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Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) nuo 2012 m. yra Jungtinių 

Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė. 

Kolegija įgyvendina pagrindinį šio susivienijimo tikslą – laikosi tarptautiniu mastu 

pripažintų socialinės atsakomybės principų, rodo etiškos ir atsakingos veiklos, 

paremtos aplinkos apsaugos, palankių santykių su darbuotojais ir visuomene, 

antikorupcijos principais, pavyzdį.  

Šioje ataskaitoje pateikiama dešimties 2022 m. mėnesių Šiaulių 

valstybinės kolegijos veiklos apžvalga, organizacijos pozicija įgyvendinant 

žmonių teises, socialinių dalininkų lūkesčius, laikantis korupcijos prevencijos, 

akademinės etikos ir skiriant reikšmingą dėmesį aplinkos apsaugai .  

Tai yra kasmetinė Šiaulių valstybinės kolegijos socialinės atsakomybės 

ataskaita, ji viešinama  organizacijos interneto tinklalapyje http://www.svako.lt, 

taip pat šį dokumentą galima rasti „Pasaulinio susitarimo“ tinklalapyje.  

Šia ataskaita atskleidžiamas Kolegijos įsipareigojimas nuoseklia ir 

kryptinga veikla laikytis „Pasauliniame susitarime“ užfiksuotų atsakingos veiklos 

principų: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitoms organizacijoms, 

dalyvauti sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie 

visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. 

  

http://www.svako.lt/
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APIE ORGANIZACIJĄ 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – ŠVK, Kolegija) veikia pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Statutą kaip viešoji įstaiga, yra 

akredituota aukštoji mokykla (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. ISAK-666 „Dėl leidimo teikti profesinio 

bakalauro laipsnį“). 2010 m. biudžetinė įstaiga Šiaulių kolegija pertvarkyta į 

viešąją įstaigą – Šiaulių valstybinę kolegiją (ŠVK). 

▪ ŠVK sudaro sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą 

profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją, plėtoja regionui reikalingus 

taikomuosius tyrimus. ŠVK įsteigta 2002 m., reorganizavus aukštesniąsias 

technikos ir medicinos mokyklas, ir per 20 veiklos metų įtvirtino studijų ir 

taikomosios veiklos centro, regioninės aukštosios mokyklos poziciją. Kolegija yra 

vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, teikianti aukštąjį koleginį 

išsilavinimą.  

▪ ŠVK veiklos išskirtinumą pabrėžia Šiaulių regiono potencialo 

sutelkimas (pagal stojančiųjų aprėptį, ryšius su darbdaviais), suteikiantis 

galimybę geriau pažinti ir suprasti regiono raidos ypatumus, visuomenės 

lūkesčius bei asmenų tobulėjimo poreikius, lanksčiai prisitaikyti prie kintančios 

darbo rinkos.  

▪ Per veiklos laikotarpį ŠVK parengė beveik 12 tūkstančių absolventų. 

2022–2023 studijų metais ŠVK vykdo 22 studijų programas (5 studijų krypčių 

grupių, 19 krypčių), aukštojoje mokykloje studijuoja arti 1600 studentų, iš kurių 38 

ukrainiečiai, 8 – kitų užsienio šalių studentai. ŠVK dirba 167 darbuotojai, iš kurių 

100 dėstytojų (27 turi mokslo daktaro laipsnį, 5 studijuoja doktorantūroje).  

▪ Studijas vykdo du ŠVK akademiniai padaliniai: Sveikatos priežiūros 

fakultetas (dekanė G. Gerikaitė); Verslo ir technologijų fakultetas (dekanė 

dr. I. Vaičiulytė). Kiti veiklą administruojantys ir pagalbą studijoms teikiantys 

struktūriniai padaliniai yra Studijų ir mokslo koordinavimo tarnyba (vadovė 

dr. R. Pocevičienė); Veiklos planavimo ir valdymo tarnyba (vadovė 

K. Gideikienė). ŠVK veiklą vykdo Šiaulių mieste esančiuose keturiuose 

pastatuose, studentų apgyvendinimui skirti du bendrabučiai. Kolegialūs 



2022 M. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 

 

4 
 

valdymo organai yra Kolegijos taryba (pirmininkas – F. A. Valys) ir Akademinė 

taryba (pirmininkė – dr. L. Garšvė). Nuo 2021-08-02 direktoriaus pareigas eina 

dr. L. Tamutienė, direktoriaus pavaduotojas yra dr. N. Jurgaitis.  

▪ ŠVK veiklos 20-metis žymi naują veiklos tarpsnį. Atnaujinamas studijų 

programų paketas, stiprinama mokslo ir studijų integracija, plėtojamos 

strateginės partnerystės ne tik regioniniu ir nacionaliniu, bet ir tarptautiniu 

lygmenimis.  

▪ Pasibaigus kadencijai, Akademinės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. 

nutarimu Nr. ATN-29 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos sudėties skelbimo“ 

patvirtinta naujos sudėties ŠVK taryba. Studentams atstovaus Studentų 

atstovybės prezidentė Skaistė Kairytė. Akademinė bendruomenė išrinko šiuos 

narius: lektorę Aristidą Čepienę, lektorę Eriką Jonuškienę, docentą dr. Artūrą 

Sabaliauską ir lektorę Aistę Padgureckienę. Nepriklausantys Šiaulių valstybinės 

kolegijos personalui ir studentams nariai yra Rolandas Gabrielaitis, UAB 

„Bodesa“ prezidentas, Jurgita Navikienė, UAB „Solidus vox“ direktorė, Sigita 

Klimavičienė, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės vyriausioji slaugos 

administratorė. Studentų atstovybės išrinktas narys yra Raimundas Vaišvilas, UAB 

„Jupojos technika“ direktorius. Naujosios tarybos kadencija prasideda 2022 m. 

spalio 29 d. ir tęsis iki 2027 m. spalio 28 d. Kolegijos taryba yra kolegialus Šiaulių 

valstybinės kolegijos valdymo organas, sprendžiantis su aukštosios mokyklos 

strategija susijusius klausimus. 

