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KAUNO KOLEGIJA 

 

Kauno kolegija – daugiaprofilinė 

valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti 

technologijų, informatikos, inžinerijos, 

sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, 

ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, 

žemės ūkio mokslų specialistus. Institucijoje 

vadovaujamasi teorinių žinių ir praktinių 

įgūdžių derme, kad besimokantieji per studijų 

laikotarpį įgytų tvirtas teorines žinias ir 

maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. 

Kauno kolegija – atvira visuomenei 

aukštojo mokslo institucija kiekvienam 

visuomenės nariui, įvairioms Lietuvos ir 

užsienio šalių verslo įmonėmis ir asocijuotoms 

struktūroms, valstybės organizacijoms, kitoms 

aukštosioms mokykloms. Aukštoji mokykla 

sudaro sąlygas įgyti profesinio bakalauro 

laipsnį ir profesinę kvalifikaciją išsilavinimo 

siekiantiems asmenims, vykdo neformalųjį 

suaugusiųjų mokymą (perkvalifikavimą, tęstinį 

mokymą), teikia nemokamas konsultacijas, 

ugdo švietimui, kultūrai, žinioms imlią, 

kūrybingą, išsilavinusią, orią, pilietišką, 

savarankišką ir verslią asmenybę. 

Bendradarbiaujant su įmonėmis plėtojama 

mokslo ir meno taikomoji veikla. Darbdaviai 

įtraukiami į Kauno kolegijos studijų programų 

rengimo, studentų baigiamųjų darbų vertinimo 

procesus. Tik būdama atvira, komunikuojančia 

ir paslaugia institucija, Kauno kolegija gali 

dalintis patirtimis, tobulėti, kurti savo valstybės 

socialinę, ekonominę, kultūrinę aplinką ir 

atlikti tarnystės visuomenei funkciją. 

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. 

Savo veikloje Kolegija vadovaujasi šiomis  

vertybėmis: atsakomybė, profesionalumas, 

atvirumas, pagarba, bendruomeniškumas. 

Strategijoje 2020 akcentuojama pagarba 

Kolegijos vertybėms; puoselėjama kokybės 

kultūra; komunikacija su visuomene ir aplinka 

grindžiama etikos principais, yra skaidri, 

nukreipta į tarnystę visuomenės pažangai, 

skatinant socialinę atsakomybę. Skatinamas 

pilietinis aktyvumas, socialinės atskirties 

mažinimas, kartų solidarumo didinimas, 

savanorystės idėjų įgyvendinimas. 

2012 metais Kauno kolegija tapo „United 

Nations Global Compact“ tinklo, jungiančio 

apie 10000 įvairių sričių organizacijų iš 162 

šalių, nare, savo veikloje vadovaujasi darnaus 

vystymosi principais. Ši socialinės atsakomybės 

ataskaita yra  ketvirtoji, kurioje pristatoma 

Kolegijos veikla  per santykius su klientais, 

darbuotojais, visuomene bei aplinkosauga, 

apimant socialinę, ekologinę bei ekonominę 

atsakomybę. 
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SVARBIAUSI 2017-2018 M. KAUNO KOLEGIJOS ĮVYKIAI IR PASIEKIMAI 

• Kauno kolegija pagal priimtųjų studentų skaičių 2017 – 2018  m. pirmavo tarp Kauno 

aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų). Priimta 2104  studentai 2017 m. ir 2158 studentai 2018 

m. Pagal bendrą priimtųjų studentų per bendrąjį priėmimą skaičių Kolegija buvo trečioje vietoje po 

Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos. 

• 2017 m. patvirtinta Kolegijos studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos politika, 

apibrėžianti Kolegijos vertybes šiose srityse, esminius šiuolaikiškų ir praktiškų studijų bei į 

visuomenės raidą orientuotos mokslo / meno taikomosios veiklos bruožus bei akcentuojanti 

Kolegijos Strategijoje 2020 iškeltus tikslus ir uždavinius.   

• 2018 m. suformuota Kolegijos žmogiškųjų išteklių politika, kurioje įvardijama, jog 

žmogiškieji ištekliai yra esminė Kolegijos kompetencija, unikalus gebėjimas, kuriantis Kolegijos vertę. 

• 2018 m. atnaujintas ir Akademinėje taryboje patvirtintas Akademinės etikos kodeksas, 

kuris nustato Kolegijos bendruomenės pagrindines etiško elgesio nuostatas. Atnaujintas Kodeksas 

įneša daugiau aiškumo, konkretumo ir pritaikomumo, jame dėstomi ne tik bendrieji etiško elgesio 

principai ir normos, bet šalia aprašomi ir tipiškiausi neetiško elgesio pavyzdžiai. 

• 2017 m. pradėti ir tęsiami plagijavimo prevencijos sistemos diegimo darbai (įdiegtas 

plagiato patikros įrankis URKUND, patikrinta 89 proc. visų planuotų patikrinti baigiamųjų darbų).  

• 2018 m. dvigubai išaugo pajamos už užsakomąją taikomąją mokslo / meno veiklą.  

• Parengta Kolegijos bendroji duomenų apsaugos politika, patvirtinant Asmens duomenų 

tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašą. 

• 2017 m. patobulinta Kolegijos studijų kokybės užtikrinimo sistema (grįžtamasis ryšys iš 

suinteresuotųjų šalių; vykdomų studijų programų kokybės vertinimas ir tobulinimas).  

 

SUINTERESUOTOSIOS GRUPĖS. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS 

PARTNERIAIS. 

 

Kolegijos bendruomenę sudaro akademinė bendruomenė (studentai, dėstytojai), 

administracijos, studijas aptarnaujantys ir ūkio darbuotojai, absolventai ir kiti asmenys, aktyviai 

dalyvaujantys Kolegijos veikloje. 

Kolegija, plėtodama ryšius su socialiniais partneriais, siekia užtikrinti studijų atitiktį darbo rinkos 

poreikiams. Socialiniai partneriai dalyvauja studijų programų komitetų veikloje, sukuria studentams 

praktikos vietas, dalyvauja vertinant baigiamuosius darbus, skaito paskaitas bei kartu vykdo mokslinius 

taikomuosius tyrimus.  

Kolegijos akademiniai padaliniai stiprino ir plėtojo ryšius su socialiniais partneriais. 2017- 2018 m. 

pasirašyta 119 naujų bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus atstovais. 

Sutartys pasirašytos su įvairiomis švietimo bei mokslo institucijomis (su Kazimiero Simonavičiaus 

universitetu, Panevėžio kolegija, Vilniaus kolegija, Klaipėdos valstybine kolegija, Šiaulių valstybine 

kolegija, Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželiu ir kt.), verslo įmonėmis (su UAB „Litamilk“, 

UAB „Stiklių viešbutis“, UAB „Staticus“, „SEB“ banku, UAB „Mondelez Lietuva Production“, UAB 
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„Pirmoji kregždutė“, UAB „Termopalas“, UAB „Kika group“ ir kt.), viešosiomis įstaigomis (su VšĮ „Vilties 

žiedas“, VšĮ „Verslo iniciatyva“, VšĮ „Kauno miesto poliklinika“, VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 

tarnyba“, VšĮ „Respublikinė Panevėžio ligoninė“ ir kt.) bei asociacijomis (su Lietuvos buhalterių ir 

auditorių asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija ir kt.). 

