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KAUNO KOLEGIJA 

Kauno kolegija – aukštoji mokykla, aktyviai veikianti Lietuvos ir tarptautinėje aukštojo 

mokslo ir taikomųjų tyrimų erdvėje. Studijų vykdymas, taikomųjų tyrimų praktika ir trečioji 

aukštosios mokyklos misija – tarnystė visuomenei – yra grindžiami darnios plėtros principais, socio-

ekonominės ir ekologinės darnos su aplinka ir visuomene siekimu. 

Kolegija sudaro sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją išsilavinimo 

siekiantiems asmenims, vykdo neformalųjį suaugusiųjų mokymą (perkvalifikavimą, tęstinį 

mokymą), ugdo švietimui, kultūrai, žinioms imlią, kūrybingą, išsilavinusią, orią, pilietišką, 

savarankišką ir verslią asmenybę. Kolegija propaguoja ir remia mokymosi visą gyvenimą kultūros 

formavimąsi tiek šalyje, tiek regionuose. 

Kolegijos teikiamas išsilavinimas ir mokslinių taikomųjų tyrimų sistema yra orientuota į 

aukštojo mokslo prieinamumą, atvirą ir lanksčią partnerystę su verslo, kultūros, viešojo sektoriaus 

organizacijomis ir bendruomenių nariais. Kolegijoje įdiegta kokybės ir socialinio atsakingumo 

vadybos sistema, užtikrinanti visuminę studijų kokybės priežiūrą ir nuolatinį gerinimą, sukurianti 

prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą bei tarnystę visuomenei. 

2012 metais Kauno kolegija tapo „United Nations 

Global Compact“ tinklo, jungiančio per 8700 įvairių sričių 

organizacijų, nare. Tinklas, vienijantis organizacijas iš 135 

šalių skatina visų pasaulio šalių įmones veikti atsakingai: 

saugoti gamtą, skaidriai elgtis darbe, nekenkti įvairioms 

visuomenės grupėms, verslo sektoriui, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir 

kt., spręsti socialines ir aplinkos apsaugos problemas, palaikyti visuomenės raidos ir ekonomikos 

augimą.  

Kauno kolegijos misija – vykdome kokybiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į 

praktinę veiklą, besimokančiojo ir visuomenės poreikius bei plėtojame mokslo ir meno taikomąją 

veiklą. 

Kauno kolegijos vizija – moderni, socialiai atsakinga, versli, tarptautinį pripažinimą pasiekusi 

aukštojo mokslo institucija, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas. 

  



KAUNO KOLEGIJOS VERTYBĖS 

 Atsakomybė mums yra sąžiningas, 

skaidrus sprendimų priėmimas ir 

įgyvendinimas, atsižvelgiant į 

studentų, dėstytojų, tėvų, socialinių 

partnerių, darbdavių ir kitų 

visuomenės narių reikmes. 

Atsakomybė – tai įsipareigojimų, duotų 

sau ir kitiems, įvykdymas, racionaliai 

panaudojant turimus išteklius. 

 

 Profesionalumas mums yra pažinimas, 

prasidedantis nuo savęs, tikėjimas 

savo ir kitų jėgomis, būtinybė 

kokybiškai įgyvendinti sumanymus. 

Profesionalumą skatina nuolatinis žinių 

troškimas, asmens ir aplinkos 

savitarpio dermė, noras pasiekti 

tikslus, siekis lyderiauti savo srityje. 

 

 Atvirumas mums padeda atrasti, 

priimti, taikyti ir kurti naujoves bei 

žengti į priekį kartu su dinamišku 

veiklos pasauliu. Atsivėrimas – mūsų 

poreikis ir varomoji jėga, skatinantys 

dalintis patirtimi, tobulėti ir valdyti 

pokyčius. Tik laisvoje ir demokratiškoje 

aukštojoje mokykloje auga 

savarankiškai mąstančios ir kūrybingos 

asmenybės. 