Siekiant gerinti ŠVK veiklą, puoselėti kokybės ir bendradarbiavimo kultūrą, 

atlikta 2017–2021 m. veiklos savianalizė. Diskusijų su ŠVK bendruomene ir 

socialiniais partneriais metu, apibendrinus ŠVK pažangą, išskirti tobulintini veiklos 

aspektai, numatytos priemonės veiklai gerinti. 2022 m. gegužę tarptautiniai 

ekspertai įvertino ŠVK veiklą ir pateikė vertingų rekomendacijų. 2022 m. rugsėjo 

7 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. SVŠ-35 Šiaulių 

valstybinė kolegija akredituota 7 metams. 
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VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 

Kolegijos vizija 

▪ Esame socialiai atsakinga ir pažangi aukštojo mokslo institucija, 

pripažinta už novatorišką požiūrį į mokslu grįstas studijas ir poveikį sumanaus 

regiono augimui. 

Kolegijos misija: 

▪ Aukštojo mokslo erdvėje kuriame asmenybę auginančias patirtis, 

vykdydami daugiakryptes į praktinę veiklą ir ateities kompetencijas orientuotas 

studijas, prieinamas esamiems ir būsimiems profesinės veiklos lyderiams. Mūsų 

bendruomenė – studentai, dėstytojai, darbuotojai, absolventai, partneriai – 

prisideda prie žinių kūrimo ir perdavimo, įgalindami mokymosi visą gyvenimą ir 

inovacijų kūrimo perspektyvas. 

Kolegijos vertybės 

 

 

 

▪ Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra) yra pagrindinis mūsų 

variklis, leidžiantis tobulinti veiklą, pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius. Veikdami 

kartu su bendruomene ir partneriais, dalijamės patirtimi ir idėjomis, puoselėjame 

tarpusavio pagarbą, auginame kritiškai mąstančias ir kūrybingas asmenybes. 

Bendradarbiavimo kultūra stiprina mūsų potencialą augti, kurti ir tobulėti. 

▪ Veržlumas mums padeda sužadinti bendruomenės motyvaciją, 

sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį. Suvokdami būtinybę veikti kintančiomis ir 
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neapibrėžtomis sąlygomis, drąsiai priimame iššūkius kaip galimybę inicijuoti ir 

įgyvendinti tvarius pokyčius, prisiimti lyderystę savo veiklos srityse.  

▪ Atsakomybę suprantame kaip teisę ir pareigą suprasti, kaip mūsų 

sprendimai ir veiksmai gali paveikti kolegas, draugus, partnerius ir visą 

visuomenę. Nuolat mokydamiesi ir stengdamiesi kliūtis paversti sėkme, 

kiekvienas prisiimame atsakomybę už save, kitus ir bendruomenę. 

▪  Kolegijos misija, vizija ir vertybės 2022 m. kovo 4 d. Kolegijos tarybos 

nutarimu Nr. KTN-7 patvirtintos kartu su Šiaulių valstybinės kolegijos 2022–2024 m. 

strateginiu veiklos planu. 
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SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS  

PRINCIPAI IR PRIORITETAI 

 
ŽMOGAUS TEISĖS 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija šiemet į stojančiuosius kreipiasi 

šūkiu Asmenybę auginančios patirtys. 

▪ Esame socialiai atsakinga ir pažangi aukštojo mokslo institucija, 

pripažinta už novatorišką požiūrį į mokslu grįstas studijas ir poveikį sumanaus 

regiono augimui. Aukštosios mokyklos bendruomenė įsitikinusi, kad čia 

kiekvienam asmeniui turi būti sukurta tobulėjimui ir asmeniniam augimui palanki 

erdvė. Tai tinka kalbant ir apie studentus, ir apie visus kolegijoje dirbančius 

žmones… Augimas būtinas kiekvienam, siekiančiam visaverčio gyvenimo, 

trokštančiam planuoti, kurti ateitį, siekti užsibrėžtų tikslų, svajonių. Be abejonės, 

svarbią vietą žmogaus augimo procese užima ir mokslas, kuris gali suteikti 

galimybių būti konkurencingesniam darbo rinkoje, labiau pasitikėti savimi. 

Patirtys – tai, ką kasdien kuriame kasdienybėje, būdami tarp žmonių. 

Įvairiapuses patirtis siūlome ir mes, kviesdami rinktis aukštąjį mokslą Šiauliuose! 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija, reaguodama į karinius veiksmus prieš 

nepriklausomą Ukrainos valstybę, kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis 

mokyklomis solidarizavosi su Ukraina ir išreiškė palaikymą jos žmonėms. Lietuvos 

universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija 

griežtai smerkia Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą 

Ukrainos valstybę. Lietuvos aukštosios mokyklos solidarizuojasi su Ukrainos 

aukštosiomis mokyklomis, jų darbuotojais, dėstytojais, studentais ir visa 

ukrainiečių tauta. Kolegija pasirengusi šią sunkią valandą panaudoti visus 

turimus resursus, kad padėtume Ukrainos aukštosioms mokykloms. Mes 

padedame ukrainiečiams, kurie ieško prieglobsčio Lietuvoje – suteikiame 

galimybę tęsti studijas ar mokslinius tyrimus, trumpesniam ar ilgesniam laikui 

įsikurti Lietuvoje. Šie įvykiai dar kartą parodo, kaip svarbu kurti išsilavinusią, 

demokratišką, kritiškai mąstančią visuomenę. Mūsų bendra atsakomybė – kartu 

ugdyti savo valstybę mylinčią ir ginti pasiruošusią jaunąją kartą. 
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▪ Šiaulių valstybinė kolegija, suteikdama galimybes besimokančiajam 

įgyvendinti lūkesčius, kelia sau aukštus reikalavimus: dalyvauja vertinimuose ir 

reitingavimo sistemose. Žurnalas „Reitingai“ pristatė 2022 metų skirtingų švietimo 

ir aukštojo mokslo institucijų reitingus bei vertinimus. Reitingas pristatomas jau 

aštuntą kartą. Kolegijos buvo vertintos pagal keturis stambius parametrus 

(studentai, alumnai, personalas ir tarptautinė erdvė). Kaip sako Šiaulių 

valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė, buvimas tarp 5 stipriausių 

valstybinių kolegijų iš tiesų yra puikus įvertinimas mūsų aukštajai mokyklai: 

„Paskelbti reitingai patvirtina, kad dirbame nuosekliai, stabiliai ir išlaikome 

aukštas pozicijas. Tai puiki žinia visai aukštosios mokyklos bendruomenei, aiškus 

įrodymas, kad turime kuo didžiuotis“. 