2018 metais Kolegija turėjo 33 tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su aukštosiomis 

mokyklomis Baltarusijoje (4), Danijoje (2), Didžiojoje Britanijoje (1), Estijoje (1), Gruzijoje (2),  Kinijos 

Liaudies Respublikoje (2), Latvijoje (5), Lenkijoje (1), Nyderlanduose (1), Norvegijoje (1), 

Portugalijoje (1), Rusijos Federacijoje (4), Suomijoje (2), Turkijoje (2), Ukrainoje (4). Pagal 

„Erasmus+“ programą Kolegijoje 2018 metais galiojo 217 tarpinstitucinių sutarčių 36-iose šalyse. 

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su suinteresuotosiomis grupėmis, stengiasi įsigilinti į jų poreikius 

ir juos įgyvendinti.  Studentai dalyvauja studijų programų kokybės vertinimo ir tobulinimo procese 

per vykdomas apklausas, susitikimus su administracija. 2017 – 2018 m. buvo vykdomos pirmo kurso 

studentų apklausos apie studijų pasirinkimo motyvus ir jų lūkesčius, visų studentų apklausa apie 

studijų kokybę. Taip pat deleguojami studentų atstovai į studijų krypčių komitetus.  

 

 

 

  

 

Studijų programų vertinimo ir tobulinimo veikloje taip pat dalyvauja darbdaviai, socialiniai 

partneriai, absolventai. Organizuojami studentų susitikimai su absolventais, darbdaviais, kurių metu 

perduodama aktuali ir nauja informacija, susijusi su darbo rinkos poreikiais, pokyčiais mokslo ir 

technologijų srityse, kasmet vykdomos absolventų apklausos apie pasirengimą profesinei veiklai. 

Kasmet studentų ir absolventų apklausų rezultatai pristatomi administracijoje, analizuojami 

katedrose ir studijų krypčių komitetuose. 

Studentų rengiami užsakomieji baigiamieji darbai prisideda prie dialogo tarp Kolegijos ir veiklos 

pasaulio stiprinimo. 2017 m. į 39,04 proc. baigiamųjų darbų buvo integruoti įmonių užsakymai, 2018 m. 

į 22,6 proc. baigiamųjų darbų buvo integruoti įmonių užsakymai. Pavyzdžiui, suprojektuotas 

Laisvalaikio ir pramogų klubo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus rūsio interjeras; sudarytas 

Kauno marių batimetrinio žemėlapio projektas; vyno gamybos įmonėse išbandyta nauja pomidorų vyno 

technologija; sukurta belaidžiu ryšiu valdoma arbatos ruošimo sistema; vykdyta šokoladinių dražė su 

liofilizuotomis daržovėmis gamyba; sukurtas interaktyvus multimedijos stendas apie EST; atlikti 

užsakomieji tyrimai „Kosmetinių kaukių poveikis odos rodikliams ir klientų gyvenimo kokybės ir odos 

būklės sąsajos“; restauruoti Lietuvos muziejų eksponatai, kt. 2018 m. baigiamojo darbo metu Kauno 

 

STUDENTAI – SVARBI STUDIJŲ 

PROGRAMOS KOKYBĖS VALDYMO 

DALIS, SIEKIANT UŽTIKRINTI AUKŠTĄ 

STUDIJŲ KOKYBĘ. 
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rajono užsakymu sukurta knygelė vaikams ,,Katino Mykolo kelionė po Kauno rajoną“, skirta mažuosius 

Kauno miesto gyventojus bei svečius supažindinti su Kauno apylinkėse įsikūrusiais istoriniais 

paminklais; parengtas plakatų ciklas „Prieš smurtą“, skirtas patyčių prevencijai mokykloje. Dalis 

baigiamųjų darbų gavo finansinį atlygį. 

 

 

 

 

 

 

2017 metais Kolegijoje vykdyti bendri su įmonėmis tarpdisciplininiai projektai, stiprinantys 

socialinę partnerystę ir studentų kūrybines iniciatyvas. Vienas iš šių projektų – su UAB „Staticus“ 

vykdytos Inovacijų kūrimo dirbtuvės, kurių metu sugeneruotos 5 pakuočių idėjos, leidusios įmonei 

sukūrė pakuotės prototipą. Kitas projektas – su UAB „Mantinga“ vykdytos naujo produkto idėjų 

dirbtuvės, kurių metu suformuotas UAB „Mantinga“ fasuotų sumuštinių, skirtų 15-35 metų amžiaus 

žmonėms, asortimentas; sukurtos idėjos naujo produkto receptūrai, gamybos procesui ir įvedimui į 

rinką. Tai reikšmingi projektai Kolegijos studijose, sutelkę Maisto technologijos, Verslo vadybos, 

Logistikos, Finansų ir Dizaino (projekte su UAB „Mantinga“) bei Verslo vadybos, Logistikos, Dizaino, 

Interjero ir baldų projektavimo, Buhalterijos, Multimedijos technologijos (projekte su UAB „Staticus“) 

studijų programų studentus, dėstytojus ir veiklos pasaulio atstovus. 

Kolegija įtraukia į savo tyrimus verslo įmones, nevyriausybines organizacijas, valstybines 

institucijas, kviesdama jų atstovus į Kolegijos organizuojamas mokslines – praktines dėstytojų ir 

studentų konferencijas. 

 

 

 

  

  

 

KOLEGIJAI REIKŠMINGA JOS 

ABSOLVENTŲ NUOMONĖ APIE 

PASIRENGIMĄ DARBO RINKAI. 
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SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

Kauno kolegija yra socialiai atsakinga, besirūpinanti savo bendruomene institucija. 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. 

  

Socialinė atsakomybė ir darbuotojai  

 

Kiekvienos organizacijos sėkmės ir plėtros garantas yra jos darbuotojai. 2018 m. Kolegijoje 

suformuota Žmogiškųjų išteklių politika, kurioje įvardijama, jog žmogiškieji ištekliai yra esminė 

Kolegijos kompetencija, unikalus gebėjimas, kuriantis Kolegijos vertę. Rūpinimasis darbuotojais, jų 

poreikiais, socialinių garantijų užtikrinimas, saugios ir komfortiškos aplinkos darbui sudarymas yra 

vienas esminių socialinės atsakomybės principų, kurie yra įgyvendinami Kauno kolegijoje.  

2018 m. Kolegijos personalą sudarė 832 darbuotojai, t. y. 205 administracijos darbuotojai (iš 

jų 86 darbuotojai turėjo pedagoginių valandų), 483 dėstytojai (be administracijos darbuotojų, 

turinčių pedagoginių valandų), 144 ūkio darbuotojai. Palyginus su 2017 m. bendras darbuotojų 

skaičius sumažėjo 5 proc. arba 44 darbuotojais. Tam įtakos turėjo naujos Kolegijos organizacinės 

struktūros formavimas.  

 

Personalo sudėtis 2015 – 2018 m. 

