolegijos 

taikomosios mokslinės veiklos centro tikslas: plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius 

tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus. 

Taikomosios mokslinės veiklos centro darbuotojai parengė dokumentų paketą, kuris skirtas 

taikomosios mokslinės veiklos kokybės ir plėtros gerinimui. Taikomosios mokslinės veiklos 

valdymo modelis buvo aprašytas Kokybės procesų ir procedūrų vadove. Parengta Klaipėdos 

valstybinės kolegijos taikomosios mokslinės veiklos planavimo ir vykdymo tvarka (patvirtinta 

KVK direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1 – 25). 

Siekiant sukurti taikomosios mokslinės veiklos vertinimo sistemą buvo atlikta vykdomų 

taikomųjų mokslinių tyrimų analizė, įvertintos Kolegijos naudojamas taikomosios mokslinės 

veiklos kokybės užtikrinimo priemonės. 

Vadovaujantis atlikta analize parengta taikomosios mokslinės veiklos vertinimo tvarka, 

kuri reglamentuoja taikomosios mokslinės veiklos kokybės užtikrinimą (patvirtinta Klaipėdos 

valstybinės kolegijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1 – 25). Šioje tvarkoje 

apibrėžta, kas yra taikomoji mokslinė veikla ir kiti taikomosios mokslinės veiklos terminai. 

2014 m. buvo įvertintas Mokslo tarybos poreikis organizuojant Kolegijos mokslinę veiklą.  

Atsižvelgiant į struktūrinius pokyčius organizuojant taikomąją mokslinę veiklą buvo atnaujinti 

Mokslo tarybos nuostatai (patvirtinta Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 

10 d. įsakymu Nr. V1 – 227). Taip pat buvo patvirtinta nauja Mokslo tarybos sudėtis, kurioje 

įtraukti partneriai iš užsienio šalių (patvirtinta Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2014 m. 

lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V1 – 254). 
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Dėstytojai planuoja savo taikomąją mokslinę veiklą atsižvelgdami į Kolegijos, fakulteto 

bei katedros strateginius tikslus. 2014 m. buvo parengta taikomųjų mokslinių tyrimų iniciavimo 

kortelė, kurią tyrėjai turi užpildyti prieš pradedami atlikti tyrimą. Tokiu būdu užtikrinamas dėstytojų 

vykdomos taikomosios mokslinės veiklos atskyrimas nuo studentų atliekamų tyrimų. Studentų 

taikomosios mokslinės veiklos rezultatai fiksuojami konferencijose ir paskelbtose publikacijose. 

Taip pat buvo parengti Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų mokslinės draugijos įstatai 

(patvirtinta Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1 – 

251). 

Užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius yra vienas iš pagrindinių Kolegijos veiklos 

vertinimo kriterijų (20 lentelė). 

20 lentelė. Vakarų Lietuvos regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius, vnt. 

 

2014 m.  buvo siekiama atlikti Vakarų Lietuvos regionui aktualius tyrimus: 

 AB „Klaipėdos kartonas“ darbuotojų dalyvavimo valdyme analizė. 

 Profesinių gebėjimų, įgytų neformaliojo mokymo metu, pritaikymo lygis socialinių 

darbuotojų praktinėje veikloje (VŠĮ Socialinių inovacijų studija). 

 Kadastriniai matavimais išmatuotų žemės sklypų santykinio pasiskirstymo tyrimas 

Klaipėdos rajone (VĮ Valstybės žemės fondas Klaipėdos geodezijos ir žemėtvarkos skyrius. 

2014-2016 metų SVP buvo numatyta atlikti 98 taikomuosius mokslinius tyrimus, jų buvo 

atlikta 97. Kaip atliktų tyrimų skaičius pasiskirstė tarp fakultetų matome 21 lentelėje. 

21 lentelė. 2014 m. atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų pasiskirstymas pagal fakultetus. 

Pavadinimas TF SMF SvMF Iš viso: 

Eksperimentų, užsakomųjų tyrimų atlikimas 1 18 7 26 

Taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas 28 35 8 71 

Iš viso: 29 53 15 97 

 

2014 m. buvo planuota paskelbti 125 Kolegijos dėstytojų publikacijas, tačiau buvo 

paskelbtos 94, t. y. 35 publikacijomis mažiau nei planuota (22 lentelė). Šis skaičius yra mažesnis, 

nes planuojant publikacijų skaičių, studentų publikacijų skaičius nebuvo atskirtas nuo dėstytojų 

publikacijų skaičiaus. 

22 lentelė. 2014 m. dėstytojų paskelbtų publikacijų pasiskirstymas pagal fakultetus. 

Kodas Pavadinimas TF SMF SMF 

P1b Straipsnis konferencijos medžiagoje, LMT patvirtintose DB  1 3  

P1d Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje  1   

P1e Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje  3 3 5 

P1f Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje  3 6  

P2b Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje   1 1 

P2c Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje  5 4  

Pavadinimas 2013 m. 2014 m. 

Vakarų Lietuvos regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius 28 26 
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P1a Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings  2 1  

S1 Straipsnis ISI Web of Science 1   

S3 Straipsnis LMT patvirtintose DB  12 22 5 

S4 Straipsnis kitose DB ir/ar pripažintose leidyklose 1   

S6 Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje   1 

S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose   5 3 

S8 Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis)  1  

T1b Tezės ISI Master Journal List     

T1e Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose  2  1 

T2 Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose  1   

Iš viso: 32 46 16 

2013 m. - 103 publikacijos, 2014 m. – 94 publikacijos     

 

2014 m. buvo paskelbtos 37 studentų mokslinės publikacijos. Aktyviausi šioje veikloje 

buvo TF studentai (23 lentelė). 

23 lentelė. 2014 m. studentų paskelbtų publikacijų pasiskirstymas pagal fakultetus. 

Kodas Pavadinimas TF SMF SvMF 

P1b Straipsnis konferencijos medžiagoje LMT patvirtintose DB  1  

P1f Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje   3  

P2b Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje    1 

P2c Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje  19 6  

S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose   3 2 

S6 Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje  1  

T1e Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose  1   

Iš viso: 20 14 3 

 

2014 m. dėstytojai nebuvo aktyvūs leidybinėje veikloje, iš viso buvo išleista 15 leidinių 

(24 lentelė). 

24 lentelė. 2014 m. dėstytojų leidybinė veikla pagal fakultetus. 

Kodas Pavadinimas TF SMF SvMF 

K2b Mokomoji knyga  2 2 4 

K2c Mokymo ir metodinė priemonė  2 4  

K4d Kitos knygos    1 

 Iš viso: 4 6 5 

 

Kolegijoje leidžiami du mokslo žurnalai. 2014 m. išėjo po vieną abiejų žurnalų leidimą: 

1. Mokslo darbai „Miestų želdynų formavimas“. Paskutinis numeris 2014 Nr.1 (11). 

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

Paskutinis numeris 2014 Nr.1(11). 

25 lentelėje pateikiamas Kolegijos mokslo žurnaluose publikuojamų straipsnių skaičius. 

 

 

 

25 lentelė. Kolegijos mokslo žurnaluose publikuojamų straipsnių skaičius 2014 m. 
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Buvo išleisti du Kolegijoje vykusių konferencijų straipsnių leidiniai: 

1. Respublikinės mokslinės-praktinės studentų konferencijos „Verslo ir technologijų 

įžvalgos 2014“ leidinio sudarymas. Klaipėdos valstybinė kolegija, Nr. 1 (T. 5), 2014, 303 p., 19 

autoriniai lankai (kompaktinis diskas). Brūkšninis kodas: 9772351590004. ISSN 2351-5902. 

2. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika: mokslo darbai = Accounting theory and 

practice: research papers. Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. 

ISSN 1822-8682. 2014. 

Kolegijos dėstytojai buvo aktyvūs skaitydami pranešimus konferencijose ir seminaruose 

(177 pranešimai). 14 studentų skaitė pranešimus studentų respublikinėse konferencijose ir 

seminaruose (26 lentelė).  

26 lentelė. 2014 m. dėstytojų ir studentų skaityti pranešimai konferencijose ir seminaruose pagal 

fakultetus 

 

Kolegijoje buvo suorganizuota 13 konferencijų: 12 dėstytojų ir viena studentų (27 lentelė). 

27 lentelė. 2014 m. vykusių konferencijų skaičius. 

Pavadinimas 2013 m. 2014 m. 

Tarptautinės konferencijos 3 5 

Respublikinės konferencijos  9 7 

Studentų konferencijos 2 1 

Iš viso 14 13 

 

Apibendrinant Taikomosios mokslinės veiklos sritį, galime teigti, kad: 

 Kolegijos dėstytojai atliko planuotą užsakomųjų tyrimų skaičių ir uždirbo iš šios veiklos 

7000 Lt.  

 Taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius nedidėjo, bet išliko tas pats (sumažėjo vienu 

tyrimu).  

 Padidėjo dėstytojų, turinčių mokslo daktaro laipsnį, skaičius. 

 Įkurtas Taikomųjų mokslinių tyrimų centras sukūrė dokumentų paketą reglamentuojantį 

taikomąją mokslinę veiklą Kolegijoje. Atnaujinta Mokslo tarybos sudėtis įtraukiant partnerius iš 

užsienio.  

 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos  

Pavadinimas 
Iš viso 

straipsnių 

KVK 

dėstytojų 

straipsnių 

Užsienio 

autoriai 

Mokslo darbai „Miestų želdynų formavimas“ 28 3 7 

Mokslo darbai „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: 

sandūra ir sąveika“ 
8 - 1 

Pavadinimas TF SMF SvMF Iš viso: 

Dėstytojų skaityti pranešimai 52 60 65 177 

Studentų skaityti pranešimai  8 6 - 14 
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Nepakankamas komercinių užsakomųjų tyrimų skaičius. 

-Didinti taikomosios mokslinės veiklos paslaugų viešinimą. 

- Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais atliekant taikomuosius tyrimus. 

- Aktyviai dalyvauti skelbiamuose konkursuose taikomiesiems tyrimams atlikti. 

Taikomiesiems tyrimams trūksta tikslingumo ir pagrįstumo. 

- Tobulinti dėstytojų tyrėjo kompetenciją. 

- Vykdyti Kolegijos dėstytojų atliekamus taikomuosius tyrimus pagal patvirtintas Kolegijos 

taikomosios mokslinės veiklos kryptis. 

Nepakankama atliktos taikomosios mokslinės veiklos rezultatų sklaida 

- Sukurti Kolegijos leidžiamų mokslo žurnalų elektroninių versijų atviras prieigas. 

- Atnaujinti Taikomosios mokslinės veiklos centro internetinės svetainės skiltį. 

 

5. POVEIKIS REGIONUI 

 

Kolegijos taikomos poveikio Vakarų Lietuvos regionui priemonės: taikomųjų mokslinių 

tyrimų vykdymas ir jų rezultatų komunikacija/perteikimas; regiono aprūpinimas aukštos 

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

klimato charakteristikų sukūrimas (15 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pav. Kolegijos poveikis Vakarų Lietuvos regionui 
 

Numatytų poveikio regionui priemonių įgyvendinimas lemia kryptingą bendradarbiavimą 

tarp regiono bendruomenės, pramonės įmonių bei organizacijų ir Kolegijos. 

Poveikio regionui veiksmingumas nustatomas, remiantis Kolegijos 2014–2016 metų SVP 

numatytais kriterijais ir jų reikšmėmis (28 lentelė). 

28 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos poveikio Vakarų Lietuvos regionui priemonės ir 

veiksmingumo kriterijai 

Poveikio priemonės Kriterijai 
Reikšmės 

2013 m. 2014 m. 

1. Mokslinių tyrimų 

rezultatų 

1.1. Strateginių partnerių skaičius, vnt.  88 90 

1.2. Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų skaičius, vnt. 98 97  
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komunikacija/ 

perteikimas 

 

1.3. Vakarų Lietuvos regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų 

tyrimų skaičius, vnt. 

 

28 26 

1.4. Pajamos iš taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos, 

tūkst. Lt 

 

171,6 243,7 

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 40 

2.2. Bendras absolventų įsidarbinimas pirmais metais po 

baigimo, proc. 

 

61 82 

3. Socialinio ir 

kultūrinio klimato 

charakteristikų 

sukūrimas 

3.1. Kolegijos narystė visuomeninėse organizacijose, skaičiais 

 
23 38 

3.2. Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę 

veiklą, proc. 

 

30,6 24,3 

3.3. Kolegijos bendruomenės narių, dalyvavusių savanorystės 

veikloje, proc.  

 

4,8 18 

3.4. Kolegijos renginių skaičius, vnt. 62 101 

 

5.1.  Mokslinių tyrimų rezultatų komunikacija/perteikimas 

 

2014 m. KVK strateginių  partnerių skaičius (90 strateginių partnerių) nežymiai padidėjo  

lyginant su praeitu laikotarpiu, tačiau buvo skiriamas ypatingas dėmesys bendradarbiavimo tikslų su 

socialiniais partneriais išgryninimui.  

Bendradarbiavimo su strateginiais partneriais tikslai 2014 m. buvo orientuoti į taikomųjų 

mokslinių tyrimų rezultatų komunikaciją bei perteikimą, konsultacinę veiklą ir studijų programų 

kokybės gerinimą.  

2014 m. atliktų Vakarų Lietuvos regionui aktualių užsakomųjų taikomųjų tyrimų skaičius 

išliko panašus lyginant su 2013 m. Ataskaitiniais metais Kolegijoje atlikti 26 užsakomieji tyrimai, 

kurių rezultatai buvo pritaikyti įmonių bei organizacijų veiklos gerinimui.  