▪ Pavasarį įvyko išorinis Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos vertinimas. 

Susipažinę su mūsų aukštajai mokyklai skirtomis autoritetingų Lietuvos ir užsienio 

ekspertų įžvalgomis, galime pasidžiaugti kartu nuveikę didelį ir prasmingą 

darbą. Ekspertai bendravo su Šiaulių valstybinės kolegijos vadovais, savianalizės 

rengimo grupe, ŠVK Tarybos, Akademinės tarybos nariais, padalinių vadovais, 

studentais, dėstytojais, tyrėjais, administracinių padalinių ir skyrių atstovais. 

Ekspertų grupė apžiūrėjo aukštosios mokyklos materialinę bazę, taip pat 

kalbėjosi su absolventais, socialiniais partneriais.  

▪ Tikime, kad, veikdami kartu ir būdami atviri galimybėms, sėkmingai 

kursime savo aukštosios mokyklos perspektyvas ir naujas patirtis. Kartu siekdami 

vieno tikslo, mes ne tik vykdome konkrečius uždavinius, bet ir nuolat stipriname 

bendrystę, kuri yra pačių ambicingiausių sumanymų įgyvendinimo pagrindas, 

todėl, dėkodami už skirtą laiką, energiją ir pastangas, linkime mums visiems ir 

toliau išlaikyti glaudžius tarpusavio ryšius, leidžiančius bet kurį iššūkį paversti dar 

viena galimybe tobulėti. 

▪ Kolegija siūlo ne tik studijas, bet ir įvairų tęstinį mokymąsi – kursus, 

mokymus, seminarus, stažuotes. Žinių ir technologijų perdavimo centras pateikė 

pagal rinkos poreikius atnaujintą neformaliųjų mokymo programų paketą. 

Kasmet tokiuose mokymuose dalyvauja apie 1000 klausytojų. 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi, kad alumnai, baigę vienas 

studijas mūsų aukštojoje mokykloje, neretai pasirenka tęsti mokslus čia dar 

http://www.svako.lt/ziniu-ir-technologiju-perdavimo-centras
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kartą. Sėkmingi pavyzdžiai turėjo įtakos priimant svarbų sprendimą, kuris 

palengvins finansinę naštą norintiems mokytis aukštojoje mokykloje nebe pirmą 

kartą. „Kai žmonės, baigę pas mus studijas, grįžta – tai mums pats geriausias 

kokybės įrodymas ir nuoširdžiausias įvertinimas. Suprasdami šio lojalumo svarbą, 

nutarėme Šiaulių valstybinės kolegijos alumnams, studijuojantiems Kolegijoje 

antrą studijų programą, per pusę mažinti studijų kainą. Tai galioja jau 2022 metų 

priėmime“, – sako Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė. 

▪ Savo lūkesčius 2022 m. įgyvendino, t. y. studijas baigė, 337 studentai. 

Verslo ir technologijų fakultetą baigė 210 studentų, 9 iš jų gavo diplomus su 

pagyrimu. Studijas Sveikatos priežiūros fakultete baigė 127 studentai. Iš jų 46 

studijavo Bendrosios praktikos slaugą, jiems diplomai įteikti sausio mėnesį. 

Studijas su pagyrimu šiame fakultete taip pat baigė 9 studentai. Nuolatinėse 

studijose mokėsi 195, ištęstinėse – 142 studentai.  

▪ Birželio 21 d. tarptautinis U-Multirank konsorciumas paskelbė 2022 m. 

aukštųjų mokyklų reitingą. Šiaulių valstybinė kolegija reitinguojama nuo 2014 

m. U-Multirank vertinami daugiau nei 30 rodiklių studijų, mokslinės veiklos, žinių 

perdavimo, tarptautiškumo ir poveikio regionui srityse. Veiklos įverčiai 

ranguojami skalėje nuo A (labai gerai) iki E (silpnai) ir nėra sumuojami. Reitingo 

vartotojai, atsižvelgdami į individualius poreikius, gali patys įvertinti aukštosios 

mokyklos privalumus ir tobulintinas sritis. 2022 m. kolegija surinko keturis 

aukščiausius įverčius (A – labai gerai). Geriausiai įvertinta Šiaulių valstybinės 

kolegijos studijų veikla – investicijos į studijų skaitmeninimą ir studijų baigimas 

laiku. Tradiciškai puikiai vertinamas kolegijos poveikis regionui (pajamos iš 

regioninių šaltinių), studijų tarptautiškumas (studijų programų pasiūla 

užsieniečiams). B (gerai) įverčiai suteikti studentų nubyrėjimui, studentų 

mobilumo rodikliams ir absolventų įsidarbinamumui regione. Mokslo srities 

reitingui teko 13 tarptautinių cituojamų publikacijų su nurodyta prieskyra 

kolegijai. 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija 2022 m. prisijungė prie Lietuvos mokslo 

periodikos asociacijos. Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška 

nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su 

periodinių mokslo leidinių leidyba. Asociacija, veikianti visoje Lietuvos 
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Respublikos teritorijoje, sudaryta jos narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei 

įgyvendinti, veiklai koordinuoti, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos 

ginti. Asociacijos bendruomenę papildžiusi Šiaulių valstybinė kolegija yra dviejų 

recenzuojamų mokslo periodinių leidinių leidėja. 

▪ 2022 m. Šiaulių valstybinė kolegija įsitraukė į Šiaulių jaunimo 

organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ veiklas. Planuojami įvairūs projektai, 

renginiai Šiaulių valstybinei kolegijai ir jos Studentų atstovybei 

bendradarbiaujant su kitomis Šiaulių jaunimo organizacijomis. 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija surengė lietuvių kalbos ir kultūros kursus 

Ukrainos piliečiams – mokslo ir studijų institucijų studentams, dėstytojams, mokslo 

darbuotojams, visų sričių švietimo sistemos darbuotojams, kurie po 2022 m. 

vasario 24 d. pasitraukė į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų 

Ukrainoje. Du kartus per savaitę vyko kalbos kursai, kultūros pažinimui vyko 

ekskursijos, edukacijos, susitikimai su vietos bendruomenėmis 

https://svako.lt/lt/naujienos/projekto-veiklos-ukrainieciu-svietimui. 