Kolegijos darbuotojų amžiaus vidurkis yra 47 metai (2017 m. – 46,61 metai), dėstytojų 

amžiaus vidurkis yra 46,20 metai. Amžiaus vidurkis Kolegijoje išlieka stabilus. 

Darbuotojų sveikatingumas – tai naujas stebėsenos rodiklis Kolegijos veikloje, atskleidžiantis 

Kolegijos darbuotojų sveikatos būklę, priešingą sergamumui. Nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. iki 

gruodžio mėn. 19 d. Kolegijos darbuotojų sveikatingumas – 67 proc. (nuo visų darbuotojų).  

2018 m. sausio 30 d. Kolegijos Taryba patvirtino nutarimu Nr. (2.1)-2-1 „Kauno kolegijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus“. Šie nuostatai nustato kolegijos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius 

ir grupes. 2018 m. dėstytojų darbo užmokestis sudarė 55 proc. išmokėto Kolegijos darbuotojams darbo 

užmokesčio, administracijos ir kitų darbuotojų – 45 proc. išmokėto darbo užmokesčio. 2018 m. priedais, 

priemokomis, premijomis kolegijos darbuotojų darbo užmokestis padidintas 37 proc. 2018 m. buvo 
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didinamas dėstytojų darbo užmokestis, gauti papildomi asignavimai vasario mėnesį, kurie Kolegijos 

Tarybos nutarimu dėstytojams skirti kaip  priedai 20 proc. dydžio. 

 

 

Vidutinis darbo užmokestis 2017-2018 m. 

Kolegija sudaro darbuotojams sąlygas tobulinti savo kompetencijas formaliu ir neformaliu 

būdu. 2017 m. magistrantūroje studijavo 13 dėstytojų ir 8 studijas aptarnaujantys darbuotojai, 2018 

m. – 19 dėstytojų ir 5 studijas aptarnaujantys darbuotojai. Doktorantūroje kasmet studijuoja per 20 

dėstytojų. 2017 m. 4 kolegijos dėstytojai apgynė daktaro disertacijas, 2018 m. – 5 dėstytojai. 

2017 metais Kolegijoje parengta Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka, kurioje 

reglamentuojamas sąlygų sudarymas Kolegijos darbuotojams įgyti aktualias kompetencijas, jų 

taikymas profesinėje veikloje bei bendradarbiavimo ir mokymosi kultūros kūrimas; pabrėžiama 

darbuotojų atsakomybė už savo kvalifikacijos tobulinimo pasiekimus ir jų realizavimą profesinėje 

veikloje. Remiantis šios tvarkos nuostatomis, naujai priimtiems dėstytojams privalu dalyvauti 

įvadiniuose mokymuose, kuriuose įgyjamos žinios ir mokėjimai, būtini pareigybės apraše 

nurodytoms funkcijoms atlikti. Taip pat dėstytojai, neturintys pedagogo (edukologo) kvalifikacijos, 

turi įgyti pedagogines / andragogines kompetencijas. Todėl dalis Kolegijoje parengtų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų yra skirta personalo mokymui ir konsultavimui. Pavyzdžiui, 2017 – 

2018 m. vykdyti mokymai Kolegijos dėstytojams, tyrėjams ir kitiems darbuotojams pagal šias 

mokymo programas: Koleginių studijų didaktika, Kūrybinio mąstymo lavinimas: strategijos ir 

metodai, Švietimo kokybės vadybos pagrindai, Probleminio mokymosi ir projekto metodo taikymas 

koleginėse studijose, Įvadiniai mokymai naujiems Kauno kolegijos, Dėstytojo darbo planavimas ir 

organizavimas Kauno kolegijoje, Mokslinės informacijos naudojimas, Publikacijų vertinimas ir 

įregistravimas, Studijų dalyko (modulio) aprašo parengimas ir valdymas virualioje mokymosi 

aplinkoje MOODLE, Mokymasis virtualioje aplinkoje. Adobe Connect, Vidyo, Hangouts; Mokslinės 

informacijos naudojimas; Duomenų analizė naudojant MS Excel, Viešojo pirkimo iniciatoriaus 

funkcijų įgyvendinimas praktikoje, Dėstytojo darbo planavimas ir organizavimas Kauno kolegijoje, 

Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulio „Rengiami dokumentai“ naudojimas; Plagiato 

prevencija ir patikra; 3.4.; VIPIS. 

2018 m. antrame pusmetyje vykdyti ir dveji kviestinių lektorių mokymai Kolegijos darbuotojams: 

Mobiliųjų aplikacijų taikymas studijų procese bei Grupinio darbo valdymas, remiantis darbo ISM 

patirtimi. Pastarieji mokymai buvo organizuoti reaguojant į 2018 metais atliktos studentų apklausos 

rezultatus, kuriuose studentai kaip tobulintiną studijų kokybės aspektą įvardijo grupinio darbo valdymą. 
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Socialinė atsakomybė ir studentai 

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. 2018 m. studentų priėmimas vykdytas į 47 

studijų programas, 47 studijų programos vykdytos nuolatine forma, 10 – ištęstine forma.  66 proc. 

studentų gauna valstybės finansavimą.  

2018 m. spalio 1 d. duomenimis Kolegijoje studijavo 6256 studentai, iš jų 10 studentų buvo 

pasirinkę daugiau nei vieną studijų programą. 4801 studentas studijavo nuolatine, 1459 – ištęstine 

forma.  

 

Kauno kolegijos studentų skaičiaus kaita 

2018 m. spalio 1 d. Kauno kolegijoje studijavo 4117 studentai, gavę valstybės finansavimą. 

2018 metais KK buvo priimti 32 studentai, gaunantys studijų stipendiją, 2017 metais – 53, 2016 

metais – 17. 

Dalis studentų nutraukia studijas: 2018 m.  – 15,13 proc., 2017 m. – 15,73 proc. Didžioji dalis 

studentų nutraukia studijas savo prašymu (54 proc.), 29 proc. išbraukti iš studentų sąrašų dėl 

nepažangumo ir/arba finansinių įsipareigojimų nevykdymo, 9 proc. – išbraukti iš studentų sąrašų 

nesugrįžę po studijų sustabdymo. 

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

Nustatytu periodiškumu vykdomos studentų apklausos, akademiniai padaliniai organizuoja 

apskritojo stalo diskusijas, kuriose kartu su studentais aptariami studijų kokybės gerinimo klausimai. 

Apklausų metu studentai palankiausiai įvertino komunikaciją tarp studento ir dėstytojo, paskaitų 

informacijos prieinamumą bei atsiskaitymų vertinimo sistemą. Studentų nuomone, komunikacija 

tarp studento ir dėstytojo yra sklandi, Kauno kolegijos dėstytojai užtikrina aiškią atsiskaitymų 

vertinimo sistemą, sumažėjo paskaitų informacijos prieinamumo apribojimų. 

Studentai pastebi, kad per pastaruosius metus buvo atnaujintos auditorijos, laboratorijos, 

įsigyta nauja įranga, įrengtos ir atnaujintos poilsio zonos. 