Kolegijos pajamos iš taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos ataskaitiniu 

laikotarpiu padidėjo 30 proc. Kolegija iš taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos uždirbo 

243,7 t. Lt iš kurių 236,7 t. Lt sudaro pajamos iš suaugusiųjų mokymo, švietimo, konsultavimo 

veiklos (4 priedas) bei 7 t. Lt - pajamos iš užsakomųjų tyrimų.  Kolegija, nustatydama veiklos 

prioritetus, toliau sieks taikomųjų mokslinių tyrimo komercializavimo tikslo įgyvendinimo.   

 

5.2.  Regiono aprūpinimas aukštos kvalifikacijos specialistais 

 

Remiantis LAMA BPO bendro priėmimo kvietimo rezultatais, Kolegija išlaiko aukštojo 

mokslo rinkos lyderio pozicijas. Lyginant 2013 m. ir 2014 m. pakviestųjų pasirašyti sutartis į 

pirmosios pakopos studijas regiono aukštosiose mokyklose rezultatus, šis procentas išlieka stabilus 

- 40 proc. 15 paveiksle pateikiami duomenys apie Kolegijos užimamą studentų rinkos dalį, lyginant 
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su bendru skaičiumi studentų, jau studijuojančiųjų (ne pakviestųjų pasirašyti sutartis) Vakarų 

Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. Kolegijos studentų rinkos dalis lyginant su bendru skaičiumi studentų, studijuojančių 

Vakarų Lietuvos aukštosiose mokyklose 
 

Kolegijoje įgyvendinamos studijų programos yra orientuotos į praktinių įgūdžių įgijimą, 

regiono darbo rinkos poreikių tenkinimą. 17 paveiksle pateikiama informacija apie Kolegijoje 

įgyvendinamų studijų programų atitiktį Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio subjektų veiklos 

struktūrai.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

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; KV - Kultūrinės veiklos 

vadyba; LV - Logistikos vadyba; PV - Pardavimų vadyba; SPV - Sporto ir pramogų vadyba; VV - Verslo vadyba; A - Įstaigų 
ir įmonių administravimas; TA - Turizmo administravimas; IKUP - Ikimokyklinio ugdymo pedagogika; PUP - Pradinio 

ugdymo pedagogika; SP - Socialinė pedagogika; SD - Socialinis darbas; BH - Burnos higiena; OP - Odontologinė priežiūra; 

SL - Bendrosios praktikos slauga; GT - Grožio terapija; KT - Kineziterapija; D - Dietetika; SV - Sveikatingumo vadyba. 

17 pav. Kolegijoje įgyvendinamų studijų programų atitiktis Klaipėdos apskrityje 

veikiančių ūkio subjektų veiklos struktūrai 
 

2014 m. padidėjo absolventų įsidarbinimas pagal specialybę, tai nulėmė dvigubai išaugęs 

socialinių mokslų srities absolventų įsidarbinimas pagal specialybę lyginant su praėjusiais metais. 
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Šiam pokyčiui įtakos turėjo sprendimas duomenis apie absolventų įsidarbinimą surinkiti  du kartus: 

rugsėjo ir vasario mėnesiais (anksčiau duomenys buvo pateikiami tik vieną kartą per metus, rugsėjo 

mėn.).  

Kolegijos absolventų įsidarbinimo duomenys patvirtina, kad Kolegijoje įgyjamas 

išsilavinimas ir kompetencijos padeda Kolegijos absolventams sėkmingai įsidarbinti ir siekti 

karjeros (29 lentelė). Tais pačiais, studijų baigimo metais, įsidarbina – 82 proc., o pagal specialybę 

– 63 proc.  Kolegijos absolventų.  

29 lentelė. Sėkmingiausi 2014 m. Kolegijos absolventų įsidarbinimo pavyzdžiai 

Studijų programa Organizacijos pavadinimas Pareigybė 

Socialinių mokslų fakultetas 

Logistikos vadyba UAB „Greencarrier“ Sausumos transporto vadybininkas 

Kultūrinės veiklos vadyba Gargždų kultūros centras Kultūrinės veiklos vadybininkas 

Buhalterinė apskaita A.Griciaus autotransporto įmonė Buhalteris 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Marijos Montessori darželis-mokykla Auklėtojas 

Sveikatos mokslų fakultetas 

Bendrosios praktikos slauga 
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, 

Dienos chirurgijos skyrius 
Bendrosios praktikos slaugytojas 

Odontologinė priežiūra Odontologijos klinika „Danvitė“ Gydytojo odontologo padėjėjas 

Burnos higiena Medicinos centras „Lorna“ Burnos higienistas 

Kineziterapija VšĮ „Palangos gintaras“ Kineziterapeutas 

Technologijų fakultetas 

Maisto technologijos AB „Vilniaus pergalė“ Technologas 

Geodezija AB Lesto GIS inžinierius 

Elektros ir automatikos inžinerija UAB ,,Klaipėdos duona” Vyr. energetikas 

Automobilių techninis 

eksploatavimas 
VĮ „Regitra“ Specialistas 

 

5.3.  Socialinio ir kultūrinio klimato charakteristikų sukūrimas 

 

Kolegijos 2014-2016 metų SVP numatyta puoselėti krašto kultūrą ir ugdyti atsakingus 

visuomenės narius, aktyviai dalyvaujant Klaipėdos krašto visuomeniniame gyvenime bei 

organizuojant įvairius renginius. Analizuojamu laikotarpiu Kolegija organizavo ir buvo partneriu 

organizuojant 101 kultūrinį renginį, įtraukiantį miesto bei regiono bendruomenes (8 priedas).  

Kolegija priklauso 24 visuomeninėms, profesinėms ir kt. organizacijoms Lietuvoje ir 

užsienyje, pvz.: Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijai EURASHE, Lietuvos mokslinių 

bibliotekų asociacijai, Klaipėdos prekybos ir amatų rūmams, kurie vienija Klaipėdos ir Tauragės 

regiono didžiausias įmones bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovus (9 priedas).  

Kolegija sėkmingai įgyvendina 2014-2016 metų SVP numatytą uždavinį – ugdyti 

atsakingus, aktyvius visuomenės narius. Kolegijos bendruomenės nariai yra aktyviai  įsitraukę į 

visuomeninę veiklą ir vykdo savanoriškas veiklas (30 ir 31 lentelės). 

   30 lentelė. Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į visuomeninę veiklą, proc. 2014 m.  

Socialinių mokslų fakultetas Sveikatos mokslų fakultetas Technologijų fakultetas Iš viso 

17,7 18,8 35,7 24,3 
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Vertinant Kolegijos bendruomenės narių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, galima teigti, 

kad ilgalaikėje perspektyvoje akademinio ir administracinio personalo dalyvavimas profesinėje ir 

neprofesinėje asociacijų, komitetų, tarybų, darbo grupių veiklose auga: 2012 m. 20,4 proc. 

bendruomenės narių buvo įsitraukę į  skirtingų visuomeninių organizacijų veiklas,  2013 m. – 

30,6 proc., 2014 m. – 24,3 proc. 

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairias savanoriškas veiklas, pavyzdžiui: organizavimas ir 

dalyvavimas neatlygintos kraujo donorystės akcijose, labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 

veikloje, įvairiuose labdaros renginiuose ir kt.  

31 lentelė. Kolegijos bendruomenės narių (be studentų), dalyvavusių savanorystės veikloje, proc. 

2013-2014 m. m. 

Socialinių mokslų fakultetas Sveikatos mokslų fakultetas Technologijų fakultetas Iš viso 

20 24 45 18 

 

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

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

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

yra savanoriai Lietuvos kariuomenėje. 

Kolegija 2013-2014 m. m. organizavo 10 renginių ir dalyvio teisėmis dalyvavo 14 sporto 

renginiuose, kuriuose bendrai iškovojo 16 prizinių vietų (10 priedas). Pavyzdžiui, Lietuvos kolegijų 

studentų XIV sporto žaidynių lengvosios atletikos varžybose (2014 m. tiek vaikinai, tiek merginos 

iškovojo I vietas),  Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių finalinės stalo teniso varžybose 

(2014 m. tiek vaikinai, tiek merginos iškovojo II vietas), Lietuvos kolegijų studentų XiV sporto 

žaidynių bėgimo estafetėje (2014 m. vaikinai iškovojo I vietą).  

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.  

 2014 m. sėkmingai įgyvendino numatytas poveikio regionui priemones. 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

Neapibrėžtos Kolegijos poveikio priemonės ir jų rezultatyvumo vertinimo kriterijai 

nacionaliniu bei tarptautiniu mastu: 

- Nustatyti konkrečias poveikio priemones nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir apibrėžti poveikio 

vertinimo kriterijus bei jų reikšmes. 

Nepakankamas Kolegijos mokslo taikomosios veiklos reikšmingumas regiono poreikiams 

tenkinti ir taikomųjų mokslinių tyrimų komercinimas: 

- Nustatyti strateginius prioritetus Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos kryptyse; 

- Didinti dėstytojų, atliekančių taikomuosius tyrimus skaičių;  
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- Didinti Kolegijos aktyvų dalyvavimą partnerystės tinkluose tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 

lygiu; 

- Telkti materialinę bazę, būtiną taikomosios mokslinės veiklos vykdymui; 

- Rengti patrauklius komercinius pasiūlymus atliepiant socialinių dalininkų poreikius.  

Neišvystytos tarptautinės studijos: 

- Parengti tarptautinių studijų strategiją, užtikrinančią aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą 

tarptautiniu mastu. 

 

6. ........................................................................................................................ I
NFRASTRUKTŪRA IR FINANSAI 

 

6.1. ..................................................................................................................... I
nfrastruktūra 

 

Klaipėdos valstybinė kolegija disponuoja 47,564 kv./m. plotu, t.y. 947 kv./m. mažiau nei 

2013 m. Svarbiausi 2014 m. infrastruktūros pokyčiai: 

 2014-06 pakeista Kolegijos valdymo struktūra - pokyčiai infrastruktūros tarnybos 

struktūroje. 

 Įdiegtas komandinis infrastruktūros padalinio darbo organizavimo būdas. 

 VĮ „Turto fondui“ perduoti 3 Kolegijos nenaudojami statiniai. 

 Pradėti pastato Bijūnų g. 10, Klaipėdoje, energetinio modernizavimo darbai. 

32 lentelėje pateikiami ilgalaikio ir trumpalaikio turto likutinės verstės pokyčiai 2013 ir 

2014 metais. 

32 lentelė. 2013 ir 2014 m. ilgalaikio ir trumpalaikio turto likutinė vertė. 

 2013-12-31 2014-12-31 Pokytis 

Pastatų ir statinių vertė, tūkst. Lt 13 951,352 17 142,450 +3191,098 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, tūkst. Lt 4 881,726 7 623,820 +2742,094 

Trumpalaikis materialus turtas, tūkst. Lt 2 370,468 3 454,905 +1084,437 
 

2014 m. ženkliai didėjo pastatų ir statinių vertė, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus, bei 

trumpalaikio materialaus turto vertė. Pastatų ir statinių vertės padidėjimas, kuris siekia net 3,191 

mln. Lt, sietinas su Kolegijos infrastruktūrinio projekto pabaiga, kai atliktas turto pagerinimas 

užfiksuotas buhalterijoje.  

Statybos remonto darbai. 2014 m. Kolegija nevykdė infrastruktūrinių projektų, tačiau 

organizavo einamuosius remonto darbus, kuriuos vykdė iš nuosavų arba biudžeto lėšų (33 lentelė).  

33 lentelė. 2014m. investicijos į pastatų remontą ir rekonstrukciją. 

 

 2014 m. finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt 

ES finansavimas 
Biudžeto 

asignavimai 
Nuosavos lėšos Iš viso 

Pastatų remontas ir 

rekonstrukcija 
- 231,000 43,323 274,323 
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2014 m. Kolegijoje atlikti šie remonto darbai:  

 Jaunystės g. 2, Klaipėda - užbaigta įrengti 4a konferencijų salė. 

 Gulbių g. 8, Klaipėda - užbaigtos įrengti kineziterapijos ir grožio terapijos laboratorijos. 

Šios laboratorijos skirtos imituoti SPA ir grožio salonų teikiamas procedūras, naudojant naujausią 

įrangą. 

 Bijūnų g. 10, Klaipėda - pradėti langų keitimo, bei šiluminio mazgo modernizavimo 

darbai.  

Pokyčiai infrastruktūros tarnybos struktūroje. 2014 m. įvyko reikšmingi pokyčiai 

infrastruktūros tarnybos struktūroje. Infrastruktūros tarnyboje padaryti šie pakeitimai: 

 Panaikinti trys ūkio dalies vadovų etatai. 

 Įvesti du nauji – darbų vadovo ir infrastruktūros vedėjo etatai. 

 Priskirtas darbų ir civilinės saugos inžinieriaus etatas ir įdarbintas specialistas. 

 Informacinių technologijų centro pavaldumas perduotas direktoriaus pavaduotojui 

infrastruktūrai. 

Pagrindiniai infrastruktūros tarnybos pokyčių uždaviniai buvo: 

 Naujas darbo organizavimo būdas. 

 Centralizuotas darbų planavimas. 

 Kruopštesnė sutarčių vykdymo kontrolė. 

 Tinkamas viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymas veikloje. 

 Aiškus darbo rezultatas, racionalus laiko panaudojimas.  

Kolegijos 2014-2016 metų SVP buvo numatytas kriterijus, administravimo ir ūkio 

priežiūros sąnaudų dalis nuo visų Kolegijos pajamų (proc.). Šis rodiklis 2014 m. buvo planuotas 23 

proc., tačiau infrastruktūros pokyčiai leido sumažinti šias išlaidas iki 18 proc.  

Kiti infrastruktūros tarnybos atlikti darbai 2014 m. buvo: 

 Pagalba rengiantis studijų programų išoriniam vertinimui. 

 Suorganizuota ir sėkmingai perimta 185 tūkst. vertės baldų labdara. 