▪ Kolegija nuolat informuoja ir primena studentams apie galimybę 

pasinaudoti valstybės teikiama parama: gauti valstybės remiamų paskolų, 

socialines stipendijas, tikslines išmokas neįgaliesiems ir kt. Kasmet šiomis 

galimybėmis pasinaudoja iki 10 proc. studijuojančių.  

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos partneriai – verslo atstovai – šiemet kaip 

niekad aktyviai prisideda prie finansinio esamų ir būsimų studentų skatinimo. 

Bendras ŠVK studijų fondas jau dabar siekia beveik 10 tūkst. eurų. Jis bus nuolat 

pildomas. Kaip sako Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė, 

verslo parama yra labai svarbi ir naudinga studentams: „Mes, kaip aukštoji 

mokykla, atliepiame darbo rinkos, verslo poreikius, o verslas savo ruožtu 

stengiasi investuoti į studentus jiems dar besimokant. Finansinis aspektas 

studijuojančiam žmogui reiškia tikrai daug. Bendradarbiavimas vardan 

studentų nelieka nepastebėtas – esame laimingi, kad verslininkai pastebi mūsų 

gabiausius studentus, juos vertina ir siekia išlaikyti Šiauliuose kaip savo srities 

specialistus. Tokia draugystė su verslo partneriais yra visoms šalims naudinga, ją 

labai vertiname. Tikime, kad tik veikdamos sinergiškai švietimo įstaigos, valdžios 

ir verslo bendruomenės gali pasiekti reikšmingų regionui pokyčių.“ 
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▪ Pavyzdžiui, UAB „Kalvis“ skiria 500 eurų paramą Gamybos 

inžinerijos studijų programos studentams už parengtą projektą, parengtą ir 

pristatytą praktikos ataskaitą ar laboratorinį darbą. Numatyta, kad darbų 

temos bus derinamos ir susietos su UAB „Kalvis“ vykdoma gamybine veikla. 

Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas – siekis didinti inžinerijos mokslų programų 

patrauklumą regione. 

▪ Visoje Lietuvoje trūkstant informacinių technologijų (IT) specialistų, 

šalies regionuose dirbančios bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos ir savivaldybės 

konkuruoja dėl technologinių specialybių studentų. Viena naujausių iniciatyvų, 

kuria siekiama pritraukti daugiau IT ir inžinerijos srities studentų į Šiaulių aukštąsias 

mokyklas, yra telekomunikacijų bendrovės „Telia“ įsteigtos stipendijos. 

Skaičiuojama, kad per trejus metus Šiaulių ir aplinkiniuose regionuose trūks 

daugiau nei 4 tūkst. IT ir inžinerijos srities specialistų. Kylant nerimui dėl ateities 

darbo rinkos potencialo, jau ne vienerius metu su Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademija (VUŠA) ir Šiaulių valstybine kolegija bendradarbiaujanti „Telia“ 

šiemet skiria 5 tūkst. eurų sumą IT ir inžinerinių specialybių studentų stipendijoms. 

Bendrovės įsteigtas vienkartines stipendijas šiais metais gaus mažiausiai 25 

studentai. 

▪ Metų pabaigoje planuojamas padėkos mecenatams, verslui 

renginys. 

▪ 2022 m. Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė ir 

UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ (ALEZ) direktorė Lina Mockutė pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį, numatančią plėtoti partnerystę tarp Kolegijos 

fakultetų, katedrų ir ALEZ bei joje veikiančių įmonių. Kolegija ir ALEZ siekia kartu 

vystyti edukacines veiklas, vykdyti taikomuosius tyrimus, sudaryti sąlygas 

studentams įgyti praktinių įgūdžių, dėstytojams ir darbuotojams – tobulinti 

kompetencijas. 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija ieško naujų galimybių plėtoti savo 

tarptautines veiklas. Šiaulių valstybinės kolegijos atstovės dalyvavo pirmajame 

naujo tarptautinio projekto susitikime. Šį pavasarį  Viterbo prekybos rūmuose 

(Italijoje) įvyko pirmasis tarptautinis projekto „DIM-4-HE – Universalaus darbo 

aplinka pagrįsto virtualios praktikos modelio ir jo palaikymo sistemos sukūrimas“ 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/gamybos-inzinerija
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/gamybos-inzinerija
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai
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(angl. DIM-4-HE – Development of Digital Internship Model and its Support 

System for Higher Education) susitikimas. Vizito metu buvo numatyta parengti 

tyrimą ir apklausą, kuri suteiktų galimybę nustatyti struktūrinius elementus, 

padėsiančius sukurti ir plėtoti universalų virtualios praktikos modelį. Studentams, 

darbo rinkos atstovams ir akademiniam personalui skirtos apklausos rezultatai 

bus apibendrinti ataskaitoje. Aukštojo mokslo institucijoms, įmonėms ir 

organizacijoms, priimančioms praktikantus, bus pasiūlyta esminių elementų, 

padėsiančių sėkmingai įgyvendinti virtualias praktikas. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė, direktorės 

pavaduotojas dr. Nedas Jurgaitis ir Statybos studijų programos pirmakursė 

Viktorija Valaitytė birželio 20–22 d. atstovavo kolegijai Europos universitetų 

aljanso NEOLAIA susitikime Örebro universitete (Švedija). Devynių aukštųjų 

mokyklų vadovai, administracijų darbuotojai, dėstytojai ir studentai aptarė 

strateginius aljanso ateities klausimus, galimus veiksmus gavus Europos Komisijos 

finansavimą arba be jo. Vienbalsiai nutarta per ateinančius metus aktyvinti 

aljanso Focus akademijos veiklą ir mainus tarp tinklo partnerių, teikti paraiškas 

naujiems „Erasmus+“ strateginių partnerysčių ir mišriųjų intensyvių programų 

(BIP) projektams, kurti mokslininkų grupes, parengti bent vieną Horizont 

Europe mokslo projekto paraišką. Svarstytos galimybės bandomojo projekto 

metu siekti vieno teisinio statuso, leidžiančio aljansui veikti kaip vienai 

organizacijai – vienam Europos universitetui. Rektorių susitikime aptarti visų 

aukštųjų mokyklų vaidmenys, įsipareigojimai aljansui ir lūkesčiai ateityje. 