 

Socialinė atsakomybė ir mokslo taikomoji veikla 

Kolegija, vykdydama užsakomąją veiklą, prisideda prie dialogo tarp kolegijos ir veiklos pasaulio 

kūrimo bei vykdo į visuomenės poreikius orientuotas veiklas.  

2017 m. buvo įgyvendintas projektas Gyvenu aktyviai, t. y. dienos stovykla vaikams ir 

suaugusiems su negalia Kauno mieste, kurio metu jaunuoliams su negalia buvo pravesti dramos 

terapijos užsiėmimai, skirti ugdyti jaunuolių bendravimo įgūdžius, mokyti savarankiškai spręsti 

6855
6502

6256

2016 m. 2017 m. 2018 m.
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iškylančias tarpasmeninių santykių problemas, padidinti jų pasitikėjimą savimi ir paskatinti aktyviau 

įsilieti į socialinę aplinką. Taip pat Medicinos fakultetas, bendradarbiaudamas su Kauno miesto 

visuomenės sveikatos biuru, įgyvendino projektą Kauno vaikai šypsosi, kurio metu atliktas 

moksleivių burnos būklės vertinimas ir taisyklingų burnos higienos įgūdžių formavimas mokyklinio 

amžiaus vaikams.  

2018 metais vykdyti įvairūs tyrimai, orientuoti į visuomenės sveikatinimą, sveikos gyvensenos 

propagavimą, pavyzdžiui: Motyvacija ir fizinės veiklos tipai: palyginamoji analizė; Lietuvos gyventojų 

požiūrio į savo sveikatą, vaistų vartojimą ir farmacinę paslaugą kaita; Joduotos druskos panaudojimas 

patiekalų gamyboje; Solanino likučių kitimas bulvėse bei iš jų gaminamuose patiekaluose; Lydytų sūrių 

traškučių poveikis cholesterolio kiekiui kapiliariniame kraujyje; Kavos įtaka cholesterolio 

koncentracijai kapiliariniame kraujyje, Vartotojų maisto vartojimo įpročių tyrimas,  kt. Taip pat 

organizuotos viešos paskaitos ikimokyklinio ugdymo įstaigose apie vaikų asmens higieną, rankų 

higieną. Užsakovų įstaigose buvo vykdomas švietimas lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų 

prevencijos klausimais.  

Siekiant taikomosios mokslo ir meno veiklos populiarinimo ir sklaidos visuomenėje, Kolegijos 

dėstytojų ir studentų veiklos rezultatai viešinami ir populiariojoje spaudoje (pvz.: Dažnai daromos 

klaidos: kai kurie net nesusimąsto, kaip sugadina šaldytus produktus; Eksperimentas: išnagrinėjus 

lietuviškų dešrelių sudėtį rezultatas šokiravo; Velykų vertybė ir gaminimas namie; Parkinsono ligos 

diagnozė – ne gyvenimo pabaigos nuosprendis, Graži aplinka ir minimali priežiūra - įmanoma?; Kodėl 

verta valgyti kiaušinius. Ypač vaikams; Orkaitėje kepta vištiena: kokius garnyrus rekomenduoja 

mitybos specialistai?; Sveikos mitybos raciono karalius – kiaušinis: kuo jis mums naudingas; Pienas 

– tobulas gamtos produktas; Gėlynų vasaros mados; Šimtmečio maisto produktas – šakotis, kt.). 

 

Akademinė etika 
 

2018 m. rugsėjo 4 d. Akademinėje taryboje buvo patvirtintas iš esmės atnaujintas Kauno 

kolegijos Akademinės etikos kodeksas (toliau – Kodeksas), kuris nustato Kolegijos bendruomenės 

pagrindines etiško elgesio nuostatas. Atnaujintas Kodeksas įneša daugiau aiškumo, konkretumo ir 

pritaikomumo, jame dėstomi ne tik bendrieji etiško elgesio principai ir normos, bet šalia aprašomi ir 

tipiškiausi neetiško elgesio pavyzdžiai. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys įsipareigoja laikytis 

Akademinės etikos kodekso nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų. Pranešimus dėl Akademinės etikos 

kodekso pažeidimų nagrinėja Etikos komitetas.  

Kolegija siekia užtikrinti sklandų lygių galimybių principo taikymą, Lygių galimybių įstatymo ir 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą, priimdama lygias galimybes ir 

nediskriminavimą įtvirtinančius institucijos vidaus dokumentus bei imdamasi kitų prevencinių 

priemonių. Tuo tikslu ataskaitinių metų rugpjūčio mėn. Kolegijos svetainės skiltyje „Etika“ buvo 

sukurtas specialus pasitikėjimo el. paštas pasitikejimas@go.kauko.lt. Atskirai išskirtoje nuorodoje 

„Pasitikėjimo linija“ dalijamasi prevencine informacija, apibrėžiamos priekabiavimo, seksualinio 

priekabiavimo, persekiojimo sąvokos, pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip atpažinti galimus 

priekabiavimo atvejus. Apie Kolegijoje pastebėtą ar patiriamą priekabiavimą ar diskriminaciją galima 

pranešti visiškai konfidencialiai aukščiau nurodytu el. pašto adresu. Pranešimus ir (ar) skundus dėl 

mailto:pasitikejimas@go.kauko.lt
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priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo nagrinėja specialiai sudaryta Komisija, 

kurią kiekvieną kartą, atsižvelgiant į konkretų atvejį, sudarys profesionalūs ekspertai, t. y.  teisininkai, 

psichologinį išsilavinimą turintys asmenys, socialiniai darbuotojai ir kt.  

 

Asmens duomenų apsauga 

 

2018 m. spalio 31 d. Kolegijoje patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje 

tvarkos aprašas.  2018 m. lapkričio 1 d. Kolegija paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, kuris 

atsakingas už Kolegijoje vykdomą duomenų tvarkymo veiklą pagal savo kompetenciją. Kolegija, kaip 

duomenų valdytojas, turi užtikrinti, kad duomenų apsaugos pareigūnas negautų jokių nurodymų dėl 

jam pavestų asmens duomenų tvarkymo užduočių vykdymo, ir neskirtų užduočių ir pareigų, galinčių 

sukelti interesų konfliktą. Duomenų apsaugos pareigūno pareigos pavestos tarnybos teisininkei. Tuo 

tikslu buvo parengta ir Kolegijos interneto svetainėje patalpinta bendroji duomenų apsaugos 

politika, nurodyti duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys. 

  

Socialinės iniciatyvos 

Kolegija jau tradiciškai kasmet vykdo socialines iniciatyvas, nukreiptas į socialiai jautrias 

grupes. 2017 – 2018 m. vykdytos šios veiklos: 

• Socialiniai remtinų šeimų vaikams: Kalėdinė Gerumo akcija (paremta daugiavaikė šeima- 

išpildytos keturių vaikų svajonės, padovanota vaikiškų rūbų, žaislų, vaisių), akcija „Sutikime Kalėdas 

linksmai“ Vaikų gerovės centras „Pastogė“. 