 

 Pagarba mums yra tolerancija žmogui, 

nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, 

rasės, požiūrio ir įsitikinimų. Pagarba 

kiekvieno darbui ir indėliui į bendrą 

veiklą padeda siekti norimų rezultatų. 

Pagarba praeičiai, savo šalies ir 

organizacijos kultūrai formuoja mūsų 

tapatybę ir užtikrina esamų tradicijų 

tęstinumą bei naujų kūrimą. 

 

 Bendruomeniškumas mums yra 

nuolatinis procesas, kurio rezultatas – 

ilgalaikiai ir glaudūs bendruomenės 

narių santykiai. Mūsų principai – 

bendravimas ir bendradarbiavimas, 

dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis 

bei idėjomis. Kolegijos sėkmę kuria 

bendrai sutelktos kiekvieno 

bendruomenės nario pastangos. 



SVARBIAUSI 2016 M. KAUNO KOLEGIJOS ĮVYKIAI IR PASIEKIMAI 

 Kauno kolegija pagal priimtųjų studentų skaičių 2016 m. pirmavo tarp Kauno aukštųjų 

mokyklų (universitetų ir kolegijų). Priimti 2053 studentai.  

 88 proc. studentų gerai vertina dėstymo kokybę Kolegijoje. 80 proc. dėstytojų darbo 

sąlygas Kolegijoje vertina teigiamai. 

  Suformuotas modernus sporto kompleksas, kuris sudaro sąlygas studentų ir darbuotojų 

laisvalaikio ir sveikatingumo ugdymui. Renovavus senąją aktų salę, įkurta Aktyvaus judesio 

studija. Atnaujinta sporto aikštyno bėgimo takelio danga.  

 Siekiant užtikrinti pilnavertiškas studijų sąlygas įrengtas pandusas, Kauno kolegijos 

bendrabutyje (V. Krėvės per. 92).  

 Kauno kolegija vykdė renginius, skirtus plačiajai visuomenei bei mokyklų mokiniams. 

Renginiai skirti taikomosios mokslo ir meno veiklos rezultatų populiarinimui ir sklaidai bei 

bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sudominimui koleginėmis studijomis. 

 Gerinant darbuotojų sąlygas, sukurta ir įdiegta nauja dėstytojų darbo krūvio planavimo 

sistema (apibrėžti dėstytojų darbo krūvio ir laiko apskaitos principai, apimtys, veiklos ir 

procedūros). 

 Tausojant vandens ir energijos išteklius, 2016 m. išlaidos energetiniams resursams 

sumažėjo ~26,6 tūkst. Eur.  
 

 

 

 

  



 

Kauno kolegija yra socialiai atsakinga, besirūpinanti savo bendruomene institucija. 

Bendruomenę sudaro studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai bei kitas veiklas 

aptarnaujantis personalas. Kauno kolegijoje atsižvelgiama į žmogaus teises, gerbiamos prigimtinės 

žmogaus teisės ne tik institucijoje, bet ir visoje kolegijos įtakos sferoje – nepriklausomai nuo rasės, 

tautybės, įsitikinimų, socialinės kilmės ar statuso.  

STUDIJOS IR PARAMA 

Kolegijoje atsižvelgiama į individualius studentų poreikius, stengiamasi sudaryti palankias 

sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. Studentai gali rinktis studijų programas tiek nuotoline, 

tiek ištęstine forma, taip derindami mokslus ir kitą veiklą. 2016 m. studentų priėmimas vykdytas į 

49 studijų programas, 47 studijų programos vykdytos nuolatine forma, 21 – ištęstine forma.   

Kauno kolegija, prisidėdama prie studijų prieinamumo didinimo, vykdo projektą, kurio metu 

teikiamos tikslinės išmokos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. 2016 m. 50 

gerai besimokančių, negalią turinčių studentų kreipėsi dėl stipendijos skyrimo. Taip pat įrengiamos 

naujos ir gerinamos jau įrengtos specializuotos darbo vietos, pritaikytos studentams su negalia, 

siekiant sudaryti pilnavertiškas studijų sąlygas. 2016 m. sprendžiant neįgaliųjų problemas buvo 

įrengtas pandusas bendrabutyje (V. Krėvės pr. 92). 