▪ Šiais metais organizuota šeštoji Tarptautinė savaitė. Sulaukta svečių 

iš Ispanijos, Turkijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos Respublikos, Vengrijos, Albanijos, 

Kosovo ir net Dominikos Respublikos! 

▪ 2022 m. Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos vadovė dr. Rasa 

Pocevičienė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Raminta Kudrickaitė pagal 

mainų programą „Erasmus+“ lankėsi Makedonijos universitete Salonikuose 

(Graikija) vykusioje tarptautinėje savaitėje. Esminis ir išskirtinis šio mobilumo vizito 

bruožas buvo tai, kad integrali minėtos mobilumo savaitės dalis buvo 

dalyvavimas ERACON 2022. Tai jau 18-tą kartą vykstantis kasmetinis EAEC 

(Europos „Erasmus“ koordinatorių asociacija) rengiamas ir kuruojamas renginys, 

https://neolaiacampus.eu/
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kurio metu galima ne tik susirasti naujų partnerių, pasidalinti patirtimi 

organizuojant programos „Erasmus+“ veiklas, kartu paieškoti galimybių 

problemoms ir iššūkiams spręsti, bet ir gauti naujausios informacijos iš „Erasmus+“ 

politikos formuotojų, susipažinti su svarbiausiomis šios mobilumo programos 

raidos ir plėtros kryptimis. Šių metų renginyje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių 

iš įvairių šalių. 

▪ 2022 m. pavasario semestre Kolegijoje įgyvendinta nemažai 

mobilumo projektų: 5 studentai išvyko studijuoti (į Portugalijos ir Italijos 

universitetus); 18 studentų – atlikti praktikos (į Vokietiją, Norvegiją, Portugaliją); 

įvyko 40 dėstytojų ir administracijos atstovų vizitų (į Latviją, Albaniją, Portugaliją, 

Ispaniją, Švediją, Prancūziją). Studijuoti atvyko 22 studentai (Ispanija, Turkija), 7 

dėstytojai ir 40 administracijos atstovų (iš Latvijos, Lenkijos, Ispanijos, Ukrainos ir 

kt.). 

▪ Pradėtos vykdyti mišriosios intensyvios programos (BIP) – tai yra 

trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir 

mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu. Aukštojo mokslo ir 

studijų institucijų grupės gali organizuoti trumpas mišriąsias intensyvias studentų 

ir darbuotojų mokymosi ir mokymo programas. Per šias mišriąsias intensyvias 

programas trumpas studentų ar darbuotojų, kaip besimokančių asmenų, 

grupių, fizinio mobilumo laikotarpis užsienyje turi būti derinamas su privalomu 

virtualiosios veiklos komponentu. Taip sudaromos palankios sąlygos 

bendradarbiavimu pagrįstiems e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. 

Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems 

asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į 

mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į 

bendruosius mokymosi rezultatus. Pagal BIP 2022 m. iki lapkričio mėn. išvyko 

dėstyti 1 dėstytojas, studijuoti – 5 studentai. 

▪ Pavyzdžiui, studentas iš Turkijos, studijuoja Bendrosios praktikos 

slaugą Šiaulių valstybinėje  kolegijoje. Svečias iš Turkijos studijavo Kolegijoje net 

2 semestrus. „Esu sužavėtas čia vykdomomis studijomis, tuo, kad atsižvelgiama 

į studentų idėjas. Jokio spaudimo, linksmi ir padedantys dėstytojai.“ 
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▪ Naujų kontaktų užmezgimui reikšmingas mobilumo vizitas į 

Portugaliją: Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja Skaistė Buivytė ir 

Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė Eslanda Mockevičienė dalyvavo 

Portalegrės Politechnikos Institute (IPP) (Portugalija) vykusioje tarptautinėje 

savaitėje; Verslo ir apskaitos katedros docentė dr. Rita Bužinskienė vyko 

dėstymo vizito į Porto apskaitos ir verslo mokyklą, kuri priklauso didžiausiam 

Portugalijos politechnikos institutui. Ten taip pat vyko tarptautinė mobilumo 

savaitė, kurioje dalyvavo 59 dėstytojai ir kiti mokslo darbuotojai iš 15 užsienio 

šalių: Suomijos, Pietų Afrikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Belgijos, Vokietijos, 

Lenkijos, Latvijos, Vengrijos ir kt. 

▪ Į Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio 

darbo katedrą buvo atvykusi dėstytoja Meliha Funda Afyonoglu iš Turkijos 

Selcuk universiteto. Dėstytoja Socialinio darbo studijų programos studentams 

skaitė paskaitas apie Sirijos moterų, gyvenančių Turkijoje, smurto patirtis ir 

problematiką. Studentai turėjo galimybę palyginti socialinio darbo praktiką ir 

iššūkius Turkijoje. 

▪ Ypač turiningas Verslo ir technologijų fakulteto Vadybos ir 

komunikacijos katedros docentės dr. Rasos Pocevičienės vizitas į Karaliaus 

Juano Karloso universitetą (Universidad Rey Juan Carlos). Šįkart paskaitų ir 

seminarų metu teko dirbti ne su būsimaisiais bakalaurais, o su magistrantais ir 

net doktorantais. Visa tai, savo ruožtu, sudarė galimybę pamatyti akademinį 

studentų augimą per tris aukštojo mokslo pakopas. Vizito metu su profesoriumi 

Rainer Rubira-García buvo aptartos galimybės atnaujinti komunikacijos krypties 

studijų dalykų (Integruotoji rinkodaros komunikacija, Taikomųjų tyrimų 

metodologija, Krizių komunikacija ir kt.) turinį, diskutuota ir apie 

pačios Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programos atnaujinimo 

galimybes siekiant, kad programa būtų labiau atpažįstama ir pripažįstama 

tarptautiniu mastu. Su profesore Leyre de Cepeda Aparicio buvo aptartos jos, 

kaip mentorės, ekspertės ir konsultantės, dalyvavimo Kolegijos projektinėje 

veikloje galimybės. 