• Senjorams: labdaros akcija „Padėkime praskaidrinti kasdienybę seneliams“, vizitas į 

„Šventos Klaros“ senelių slaugos namus, Projektas „Žalia šviesa veikliems“: mokymai vyresnio 

amžiaus žmonėms (iki 65 m.) tema: „Savanorystė: kas, kodėl ir kam”. 

• Neįgaliesiems: tarpkatedrinio projekto „Parkinsono liga sergančių asmenų gyvenimo 

kokybės tobulinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“ metu vykdomi praktiniai ir teoriniai 

užsiėmimai,  nacionalinis projektas „Vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatos stiprinimas fiziniu 

ir psichosocialiniu požiūriu“, studentų savanoriška veikla Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo 

centre. 

• Nepilnamečiams, esantiems pataisos namuose: Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje–

pataisos namuose įgyvendintas 9 savaičių trukmės socioedukacinio darbo projektas „Asmenybės 

tobulėjimo ABC“. 

• Sergantiems priklausomybės ligomis: Socialinės akcijos Pasaulinė cukrinio diabeto dienai 

paminėti. 

 

  



11 
 

Kolegijos bendruomenė ne tik prisijungė prie šalies mastu 

organizuojamų labdaros-paramos akcijų Maisto bankas, Pyragų 

diena, Maltiečių sriuba, bet ir pati organizavo labdaros akcijas. 

2017 – 2018 m. tradiciškai organizuota Studentiška lėkštė 

šilumos, Labdaros priešpiečiai. Labdaros mugėje Baltasis angelas 

surinktos lėšos socialiai remtiniems Kolegijos studentams ir 

darbuotojams. Kolegija, kaip socialiai atsakinga institucija, 4 

kartus per metus organizuoja kraujo donorystės akcijas. 

Nepamirštami ir beglobiai gyvūnai, kuriems renkamas maistas, 

priežiūros priemonės (akcijos Gera daryti gerą, Padėkime mūsų 

keturkojams draugams, parama VšĮ Miesto katė). 

Kolegijoje minimos pasaulinės dienos. Pavyzdžiui, 

organizuota socialinė akcija Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti „Vaikų diena Kauno kolegijoje“. Medicinos fakultetas, 

minėdamas Pasaulinę sveikatos dieną, informavo Kolegijos 

bendruomenę apie sveikatą lemiančius veiksnius, sveikatos 

rodiklius ir ligų profilaktiką. Pasaulinė vandens diena buvo 

paminėta konferencijose „Vandens išteklių išsaugojimas darnaus 

vystymosi kontekste“ bei „Tyro vandens paslaptys gamtoje“. 

Kasmet  minima Europos kalbų diena.  

Kolegijoje vykdoma švietėjiška veikla, skirta tiek Kolegijos 

bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei,  atliekų rūšiavimo, 

atsakingo valymo priemonių naudojimo buityje, taršos mažinimo, 

darnios bendruomenės, pilietiškumo ugdymo, darnaus turizmo, 

visuomenės sveikatos temomis. Pavyzdžiui: projektas  „Geri 

įpročiai padeda gamtai“; išvažiuojamosios paskaitos TRATC 

(didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje); seminaras „Sveikatai ir 

aplinkai saugesnių valymo priemonių naudojimas maisto 

pramonėje“; projektas „Inovatyvūs valdymo  sprendimai 

mažinant pavojingų cheminių medžiagų emisijas miestuose 

Baltijos jūros regione (NonHazCity)“; projektas „Beatliekių 

technologijų naudojimas, siekiant gerinti užaugintos produkcijos 

perdirbimą daržininkystės ūkiuose“; seminaras „Darni 

bendruomenė - saugi aplinka“; plakatų ciklas „Prieš smurtą“ 

patyčių prevencijai; projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių 

ugdymas“; edukacinė diena-seminaras „Pilietiškumo ir 

kūrybiškumo ugdymas gamtinėje aplinkoje“ Kauno marių 

regioniniame parke; renginys „Dainuoju ir skaitau Lietuvą“;  

projektas „Keisti save-keisti Lietuvą; socialinė akcija Europos 

supratimo apie antibiotikus savaitei paminėti; gyd. N. Tulčinos 

paskaita „Kai maistas tampa vaistu“; paskaita – diskusija “AIDS: 

 

 

 

 

SOCIALINĖS 
INICIATYVOS 

https://bef.lt/index.php?id=152
https://bef.lt/index.php?id=152
https://bef.lt/index.php?id=152
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geriau žinoti”, skirta pasaulinei AIDS dienai paminėti; paskaitų 

ciklas „Bendruomenės švietimas lėtinių neinfekcinių ir infekcinių 

ligų prevencijos klausimais bei Kauno kolegijos studijų programų 

viešinimas“, kt. 

Kolegijos interneto svetainėje ir elektroniniame leidinyje 

„Diktum faktum“ kasmet aktyviai skleidžiamos Kolegijos 

bendruomenės socialinės iniciatyvos.  

 

Laisvalaikis ir sveikatingumas 

Kolegija rūpinasi darbuotojų ir studentų sveikata, todėl 

stengiasi skatinti ir įtraukti bendruomenę į aktyvią laisvalaikio ir 

sporto veiklą. 2018 m. atnaujintas sporto bazės inventorius, kas 

leidžia treneriams vesti skirtingo turinio treniruotes. Veikia 

vaikinų krepšinio komanda, vaikinų ir merginų tinklinio 

komandos, vaikinų futbolo komanda, stalo teniso komanda, 

lengvosios atletikos komanda, svarsčių kilnojimas. 2017 – 2018 

m. Kolegijoje vyko sporto renginiai, žaidynės: įvairūs turnyrai 

(krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šokių), krepšinio turnyras 

Mindaugo Misiūno taurei laimėti, kt. 2017 metais pradėta 

organizuota „Pavasario judesio fiesta“ ir 2018 metais tapo viena 

iš populiariausių ir gausiausiai susirinkusių studentų sporto 

renginių. 2018m. dalyvauta sporto festivalyje „Sportas visiems“, 

kur pirmą kartą Kauno kolegijos šokėjų komanda startavo 

„Džiaugsmo gimnastika“ konkurse ir tapo nugalėtojom. 

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 bei Kolegijos teatro studijoje 

„Teatro inkubatorius“.  

 

   

 

 

 

 

  

 

  

LAISVALAIKIS IR 
SVEIKATINGUMAS 
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EKONOMINĖ ATSAKOMYBĖ 

Kolegijos lėšas sudaro: 

• Valstybės biudžeto asignavimai, skirti studijų organizavimui, studentų skatinamosioms 

stipendijoms, mokslo taikomajai veiklai ir baziniam finansavimui; 

• Valstybės investicijų programa; 

• Pajamos, gautos kaip apmokėjimas už studijas, pajamos iš mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros, meno veiklos, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų; 

• Valstybės fondų lėšos; 

• Tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos; 

• Lėšos, gautos kaip parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą; 

• Kitos teisėtai gautos lėšos. 

2018 metais bendras Kolegijos biudžetas – 15374,3 tūkst. eurų. Didžiąją dalį disponuojamų 

lėšų sudaro Valstybės biudžeto asignavimai ir gautos pajamų įmokos. Valstybės biudžeto 

asignavimai kasmet didėja, pvz., nuo 8385,53 tūkst. eurų 2016 m. iki 9255,2 tūkst. eurų 2018 m. 