 Įgyvendinant projektą, keliama aukštųjų mokyklų darbuotojų kompetencija darbo su 

neįgaliaisiais studentais srityje, didinama informacijos apie studijų prieinamumo didinimą sklaida.  

 

 

 

 

 



Stengiantis pagerinti studijų ir laisvalaikio sąlygas, atsižvelgiama į studentų nuomonę. 

Akademiniai padaliniai organizuoja apskritojo stalo diskusijas, kuriose kartu su studentais 

aptariami studijų kokybės gerinimo klausimai. Kolegijos bendruomenei sudaryta nuolatinė 

galimybė Kolegijos interneto svetainėje pateikti nuomonę, pastebėjimus, rekomendacijas, kaip 

būtų galima patobulinti Kolegijoje realizuojamų studijų kokybę, kaip pagerinti studijų ir darbo 

sąlygas. 2016 m. vykdytų apklausų metu studentai turėjo galimybę įvertinti studijų ir laisvalaikio 

sąlygas. Ypač gerai įvertinta Kolegijos biblioteka ir savarankiškų studijų centras. 

Dėstymo kokybė yra vienas iš pagrindinių pasitenkinimo 

studijomis veiksnių, todėl ypač stengiamasi užtikrinti kokybišką 

žinių perteikimą paskaitų ir individualių konsultacijų metu.  2016 

m. vykdyta  visų Kolegijos studentų apklausa apie studijų kokybę 

kolegijoje. Gauti rezultatai rodo, kad studentai gerai vertina 

bendrą dėstymo lygį (88,3 proc.), o  teorinės ir praktinės žinios 

yra tarpusavyje susiję. Kolegijoje sudaromos galimybės diskutuoti 

ir yra išklausoma studentų nuomonė. Studentams pakanka 

informacijos apie Kolegijoje vykstančius procesus (75,9 proc.). 

Teigiamai vertinamas studijų aplinkos materialinis aprūpinimas 

(83,2 proc.). Studentams sudaromos galimybės saviraiškai ir 

asmeninių gebėjimų vystymui.  

LAISVALAIKIS IR SVEIKATINGUMAS 

Kolegija rūpinasi darbuotojų ir studentų sveikata, todėl stengiasi skatinti ir įtraukti 

bendruomenę į aktyvią laisvalaikio ir sporto veiklą. 2016 m. įgyvendinta sveikatinimo ir sporto sąlygų 

gerinimo programa. Renovuota aktų salė, įkuriant Aktyvaus judesio studija, kurioje vyksta laisvalaikio 

sporto užsiėmimai (Crosstraining, step interval ir kt.) , skirti tiek studentams, tiek darbuotojams. 

 

Veikia vaikinų krepšinio komanda, vaikinų ir merginų tinklinio komandos, vaikinų futbolo 

komanda, stalo teniso komanda, lengvosios atletikos komanda, svarsčių kilnojimas. 2016 m. 

Kolegijoje vyko sporto renginiai, žaidynės: krepšinio turnyras direktoriaus dr. Mindaugo Misiūno 

taurei laimėti, stalo teniso turnyras, salės futbolo 5x5 turnyras, I-ojo kurso rudens sporto šventė 

„Sporto lavina“ ir kt.  



Studentai taip pat gali išreikšti save meninėje veikloje: lankydami tautinių šokių kolektyvą 

„Kaukas“, šokdami modernius šokius ar dalyvaudami Kauno kolegijos ir Juozo Gruodžio 

konservatorijos jungtiniame chore „Dramos studija“.  