▪ Rugsėjo mėn. laimėtas projektas „Laisvas žodis. Laisvas žmogus“ 

pristatytas viešai. Renginį vedusios Vadybos ir komunikacijos katedros docentė 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/organizacijos-komunikacija-ir-rinkodara
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dr. Jurgita Macienė ir lektorė Gintarė Kulbeckienė pabrėžė, kad projektu 

norima parodyti, jog menas gali būti visur – ne tik galerijose, bet ir aikštėse, 

skveruose. Taip jis priartinamas prie jaunų žmonių. Visi žmonės yra kūrybiški, tik 

reikia galimybių kūrybiškumui atsiskleisti. Tikimasi, kad į projekto veiklas įsitraukę 

studentai išmoks generuoti idėjas ir jas paversti realiais kūrybiniais produktais, 

sustiprins plakatų maketavimo, filmavimo, filmukų socialine tematika rengimo ir 

kūrimo įgūdžius, gebės viešinti ir pristatyti kūrybinį projektą tikslinei auditorijai – 

gimnazistams, turės įgūdžių diskutuoti apie pamatines vertybines nuostatas – 

laisvę, laisvą žmogų ir kūrybą. Visa tai padidins studentų įsidarbinamumo 

galimybes ir didesnį konkurencingumą darbo rinkoje. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė, 

docentė dr. Lina Garšvė ir Socialinio darbo katedros vedėja, lektorė dr. Neringa 

Povilaitienė lankėsi Čekijos Ostravos universitete. Vizito metu pristatytos katedrų 

projektinės veiklos, po kurių sutarta įsitraukti į bendrų projektinių veiklų, susijusių 

su gerontologijos, negalios studijomis, rengimą ir vykdymą. Susitikime su 

Ostravos universiteto tarptautinių ryšių prorektore diskutuota apie NEOLAiA 

konsorciumo darbus, numatomus tyrimus, vykstančias projektines veiklas 

partnerių universitetuose. Daug dėmesio skirta diskusijai apie įvairovės ir 

įtraukties sampratas aukštajame moksle ir jų praktinį įveiklinimą. 

▪ 2022 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje lankėsi svečiai iš Poltavos 

ekonomikos ir prekybos universiteto (Ukraina). Vizito metu svečiai susitiko su 

Kolegijos administracijos darbuotojais, susipažino su Informatikos mokslų ir 

Inžinerijos mokslų katedrų studijų laboratorijomis, apžiūrėjo Sveikatos priežiūros 

fakulteto mokymosi bazę. Svečiai iš Poltavos pristatė savo universitetą, jame 

vykdomas studijų programas, su Šiaulių valstybinės kolegijos atstovais aptarė 

aukštosiose mokyklose egzistuojančias problemas, kurios karo akivaizdoje 

įgauna naujus prioritetus. Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas studijų ir 

mokslo srityse. 

▪ Tradicinis Šiaulių verslo ir mokslo atstovų renginys – konferencija –

šiemet pavadinta „Šių laikų verslas istoriniuose iššūkiuose“. Čia dėmesio sulaukė 

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos mokslų 

katedros lektorius Marius Kernagis ir grupė studentų. Visi jie nominuoti už 
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inovatyvių sprendimų pasiūlymą inžinerinei pramonei. Elektros inžinerijos krypties 

dėstytojas taip pat kelia savo mokslinę kvalifikaciją doktorantūros studijose. Jo 

darbo tema – „Pramonės mašinų parametrų stebėsena“. Tyrimas atliekamas 

bendradarbiaujant su verslo įmone „Doloop“. Dėstytojas kartu su studentais 

kasmet įgyvendina mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo projektus 

pagal programą INOSTART. Tyrimų rezultatai publikuojami moksliniuose 

straipsniuose, pristatomi konferencijose, viešinami renginiuose. 

▪ Kolegijoje puoselėjamos bendruomenės tradicijos. Pasitinkant 

atostogas darbuotojams surengtas jaukus vasariškas renginys Kolegijos kieme, 

padėkota už sėkmingai užbaigtus mokslo metus. Ypatingų padėkų už išskirtinį 

indėlį į Kolegijos ir jos darbuotojų gerovę, bendro darbo sėkmę sulaukė po kelis 

Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijos fakultetų, taip pat Studijų ir mokslo 

koordinavimo tarnybos bei Veiklos planavimo ir valdymo tarnybos pasiūlytus 

bendruomenės narius. 

▪ Kolegijoje rengiamos socialinės akcijos: Sausio 13-osios rytą Šiaulių 

valstybinės kolegijos bendruomenės nariai buvo pakviesti pradėti drauge – 

renginyje „Prisiminkime“ kartu pagerbėme Laisvės gynėjų dienos įvykius; Kovo 

11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šiaulių valstybinė kolegija 

pakvietė bendruomenės narius dalyvauti Trispalvės žygyje „Lietuva mūsų 

širdyse“.  

▪ Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros  programos II kurso 

(OKR20) studentai ta pačia  proga surengė QR kodų parodą „Iš(si)koduok 

Laisvę!“, ragino leistis į dialogą su pačiu savimi – iš(si)koduoti laisvės svarbą, ribas 

ir būtinumą.  

▪ Šiaulių valstybinė kolegija tradiciškai organizuoja lietuvių kalbos 

dienų renginių ciklui skirtas veiklas. Įvykusiame protmūšyje „Lietuvių kalbos 

labirintuose“ 1 vietą pelnė „Lietuvių kalbos ekspertės“ (Informatikos mokslų 

katedros dėstytojų komanda), 2 vietą iškovojo Informacijos valdymo studijų 

programos komanda „Burtininkai“, 3 vietą užėmė Bendrosios praktikos 

slaugos studentų komanda „BPS21“. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 

Biomedicinos mokslų katedros komanda dalyvavo žygyje „Iš širdies į širdį“. 
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Žygeiviai 4 kilometrus įveikė širdies tako maršrutu. Žygis skirtas Širdies 

nepakankamumo minėjimo savaitei. Visuotinio širdies formos žygio idėja 

įgyvendinta penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Iniciatyvos tikslas – palaikyti sergančius 

širdies nepakankamumu ir skatinti fizinį aktyvumą. 

▪ Keliaujantys jaunimo metai – tai 9 renginių ciklas jaunimui, 

aplankantis visą Lietuvą. Susitikimas Šiauliuose buvo trečiasis. Jaunimą ir 

organizacijas prie Talkšos ežero subūrė Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija 

„Apskritasis stalas“. Taip buvo įgyvendinamas projektas „Šiauliai – jaunimo 

miestas“. Čia Šiaulių valstybinė kolegija pasakojo apie studijas, pristatė 

studentų sukonstruotas transporto priemones – elektriniais triračiais riedėjo ir 

dideli, ir maži. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos Įmonių ir įstaigų vadybos studijų 

programos ketvirto kurso studentai organizavo atvirą paskaitą „Gera sveikata – 

harmoningo gyvenimo pagrindas“. Paskaita sulaukė didelio susidomėjimo. 