Pajamų įmokų lėšos yra pakankamai stabilios ir siekia per 3 mln. eurų. 

Finansuojant Kauno kolegijos veiklą buvo siekiama aprūpinti ištekliais studijų procesą, sudaryti 

palankias socialines sąlygas darbuotojams ir studentams, laiku atsiskaityti už teikiamas prekes ir 

paslaugas, garantuoti Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimų bei Kolegijos 

Statute iškeltų uždavinių įvykdymą. 2018 m. Kolegijos skirtas finansavimas bei gautos kitos lėšos 

buvo didesnės 6,3 proc. nei išlaidos. 2017 m. Kolegijos išlaidos buvo didesnės nei skirtas 

finansavimas bei gautos kitos lėšos 0,1 proc. 

 

 
Gauto finansavimo ir gautų įplaukų bei išlaidų palyginimas 2015–2018 m. (tūkst. Eur) 

 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudaro didžiausią dalį Kolegijos išlaidų, t. y. 

2017 m. – 73 proc. ir 2018 m. – 80 proc. Išlaidos prekėms ir paslaugoms sudarė 15 proc. visų patirtų 

išlaidų 2018 m., lyginant su 2017 m. jos sumažėjo 7 proc. 
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Valstybės biudžeto ir pajamų įmokų išlaidų pasiskirstymas 2016–2018 m. (tūkst. Eur) 

 

Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui nuolat didėja. 2016 m. ir 2017 m. kitų darbuotojų 

darbo užmokesčio dalies didėjimas buvo įtakotas dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo, 

kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. 2018 m. buvo didinamas dėstytojų darbo 

užmokestis bei buvo didinta minimali mėnesinė alga. 

 
Kauno kolegijos dėstytojams ir kitiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis iš valstybės 

biudžeto ir pajamų įmokų lėšų 2016-2018 m. (tūkst. Eur.) 

 

2018 m. darbdavio socialinei paramai išleista 34,8 tūkst. eurų, 2017 m. – 36,0 tūkst. eurų, 

apmokant darbuotojams pirmąsias dvi ligos dienas, skiriant pašalpas  ar apmokant už darbuotojų 

studijas. 
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Parama studentams 

 

2018 m. Kolegijos studentų stipendijoms iš valstybės biudžeto lėšų išmokėta 469,6 tūkst. eurų, 

iš pajamų įmokų lėšų – 25,4 tūkst. eurų, iš tarptautinių projektų lėšų – 431,7 tūkst. eurų, iš įmonių 

ir įstaigų skirtos paramos lėšų – 15,7 tūkst. eurų. Taip pat paskirtos Lietuvos Respublikos Prezidentų 

vardinės stipendijos dviem studentams (2,3 tūkst. eurų). Skatinamosios stipendijos skiriamos 10 

proc. kurso studijų programoje studijuojančių valstybės finansuojamų) studentų, pasiekusių 

geriausius studijų rezultatus. 

 

 
Kauno kolegijoje išmokėtos stipendijos pagal rūšis 2016-2018 m. (tūkst. Eur) 

  

2018 m. finansinės pagalbos išmokoms specialiųjų poreikių turintiems studentams gauta ir 

panaudota 23,1 tūkst. eurų, iš jų: išmokoms specialiesiems poreikiams tenkinti – 20,8 tūkst. eurų, 

tikslinėms išmokoms studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 1,3 tūkst. eurų, finansinės pagalbos 

priemonėms administruoti – 0,9 tūkst. eurų. 2017 m. finansinės pagalbos išmokoms gauta ir 

panaudota 19,9 tūkst. Eur, iš jų: specialiesiems poreikiams tenkinti –17,9 tūkst. eurų, tikslinėms 

išmokoms studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 1,2 tūkst. eurų, gauti 4 proc. finansinės pagalbos 

priemonėms administruoti – 0,8 tūkst. eurų.  

 

Projektinė veikla 

 

Kauno kolegija rengia ir įgyvendina eilę projektų įvairiose srityse, taip pritraukdama 

papildomas lėšas įvairioms veikloms finansuoti. 2018 metais Kolegijoje pareiškėjo teisėmis parengta 

12 paraiškų ES fondų investicijų bei kitos paskirties lėšų finansavimui gauti. 7 projektams 

finansavimas skirtas, 4 projektams finansavimas neskirtas, o likęs 1 projektas vis dar yra vertinamas 

ekspertų.  Pareiškėjo teisėmis parengtų projektų bendra vertė – daugiau nei 900 tūkst. eurų. Buvo 

gautas daugiau nei 145 tūkst. eurų finansavimas. Palyginus su 2017 metais, bendra 2018 metais 
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parengtų projektų vertė ženkliai sumažėjo (2017 metais ji buvo daugiau nei 5 mln. eurų). Tai sąlygojo 

kvietimų teikti paraiškas ES finansavimui nebuvimas. 

2018 metais Kolegijoje vykdytojo teisėmis vykdyta 11 projektų (2017 m. – 9 projektai, 2016 

metais - 2 projektai). Bendra įgyvendinamų projektų vertė – daugiau nei 3,5 mln. eurų. Kolegijoje 

vykdytojo teisėmis buvo vykdyta 11 projektų. 

 

Kolegijoje vykdytojo teisėmis vykdyti projektai 

Projekto pavadinimas Projekto vertė ir finansavimo šaltinis 

1. Vėliava Pelėdų kalne Vertė – 32.959 eurų; Kauno m. savivaldybė 
lėšos. 

2. Vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatos 
stiprinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu 

Vertė – 49.132 eurų; LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos lėšos. 

3. Verslo aktualijos būsimų specialistų požiūriu 
2018 

Vertė – 1.500 eurų; LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos lėšos. 

4. Inovacijos – lietuviškos maisto pramonės 
ateitis 

Vertė – 1.000 eurų; LR Žemės ūkio 
ministerijos lėšos. 

5. Seminaras „Kiaulių skerdenų vertinimo 
sistemos naujovės“ 

Vertė – 815 eurai; LR Žemės ūkio 
ministerijos lėšos. 

6. Kauno meno mokyklos statinių komplekso 
tvoros A. Mackevičiaus g. 27, Kaune, tvarkybos 
darbai (II etapas) 

Vertė – 29.976 eurai; Kauno m. 
savivaldybės lėšos. 

7. Šalies kiaulių populiacijos įvertinimas bei 
kiaulių skerdenų klasifikavimo metodų 
atnaujinimas 

Vertė – 67.000 eurų; LR Žemės ūkio 
ministerijos lėšos. 

8. Kauno kolegijos akademinio miestelio 
infrastruktūros atnaujinimas ir išteklių 
koncentracija 

Vertė – 1.262.000 eurų; ES fondų 
investicijos lėšos. 

9. Kauno kolegijos studijų infrastruktūros 
atnaujinimas 

Vertė – 1.938.000 eurų; ES fondų 
investicijos lėšos. 