 

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS 

Kolegija prisijungia prie šalies mastu organizuojamų labdaros-paramos akcijų „Maisto 

bankas“, „Pyragų diena“, „Maltiečių sriuba“ bei pati organizuoja labdaros akcijas. 2016 m. 

tradiciškai organizuota „Studentiška lėkštė šilumos 

2016“, „Labdaros priešpiečiai“, kurių metu Kolegijos 

bendruomenė surinko 617 Eur neišnešiotiems 

naujagimiams paremti. Labdaros mugėje „Baltasis 

angelas“ surinkta 900 Eur socialiai remtiniems Kolegijos 

studentams ir darbuotojams. Nepamirštami ir beglobiai 

gyvūnai, jiems renkamas maistas, priežiūros priemonės 

(akcijos - „Gera daryti gerą“; „Padėk beglobiui 

keturkojui“).  

Minint pasaulinę ligonio dieną plėtojama atsakinga socialinė partnerystė, vykdoma patirties, 

žinių sklaida (renginys „Ištiesk pagalbos ranką“). Organizuojamos kraujo donorystės akcijos. 

Socialinės akcijos metu „Padėk sužydėti“ (TKF) surinktos aukos, skirtos Kauno vaikų globos namų 

„Atžalynas“ aplinkos gražinimui. JMVF bendruomenė kartu su ne pelno siekiančia organizacija 

„Gerumo įvartis“ ir visuomenine organizacija „Rotaract“ sukūrė neįgaliems vaikams palankią 

aplinką tolimesniam vystymuisi. Vykdytas „Baltojo kaspino“ festivalis skatina aktyviai reaguoti į 

psichologinį ir fizinį smurtą. TKF studentai ir dėstytojai atkreipia dėmesį į sveikos mitybos įpročių 

formavimo nuo vaikystės svarbą, vykdydami edukacinius užsiėmimus – seminarus „Vaikų mitybos 

ir fizinio aktyvumų įpročių formavimas“, Vaikų nutukimo problemos ir sprendimai“. Vykdomas 

socialinės atsakomybės projektas Kauno apskrityje „Sveikatai palankūs“, kuriame kartu su VŠĮ 

„Tikra mityba“ populiarina sveikatinančių patiekalų gamybą bendrojo ugdymo mokyklose.  

Organizuojant personalinių dizaino darbų parodą „Eko_žinutė.ldk“, TKF skatina visuomenę 

susimąstyti apie galimas ekologiškas alternatyvas – saugoti išteklius, tikslingai išnaudoti naudingus 

žemės plotus, kurti naujas darbo vietas ir pan.  



Vykdyti senjorų mokymai gyvenimo kokybės gerinimo tematika. KJRSC bendruomenė 

įgyvendino projektą „Atrask save“, kuriuo siekė reintegruoti socialinės rizikos asmenis į visuomenę, 

naikinti stereotipus. Prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjo Erasmus studentai iš Turkijos, VŠĮ 

„Laisva valia“ priklausomybių ligų moterų reabilitacijos centras. Vykdytos veiklos, kurios skatina 

savanorystę: socialinis projektas „Aš savanoris, būk juo ir tu“ (KJRSC). Taip pat organizuoti anglų 

kalbos kursai neįgaliesiems, turiningas laisvalaikio užimtumas rizikos grupių šeimų vaikams, 

prisidėta prie R. Kaukėno paramos grupės („Individuali burnos higiena onkologinėms ligomis 

sergantiems pacientams“), organizuotos įvairių sporto šakų varžybos nuteistiesiems 

nepilnamečiams ir kt.  

Kolegijos bendruomenė vykdė švietėjišką veiklą 

(praktiniai mokymai, seminarai), teikė konsultacijas 

įvairiais visuomenei aktualiais klausimais 

(konsultacijos mokesčių ir mokestinių deklaracijų 

pildymo klausimais; nemokama teisinė pagalba 

žmogaus teisių klausimais; konsultacijos sveikos 

gyvensenos klausimais (renginyje „Sveiki, aktyvūs, 

žvalūs“). Kauno miesto gyventojai kviesti konsultuotis 

kalbos kultūros, dokumentų valdymo ir verslo 

korespondencijos klausimais ir kt.  