 Likviduotos kelios didelės avarijos, nesukeliant didesnių trikdžių studijų procesui. 

 Atliktas Kolegijos darbuotojų profesinės rizikos vertinimas, kurio metu apklausta 350 

darbuotojų. Vertinimo rezultatas – rizika priimtina. 

 Pagal LR teisės aktų reikalavimus, Valstybinei Darbo Inspekcijai, buvo deklaruota 

darbuotojų saugos ir sveikatos būklė įstaigoje. 

 Sukurta nauja mokymų ir paslaugų internetinė svetainė www.kvkmokymai.lt  

 Įsigyti 37 kompiuteriai. 

 Įsigytas Kolegijos kompiuterinis serveris. 

http://www.kvkmokymai.lt/
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 Įsigyti Amadeus, SolidWorks kompiuterinių programų paketai. 

Pastatų komunalinių paslaugų sąnaudos. 2014 m. infrastruktūros tarnyba toliau 

nuosekliai taikė pastatų ūkio valdymo priemones: vandens sąnaudas mažinančios techninės 

priemonės bendrabučiuose, neefektyvių karšto vandens vandentiekio sistemų keitimas naujomis, 

mažinančiomis šilumos nuostolius per vamzdyną, aktyvesnis šildymo sistemos reguliavimas 

reaguojant į laiko temperatūros pokyčius ir kt. Įvertinant tai, kad žiemos periodas buvo šiltesnis nei 

įprastai ir visas kitas priemones buvo sutaupyta lėšų. 18 paveiksle pateikiamos Kolegijos pastatų 

komunalinių paslaugų sąnaudos už 2011-2014 metus. 

18 pav. 2011 m. ir 2014 m. pagrindinių Kolegijos pastatų komunalinių paslaugų sąnaudos Lt. 
 

Komunalinių paslaugų sąnaudos mažėjo jau antrus metus iš eilės lyginant 2014 m. su 2012 

m. periodu ir tai sudarė -18,56 proc. arba - 88 735 Lt. Labiausiai pasikeitė Gulbių g. 8 pastato 

sąnaudos uždarius baseiną, kur sąnaudos lyginant 2012 m. ir 2014 m. pasikeitė net 236,13 proc. 

arba 51 097 Lt. 

Pajamos iš patalpų nuomos. Infrastruktūros tarnyba 2014 m. intensyvino patalpų nuomos 

veiklas ir lyginant su 2013 m. pajamos iš šių veiklų didėjo (19 paveikslas). Kolegijos patalpų 

nuoma susideda iš trijų  pagrindinių nuomos rūšių: trumpalaikė patalpų nuoma, ilgalaikė patalpų 

nuoma ir sporto salių nuoma.  

19 pav. 2013 m. ir 2014 m. pajamos iš patalpų nuomos, Lt. 
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2014 m. pajamos iš trumpalaikės nuomos mažėjo 34 proc. lyginant su 2013 m. ir siekė 

5249 Lt. Pajamos iš ilgalaikės nuomos didėjo atitinkamai 16,58 proc. ir siekė 126.335 Lt. Pajamos 

iš sporto salių nuomos atitinkamai didėjo 136 proc. ir siekė 63.599 Lt. 

Bendrabučiai. 2014 m. Kolegija eksploatavo keturis bendrabučių pastatus. Šiuo metu 

bendrabučiuose yra 1106 projektinės vietos. Vidutinis metinis bendrabučių užimtumas buvo 84,7 

proc., tai net 9,2 proc. didesnis nei 2013 m. 2014 m. apgyvendinimo pajamos sudarė 1,764 mln. Lt, 

o tai yra 14,4 proc. daugiau nei 2013 m. Pajamos gautos iš svečių apgyvendinimo 2014 m. sudarė 

36,652 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. šūios pajamos sumažėjo 16,3 proc. (20 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 pav. 2012 m. ir 2014 m. pajamos iš studentų ir svečių apgyvendinimo 
 

Pajamos gautos iš studentų apgyvendinimo per praėjusius du metus ženkliai padidėjo. Šis 

pokytis siekė net 35,85 proc. lyginant su 2012 m. Jei vertinti, jog 2012 m. ir 2013 m. pirmą pusmetį 

Kolegija eksploatavo penkis bendrabučių pastatus, tai šis pokytis siektų net 46,06 proc. lyginant su 

2012 m. 

Viešųjų pirkimų skyriaus veikla. Per 2014 m. įvykdyti mažos vertės pirkimai  pagal 

viešųjų pirkimų skyriuje užregistruotas paraiškas (duomenys pateikti iš 2014 m. supaprastinto 

pirkimų žurnalo ir 2013 m. mažos vertės pirkimų ataskaitos paskelbtos viešųjų pirkimų tarnybos 

tinklapyje). 34 lentelėje pateikiami 2013 ir 2014 metais vykdytų pirkimų skaičiai. 

34 lentelė. 2013 m. 2014 m. Kolegijos vykdytų pirkimų skaičius 

Pirkimo objekto rūšis Pirkimų skaičius 2013 m. 

Pirkimų skaičius 2014 m. 

(įvykdyti mažos vertės pirkimai  pagal viešųjų 

pirkimų skyriuje užregistruotas paraiškas) 

Prekės 89 179 

Paslaugos 83 157 

Darbai 11 12 

Viso 183 348 
 

Apibendrinant Infrastruktūros ir finansų sritį, galime teigti, kad: 

 Nauja infrastruktūros tarnybos administracinė komanda turinti įvairialypę patirtį. 

 Atnaujinta studijų bazė (baldai, įranga, IT). 
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 Priimtina darbuotojų saugos ir sveikatos būklė įstaigoje. 

 Apibrėžti viešųjų pirkimų procesai, procedūros, parengtos paraiškų formos, kurios 

susistemino viešųjų pirkimų procedūras, optimizavo atliekamus darbus. 

 

6.2. Finansai 

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos lėšų šaltiniai yra šie: 

• valstybės biudžeto asignavimai; 

• tikslinės  biudžeto lėšos; 

• mokestis už studijas; 

• stojančiųjų mokestis; 

• Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama; 

• tarptautinių projektų vykdymo lėšos; 

• paramos lėšos; 

• kitos  gautos lėšos; 

• kitos veiklos  pajamos (t.t. pajamos už gyvenimą bendrabutyje, nuomos pajamos). 2014 

m. Kolegija vykdė dvi  programinio finansavimo programas: 

• Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (12.001) (valstybės biudžeto lėšos); 

• Švietimo ir mokslo administravimas, profesinis mokymas  (11.002) (valstybės biudžeto 

lėšos).  

Kolegijos pajamos 2014 metais buvo 27.543,86 tūkst. Lt. Šių pajamų struktūra pateikiama 

21 paveiksle, o jų dinamika - 35 lentelėje. 

21 pav.  Kolegijos pajamų pasiskirstymas 2014 m. 
 

Pagrindinis Kolegijos  pajamų šaltinis – Valstybės biudžeto asignavimai. 

Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programos finansiniai ištekliai 2014 

m. pradžioje buvo 11 815 tūkst. Lt. Finansiniai ištekliai buvo skirti 2013 ir ankstesniais metais 

įstojusių studentų studijų kainos ir Kolegijos  bazinio finansavimo išlaidoms padengti. 
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35 lentelė. Kolegijos pajamų dinamika 2012-2014 m. (tūkst. Lt) 

 

Atsižvelgiant į 2014 m. faktiškai priimtų studentų į valstybės finansuojamas studijų vietas 

skaičių, sąmatos lėšos 2014 m. IV ketvirtyje buvo padidintos 963 tūkst. Lt. 

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

papildomas tikslines lėšas komunalinėms išlaidoms padengti), 2014 m. Mokslinių tyrimų ir studijų 

sistemos modernizavimo (valstybės biudžeto lėšos) programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 

Kolegijai iš biudžeto  buvo skirta  13 061,0 tūkst. Lt. 2013 metais iš biudžeto buvo skirta 13 834,2 

tūkst. Lt. 2014 metais  skirta 773,2 tūkst. Lt mažiau nei 2013 metais. Ilgalaikio materialaus ir 

nematerialaus  turto  įsigijimui asignavimų nebuvo neskirta. 2014 m. lėšos buvo panaudotos 

vadovaujantis ekonominės klasifikacijos straipsniais. Kaip pasiskirstė 2013 ir 2014 metų Kolegijos 

valstybės biudžeto gautos lėšos pateikiama 36 lentelėje.  

36 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo 

(valstybės biudžeto lėšos) programos 2013 ir 2014  m. išlaidų sąmatos ir vykdymo ataskaita, tūkst. 

Lt 

Kodas Išlaidų pavadinimas 

2013 metai 2014 metai 

Asignavimų 

planas 

Gauti 

asignavimai 

Asignavimų 

planas 

Gauti 

asignavimai 

  Iš viso asignavimų  13.834,20 13.834,20 13.061,00 13.061,00 

2.1.1 Darbo užmokestis 8.418,10 8.418,10 6.901,50 6.901,50 

2.1.2  Soc. draudimo įmokos  2.608,30 2.608,30 2.134,00 2.134,00 

2.2.1.05  Ryšių paslaugos 20,00 20,00 36,0 36,0 

2.2.1.08  Spaudiniai  41,00 41,00 50,00 50,00 

2.2.1.10  Kitos prekės  195,00 195,00 520,60 520,60 

2.2.1.11 Komandiruotės 4,00 4,00 12,00 12,00 

2.2.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 
177,0 177,0 231,00 231,00 

2.2.1.20  Komunalinės paslaugos  1.488,0 1.488,0 2.003,0 2.003,0 

2.2.1.30 Kitos paslaugos 92,4 92,4 410,00 410,00 

2.7.3.1.  Darbdavių  

socialinė parama 
60,0 60,0 - - 

2.8.1.1  Stipendijos  730,40 730,40 750,90 750,90 
 

Šios programos lėšų likutis kasoje ir banko sąskaitoje  2014 m. gruodžio 31 d. lygus  0 Lt. 

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

programos išlaidų struktūroje 2014 metais  didžiausią dalį (69,18 proc.) sudaro išlaidos darbo 

užmokesčiui, darbdavio socialinei paramai ir socialinio draudimo įmokoms. Palyginus su 2013 m. 

išlaidos darbo užmokesčiui sumažėjo 10,96 proc. Lėšos skirtos skatinamosioms stipendijoms 

sudaro 5,75 proc. nuo visų asignavimų sumos. 

37 lentelėje pateikiama informacija apie Kolegijos gautą paramą 2013 ir 2014 metais. 

 
2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 5.617,05 5.939,29 6.249,61 

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 193,77 189,16 236,37 

Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 

5.930,83 3.485,28 6.970,61 

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto 12.993,80 14.065,09 14.078,27 
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37 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos gauta parama 2013 ir 2014 m.  

Paramos rūšis 2013 m. (Lt) 2014 m. (Lt.) 

Piniginė parama projektų veikloms vykdyti 59500,00 30000,00 

Piniginė parama  45223,53 13920,00 

Parama gauta materialinėmis vertybėmis 19100,00 187656,84 

Iš viso: 123823,53 231576,84 
 

Kolegija 2014 m. gavo 108 tūkst. Lt daugiau paramos. Reikšmingiausia paramos išaugimo 

priežastis gauta parama – baldai, kurių vertė 185 tūkst. Lt. Socialinių partnerių Kolegijai skirtos 

paramos vertė 2014-2016 metų SVP buvo numatytos 2014 m. 50.000 Lt, o gauta 48.536 Lt. 

Kolegija be valstybės biudžeto asignavimų gauna ir kitų pajamų. 22 paveiksle pateikiama 

šių pajamų kaita 2013 ir 2014 m. 

22 pav. Kolegijos pagrindinės veiklos kitų pajamų ir kitos veiklos pajamų kaita  2013-2014 m.  

(tūkst. Lt.) 
 

Kolegijos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2014 m. buvo 6.249,10 tūkst. Lt. Palyginus su 

2013 m. jos išaugo 306,81 tūkst. Lt. Didžiausią įtaką pajamų padidėjimui turėjo pajamų išaugimas 

už apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose 222 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. Taip pat 71 tūkst. 

Lt pajamos padidėjo iš patalpų nuomos ir suteiktų paslaugų. 141 tūks. Lt sumažėjo kitos ūkinės 

veiklos ir paslaugų pajamos (pajamos už baseino paslaugas), nes 2013 m. buvo priimtas sprendimas 

uždaryti sporto bazę, kadangi surenkamos pajamos nepadengė sąnaudų kaštų. 38 lentelėje 

pateikiama pajamų dinamika 2011-2014 metais. 

38 lentelė.  Kolegijos pagrindinės veiklos kitų pajamų ir  kitos veiklos pajamų dinamika  2011-

2014 m. (tūkst. Lt) 
 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Pajamos iš baseino 506,00 311,37 144,10 3,51 

Pajamos iš patalpų nuomos ir suteiktų paslaugų 397,56 205,94 143,61 214,52 

Pajamos iš apgyvendinimo bendrabučiuose 

paslaugų 
1.105,70 1.277,22 1.542,15 1.764,25 

Pajamos iš mokslo taikomosios, konsultacinės 

veiklos ir kursų 
527,10 65,30 171,60 177,21 

Mokestis už studijas ir pajamos susijusios su 

studijomis 
5.193,98 3.887,50 4.081,15 4.090,12 

 

Mokestis už studijas

Pajamos iš apgyvendinimo bendrabučiuose paslaugų

Pajamos susijusios su studijomis

Pajamos iš  mokslo taikomosios, konsultacinės veiklos

Pajamos iš patalpų nuomos ir suteiktų paslaugų

Kitos ūkinės veiklos ir paslaugų pajamos

3.628,70   

1.542,10   

454,10   

170,00   

143,60   

144,10   

3.666,70   

1.764,20   

423,40   

177,20   

214,50   

3,50   

2014 m.