10. Beatliekių technologijų naudojimas, siekiant 
gerinti užaugintos produkcijos perdirbimą 
daržininkystės ūkiuose 

Vertė – 148.903 eurų; LR Žemės ūkio 
ministerijos lėšos. 

11. Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija 
ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui 

Vertė – 52.874,03 eurų; ES fondų 
investicijos lėšos. 

 

2018 metais Kolegijoje partnerio teisėmis vykdyti šie 5 projektai (2017 metais – 4 projektai, 

2016 metais – 2 projektai, 2015 metais – 7 projektai): Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo 

studijomis tyrimas (projekto vykdytojas – Vilniaus kolegija); Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės 

apskričių) bibliotekų darbuotojų sveikatinimas (projekto vykdytojas – Kauno apskrities viešoji 

biblioteka); Praktika sumaniai (projekto vykdytojas – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija); 

Bioaktyvių išrūgų baltymo komponentų tyrimai ir jų panaudojimas kuriant naujus produktus 

(projekto vykdytojas – UAB „Litamilk“); Studijų prieinamumo didinimas (projekto vykdytojas – 

Valstybinis studijų fondas). 1 projektas 2018 metais sėkmingai užbaigtas, visi likę tęsiami toliau. 
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2018 metais  tarptautinių programų  ir projektų įgyvendinimui Kolegija gavo 1067,5 tūkst. 

eurų, iš jų: „Erasmus+“  progamų lėšos – 892,1 tūkst. eur., Nordplus programos lėšos – 134,4 tūkst. 

eurų, kiti tarptautiniai projektai – 41 tūkst. eurų. 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimas 

Kolegija 2017 m. vykdė mokymus pagal 69 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programas, 2018 m. – pagal 49 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programas.  

Vykdomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užtikrina 

Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimą ir prisideda prie poveikio regionų ir visos šalies 

raidai. Medicinos fakultete buvo realizuotos mokymo programos, skirtos dantų technikams, odontologų 

padėjėjams, burnos higienistams, bendrosios praktikos slaugytojams, kitiems medicinos darbuotojams, 

pvz., Asistavimas gydytojui odontologui, Burnos higienisto darbas su pacientu,  Efektyvi komunikacija 

teikiant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, Masažo pagrindų mokymo programa, Skubioji 

medicinos pagalba, kt. Verslo fakultetas vykdė kursus Lingvistiniai pozityvaus bendravimo būdai, 

Veiklos efektyvumo didinimas, taip pat bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo 

amžiaus darbuotojams, pavyzdžiui, „Verslo organizavimas: nuo rinkotyros iki apskaitos“. Technologijų 

fakultete taip pat vykdytos regionui ir šaliai reikšmingos programos bei kursai, pavyzdžiui, Alaus 

gamybos technologija, Matininkų ir geodezininkų kursai, Dietistų mokymai ir kt. Menų ir ugdymo 

fakultetas organizavo Kompozicijos, Paišybos ir Tapybos kursus studentams. Vykdyti mokymai 

bedarbiams „Odos dirbinių kūrimas ir atlikimas“, „Dailiosios tekstilės kūrimas ir atlikimas“, „Meninių 

keramikos dirbinių kūrimas ir atlikimas“. Biblioteka ir informacijos išteklių centras vedė mokymus 

dėstytojams, tyrėjams, studentams plagiato prevencijos ir patikros, mokslinės informacijos naudojimo 

temomis. 

 

Užsakomoji veikla 

 

Kolegija vykdo užsakomąją veiklą pritraukia papildomų pajamų. 2017 m. pajamos už 

užsakomąją taikomąją mokslo / meno veiklą, lyginant su 2016 m., didėjo 54,5 proc. ir siekė 223,83 

tūkst. eurų. Per 2018 m., pajamos už užsakomąją taikomąją mokslo (meno) veiklą, lyginant su 2017 

m., išaugo daugiau nei du kartus. 

Užsakomoji veikla ne tik pritraukia papildomų pajamų, bet ir prisideda prie dialogo tarp 

kolegijos ir veiklos pasaulio kūrimo. Pavyzdžiui, 2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos užsakomu atliktas tyrimas Keleivių srautų tyrimo paslaugos: keleivių srautų grafikų 

sudarymas ir analizė, reisų optimizavimo pasiūlymų, išvadų ir pasiūlymų parengimas,  LR Žemės ūkio 

ministerijos užsakymu vykdytas tyrimas Šalies kiaulių populiacijos įvertinimas bei kiaulių skerdenų 

klasifikavimo metodų atnaujinimas,  studentai dalyvavo kuriant ir įgyvendinant miuziklo Eglė Žalčių 

karalienė įvaizdį, sukurtas Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos moksleivių valgyklos 

interjero dizainas, kt. 2018 m. gavus įmonių užsakymus vykdyti tyrimai: pvz., MB „Šušvės midus“ 

užsakymu buvo atlikta nealkoholinių fermentuotų gėrimų, kurių sudėtyje yra bioaktyvių medžiagų, 
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gamybos techninių galimybių studija; UAB „Rukola“ užsakymu plėtotas tyrimas apie skirtingų rūšių 

aliejaus panaudojimą patiekalų gamyboje; vykdytas tęstinis tyrimas apie lydytų sūrių traškučių 

gamybos naująsias technologijas; parengti Antanavo dvaro sodybos apželdinimo projektai; 

parengtas Raudondvario dvaro kalėdinių papuošimų projektas, kt. 

 

Infrastruktūra 

2017 – 2018 metais buvo tęsiami nuo 2013 metų pradėti darbai, susiję su Kolegijos veiklos 

optimizavimu, studijų koncentravimu, atsisakant dalies infrastruktūros. 2017 m. įgyvendintos Kauno 

kolegijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pastato-baseino su kiemo statiniais (Kauno 

raj. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 2) perdavimo Kauno rajono savivaldybei procedūros. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, dėl fizinio nusidėvėjimo neišlikęs, nurašytas ir likviduotas pastatas-

gyvenamasis namas Geidukonių k. Varėnos raj. 

 

Išanalizuota ir įvertinta situacija dėl Kolegijos 

patikėjimo teise valdomo Kolegijos funkcijoms 

nereikalingo nekilnojamojo turto – pastato-mokyklos 

(Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai), pastato-bendrabučio 

(J. Basanavičiaus g. 9, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.), 

pastato-arkinio sandėlio (Kauno r. sav., Alšėnų sen., 

Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 167 B) ir pastato-sandėlio 

(Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus 

g. 165 A) perdavimo valstybės įmonei Turto bankui. 

2018 m. užbaigtos šio turto perdavimo valstybės 

įmonei Turto bankui procedūros, pasirašyti turto 

perdavimo aktai, nutrauktos sutartys su komunalinių paslaugų tiekėjais, o baldai ir įranga perkelti į 

Kauną. Taip pat iš Pramonės pr. pastatų komplekso bei Druskininkų filialo į Verslo fakultetą 

(Gedimino g. 41) buvo perkeltos Imitacinės bendrovės ir pradėtas kurti Verslo centras. Dalis Verslo 

fakulteto buvo iškelta iš Pramonės pr. 20 į Gedimino g. 41.  