Kolegijos interneto svetainėje ir elektroniniame leidinyje „Diktum faktum“ kasmet aktyviai 

skleidžiamos Kolegijos bendruomenės socialinės iniciatyvos. „Diktum faktum“ jau antrus metus 

gyvuoja rubrikos „Iniciatyvos“ ir „Rūšiuojam“, kuriomis siekiama parodyti visuomenei institucijos 

narių aktyvumą (kraujo donorystės akcijos, edukacinės sveikinamosios ir kultūrinės veiklos, 

labdaros akcijos, pilietiškumo skatinimas, žaliosios iniciatyvos ir kt.). 

Kauno kolegija  savo veiklą vykdo vadovaudamasi skaidrumo ir atsakomybės principais, todėl 

nėra toleruojamos bet kokios egzistuojančios korupcijos formos. Organizacijoje įgyvendinami šiuos 

principus atitinkantys sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais, aiškiomis studentų ir darbuotojų 

atrankos ir skatinimo procedūromis. Organizuojant studijų procesą siekiama užtikrinti objektyvų 

pasiekimų vertinimą, išvengti plagiatų ir mokslinių rezultatų falsifikavimo, nusirašinėjimo. Siekiant 

užkirsti kelią plagiavimui, organizuoti seminarai ir mokymai apie informacijos šaltinių naudojimą 

studijų ir mokslo darbuose, šaltinių citavimo taisykles ir galimybes, autorių teises, akademinę etiką 

ir plagiato prevenciją. Kaip ir kasmet, 2016 m. skatinant Kauno kolegijos bendruomenę geriau 

pažinti Lietuvos įstatymus, organizuotas Konstitucijos egzaminas.  

  



KAUNO KOLEGIJOS DARBUOTOJAI 

2016 m. kolegijoje dirbo 893 darbuotojai. Lyginant pastarųjų dviejų (2014 ir 2015 m.) metų 

vidutinį darbuotojų skaičių, galima pastebėti, kad jis lieka nepakitęs.  

Kauno kolegija rūpinasi profesionalios bendruomenės telkimu ir ugdymu. Didelis dėmesys 

skiriamas darbuotojų  kompetencijų ugdymui. Sudaromos galimybės tobulinti savo kvalifikaciją tiek 

Lietuvoje, tiek užsienyje kursų, seminarų, stažuočių metu. Nuolatinis dėstytojų tobulėjimas bei 

žinių atnaujinimas leidžia tobulinti dėstomus dalykus, pasidalinti gerosios praktikos patirtimi bei 

įsisavinti naujus dėstymo metodus. Taip pat rūpinamasi tiek nuolatinių dėstytojų praktinės 

patirties atnaujinimui, tiek ir dėstytojų ir verslo pasaulio 

pritraukimu skaityti paskaitas.  

Darbuotojų teisės Kolegijoje suprantamos kaip 

akademinės bendruomenės – darbuotojų ir studentų – 

teisės. Bendruomenė skatinama kurti asociacijas ir 

kitokias organizacijas, vykdoma skaidri ir efektyvi 

akademinių ginčų sprendimo politika. Studijų tvarka, 

neįgaliųjų darbo / studijų taisyklės, darbo ir poilsio / 

gyvenimo sąlygos, darbo aplinkos, sveikatos ir  saugos 

klausimai sprendžiami atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius ir socialiai atsakingos organizacijos veiklos principus.  