2013 m.
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Kolegija 2014 m. patyrė 21.465 tūkst. Lt sąnaudų. Jų pasiskirstymas pateikiamas 39 

lentelėje. 

39 lentelė. Klaipėdos valstybinės kolegijos 2012 – 2014 m. patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos 

 (su ES projektų sąnaudomis)  

  

Ataskaitinis 

laikotarpis  

2012 m. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 2013 

m. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 2014 

m. 

Tūkst. Lt 

Pagrindinės veiklos sąnaudos  27.365 23.155 21.465 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  16.378 16.049 13.932 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos  1.110 1.396 1.158 

Komunalinių paslaugų ir ryšių  2.530 2.012 1.656 

Komandiruočių  299 527 453 

Transporto  87 65 45 

Kvalifikacijos kėlimo  11 5 19 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo  4.053 458 265 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  554 187 5 

Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina  684 352 1.564 

Socialinių išmokų  838 782 999 

Kitų paslaugų  823 1.322 1.369 

Didžiausią išlaidų dalį, 65 proc., sudaro darbo užmokesčio sąnaudos. Palyginus su 2013 m. 

jos sumažėjo 2117 tūkst. Lt, taip pat sumažėjo ir komunalinių paslaugų sąnaudos 356 tūkst. Lt.  

Darbo užmokesčio sąnaudų kaita pateikiama 23 paveiksle. 

23 pav. Darbo užmokesčio sąnaudų kaita pagal padalinius 2013 – 2014 m. tūkst. Lt (be ES 

projektų lėšų) 

 

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

studijų sistemos modernizavimo programos lėšų. Kadangi buvo stabilizuota situacija dėl darbo 

užmokesčio išlaidų, Kolegija galėjo daugiau investuoti į prekes ir paslaugas reikalingas 

infrastruktūros atnaujinimui. 

Tiekėjams mokėtinos sumos 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 60,3 tūkst. Lt. Didžioji dalis 

skolos yra susidariusi dėl  vykdomų ES projektų 33 tūkst. Lt. Palyginus su 2013 m. tiekėjams 

mokėtinos sumos sumažėjo 1004,9 tūkst. Lt (40 lentelė) 

40 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos (tūkst. Lt) 

Išlaidų pavadinimas 
Kolegijos skola tiekėjui 

2013 m. gruodžio 31 d. 

Kolegijos skola tiekėjui 

2014 m. gruodžio 31 d. 

Prekės ir kitos paslaugos  794,3 57,2 

0,00   

1.000,00   

2.000,00   

3.000,00   

4.000,00   

5.000,00   

Kūno kultūros 
dėstytojai

Administracija Infrastruktūros 
skyrius

Sveikatos 
mokslų 

fakultetas

Socialinių 
mokslų 

fakultetas

Technologijų 
fakultetas

87,20   

1.390,40   

2.320,30   
2.765,40   

4.533,00   3.950,90   

131,60   

1.548,60   1.915,60   

2.803,70   
3.793,70   3.443,80   

2013 m.

2014 m.
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Remonto darbai  143,4  

Patalpų ir vandens šildymas  67,4  

Šaltas vanduo   27,2  

Elektros energija 24,2  

Atliekų tvarkymas 5,7  

Dujos   0,8  

Ryšių paslaugos 2,2 3,1 

Iš viso: 1 065,2 60,3 
 

2014 m. gruodžio 31 d. Kolegijos atsiskaitomosiose sąskaitose buvo 2045 tūkst. Lt iš jų 

993 tūkst. Lt tikslinės ES projektų lėšos. Palyginus su 2013 m. gruodžio 31 d. sąskaitose buvo 1968 

tūkst. Lt, tikslinės ES projektų lėšos sudarė 1687 tūkst. Lt. 

2014 m. Kolegijoje buvo toliau įgyvendinamos sąnaudų optimizavimo ir pajamų 

uždirbimo priemonės, kurios turėjo įtakos geresniam 2014 metų finansiniam rezultatui.  

Vertinant Kolegijos 2014-2016 metų SVP numatytus kriterijus: administracinių sąnaudų 

dalis, lyginant su visomis Kolegijos sąnaudomis (proc.) ir pajamos iš visų Kolegijos pajamų (tūkst.. 

Lt), išskyrus studijas, galima teigti, kad pirmo kriterijaus numatyta reikšmė buvo pasiekta (11 

proc.), o antro kriterijaus pasiekta reikšmė mažesnė 295 tūkst Lt. negu planuota. Papildomų pajamų 

uždirbimas yra Kolegijos veiklos sritis, kuri turi būti aktyvesnė. 

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos geresniam rezultatui:  

1. 2014 metais planuojamas darbo užmokesčio fondas buvo 13 500 tūkst. Lt, faktiškai 

darbo užmokesčio sąnaudų 2014 m. buvo patirta 13 932 tūkst. Lt. 2013 metais darbo užmokesčio 

fondas siekė 16 049 tūkst. Lt.  

2. Bendrabučiuose 2014 m. uždirbta 222 101 Lt daugiau pajamų nei 2013 m. ir patirta  

mažiau sąnaudų.   

3. Gautas papildomas neplaninis finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos 

komunalinėms sąnaudoms, ilgalaikio turto remontui ir kitų paslaugų išlaidoms padengti. 

Papildomai skirta 248 000 Lt. 

Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 

Nesant kitų finansavimo galimybių, Kolegija negali kompleksiškai atlikti infrastruktūrinių 

objektų, kuriems keliami kultūros paveldosauginiai reikalavimai, remonto. Šių objektų 

modernizavimo ir įrengimo specifika dažnai nesuderinama su Kolegijos vizija šiuose pastatuose. 

- Perduoti du statinius VĮ „Turto fondui“, taip sumažinant pastatų priežiūros kaštus. 

Dėl per mažo materialiai atsakingų asmenų skaičiaus ir per didelio turto vienetų skaičiaus, 

sudėtinga atlikti tikslias inventorizacijas, taip pat inventoriaus judėjimą personalo tarpe. 

- Skubiai organizuoti ilgalaikio kilnojamojo turto aukcionus, siekiant atlaisvinti sandėliavimo iri 

kitas patalpas. Tokiu būdu būtų gaunamos papildomos pajamos. 

- Įdiegti turto valdymo priemones, suteikiančias galimybę skaitmeniniu būdu identifikuoti inventorių 

ir greitai jį identifikuoti. 
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Per didelis atstumas tarp pagrindinių Kolegijos pastatų, apsunkina studijų proceso 

organizavimą. 

- Atlikti nešališką patalpų panaudojimo studijų procesui analizę. 

- Optimizuoti pastatų skaičių. 

Per mažas automobilių parkas. Kolegijos eksplotuojamų automobilių rida jau yra pasiekusi 

kritinę reikšmę. 

- Atnaujinti Kolegijos automobilių parką. 

Pasenusios administracijos darbuotojų  IT darbo priemonės. 

- Parengti detalią analizę, kaip IT priemonių panaudojamo studijų procese analizę ir parengti jų 

panaudojimo ir atnaujinimo planą. 

Neracionaliai panaudojama dalis bendrabučių patalpų. 

- Parengti statinių remonto sąmatas. Numačius lėšas bendrabučių nepanaudotų patalpų remontui, 

būtų galima padidinti projektinių vietų skaičių, suteikti apgyvendinimo paslaugą daugiau studentų, 

gauti daugiau pajamų. 

Neracionaliai ir netolygiai panaudojami studijoms Kolegijos pastatai. 

- Parengti detalią patalpų panaudojimo analizę pateikiant siūlymus ir priemonių planą statinių 

kaštų mažinimui racionalizuojant studijų procesą.  

Mažėja asignavimų lėšos studijoms ir nėra pakankamai uždirbama pajamų iš taikomųjų 

mokslinių tyrimų, konsultavimo ir suaugusiųjų mokymo bei švietimo veiklų 

- Didinti Kolegijos uždirbamų pajamų dalį.  

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

- Aktyviau dalyvauti rengiant projektus ES finansavimui gauti.    
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1 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos 2014 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

Veiksmo pavadinimas 
Vertinimo kriterijus ir jo 

kodas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmė/                      

Siekiami rezultatai 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. Litų) 
Pasiektas rezultatas 

  Įsidarbinusių pagal 

specialybę absolventų dalis 

pirmais metais po baigimo, 

proc. 

45   2014.12.31   63,3 

  Vakarų Lietuvos regionui 

aktualių užsakomųjų 

taikomųjų tyrimų skaičius, 

vnt. 

28   2014.12.31   26 

PROGRAMA: "AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS " (01 01) 

TIKSLAS: Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus (01 01 01)  

  Bendras absolventų 

įsidarbinimas pirmais metais 

po baigimo, proc. 

62 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

    82,4 

UŽDAVINYS:  Užtikrinti kokybiškas studijas 

Priemonė: Vykdyti studijų procesą akademiniuose padaliniuose 

1. Optimizuoti studijų 

programų sąnaudų ir pajamų 

santykį 

Studentų skaičius, tenkantis 

vienam dėstytojui, vnt. 

16 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31 10175 15,85 

2. Sumažinti studentų 

nutraukusių sutartis skaičių 

2 proc. 

Studentų, nutraukusių 

sutartis dalis, proc. 

17 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   7,9 

Priemonė: Sukurti inovatyvių studijų programų organizavimo modelį 

1. Parengti modulinės 

studijų programos diegimo 

analizę  

  Pasirengta modulinių 

studijų programų 

rengimui 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-06-01   Parengta modulinės studijų 

programos diegimo analizė, kuri 

buvo pristatyta Akademinei 

tarybai 2014 m. birželio mėn. 

Studiją atliko TF dekanė Jūratė 

Vaitekonienė.  Nuspręsta 

modulines programa  pradžioje 

taikyti vykdant gretutines studijų 

programas. Teisės bazės dėl 

modulinių studijų programų kol 

kas nėra.  
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Priemonė: Atnaujinti studijų programų kokybės valdymo sistemą 

1. Atlikti studijų programų 

atitikties socialinių dalininkų 

poreikiams analizę 

Valstybės finansuojamų 

studentų ir visų 

studijuojančiųjų santykis, 

proc. 

65 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Jei vertiname periodą, kada 

stojantysis gali pretenduoti į 

valstybės finansuojamą vietą 

(LAMA BPO), tai kriterijaus 

reikšmė yra 60,1 proc. 

  Studentų rinkos dalis, 

lyginant su bendru 

skaičiumi, stojančiųjų į 

Vakarų Lietuvos aukštąsias 

mokyklas, proc. 

41 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

  40 

2. Parengti studijų programų 

vystymo ir įgyvendinimo 

strategiją 

  Pagrįstas priėmimo į 

studijų programas 

planavimas  

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   2014 m. birželio mėn. buvo 

atlikta vykdomų studijų 

programų atitikties socialinių 

dalininkų poreikiams analizė 

(aktualumas, rentabilumas, 

tarpfakultetinis integravimas, 

tendencijos). Analizės rezultatai 

buvo apsvarstyti direktorato 

posėdyje ir pateikti fakultetų 

vadovams. 2014 m. lapkričio 

mėn. buvo atlikta visų vykdomų  

studijų programų analizė pagal 

nustatytus kriterijus, orientuotus į 

studijų programų vystymą, 

pristatant rezultatus valdymo 

grupei. Vadovaujantis šia analize 

parengtas 2015 metų studentų 

priėmimo planas. 

3. Atlikti studijų programų 

lyginamąją analizę su labiau 

pažengusių institucijų tos 

pačios krypties studijų 

programomis 

  Patobulintos studijų 

programos 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Buvo atlikta penkių studijų 

programų lyginamoji analizė. 

4. Tobulinti ir atnaujinti 

įgyvendinamas studijų 

programas atsižvelgiant į 

dalininkų grįžtamąjį ryšį 

Akredituotų šešeriems 

metams studijų programų ir 

visų akredituotų studijų 

programų santykis, proc. 

67 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   69,23 

Priemonė: Parengti akademinio personalo valdymo modelį 
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1. Parengti akademinio 

personalo kompetencijų 

vertinimo sistemą 

Dėstytojų, turinčių mokslo 

laipsnį, užimtų etatų ir 

bendro dėstytojų užimtų 

etatų santykis, proc. 

8 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-06-01   8,3 

2. Įvertinti akademinio 

personalo kompetenciją 

  Aiški akademinio 

personalo 

kompetencijos 

vystymo strategija 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-10-01   Atlikta, pagal schemą 20/60/20. 

Akademinio personalo 

kompetencijų vertinimas 

pristatytas 2014 m. birželio mėn. 

Įvertintas užsienio kalbos 

mokėjimo lygis, kompiuterinis 

raštingumas, projektinė veikla, 

konsultacinė ir mokslo taikomoji 

veikla.  

3. Parengti akademinio 

personalo kompetencijų 

tobulinimo planą 

  Pagrįstas akademinio 

personalo 

kompetencijų 

tobulinimo 

planavimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-10-15    2014-09-01 pakeista planavimo 

tvarka ir nuo planavimo mokslo 

metams yra pereita prie 

planavimo kalendoriniams 

metams. Akademinio personalo 

kompetencijų tobulinimo 

planavimas pakeistas 2015 m. 

4. Atnaujinti akademinio 

personalo veiklos 

(pedagoginio krūvio plano 

kontaktinių ir nekontaktinių 

valandų) planavimo ir 

vertinimo sistemą 

  Patobulinta 

akademinio personalo  

planavimo ir 

vertinimo sistema 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Akademinio personalo planavimo 

ir vertinimo sistema įveiklinama  

diegiant Dokumentų valdymo 

sistemą (DVS). 2015-2016 m. m. 

pedagoginio krūvio planavimas 

bus vykdomas naudojant naują 

kompiuterinę programą. 