▪ Kolegiją į renginį pakvietė VšĮ „Vilties erdvė“. Įgyvendinamas 

projektas, susijęs su paslaugų gavėjų socialinės atskirties mažinimu.  Didinamos 

aktyvaus sporto ir kūno kultūros galimybės visuomenėje – juo siekiama mažinti 

proto negalios asmenų socialinę atskirtį, skatinti jų integraciją į visuomenę 

suburiant tiek žmones su protine negalia, tiek įgaliuosius. Realizuodami 

užimtumo poreikį per sportinę veiklą, proto negalios asmenys atranda naujų 

galimybių kurti socialinius santykius, konstruoti aktyvų asmeninį ir socialinį 

tapatumą. 

▪ Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kviesdamas 

minėti Pasaulinę dieną be tabako, taip pat atkreipdamas dėmesį į tai, kad šie 

metai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje paskelbti ,,Jaunimo metais“, 

pakvietė prisijungti prie socialinės akcijos „Ženk nerūkęs“. 

▪ Pasauliui išgyvenant skaudžius įvykius Ukrainoje, kalbėti apie karo 

komunikaciją, jos svarbą ir poveikį visuomenės nuotaikoms yra būtina. Seimo 

narys, LR Seimo Pirmininkės pavaduotojas dr. Paulius Saudargas Šiaulių 

valstybinėje kolegijoje surinko gausią auditoriją, diskutavo šia tema ir skaitė 

paskaitą „Karo komunikacija“. 
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▪ Šiaulių valstybinės kolegijos studentai tradiciškai dalyvauja meistriškumo 

konkursuose: Socialinio darbuotojo meistriškumo konkurso „Komandinis 

darbas – sėkmės misterija“ idėja yra suburti Lietuvos kolegijų Socialinio 

darbo studijų programos studentus bendroms veikloms, kurių metu buvo 

tobulinamos bendrosios ir specialiosios kompetencijos, kūrybiškumas ir 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas.  

▪ Nuotoliniu būdu surengtas konkursas „Jaunasis statybos inžinierius 2022“. 

Konkursu siekiama skatinti studentų domėjimąsi statybininko profesine veikla, 

ugdyti studentų komandinio darbo įgūdžius, sudaryti sąlygas studentams 

pademonstruoti įgytas teorines žinias, kurias jie gebės pritaikyti praktiškai, skatinti 

studentų ir dėstytojų bendravimą, bendradarbiavimą tarp skirtingų mokymo 

įstaigų. 3-iąją vietą konkurse užėmė Šiaulių valstybinės kolegijos komanda 

„Skelta plyta“. Prizus įteikė Kolegijos socialiniai partneriai.  

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos studentai ugdomi ne tik profesinio 

tobulėjimo srityje, bet įtraukiami į kūrybines, pilietiškas iniciatyvas. 2022 m. 

Aktyvių piliečių fondo kvietimu dalyvauta kūrybinėse dirbtuvėse „Aktyvūs ir 

įtraukiantys pilietiškumo metodai“. Veiklose dalyvavo per 20 studentų, kuriems 

dėstė kviestiniai dėstytojai. 

▪ Penki ŠVK studentai dalyvavo PROFADIENIO renginiuose, kurių tikslas yra 

padėti jauniems žmonėms suprasti verslo įmonių darbo virtuvę. Renginio finale 

Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai aukščiausius balus surinko operacijų 

kategorijose. 

▪ Tarptautinių ryšių skyrius studentus rengia būti studentų užsieniečių 

mentoriais-savanoriais. Atrankas perėjo ir šiam darbui yra pasirengę 4 studentai. 

▪ 2022 m. rugsėjį į mūsų aukštąją mokyklą atvykusiems studijuoti mainų 

programos „Erasmus+“ studentams organizuota „Orientacinė savaitė“. 

Savaitės tikslas – supažindinti užsienio studentus su Šiauliais, padėti susitvarkyti su 

kultūriniu šoku ir pagelbėti integruojantis į kolegijos bendruomenę. 

▪ 2022 m. rudenį kolegijoje organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Matematika aukštajame moksle – iššūkis ir galimybė“. 

Konferenciją organizavo Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai kartu 

su  Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacija (LKMDA pirmininkė – 
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dr. Zita Baužienė). Mokslo renginyje buvo pristatyti 9 labai aktualūs šiam 

laikmečiui pranešimai, kuriuos skaitė VU prof. habil. dr. R. Norvaiša, svečiai iš 

Vengrijos dr. S. Szilágyi ir dr. A. Körei, Lietuvos matematikos mokytojų 

asociacijos prezidentas A. Apynis ir kt. Diskusijos metu suformuluoti kolegijų 

dėstytojų pasiūlymai ministerijai, į ką atsižvelgti mokant matematikos mokyklose. 

▪ Jau septintus metus iš eilės vykdoma užsienio investicijų plėtros 

agentūros „Investors‘ Spotlight“ iniciatyva siekiama tobulinti investuotojams 

aktualias studijų programas bei stiprinti verslo ir švietimo įstaigų 

bendradarbiavimą. Kasmetinės  iniciatyvos metu Lietuvos ir užsienio kapitalo 

įmonių atstovai vertina atskirų studijų programų turinį, mokymo metodus ir 

naudojamas priemones, teikia rekomendacijų jų kokybei gerinti. 2022 m. Šiaulių 

valstybinės kolegijos Informacinių sistemų technologijos studijų programa atitiko 

keliamus lūkesčius, pagal pateiktas rekomendacijas sukūrė perspektyvius 

tobulinimo planus, jai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.  

▪ 2022 m. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 

dekanė, Socialinio darbo katedros lektorė Ginta Gerikaitė baigė 2,5 metų 

supervizijos studijas Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo profesionalaus 

supervizoriaus licenciją. Įgyta kvalifikacija bus taikoma studijose. Studentai 

dalyvaudami supervizijoje turi galimybę susieti skirtingus vaidmenis: studento – 

socialinio darbuotojo – supervizuojamojo. Šių vaidmenų sujungimas suteikia 

studentams galimybę gauti reikšmingos mokymosi, eksperimentavimo ir 

reflektavimo patirties, o įgyta patirtis įgalina veikti profesiniame gyvenime. 