KK darbuotojai yra aktyvūs įvairių visuomeninių organizacijų, iniciatyvų nariai, įsijungiantys į 

įvairių darbo grupių, komisijų, komitetų veiklą. KK akademinis ir administracinis personalas: 

 dalyvauja įvairių nacionalinių ir tarptautinių profesinių asociacijų, draugijų, sąjungų, 

vienijančių atitinkamos srities specialistus, mokslininkus, veikloje (pvz.: vertėjų asociacija 

ProZ, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija (LIBA), 

Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos asociacija, Lietuvos akušerių sąjunga, 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Tarptautinė asociacija IC (ICEIGATM - International 

Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management), 

Tarptautinė dirvožemininkų sąjunga (International Union of Soil Sciences, IUSS, Europos 

mokytojų rengimo asociacija (ATEE), Interaktyvaus dizaino asociacija, Tarptautinė socialinio 

darbo su grupėmis asociacija (International association for social work with groups); 

 savanoriauja (pvz. „Vaikų linija“, „Maisto bankas“); 

 įsitraukia į darbo grupių, rengiančių aukštojo mokslo sistemai aktualius dokumentus, veiklą 

(pvz. priklauso darbo grupėms, rengiančioms studijų krypčių aprašus); 

 dalyvauja kaip SKVC ekspertai, vertintojai; 

 priklauso nuolat veikiantiems komitetams, taryboms (pvz.: LST Technikos komitetai, 

sektoriniai komitetai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba, Kauno rajono 

savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba, Kauno m. Švietimo taryba, Valstybės 

pažangos taryba); 



 yra respublikinių, regioninių komisijų nariai (pvz.: LAMA BPO egzaminų vertinimo komisija, 

Valstybinė Lietuvių kalbos komisija, VDA vaizduojamojo meno stojamųjų egzaminų 

komisija, Tauragės rajono savivaldybės Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos 

komisija, LR Odontologų rūmai, Respublikinio aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės ir 

kompiuterinės grafikos konkurso vertinimo komisija); 

 yra įvairių mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai (pvz.: Tarptautinio žurnalo „Issues in 

Business Management and Economic” redkolegija, Žilino universiteto (Slovakija), Statybos 

fakulteto tarptautinio mokslinio žurnalo „Civil and Environmental Engineering“ redkolegija, 

Guarda Politechnikos Instituto (Portugalija) žurnalio „Egitania Sciencia“ redkolegija), 

konferencijų, kurias organizuoja kitos institucijos, mokslo ir organizacinių komitetų nariai. 

 dalis Kolegijos personalo yra ne tik įvairių organizacijų, bet ir jų valdybų, tarybų nariai (pvz.: 

LieDM konsorciumas, eLABa konsorciumas, EDINA konsorciumas (LieMSIS), Lietuvos 

ergoterapeutų draugija, Lietuvos Neonatologijos asociacija, Lietuvos Analoginės 

Fotografijos Asociacija, Lietuvos Fotografų Sąjunga). 

TARPTAUTIŠKUMAS IR UŽSIENIEČIAI KAUNO KOLEGIJOS BENDRUOMENĖJE 

Kauno kolegija vysto tarptautinį bendradarbiavimą. 2016 metais Kolegija dalyvavo 23 

tarptautiniuose projektuose (daugiausia pagal Erasmus+ ir Nordplus programas). 2016 metais 

Kolegijos padaliniai sėkmingai dalyvavo Nordplus programos tinkluose ir projektuose. VEF, 

bendradarbiaujant su JVMF, pradėjo įgyvendinti naują koordinuojamą Nordplus tinklą NEWELRA – 

Baltic-Nordic Network for Creating New Earning Logics in Rural Areas.  

Kitų tautybių, rasių studentai puikiai integruojasi ir 

aktyviai dalyvauja Kauno kolegijos bendruomenės gyvenime. 

2016 m. 98 užsienio studentai pasirinko pilnas studijas Kauno 

kolegijoje, o bendras iš užsienio atvykusių studentų skaičius 

siekė 236. Pagal Erasmus+ mobilumo programą į Kauno kolegiją 

atvyko 43 studentai iš Belgijos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos, 

Kipro, Latvijos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, 

Rumunijos,  Turkijos,   Suomijos. Virš  40 užsienio  piliečių įstojo į  studijų programas, dėstomas 

anglų kalba.  Jie atvyko iš Brazilijos, Bangladešo,  Indijos, Irano, Kamerūno, Libano, Nigerijos, 

Pakistano, Ruandos,  Moldovos, Uzbekistano, Afganistano, Švedijos ir kt.  