5. Sukurti ir įdiegti 

akademinio personalo 

motyvavimo sistemą 

  Sustiprėjusi 

akademinio personalo 

motyvacija 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-03-01   Numatyta 2013-10-23 Tarybos 

patvirtintoje "Priedų, priemokų, 

vienkartinių piniginių išmokų 

skyrimo darbuotojams tvarkoje". 

Kuriama nauja motyvavimo 

sistema. 

UŽDAVINYS: Užtikrinti studijų plėtrą 

Priemonė: Įdiegti inovatyvias technologijas studijų procese 

1. Parengti vieną jungtinę (ar 

teikiančią dvigubą 

kvalifikacinį laipsnį) studijų 

programą 

Jungtinių studijų programų 

ir dvigubą laipsnį 

suteikiančių studijų 

programų skaičius, vnt. 

2 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-09-01 30 Parengta 1 JSP. Dėl antros yra 

derimasi su Bulgarija, Ukraina, 

Latvija (TF ir SMF) 

2. Parengti dvi gretutines   Parengtos gretutinės Direktoriaus pavaduotojas 2014-12-31   Parengta viena gretutinė 
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studijų programas studijų programos akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

programa 

Priemonė: Sukurti bendradarbiavimo su užsienio ir Lietuvos aukštosiomis  ir profesinėmis mokyklomis programą  

1. Parengti ir įgyvendinti 

bendradarbiavimo su 

akademiniais partneriais 

programą 

  Aktyvesnis 

bendradarbiavimas su 

akademiniais 

partneriais  

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

20104.12.31   Programa parengta ir pristatyta 

2014 m. birželio mėn.  

Pasirašytos 43 sutartys su 

aukštosiomis mokyklomis, 

asociaicijomis, kitais socialiniais 

partneriais. 

1. Pasirašyti naujas ir 

atnaujinti bendradarbiavimo 

sutartis su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis 

  Aktyvesnis 

bendradarbiavimas  

su užsienio 

aukštosiomis 

mokyklomis 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   72 sutartys. Platesnis 

bendradarbiavimas su Ukraina, 

Uzbekija, Latvija, Bulgarija, 

Graikija, JAV.  

2. Pasirašyti naujas ir 

atnaujinti bendradarbiavimo 

sutartis su Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis 

  Aktyvesnis 

bendradarbiavimas  

su Lietuvos 

aukštosiomis 

mokyklomis 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Atnaujintos 3 sutartys 

3. Pasirašyti naujas ir 

atnaujinti bendradarbiavimo 

sutartis su profesinėmis 

mokyklomis užtikrinant 

studijų tęstinumą 

  Aktyvesnis 

bendradarbiavimas  

su profesinėmis 

mokyklomis 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Pasirašytos 4 naujos 

bendradarbiavimo sutartys 

Priemonė: Parengti profesinio mokymo įgyvendinimo modelį 

1. Atlikti profesinio 

mokymo programų poreikio 

analizę 

  Įvertintas profesinio 

mokymo programų 

poreikis 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Profesinio mokymo programų 

poreikio analizė atlikta ir 

pristatyta Akademinei tarybai 

2014 m. birželio mėn. (Daiva 

Uselienė).  

2. Sukurti profesinio 

mokymo programų rengimo 

ir įgyvendinimo Kolegijoje  

modelį 

  Sukurtas mokymo 

programų rengimo ir 

įgyvendinimo 

modelis 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Atlikta profesinio mokymo 

programų vykdymo Kolegijoje 

galimybių analizė. Šiuo metu 

galiojantys teisiniai aktai 

profesinio mokymo programų 

vykdymą Kolegijose sustabdė.  

Priemonė: Įgyvendinti studijas užsienio studentams 

1. Parengti tris studijų 

programas anglų kalba 

Studijų programų, vykdomų 

anglų kalba, skaičius, vnt. 

2 Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Parengtos 8 studijų programos 

anglų kalba. Vykdomos dvi: 

Bendrosios praktikos slauga ir 
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Sveikatingumo paslaugų vadyba.  

2. Rengti studijų programas 

rusų kalba 

  Parengtos studijų 

programos rusų kalba 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Parengtos dvi studijų programos 

rusų kalba: Automobilių 

techninis eksploatavimas ir 

Socialinis darbas 

3. Sukurti studijų programų 

įgyvendinimo užsienio 

studentams tvarką (studijų 

organizavimo metodai, 

apmokėjimas ir kt.) 

  Pasirengta studijų 

programų 

įgyvendinimui 

užsienio studentams  

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-07-01   Siekiant vykdyti kokybiškas 

studijas užsienio kalbomis buvo 

parengti ir patvirtinti šie 

dokumentai:Studijų nuostatų 

priedas Nr. 1 Užsienio studijų 

nuostatų organizavimo tvarka 

(parengta ir anglų bei rusų 

kalbomis); Studijų užsienio kalba 

planas;Užsienio studijų 

organizavimo Tarptautinių ryšių 

skyriuje schema; Pirmo kurso 

nuolatinių studijų studentų iš 

užsienio adaptacinė programa. 

4. Sukurti užsienio 

studentams draugišką aplinką 

Kolegijoje (užrašai lietuvių ir 

anglų kalba ir kt.) 

  Užsienio studentams 

pritaikyta aplinka 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastuktūrai Mindaugas 

Laučys 

2014-12-31   Vykdoma  nuolat 

5. Didinti studentų ir 

personalo tarptautinį judumą 

  Padidėjęs atvykusių ir 

išvykusių studentų ir 

personalo skaičius 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 

Šarūnas Berlinskas 

2014-12-31   Atvykstančių ir išvykstančių 

studentų skaičius auga. Tačiau 

atvykstančių studentų atlikti 

praktikos mažėja. Tam turėjo 

įtakos, jog sumažėjo pedagoginės 

krypties studijų programų, kurios 

turėjo labai didelę patirtį ir įdirbį 

su užsienio partneriais.  

Priemonė: Parengti mokymo paslaugų teikimo visuomenei sistemą 
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1. Atlikti mokymo paslaugų 

poreikio analizę 

  Įvertintas mokymo 

paslaugų poreikis 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Siekiant užtikrinti  mokymo 

paslaugų kokybę  ir išssiaiškinti  

paslaugų poreikį visoje Klaipėdos 

apskrityje numatyta atlikti kokybinį 

tyrimą taikant pusiau struktūruotą 

interviu. Sukurta darbo grupė 

(patvirtinta 2014 m. spalio 28 d. 

KVK direktorės įsakymu Nr.TSC1-

283). Lapkričio - gruodžio mėn. 

suplanuotai tyrimo žingsniai ir 

pasirengta jo atlikimui. Pirmojį 

tyrimo etapą numatoma baigti 2015 

m. vasario mėn. pabaigoje. Jau 

intervuota daugiau nei 50 proc. 

socialinių  partnerių. 

2. Nuolat atnaujinti mokymo 

paslaugų sąrašą 

  Parengtas mokymo 

paslaugų sąrašas 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Parengtas ir nuolat atnaujinamas 

mokymo paslaugų sąrašas 

3. Pristatyti mokymo 

paslaugų sąrašą socialiniams 

partneriams ir visuomenei 

  Pagerėjusi sklaida 

apie Kolegijos 

teikiamas mokymo 

paslaugas 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31    Organizuoti vizitai į devynias 

Vakarų Lietuvos regiono 

savivaldybes, kurioms buvo 

pristatyta KVK veikla, pateikti 

siūlomų paslaugų paketai. 

Pasirašytos jau trys 

bendradarbiavimo sutartys su 

Klaipėdos rajono , Plungės rajono 

bei Palangos savivaldybių 

adminstracijomis. Su kitomis 

savivaldybėmis svarstomi 

bendradarbiavimo sutarčių 

projektai. Teikiamų paslaugų 

paketai pristatomi socialiniams 

partneriams, stambiųjų įmonių 

vadovams, vizitų įmonėse metu. 

Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Klaipėdos apskrities 

jaunųjų ūkininkų sąjunga. 

PROGRAMA:  "TAIKOMOSIOS MOKSLO IR KONSULTACINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS" (01 02) 

TIKSLAS: (01 02 01) Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą 
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  Pajamos iš taikomosios 

mokslinės ir konsultacinės 

veiklos, tūkst. Lt 

200 Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

    243,7 (177,2 skaičiuojant tik 

taikomąją mokslinę ir konsultacinę 

veiklą pagal įplaukusias pajamas 

2014 m., o ne pagal pasirašytas 

sutartis) 

UŽDAVINYS:  Užtikrinti taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos plėtrą 

Priemonė: Įsteigti taikomosios mokslinės veiklos centrą 

1. Įsteigti taikomosios 

mokslinės veiklos centrą su 3 

darbuotojų etatais 

   Įsteigtas taikomosios 

mokslinės veiklos 

centras su 3 

darbuotojų etatais 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-09-01 139 Įsteigtas taikomosios mokslinės 

veiklos centras su 3 darbuotojų 

etatais 

Priemonė: Parengti ir įgyvendinti taikomosios mokslinės ir konsultacinės veiklos plėtros verslo planą 

1. Sukurti taikomosios 

mokslinės ir konsultacinės 

veiklos valdymo modelį 

  Sistemingai vykdoma 

taikomoji mokslinė ir 

konsultacinė veikla 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Taikomosios mokslinės veiklos 

valdymo modelis aprašytas 

Kokybės procesų ir procedūrų 

vadove. Parengta Klaipėdos 

valstybinės kolegijos taikomosios 

mokslinės veiklos planavimo ir 

vykdymo tvarka (patvirtinta KVK 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 

d. įsakymu Nr. V1 – 25). 

2. Parengti taikomosios 

mokslinės ir konsultacinės 

veiklos planą 

  Sistemingai vykdoma 

taikomoji mokslinė ir 

konsultacinė veikla 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Dėstytojai planuoja savo taikomąją 

mokslinę veiklą atsižvelgdami į 

Kolegijos Mokslo Tarybos 

identifikuotas, direktorės 

patvirtintas mokslinės veiklos sritis 

ir kryptis. Šiuo metu vyksta 

vykdomų mokslo sričių, krypčių 

detalizavimas į tematikas ir 

prioritetinių mokslo krypčių 

išskyrimo 2015-2017 metų 

strateginiam planui 

identifikavimas. Siekiama, kad 

Kolegijoje vykdoma taikomoji 

mokslinė veikla būtų vykdoma 

tikslingai ir apjungtų tyrėjus į 

grupes. 
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3. Parengti ir pristatyti 

socialiniams partneriams ir 

visuomenei taikomosios 

mokslinės ir konsultacinės 

veiklos sąrašą 

  Pagerėjusi sklaida 

apie Kolegijos 

vykdomą taikomąją 

mokslinę ir 

konsultacinę veiklą 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Parengtas taikomųjų mokslinių 

tyrimų ir konsultacinių seminarų ir 

mokymų sąrašas ir pristatytas 

visoms Vakarų Lietuvos regiono 

savivaldybėms ir stambiųjų verslo 

įmonių vadovams. Toliau vyksta 

susitikimai su socialiniais 

partneriais pristatant Kolegijos 

teikiamas paslaugas. 

Priemonė: Sukurti taikomosios mokslinės veiklos vertinimo sistemą 

1. Parengti taikomosios 

mokslinės veiklos kokybės 

vertinimo kriterijus 

  Sukurtas taikomosios 

mokslinės veiklos 

kokybės vertinimo 

kriterijų sąrašas 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Parengta taikomosios mokslinės 

veiklos vertinimo tvarka, kuri 

reglamentuoja taikomosios 

mokslinės veiklos kokybės 

užtikrinimą (patvirtinta Klaipėdos 

valstybinės kolegijos direktoriaus 

2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. V1 – 25). Joje apibrėžta kas yra 

taikomoji mokslinė veikla bei kiti 

terminai. 

2. Parengti apmokėjimo už 

taikomąją mokslinę ir 

konsultacinę veiklą sistemą 

(meniu) 

  Parengta apmokėjimo 

už taikomąją 

mokslinę ir 

konsultacinę veiklą 

sistema (meniu) 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Parengtas projektas, kuris dar 

svarstomas 

3. Įsteigti Mokslo tarybą 

pritraukiant narius iš išorės 

  Pagerėjusi 

taikomosios 

mokslinės veiklos 

kokybė 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   Įsteigta Mokslo taryba į kurios 

sudėtį įtraukti užsienio 

mokslininkai 

Priemonė: Vykdyti taikomąją mokslinę ir konsultacinę veiklą akademiniuose padaliniuose   

1. Padidinti taikomųjų 

mokslinių tyrimų atliepiančių 

socialinių partnerių 

(darbdavių) poreikius skaičių 

Atliktų taikomųjų mokslinių 

tyrimų skaičius, vnt. 

98 Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31 1438 97 

2. Rengti mokslo projektus    Parengtų mokslo 

projektų skaičius 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   2 

3. Didinti mokslinių 

publikacijų skaičių 

Dėstytojų mokslinių 

publikacijų skaičius, vnt. 

125 Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   94 
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4. Didinti taikomosios 

mokslinės veiklos sklaidos 

įvairovę ir mokslinių 

publikacijų skaičių 

  Pagerėjusi Kolegijos 

taikomosios 

mokslinės veiklos 

sklaida ir 

produktyvumas 

Direktoriaus pavaduotoja 

strateginei plėtrai Nijolė 

Galdikienė 

2014-12-31   94 publikacijos (2013 m. buvo 

103) 

PROGRAMA: "ORGANIZACINIS TOBULĖJIMAS" (01 

03) 

        

  

TIKSLAS:  (01 03 01) Užtikrinti nuolatinį organizacijos tobulėjimą 
  

  Kolegijos organizaciniam 

tobulėjimui skirtų pajamų 

dalis, proc. 