 2017 m. birželio mėn. organizuotas Kauno kolegijos nenaudojamo materialiojo turto 

pardavimo viešas aukcionas. Aukcione parduota įranga metalo tempimo bandymams, universalios, 

tekinimo, frezavimo staklės, bei transporto priemonės (traktorius T-25, 1990 m.; automobilis Golf, 

1997 m. ).  

Nereikalingos infrastruktūros atsisakymas, leido pasiekti ekonominį efektą, nebloginant 

studijų kokybės. 
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EKOLOGINĖ ATSAKOMYBĖ 

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. 

Aplinkosaugos idėjos skatinamos mokslo taikomojoje veikloje. Kolegijos dėstytojai parengė 

mokymo ir metodines priemonę agrarinės aplinkosaugos tema. Vykdomi tyrimai ir rengiamos 

mokslinės publikacijos. Pavyzdžiui, 2018 m. Aplinkos inžinerijos katedros dėstytoja I. Živatkauskienė 

kartu su Plovdivo žemės ūkio universiteto mokslininke dr. E. Valcheva atliko bendrą tyrimą apie 

vandens išteklių valdymą ir apsaugą. Parengtos publikacijos ar pranešimai konferencijoms: 

Hibridinės saulės-vėjo sistemos elektros energijai gaminti urbanizuotoje aplinkoje tyrimas: Lietuvos 

atvejis (Gecevičius G., Katinas V.), Tręšimo sistemų liekamasis poveikis dirvožemio savybėms, 

Dirvožemio danga ir gruntiniai vandenys: raida, procesai ir pasekmės (Mikučionienė R.), 

Biotechnologijų taikymas drenažo vandens kokybės gerinimui (Živatkauskienė I., Povilaitis A.). 

Vykdant kolegijos ūkinę veiklą siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi idėjos palaikymo. 

Perteklinės infrastruktūros atsisakymas 2017 – 2018 m. leido pasiekti ekonominį efektą, sumažinant 

išlaidas komunalinėms paslaugoms (tame tarpe ir nebūtinos energijos sunaudojimui). Tęsiama 

energetinio ūkio pertvarka ir pastatų renovacija taip pat prisidėjo prie didesnio energijos taupymo. 2017 

m. pradėtas įgyvendinti ir 2018 m. tęsiamas ES fondų investicijomis finansuojamas projektas Kauno 

kolegijos akademinio miestelio infrastruktūros atnaujinimas ir išteklių koncentracija apima ir Pramonės 

pr. 20 pastato komunalinio ūkio sistemų renovacijos darbus. Taip pat 2018 m. tęsiama pastato Pramonės 

pr. 22 renovacija. Palyginus su 2017 m., dėl vėliau pradėto šildymo sezono ir Pramonės pr. pastatų 

apšiltinimo 2018 m. sumažėjo šilumos suvartojimas, o išlaidos šildymui sumažėjo 19 proc. Bendra 

šilumos ekonomija Pramonės pr. 20 ir Pramonės pr. 22 pastatuose – 193 MWh.   

 

  
Šilumos suvartojimas kolegijoje tūkst. MWh  Elektros suvartojimas tūkst. kWh  

 

 

Dėl racionalaus energetinių resursų panaudojimo daugumoje objektų bei reorganizacinių 

priemonių kolegijos mastu, sumažėjo vandens sąnaudos, elektros energijos sunaudojimas. 2018 m. 

elektros energijos suvartojimas sumažėjo 174 tūkst. kWh, vandens suvartojimas sumažėjo 6800 kub. 

m, vandens ir nuotekų 1 kub. m., dujų suvartojimas sumažėjo 6,8 tūkst. kub. m. 
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Dujų suvartojimas kolegijoje  tūkst. m3  Vandens suvartojimas kolegijoje tūkst. m3. 

 

Siekiant dar labiau sumažinti energetinių resursų sąnaudas Kolegijos pastatuose, ateityje 

planuojama šiltinti pastatų lauko sienas ir kitas išorės konstrukcijas, renovuoti Kolegijos 

bendrabučius, tęsti elektros apšvietimo atnaujinimą, montuojant mažos galios LED šviestuvus arba 

vietoj esamų eksploatuoti LED lempas, renovuoti neekonomiškus šilumos punktus. 

Kolegija vykdo žaliuosius pirkimus. Atlikdama prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, 

Kolegija tiek 2017 m. , tiek 2018 m.  įvykdė reikalavimą taikyti aplinkosaugos kriterijus ne mažiau 

kaip 45 proc. visų viešųjų pirkimų vertės, kuriems yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai ir pasiekė 

75 proc. 2017 m. bei 63 proc. vertę 2018 m. Aplinkosauginiai reikalavimai taikyti atliekant per 20 

kanceliarinių, popieriaus ir kompiuterinių įrenginių pirkimų per CPO. 2018 metais atlikti 5 pirkimai 

iš vienos socialinį statusą turinčios įmonės. 

 

Atsakingo atliekų tvarkymo 

pradžia galima laikyti 2013 metus, 

kuomet buvo įsijungta į UAB „Atliekų 

tvarkymo centro“ inicijuotą 

aplinkosaugos projektą „Mes rūšiuojam“. 

Kolegijoje ir toliau skatinimas išteklių 

tausojimas, rūšiavimas. Kultūros ir 

laisvalaikio vadybos studentai kasmet 

vykdo mokomąjį projektą, susijusį su šių 

dienų ekologijos problemomis. 

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti 

teigiamą vaikų požiūrį į rūšiavimą ir diegti 

rūšiavimo įpročius. Vaikai buvo skatinami rūšiuoti atliekas, raginami įkvėpti tėvus, draugus ir kitus 

artimuosius aktyviai prisidėti prie rūšiuojančiųjų. 2017 m. šis projektas vyko Jonavoje vaikų 

stovykloje,  2018 m.  – Kauno „Veršvų” gimnazijoje. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

reikalavimams vykdyti atliekų susidarymo apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacinėje sistemoje (toliau - GPAIS), surinkti ir pateikti duomenys apie 2018 m. susidariusias 

atliekas Kauno kolegijoje, jų išvežimą. Suformuota metinė ataskaita pateikta Aplinkos ministerijai. 
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NUMATOMA VEIKLA IR SIEKIAI 2019 M. 

Kauno kolegija yra išgryninusi veiklos sritis, kuriose plėtojamos darnaus vystymosi idėjos. 

Todėl ir toliau numatoma: 

• Skatinti darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą akademinėje ir mokslo taikomojoje 

veikloje. 

• Rūpintis savo darbuotojais ir studentais, atliepti jų poreikius. 

• Rengti jau tradiciniais tapusius renginius, skirtus studentų savanorystei ir socialinės 

iniciatyvoms skatinti. 

• Įgyvendinti socialines akcijas, nukreiptas į labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes. 

• Organizuoti Savanorystės dieną‘2019, skirtą skatinti savanoriškas veiklas bei atskleisti 

savanorystės naudą jaunam žmogui. 

• Rengti kraujo donorystės akcijas. 

• Vykdyti bendrabučio renovaciją, siekiant gerinti studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygas 

bei taupyti energetinius resursus. 

 