Kolegijos akademinį personalą sudaro iš užsienio atvykę dėstytojai. 2016 m. dėstytojų tarpe 

buvo Meksikos, Argentinos, Kamerūno respublikos, Ukrainos bei Latvijos piliečiai.  Kitų kultūrų ir 

pilietybių dėstytojų įtraukimas sudaro geresnes galimybės studentų tarpkultūriškumo ugdymui.  

APLINKOS APSAUGA 

Aplinkos apsaugos srityje Kolegija įsipareigoja užtikrinti, kad jos veikla nekelia pavojaus 

žmonėms ir aplinkai bei tausoja gamtos ir visuomenės resursus, ieškodama būdų, kaip taikyti 

efektyvius išteklių vartojimo modelius, vykdyti palankias aplinkai transporto, maitinimo paslaugų, 

atliekų perdirbimo ir kitas taršos mažinimo programas, įgyvendinti „žaliųjų pirkimų“ praktiką, 



tausoti vandens, energijos išteklius, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo. 

 Kolegijos padaliniuose papildomai pastatyta 20 vnt. mišrioms atliekoms ir rūšiavimui 

skirtų šiukšlinių. 

 Organizuoti konkursai, skatinantys tausoti aplinką.  

Kolegija nuo 2013 m. dalyvauja UAB „Atliekų tvarkymo 

centro“ inicijuotame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. 

Vienas iš šio projekto tikslų yra skatinti rūšiuoti nešiojamų 

baterijų ir akumuliatorių atliekas. Projekto iniciatoriai – 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir VšĮ „Ekošviesa“ 2016 

m. rugsėjo mėn. už surinktas baterijas Kauno kolegijai įteikė 

prizą – 4 bilietus į kiną. Suorganizuotas konkursas „Atsakyk į 

klausimą ir keliauk į kiną“.  

Išteklių tausojimas, atliekų rūšiavimas padeda sukurti 

Kolegijos bendruomenės veiklai palankią aplinką. Išplėtojus 

atliekų rūšiavimo infrastruktūrą, 2016 m. daugiausiai dėmesio 

buvo skiriama bendruomenės informavimui apie tai, kaip 

taisyklingai rūšiuoti atliekas: dalinti lankstinukai apie rūšiavimą, 

skelbia informacija KK socialiniuose tinkluose, e. leidinyje, 

videoekranuose, organizuoti konkursai.  

  Kauno kolegija stengiasi mažinti energetinių resursų panaudojimą bei jų sąnaudas. 

Lyginant su 2015 m., 2016 m. sumažėjo elektros energijos suvartojimas bei vandens sąnaudos  

kolegijoje (išlaidos energetiniams resursams sumažėjo apie 26,6 tūkst. Eur.).  

2017 M. VEIKLA IR SIEKIAI 

 Kauno kolegija, siekdama sudaryti kuo palankesnes studijų sąlygas, yra numačiusi 

didinti studijų prieinamumą, plėtoti ištęstinių studijų organizavimo koncepciją.  

 Toliau sėkmingai vykdyti studijų prieinamumo didinimo projektą, gerinant studijų 

sąlygas neįgaliesiems.  

 Organizuoti labdaringus renginius, akcijas, atkreipiant dėmesį į socialiai jautrias 

grupes.  

 Prisidėti prie gamtai „draugiškų“ organizacijų ir „žaliųjų“ veiklos, įtraukiant kolegijos 

bendruomenę į gamtos tvarkymo ir priežiūros iniciatyvas.  

 Skatinti kolegijos bendruomenę tausoti išteklius bei ugdyti atliekų rūšiavimų įgūdžius.   

 Plėtoti socialinę partnerystę.  

 