0,4 Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

    2 

UŽDAVINYS: Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą 
  

Priemonė: Atnaujinti organizacijos valdymo struktūrą 
  

2. Įsteigti Taikomųjų 

mokslinių tyrimų centrą ir 

Kokybės centrą 

  Pagerėję taikomoji 

mokslinė veikla ir 

kokybės  valdymas 

Kolegijoje 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-09-01   Įsteigti Taikomųjų mokslinių 

tyrimų ir Kokybės centrai 

3. Pakeisti administracinių 

padalinių (Mokymo ir 

paslaugų centro, Tarptautinių 

ryšių skyriaus ir Viešųjų 

ryšių skyriaus) pavaldumą 

  Efektyvesnė 

administracinių 

padalinių veikla 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-09-01   Pakeistas Mokymo ir paslaugų 

centro pavaldumas (buvo dir. 

pavad. akademinei veiklai, dabar 

dir. pavad. strateginei plėtrai), 

Tarptautinių ryšių skyriaus ( (buvo  

dir. pavad. strateginei plėtrai, dabar 

dir. pavad. akademinei veiklai) ir 

Viešųjų ryšių skyriaus (buvo dir. 

pavad. strateginei plėtrai, dabar 

direktoriui) 

Priemonė: Parengti ir įgyvendinti valdymo modelį   

1. Tobulinti strateginio 

planavimo tvarką ir 

koreguoti strateginį veiklos 

planą 

  Patobulinta 

strateginio planavimo 

tvarka.                

Pakoreguotas 2014-

2016 metų strateginis 

veiklos planas  

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-10-01   Atlikta 

2. Diegti Kokybės valdymo 

sistemą (pagal projektą) 

  Atliktas vidaus 

auditas, peržiūrėti 

kokybės dokumentai 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-10-15   Įdiegta Kokybės valdymo sistema, 

peržiūrimi kokybės dokumentai ir 

pasirengta vidaus auditui 

3. Atnaujinti atsakomybės ir 

atskaitomybės matricą 

  Aiški atsakomybės ir 

atskaitomybės 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-09-20   Parengtas Procesų vadovas, 

kuriame aiški atsakomybės ir 
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sistema atskaitomybės sistema 

4. Sistemingai vertinti 

valdymo efektyvumą 

Kolegijos vertinimas pagal 

Bendrojo vertinimo modelį, 

balais 

3,5 Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   

Adaptuotas BVM, bet apklausa 

neatlikta 

5. Pasitelkti patyrusius 

specialistus iš išorės vykdant 

pokyčių programą 

  Sėkmingas pokyčių 

įgyvendinimas 

Kolegijoje 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   
Pasitelkti konsultantai iš 

konsultacinių įmonių: Civitta, 

Kvalitetas. Išorės ekspertai 

konsultavo rengiant pokyčių 

programą. 

Priemonė: Sukurti ir įgyvendinti išorinės ir vidinės komunikacijos sistemą 
  

1. Parengti išorinio ir vidinio 

komunikavimo modelį 

  Pagerėjęs išorinio ir 

vidinis 

komunikavimas 

Kolegijoje 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31 70 Parengtas išorinio ir vidinio 

komunikavimo planas ilgalaikis 

planas 

2. Įdiegti dokumentų 

valdymo IT instrumentus 

  Patobulėję vidinio 

komunikavimo 

sistema ir dokumentų 

valdymas 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-10-15   Įdiegta DVS 

3. Parengti neformalaus 

bendravimo renginių planą 

išrenkant neformalius 

kultūros ambasadorius 

  Pagerėjęs 

neformalaus 

bendravimas tarp 

Kolegijos 

bendruomenės narių 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   Parengtas planas ir išrinkti 

neformalūs ambasadoriai visuose 

fakultetuose 

UŽDAVINYS: Vystyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę 
  

Priemonė: Sukurti personalo kompetencijų vystymo ir motyvavimo sistemą 
  

1. Parengti Kolegijos 

personalo kompetencijų 

vertinimo sistemą 

  Įvertintos Kolegijos 

personalo 

kompetencijos 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   Personalo kompetencijų vertinimo 

sistema rengiama. Dr. Ilvija 

Pikturnaitė rengia metodinį 

pagrindimą ir instrumentą 

2. Sukurti Kolegijos 

personalo (kito) 

kompetencijų tobulinimo 

planą 

1 darbuotojo profesiniam 

tobulinimuisi skirtos lėšos, 

Lt/darbuotojui 

70 Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   Parengtas planas. Vieno darbuotojo 

profesiniam tobulinimuisi 2014 m. 

skirta 86 Lt. 

3. Pertvarkyti neakademinio 

personalo darbo užmokesčio 

koeficientus, siekiant 

formuoti kompetentingų 

profesionalų komandą 

  Atnaujintas 

neakademinio 

personalo darbo 

užmokesčio 

koeficientų sąrašas 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   Atlikta iš dalies 
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4. Parengti ir įgyvendinti 

neakademinio personalo 

motyvavimo sistemą 

  Sustiprėjusi Kolegijos 

neakademinio 

personalo motyvacija 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   Rengiamas projektas 

Priemonė: Parengti personalo motyvavimo už taikomąją mokslinę veiklą sistemą 
  

1. Sukurti ir įgyvendinti 

akademinio personalo 

motyvavimo už taikomąją 

mokslinę veiklą sistemą 

  Sustiprėjusi 

akademinio personalo 

motyvacija 

taikomajai mokslinei 

veiklai 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31   Rengiamas projektas 

UŽDAVINYS: Didinti Kolegijos išteklių naudojimo racionalumą 
  

Priemonė: Optimizuoti Kolegijos infrastruktūros personalo sudėtį ir skaičių 
  

1. Centralizuoti 

infrastruktūros valdymą 

panaikinant fakultetų vadovų 

etatus ir įsteigiant darbų 

vadovo ir infrastruktūros 

administratoriaus etatus 

Administracinių sąnaudų 

dalis, lyginant su visomis 

Kolegijos patirtomis 

sąnaudomis, proc. 

11 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-09-01   11 

2. Pertvarkyti infrastruktūros 

darbuotojų pareiginius 

nuostatus ir DU koeficientus 

  Efektyvesnis 

infrastruktūros 

valdymas ir padidėjusi 

infrastruktūros 

darbuotojų motyvacija 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-09-01   2014 m. birželio mėn. pakeista 

Kolegijos valdymo struktūra. Taip 

pat pertvarkyti infrastruktūros 

darbuotojų etatai, pereita prie 

centralizuoto darbų valdymo 

modelio 

Priemonė: Parengti racionalaus turto panaudojimo programą 
  

2. Parengti planą turto 

panaudojimo racionalumui 

didinti 

  Racionaliau 

panaudojamas 

Kolegijos turtas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Centralizuotai planuojami pirkimai. 

Įrengta medžiagų sandėliavimo 

patalpa. 

2. Išnuomoti Kolegijos 

reikmėms nenaudojamas 

patalpas 

  Padidėjusios pajamos 

už patalpų nuomą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Pajamos iš turto nuomos sudarė 

191316,72 Lt, t.y. 54,59 proc. 

daugiau negu 2013 m. 

3. Parengti ir įgyvendinti 

bendrabučių veiklos verslo 

planą 

  Padidėjusios pajamos iš 

bendrabučių veiklos  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Parengtas ir įgyvendinamas planas. 

Pajamos iš bendrabučių 

apgyvendinimo padidėjo 222101 Lt 

(14,4 proc.) daugiau negu 2013 m.  
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4. Išlaikyti vidutinį metinį  

bendrabučių apgyvendinimo 

užimtumą 70 proc. 

  Vidutinis metinis 

bendrabučių 

užimtumas, proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Bendrabučių užimtumas 

vidutiniškai siekė 84,7 proc. , t.y. 

9,2 proc. daugiau negu 2013 m. 

5. Perduoti perteklinį 

nekilnojamą turtą Turto 

fondui 

  Nekilnojamo turto 

perduoto Turto fondui 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Perduoti trys statiniai VĮ Turto 

fondui 

UŽDAVINYS: Užtikrinti kokybiškas administracines ir infrastruktūros paslaugas 
  

Priemonė: Vykdyti Kolegijos administracines funkcijas 
  

1. Vertinti administracijos 

veiklos efektyvumą ir 

kokybę 

Administravimo ir ūkio 

priežiūros sąnaudų sąnaudų 

dalis nuo visų Kolegijos 

pajamų, proc. 

23 Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-12-31 1486 18 

Priemonė: Užtikrinti infrastruktūros padalinių veiklą 
  

1. Analizuoti Kolegijos 

padalinių poreikius 

užtikrinant ūkio paslaugas 

  Užtikrintas Kolegijos 

padalinių poreikių 

tenkinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31 4627 Atlikta Kolelegijos padalinių 

poreikių analizė. Padalinių poreikių 

tenkinimas vykdomas pagal 2014 

m.  pirkimų planą. 2014 m. buvo 

parengti du papildomi padalinių 

pirkimų poreikių planai 

2. Pertvarkyti Informacinių 

technologijų centro valdymą 

ir parengti šio centro 

vystymo strategiją 

  Parengta IT centro 

vystymo strategija 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   IT centras perduotas direktoriaus 

pavaduotojo infrastruktūrai 

pavaldumui. IT centro vystymo 

strategija parengta 20 proc. 

Parengta fakultetų kompiuterių  

poreikio analizė. 

3. Vertinti infrastruktūros 

padalinių veiklos efektyvumą 

ir kokybę 

  Grįžtamasis ryšys apie 

infrastruktūros 

padalinių veiklą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Visuotinio darbuotojų susirinkimo 

metu pristatyta infrastruktūros 

tarnybos padalinio veikla ir 

rezultatai po struktūros pokyčių. 

4. Sutvarkyti priskirtų 

teritorijų planus 

  Tvarkingi KVK 

teritorijų planai  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastuktūrai 

Mindaugas Laučys 

2014-12-31   Kolegija suderino (kaip viena iš 

naudotojų) Bijūnų 10, Klaipėdoje 

teritorijų planavimo dokumentą. 

Planuojamas pilnas dokumentų 

sutvsrkymas iki 2015 m. pirmo 

pusmečio pabaigos 
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TIKSLAS:  (01 03 02) Būti atvira visuomenei ir turėti platų strateginių partnerių tinklą 

  

  Strateginių partnerių 

skaičius, vnt. 

90 Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

    90 

UŽDAVINYS: Plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais  

Priemonė: Sukurti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį 

1. Parengti Kolegijos 

kasmetinių renginų su 

socialiniais partneriais planą 

  Padidėjęs renginių su 

socialiniais partneriais 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   Kolegijoje įvyko Apskrito stalo 

diskusija kartu su ŠMM arstovais, 

politikais ir versininkais bei 

ugdymo institucijų atstovais 

lapkričio mėnesį. Kiekvienas 

fakultetas organizavo susitikimus 

su socialiniais partneriais po vieną 

kartą. 

2. Gerinti bendradarbiavimo 

su socialiniais partneriais 

kokybę 

Socialinių partnerių 

Kolegijai skirtos paramos 

vertė, Lt 

50 000 Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   48 536 

3. Didinti socialinių partnerių 

įtraukimą į studijų programų 

įgyvendinimą 

Studijų dalykų, kutiuose 

paskaitas skaitė verslo 

įmonės atstovai, proc. 

15 Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   14 

4. Rengti ir įgyvendinti 

bendrus projektus su 

socialiniais partneriais 

(inočekiai) 

  Padidėjęs bendrų 

projektų su socialiniais 

partneriais skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   Inočekiai - 2;  

2014 m. buvo parengta 16 

paraiškų:  

Gautas finansavimas: 3 

Negautas finansavimas: 5 

Vis dar vertinamos: 8 

UŽDAVINYS: Didinti Kolegijos teikiamų paslaugų apimtis 
  

Priemonė:Įsteigti mokymo ir paslaugų centrą 
  

1. Pertvarkyti Tęstinių 

studijų centrą į Mokymo ir 

paslaugų centrą perskirstatnt 

ir praplečiant veiklos sritis 

Pajamos iš visų Kolegijos 

teikiamų paslaugų, tūkst. Lt 

2878 Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-09-01 616 2583 

2. Įkurti pardavimų 

specialisto etatą 

  Pagerėjęs Kolegijos 

paslaugų pardavimas 

Direktorė Gražina 

Markvaldienė 

2014-06-01   Įkurtas pardavimų specialisto etatas 

Priemonė: Parengti Kolegijos teikiamų paslaugų rinkodaros strategiją 
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1. Parengti visų Kolegijos 

teikiamų paslaugų sąrašą 

  Pagerėjusi visų 

Kolegijos teikiamų 

paslaugų sklaida 

Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   Parengtas kolegijos teikiamų 

paslaugų paketas, kuris nuolat 

papildomas 

2. Pristatyti strateginiams 

partnerius Kolegijos teikiamų 

paslaugų sąrašą 

  Padidėjusi Kolegijos 

teikiamų paslaugų 

sklaida 

Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   Kolegijos teikiamų paslaugų 

sąrašas pristatomas strateginiams 

partneriams. Šis procesas yra 

tęstinis. 

3. Suaktyvinti 

bendradarbiavimą su visomis 

Vakarų Lietuvos 

savivaldybėmis pasirašant 

bendradarbiavimo sutartis 

  Suaktyvėjęs 

bendradarbiavimas su 

Vakarų Lietuvos 

savivaldybėmis 

Direktoriaus 

pavaduotoja strateginei 

plėtrai Nijolė Galdikienė 

2014-12-31   Aplankytos visos Vakarų Lietuvos 

regiono savivaldybės ir jau 

pasirašytos trys bendradarbiavimo 

sutartys 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

2 priedas. Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūra 
 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VALDYMO STRUKTŪRA 
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Kokybės centro 

vadovas 

KOLEGIJOS 

TARYBA 

 

DIREKTORIUS 

AKADEMINĖ 

TARYBA 

Direktoriaus 

pav. akademinei 

veiklai 

 

Direktoriaus pav. 

infrastruktūrai 

 

Direktoriaus pav. 

strateginei plėtrai 

Finansų ir 

apskaitos 

skyriaus vadovas 



3 priedas. Studijų kryptys, programos ir suteikiami kvalifikaciniai laipsniai  

Studijų kryptis ar krypčių grupė Studijų programa 
Profesinio bakalauro 

kvalifikacinis 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 

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 

Verslas Pardavimų vadyba  Prekybos verslo administravimo 

Verslas  Elektroninio verslo 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 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos 

Pedagogika Pradinio ugdymo pedagogika Pradinio ugdymo pedagogikos 

Pedagogika Socialinė pedagogika Socialinės 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 
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4 priedas. 2014 m. suaugusiųjų mokymo ir švietimo, konsultavimo  veiklos pajamos 

 

Mokymo ir 

konsultavimo 

forma 
Programos pavadinimas 

TF 

pajamos 

(Lt) 

SMF 

pajamos 

(Lt) 

SvMF 

pajamos 

(Lt) 
Formaliosios 

suaugusiųjų 

mokymo 

programos (su 

licencija) 

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 

elektromonterio mokymo programa 
19110,00  

    

Įmonės vadovo vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos funkcijas mokymo programa 
3700,00  

  

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio 

įgalioto asmens mokymo programa 
1800,00  

  

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, 

atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 

funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių 

įmonėse mokymo programa 

740,00  

    

Darbdavio įgalioto asmens atliekančio darbuotojų saugos 

ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos 

rūšių įmonėse mokymo programa 
370,00  

  

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio 

visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo 

programa 
1850,00  

  

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, 

atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 

funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse 

mokymo programa 

1110,00 

    

Neformaliojo 

švietimo 

programos 

(kursai, 

seminarai) 

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialieji 

pirminiai kursai 
9200,00  

   

Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių 

periodiniai specialieji kvalifikacijos kėlimo kursai 
13644,00  

   

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe 

koordinatoriaus  kursai 
15600,00  

   

Seminaras „Maisto sauga: aktualijos ir perspektyvos“ 680,00    

Kursai „Sąmatų rengimas naudojant „Sistela” 

kompiuterine įranga“ 
600,00  

   

Kursai „Projektavimas AutoCad 2D ir 3D aplinkoje“ 1450,00     

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinė 

sauga kursai 
920,00  

  

Seminaras „Profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų ugdymas“ 
1125,00  

  

6 kreditų Geodezijos individualios studijos 469,50    

Kursai „Maisto sauga“ 11410,00    

Krovinių tvirtinimas praktinis seminaras 1330,00     

Individualios konsultacijos Statistinės duomenų analizės 

su SPSS klausimais 

 
300,00  

 

Kaimo turizmo verslo organizavimas ir plėtros 

galimybės 

 
140,00  

  

Seminaras „Efektyvūs pardavimai ir interesų derinimas 

didelės konkurencijos rinkoje“ 
  1050,00  

Kursai „Įvadinio mokymo programa“   7950,00  

Kursai „Anglų kalbos pažengusiems (grupės A1/A2)”   9612,80  

Pedagoginių-psichologinių žinių kursai   5790,00  

Įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų kursai 

„Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo ypatumai su 

senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis“ 

  3750,00 3000,00 

Odontologo padėjėjo stažuotė 18 val.    400,00 

Odontologo padėjėjo stažuotė 36 val.    3000,00 

Odontologo padėjėjo stažuotė 60 val.    4400,00 

Specializacijos kursai „Skubioji medicinos pagalba”    17500,00 
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Specializacijos kursai „Psichikos sveikatos slauga”    19020,00 

Specializacijos kursai „Anestezija ir intensyvioji slauga”   5600,00 

Specializacijos kursai „Bendruomenės slauga”   9600,00 

Kursai „Masažo pagrindai“   22500,00 

Privalomojo Higienos įgūdžių mokymo programa    1275,00 

 Socialinių darbuotojų perkvalifikavimo programa    7998,00 

 Individualioji Socialinio darbo programa   5172,00 

 Bendrosios praktikos slaugos studijų programa    17528,00 

 
Individualioji Bendrosios praktikos slaugos studijų 

programa  

  1408,50 

 Kompetencijų formalizavimas (Buhalterinė apskaita)  4368,00  

 
Seminaras „Vaikų emocijų raiškos keitimas taikant 

dailės terapijos metodus“ 

 100,00  

 
Seminaras „Efektyvumo ir motyvacijos didinimas anglų 

kalbos pamokose: užduotimis grindžiamas mokymas“  

 80,00  

 Seminaras „Spalvų terapija”  35,00  

  Viso fakultetais: 85108,50 

 

33175,80 118401,5 

Viso pajamų: 236685,80 
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5 priedas. Dėstytojai studijuojantys doktorantūroje 2014 m. spalio 1 d. 

 

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. 

Renata Arlauskienė SMF Socialinių mokslų 

sritis, 

 Psichologija 

Asmenybės savybių, nuostatų ir baimės 

svarba, prognozuojant rizikingą elgseną. 

2016 m. 

Jurgita Paužuolienė SMF Socialinių  mokslų 

sritis, 

Vadyba 

Organizacinės kultūros vertinimas 

socialiai atsakingose įmonėse. 

2016 m. 

Lina Dreižienė SMF Socialinių mokslų 

sritis 

Erdvinių anizotropinių duomenų 

modeliavimas ir teisinė diskriminantinė 

analizė. 

2015 m. 

Remigijus Kinderis SMF Socialinių mokslų 

sritis, 

Verslo vadyba ir 

administravimas 

Verslo modelių komplementarumas 

turizmo verslo sistemoje. 

2015 m. 

Bronius Einars SvMF Biomedicinos 

mokslų sritis, 

Visuomenės 

sveikata 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

užtikrinimo ir valdymo vertinimas 

odontologijos įstaigose. 

2015 m. 

Nijolė Šostakienė SvMF Biomedicinos 

mokslų sritis, 

Reabilitacija 

Delfinoterapijos (nespecifinių veiksnių) 

įtaka turinčių autizmą vaikų 

psichosocialinei reabilitacijai“. 

2015 m. 

Asta Mažionienė SvMF Socialinių mokslų 

sritis,  

Edukologija 

Disertacijos tema „Konstruktyvistinis 

savarankiškas darbas aukštojoje 

mokykloje kaip vadybinių kompetencijų 

ugdymo veiksnys“. 

2014 m. 

Nijolė Galdikienė SvMF Biomedicinos 

mokslų sritis, 

Slauga 

Ryšys tarp organizacijos kultūros ir 

klimato bei slaugytojų patiriamo streso 

(Organizational culture and climate in 

connection with nurses stress). 

2015 m. 

Vilma Žydžiūnaitė SvMF Biomedicinos 

mokslų sritis, 

Slauga 

Lyderystė priimant sprendimus etinių 

dilemų situacijoje. 

2015 m. 

Edgaras Artemčiukas TF Fizinių mokslų 

sritis,  

Informatika 

Papildytos realybės sistemų 

optimizavimo metodų tyrimas ir 

taikymas. 

2016 m. 

Daiva Stanelytė TF Technologijos 

mokslų sritis,  

Energetika ir 

termoinžinerija 

Išmaniųjų technologijų taikymo 

paskirstytos generacijos sistemose 

efektyvumo tyrimas. 

2016 m. 

Jelena Dikun TF Technologijos 

mokslų sritis,  

Elektros inžinerija 

Naujo metodo defektų aptikimo 

ultragarsu sukūrimas skirtingai 

sujungtoms medžiagoms. 

2017 m. 

Diana Šateikienė TF Technologijos 

mokslų sritis,  

Transporto 

inžinerija 

Jūrinių laivų balastinių vandenų 

priežiūros sistemų tyrimai. 

2017 m. 

Giedrė Ivavičiūtė TF Technologijos 

mokslų sritis 

Disertacijos tema: „Ūkinės veiklos 

reglamentavimo įtaka žemės ūkio 

paskirties žemės naudojimui 

regioniniuose parkuose”. 

2016 m. 

Dainora Jankauskienė TF Technologijos 

mokslų sritis, 

Matavimų 

inžinerija 

Konstrukcijų būklės monitoringo 

sistemos optinio deformacijų matavimo 

metodo bei priemonės sukūrimas ir 

tyrimas. 

2017 m. 
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6 priedas. 2014 m. baigti įgyvendinti nacionaliniai bei tarptautiniai projektai 

 
Eil. 

Nr. 
Tipas 

KVK 

statusas 
Pavadinimas Partneriai 

1.  Nacionalinis Pareiškėjas Klaipėdos valstybinės 

kolegijos studijų 

infrastruktūros atnaujinimas ir 

plėtra. 

- 

2.  Tarptautinis Partneris “Ecvet for Elderly 

People”(„Socialinės ir 

sveikatos priežiūros sektorių 

profesinių įgūdžių aljansų 

kūrimas“). 

Villa Tapiola (Finland); Klaipėdos 

valstybinė kolegija (Lithuania); Sihtasutus 

Kutsekoda (Estonia); Schulzentrum 

Neustadt (Germany); Bremer 

Dienstleistungs-Service GmbH (Germany); 

Anniesland College of Further and Higher 

Education (United Kingdom); Speha Fresia 

Società Cooperativa (Italy). 

3.  Tarptautinis Partneris "Evidence Based Nursing: 

Challenges, Implications for 

Nursing Education and 

Management" (Įrodymais 

grįsta slauga: iššūkiai ir 

įgyvendinimas slaugos 

mokyme ir valdyme). 

Kingstono universitetas (Jungtinė 

Karalystė); Korko universitetas, 

KVKUniversity of Padova, Italija. 

4.  Tarptautinis Pareiškėjas Development of VET language 

teachers' competences in 

intercultural training 

(Socialinės ir tarpkultūrinės 

kompetencijos formavimas per 

kalbos ugdymą profesiniame 

mokyme). 

Varna Free University (Bulgaria), SSM 

Global Training Services LTD (Cyprus), 

Syddansk Erhvervsskole (Denmark), 

Training 2000 (Italy), Rezekne Higher 

Education Institution (Latvia), 

Folkuniversitetet (Sweden), Faith University 

(Turkey), North Glasgow College (United 

Kingdom), Klaipėdos mokslo ir technologijų 

parkas (Lietuva). 

5.  Tarptautinis Partneris Vocational guidance, 

counselling and career 

planning - adeliberate move 

towards one's choise 

(Profesinis informavimas, 

konsultavimas ir karjeros 

planavimas  – tai sąmoningas 

ėjimas pasirinkimo link). 

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija. 

6.  Nacionalinis Partneris Kūrybingumo plėtra Lietuvos 

bendrojo lavinimo mokyklose 

pritaikant ir įdiegiant kūrybinių 

partnerysčių modelį. 

Kelmės suaugusių mokymo centras (SMC); 

Kėdainių SMC; Lazdijų švietimo centras; 

Lietuvos edukologijos universitetas; 

Marijampolės švietimo centras; Pakruojo 

suaugusių ir jaunimo švietimo centras, 

Utenos švietimo centras, Vytauto didžiojo 

universitetas. 

7.  Nacionalinis Partneris Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų formalizavimo 

sistemos parengimas ir 

įgyvendinimas Vakarų 

Lietuvos verslo kolegijoje bei 

partnerių įstaigose. 

Kauno technologijos kolegija, Kazimiero 

Simonavičiaus universitetas, Kolpingo 

kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės 

mokykla, LCC Tarptautinis universitetas, 

Panevėžio kolegija, Žemaitijos kolegija, 

Klaipėdos valstybinė kolegija. 

8.  Nacionalinis Partneris Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų formalizavimo 

sistemos sukūrimas aukštojo 

mokslo įstaigose. 

Klaipėdos universitetas; Kauno 

technologijos universitetas; Lietuvos kūno 

kultūros akademija; Aleksandro Stulginskio 

universitetas; Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas; Všį Vilniaus universiteto 

Tarptautinio verslo mokykla, KVK, Šiaulių 

valstybinė kolegija, Všį Marijampolės 

kolegija, Alytaus kolegija. 
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9.  Nacionalinis Partneris Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo sistemos kūrimas 

ir diegimas aukštosiose 

mokyklose. 

Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegija, KVK, 

Žemaitijos kolegija, Vilniaus dizaino 

kolegija, Klaipėdos universitetas, Šv. Ignaco 

Lojolos kolegija, Alytaus kolegija, 

Socialinių mokslų kolegija. 

10.  Nacionalinis Partneris Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų formalizavimo 

sistemos parengimas ir 

įgyvendinimas aukštųjų 

mokyklų bendradarbiavimo 

tinkle. 

Vilniaus verslo kolegija; Vilniaus 

kooperacijos kolegija; Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegija; Vilniaus 

dizaino kolegija; Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegija; Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas. 

11.  Tarptautinis Pareiškėjas Virtual bridge construction 

modelling and demonstration 

in augmented reality 

environment (Virtualaus tilto 

modelio sukūrimas ir 

atvaizdavimas papildytos 

realybės aplinkoje). 

Varna Free University “CHernorizets 

Hrabar”; Instituto Politecnico de Santarem; 

Leeds Metropolitan University. 

12.  Tarptautinis Partneris Vocational Training Quality 

Standart for Developing a 

Regional Policy 

Determination. 

- 

13.  Nacionalinis Partneris Socialiai atsakingo verslo 

plėtra skatinant socialinį 

dialogą smulkiose ir vidutinėse 

įmonėse. 

KVK 

14.  Nacionalinis Partneris "VMTI Inovatyvios medicinos 

centras ir partnerių MTEP 

rezultatų komercinimo bei 

žinių ir technologijų 

perdavimo plėtros galimybių 

studijos rengimas”. 

VMTI Nacionalinis vėžio institutas; Vilniaus 

universiteto ligoninės Santariškių klinikos; 

Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio 

klinika; Alytaus kolegija. 
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7 priedas. Kolegijos tęstiniai projektai vykdyti 2014 metais 
 

Eil. 

Nr. 
Tipas 

KVK 

statusas 
Pavadinimas Partneriai 

1.  Tarptautinis Pareiškėjas Jungtinės studijų programos 

"Sveikatingumo paslaugų 

vadyba" sukūrimas ir 

įgyvendinimas. 

- 

2.  Nacionalinis Pareiškėjas Klaipėdos valstybinės kolegijos 

kokybės vadybos sistemos 

tobulinimas. 

- 

3.  Nacionalinis Pareiškėjas Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Svetingumo 

programa“ sukūrimas ir 

įgyvendinimas. 

Nacionalinė SPA asociacija 

4.  Nacionalinis Partneris Studijų prieinamumo 

užtikrinimas specialiųjų 

poreikių turintiems studentams 

- 

5.  Nacionalinis Partneris eMoDB.LT2: Elektroninių 

mokslo duomenų bazių 

atvėrimas Lietuvai - antrasis 

etapas 

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos 

(LMBA) nariai, tame tarpe ir Klaipėdos 

valstybinė kolegija, taip pat Lietuvos 

švietimo ministerija, Lietuvos kultūros 

ministerija, Lietuvos mokslo taryba. 

6.  Nacionalinis Partneris Aukštųjų mokyklų studentų 

ugdymo karjerai ir karjeros 

stebėsenos modelių plėtotė ir 

įdiegimas, su studentais 

dirbančių profesinio 

orientavimo specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas, 

jiems skirtų priemonių 

sukūrimas (I etapas). 

25 Lietuvos aukštosios mokyklos. 

7.  Nacionalinis Partneris Lietuvos mokslo ir studijų 

informacinės sistemos 

diegimas. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; 

Klaipėdos universitetas; Lietuvos kūno 

kultūros akademija; Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija; Šiaulių universitetas; 

Lietuvos edukologijos universitetas; 

Alytaus kolegija; Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija; Kauno technikos 

kolegija; Klaipėdos valstybinė kolegija; 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla; 

Marijampolės kolegija; Panevėžio kolegija; 

Šiaulių kolegija; Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegija; Žemaitijos kolegija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esparama.lt/paraiska?id=33286&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=33286&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=33286&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=34450&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=34450&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=34450&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=34450&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
http://www.esparama.lt/paraiska?id=14962&order=&page=&pgsz=10
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8 priedas. Renginių, įtraukiančių miesto, regiono bendruomenes, pobūdis 

 

Renginių pobūdis Renginiai Skaičius 

Studentų/absolventų 

renginiai 

Donelaičio kūrybos skaitymai; Filmo „Tolminkiemis“ pristatymas; „Išlįsk į 

šviesą”; „Verslo tiltas 2014”; „Verslo matematikos uždavinių sprendimo 

konkursas”; „Vienna Test System panaudojimas  studentų psichologinio 

paveikslo charakterizavimui“; „Tolerancija – (Ne) abejingumas’; Salomėjos 

Nėries poezijos skaitymai; „Lietuvos jaunimo verslumo skatinimas“; 

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais; „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis”; „Nebūk užmirštas”; KVK SA boulingo turnyras; „Profadienis”; 

„Klaipėda - studentų uostas”; KVK tarptautinė savaitė; „Tyrėjų naktis”; 

„Technologų diena 2014”; „Fuxų stovykla 2014“; „Jūros šventė 2014”; 

Susitikimas su Švietimo ir mokslo viceministru Dr. Rimantu Vaitkumi; 

SvMF diplomų įteikimo šventė; TF diplomų įteikimo šventė; SMF diplomų 

įteikimo šventė; Venkat Bakthavatchaalam paskaita „Developing 

motivational practices in faculties of higher education in developing 

countries“; „Po Bachmano dvarą”; „Verslo ir technologijų įžvalgos 2014”; 

„Šokio diena”; „Kultūros pėda 2014”; „Elektrotechnika 2014”; Susitikimas 

su Gintaru Steponavičiumi; Paskaitos su Suomijos Turku universiteto 

Slaugos studijų magistrantūros studentais; „Sporto; pramogų; laisvalaikio 

žinių turnyras”; „Nebijok startuoti!”; TF Absolventų diena; Susitikimas su 

Antanu Guoga ir Elegijumi Masiuliu; SMF absolventų vakaras; „KVK TF 

Karjeros diena 2014”; „Trumpa kelionė per keturias pasaulio šalis”; SvMF 

diplomų įteikimo šventė; Krepšinio varžybos, skirtos kovo 8; Krepšinio 

varžybos 3x3; Rankų lenkimo čempionatas; Tarptautinis pagalvių mūšis; 

Fuxų krikštynos; Europos kalbų dienos paminėjimas; KVK Sporto šventė; 

Kalėdinis Flashmobas; Tradicinis respublikinis Kalėdinis tinklinio turnyras; 

Kalėdinė Socialinio darbo katedros virtuvė. 

48 

Religinės/tradicinės/

kalendorinės šventės 

„Dėstytojų dienos šventė”; „Kalėdose Visi Kartu”; „Užgavėnės KVK”; KVK 

darbuotojų Kalėdinė šventė; Kalėdinė eglutė KVK darbuotojų vaikams; 

„Jūros šventė“ 2014. 

6 

Tarptautiniai 

renginiai, festivaliai 

VII Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai”; Tradicinių 

lietuvių liaudies žaidimų čempionatas; Joninių šventė; Tarptautinis folkloro 

festivalis „Parbėg laivelis“; Parodos „Aitvaro turtai“ atidarymas; Folkloro 

popietė „Pasaka be galo“. 

6 

Bendruomenės 

sveikatai skirti 

renginiai 

„Gruodžio 1 – oji – pasaulinė AIDS diena”; „Psichikos sveikatos priežiūra: 

Suomijos šalies patirtis”; „Fizinis aktyvumas ir sveikata“; „Sveika mugė 

2014”; Išplėstinis LR Odontologų rūmų tarybos posėdis; „Kaklinės stuburo 

dalies problemos ir jų korekcija“; „Burnos sveikatos aktualijos“; 

„Glaukomos gydymo metodai ir profilaktika”; „Maisto sauga: aktualijos ir 

perspektyvos”; „Šypsokis”. 

10 

Renginiai, skirti 

reikšmingoms 

sukaktims paminėti 

„Studijų pradžios šventė ir Klaipėdos valstybinės kolegijos vardo 5 metų 

jubiliejus”; „Studijų pradžios šventė dėstytojams”; „Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena”; „Prie Laisvės laužo 2014“; Sveikatos 

mokslų fakulteto 80 metų jubiliejaus šventė; Koncertas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai paminėti. 

6 

Regioną 

reprezentuojantys 

renginiai 

Mažosios Lietuvos kultūros pristatymas su etnografe Indre Skablauskaite; 

Verslo ir kultūros atstovų keitimosi dovanomis renginys; „Padovanok 

senjorams Kalėdas”; „Maltos ordino Kalėdinė akcija”; „Kristijono 

Donelaičio kultūriniai kontekstai ir etninės kultūros išsaugojimo svarba"; 

Apskrito stalo diskusija tema - Klaipėdos miesto ir regiono švietimo 

politikos formavimo klausimai”; „Kūrybiškumo raiška miestų 

sociokultūrinėje erdvėje 2014: nauji iššūkiai ir galimybės”; „Vilties bėgimas 

2014”; „Miestų želdynų formavimas 2014: žalioji infrastruktūra”; „Keičiasi 

miestai-keičiasi veidai”; „Išgirsk. Pamatyk. Nuspręsk” 2014; Erasmus IP 

projekto „Virtual Bridge Construction Modeling and Demonstration in 

Augmented Reality Environment“ (Virtualaus tilto modelio sukūrimas ir 

demonstravimas papildytos realybės aplinkoje) konferencija;  

25 

Viso: 101 
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9 priedas. Kolegijos narystė visuomeninėse, profesinėse ir kt. organizacijose Lietuvoje ir užsienyje  

2014 m. 

 
Eil. 

Nr. 
Organizacijos pavadinimas 

1.  Lietuvos praktinio mokymo firmų centras „Simulith“ 

2.  Erasmus extended University charter kodas tras dar: 259918-IC-1-2012-1 LT-ERASMUS-EUCX-1 

3.  Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklas ( ENPHE) 

4.  Kosmetikų ir kosmetologų asociacija 

5.  European Federation of nurse educators 

6.  Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija 

7.  EURASHE (Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija) 

8.  Mokslinių bibliotekų asociacija 

9.  Lietuvos logistikos asociacija 

10.  Lietuvos turizmo asociacija 

11.  Akademinių leidyklų asociacija 

12.  Klaipėdos prekybos ir amatų rūmai 

13.  Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija 

14.  Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija 

15.  Nacionalinė distancinio mokymo asociacija 

16.  Lietuvos kolegijų direktorių konferencija 

17.  Lietuvos suaugusių švietimo asociacija 

18.  Vilniaus universiteto konsorciumas 

19.  Administracijos darbuotojų asociacija 

20.  Lietuvos kokybės vadybos asociacija 

21.  Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) 

22.  CIF-Lietuva asociacija 

23.  Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros 

konsorciumas (Aleph - akademinių bibliotekų bibliotekinė informacijos sistema) 

24.  Lietuvos auditorių ir buhalterių asociacija 

25.  Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija 

26.  European Association of Dental Health 

27.  Maltos Ordino pagalbos tarnyba 

28.  Klaipėdos odontologų klubas „Odus“ 

29.  ITI – International team of implantology 

30.  BPIA Baltic association of historians of pedagogy. Baltijos šalių pedagogikos istorikų asociacija 

31.  Neurodinaminės terapijos asociacija 

32.  Lietuvos Slaugos Specialistų organizacija (LSSO) 

33.  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) 

34.  Lietuvos analitinės psichologijos asociacija 

35.  Lietuvos psichiatrų asociacija 

36.  Lietuvos burnos higienistų draugija 

37.  Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija 

38.  Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija 
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10 priedas. Kolegijos sporto renginiai 2013-2014 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Užimta vieta 

1. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių 

lengvosios atletikos varžybos 

2014-03-05 I vieta - vaikinai,  

I vieta - merginos 

2. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių 

tinklinio varžybos 

2014 m. kovo mėn. IV vieta - vaikinai,  

IV vieta - merginos 

3. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių kroso 

varžybos 

2014-05-07 IV vieta - vaikinai, 

III vieta - merginos 

4. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių 

finalinės stalo teniso  varžybos 

2014-11-11 II vieta - vaikinai, 

II vieta - merginos 

5. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių 

futbolo varžybos 

2014-11-20 III vieta - vaikinai 

 

6. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių 

zoninės krepšinio varžybos 

2014 m. vasario mėn.  

7. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių 

bėgimo estafetė 

2014-10-01 I vieta - vaikinai, 

V vieta - merginos 

8. Technologo dienos I kurso studentų kliūčių ruožo 

varžybos 

2014-09-25  

9. Kolegijos sporto šventė 2014-09-30  

10. Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių stalo 

teniso zoninės varžybos 

2014-10-05 I vieta - vaikinai,  

I vieta - merginos 

11. Klaipėdos m. Aukštųjų mokyklų studentų krepšinio 

turnyras 

2014-11-13 II vieta - vaikinai 

12 Kalėdinis tinklinio turnyras (dalyvavo KVK, Kauno 

kolegija, Šiaulių kolegija, LAJM) 

2014-11-11 II vieta - vaikinai, 

I vieta - merginos 

13. Klaipėdos m. ir apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleivių krepšinio turnyras skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

2014-03-07 Dalyvavo 15 

komandų 

14. Klaipėdos m. Krepšinio mėgėjų Švyturio lygos 

čempionatas „Šalnos” taurei laimėti 

2013 m. spalio  mėn. -

2014 m. gegužės mėn. 

II vieta - vaikinai 

15. KVK krepšinio rinktinė dalyvauja Klaipėdos 

m.krepšinio megėjų lygos ,,Šalnos” taurės čempionate 

2014-2015 m. Dalyvauja 10 

komandų 

16. Klaipėdos m. Futbolo federacijos III lygos futbolo 

čempionatas 

2013 m. spalio mėn. - 

2014 m. balandžio mėn. 

II vieta - vaikinai 

17. KVK futbolo rinktinė dalyvauja Klaipėdos miesto 

futbolo federacijos taurės I lygos čempionate                                     

2014-2015 m.  

18. Socialinių mokslų fakulteto krepšinio turnyras skirtas 

tarptautinei moters dienai 

2014 m. kovo mėn.  

19. KVK rankų lenkimo čempionatas 2014 m. kovo mėn.  

20. Socialinių mokslų fakulteto tarpgrupinės krepšinio 

varžybos 

2014 m. spalio – 

gruodžio mėn. 

 

21. SMF tarpgrupinės tinklinio varžybos 2014 m. spalio – 

gruodžio mėn. 

 

22. Jūrmylės bėgimas pasaulio senjorų žaidynių 800 m. 

bėgimo čempiono V.Kasparaičio pereinamąjai taurei 

laimėti 

2014-05-11 Dalyvavo 13 

komandų 

23. KVK tinklinio rinktinės dalyvavimas Klaipėdos m. 

GALAKS taurės 2014 m.varžybose 

2014 m. spalio – 

gruodžio mėn. 

V  vieta 

 

24. 2013-2014 m. Lietuvos kolegijų studentų sporto 

žaidynių komandinė įskaita: vaikinai - 8 rungtys, 

merginos - 5 rungtys 

2013 – 2014 m. rugsėjo – 

gegužės mėn. 

III vieta - vaikinai,  

II vieta - merginos 

 

 

 