▪ Šiaulių valstybinėje kolegijoje puoselėjamas bendruomeniškumas, 

palaikomi asmeniniai darbuotojų pomėgiai. Vadovybės atstovė kokybei 

S. Adomavičienė Kolegijos erdvėse surengė jau ne pirmą tapybos darbų 

parodą. Autorė ypač džiaugiasi užsimezgusiu ryšiu su Kolegijos socialinės 

partnerės, Baltijos tarptautinės akademijos galerija BiArt. S. Adomavičienė 2022 

m. buvo pakviesta dalyvauti jau dviejose parodose Rygoje. 

▪ Tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtų 2022–2023 studijų 

metų Prezidentų vardinių stipendijų laureatų – Kolegijos studentas T. Jonaitis.  

Jam skirta Prezidento Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos 

mokslų studijų krypčių grupės) stipendija. Iš viso 28 šalies aukštųjų mokyklų studentai 
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įvertinti už puikius akademinius pasiekimus įvairiose studijų kryptyse. T. Jonaičio 

pasiekimai įvertinami nebe pirmą kartą. Šiais metais Tadas buvo apdovanotas 

pirmąja Šiaulių UNESCO klubo įsteigta vardine Kazimiero Šavinio premija, skirta 

jaunų ir perspektyvių Šiaulių regiono mokslininkų, menininkų ir kitų aktyvių 

asmenų veiklai skatinti. Tadas atranda laiko ir kitoms veikloms. Jis garsina savo 

gimtojo Pakruojo vardą kaip brazilų džiudžitsu imtynių meistras (klubas 

„Skorpionas-BJJ“), yra Lietuvos čempionato I–III vietų prizininkas. 

▪ 2022 m. organizuotoje tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ buvo 

nagrinėjama daug temų, susijusių su socialinės atsakomybės principų 

įgyvendinimo klausimais: pavyzdžiui, „Emocinės darbuotojų gerovės 

užtikrinimas viešajame sektoriuje“; „Korupcija viešuosiuose pirkimuose“; 

„Darbuotojų tolerancijos lygio korupcijai nustatymas“;  „Darbuotojų 

pasitenkinimo didinimas“; „Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai 

aukštojo mokslo įstaigose“; „Motyvavimo priemonių vertinimas“ ir kt. 
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DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ TEISĖS 

„Pasaulinio susitarimo“ dokumente išsamiai aptariamos žmogaus teisės. 

Pabrėžiama siekiamybė panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ar 

profesija. Šiaulių valstybinė kolegija, laikydamasi darbuotojų ir studentų teisių, 

yra atvira, priimanti naujoves, iškelianti talentus ir susitelkusi teikti bendruomenei 

tinkamą finansinę, akademinę, socialinę paramą.  
▪ Šiaulių valstybinė kolegija renka grįžtamąjį ryšį, domisi, kaip sekasi 

studentams ir alumnams siekti tikslų, klausia, ar jie įgyvendino numatytus 

lūkesčius. Iliustruojantys pavyzdžiai padeda organizacijai suprasti studentų 

lūkesčius ir būti pasirengusiai teikti paramą. 

▪ Studentų atstovybės prezidentė Skaistė Kairytė studijuoja Organizacijos 

komunikaciją ir rinkodarą. „Šiaulių valstybinė kolegija – vieta, kur pildosi svajonės 

ir siekiai!“ Aukštojoje mokykloje mergina pritapo be galo greitai. Skaistė Kairytė 

yra ne tik Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės prezidentė, bet ir 

„Erasmus+“ mentorė, viešinimo komandos narė, turi daugybę kitų pareigų. 

Studentė džiaugiasi suteikiamomis tobulėjimo ir ugdymosi galimybėmis. „Atvira 

ir jauki atmosfera visada laukia tavęs, kai atveri kolegijos duris. Šiaulių valstybinė 

kolegija – vieta, kur pildosi svajonės ir siekiai!“ – sako Skaistė. 

▪ Valda Šaltytė – Šiaulių valstybinės kolegijos alumnė, buvusi aukštosios 

mokyklos Studentų atstovybės prezidentė. Aktyvi ir stropi studentė buvo 

matoma kolegijos renginiuose, prisijungdavo prie įvairiausių iniciatyvų. Studijų 

laiką Valda išnaudojo aktyviai – savanoriavo, organizavo, pasinaudojo mainų 

programos galimybėmis išvykti svetur. Dabar ji gali džiaugtis galėdama įgytas 

žinias ir patirtį panaudoti praktiškai – V. Šaltytė dirba personalo valdymo srityje. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos alumnė Karina 

Vlasovaitė kosmetologijos studijas mūsų aukštojoje mokykloje baigė šiais 

metais. Puikūs mokslo rezultatai buvo įvertinti Prezidento stipendija. Drąsiai 

galima teigti, kad Karina buvo pavyzdinga studentė – studijavo valstybės 

finansuojamoje studijų vietoje, puikiai mokėsi, buvo grupės seniūnė, pareiginga, 

atsakinga, dalyvavo įvairiuose projektuose ir iniciatyvose, aktyviai sportavo ir 

garsino savo aukštosios mokyklos vardą. Mergina buvo ir yra aktyvi sportininkė – 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/organizacijos-komunikacija-ir-rinkodara
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/organizacijos-komunikacija-ir-rinkodara
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/kosmetologija
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dalyvauja lengvosios atletikos ir kitų sporto šakų varžybose. Studijų metais Karina 

atstovavo Šiaulių valstybinei kolegijai, kartu su aukštosios mokyklos studentais 

pasiekė puikių sportinių rezultatų. Studentė didžiąją laisvalaikio dalį skiria sportui, 

tačiau visuomet randa laiko naujiems iššūkiams ir pomėgiams. 

▪ Šiaulių valstybinę kolegiją prieš kelerius metus elektros inžinerijos 

studijoms pasirinkęs Mažeikių rajone gyvenantis Alfredas Boveris vadovavosi 

labai pragmatiškais motyvais. Jis tiesiog dairėsi, kur galėtų arčiau namų 

studijuoti. Be paskaitų ir praktinių užsiėmimų, studentas įsitraukė į programos 

INOSTART veiklas. Programa INOSTART sudaro sąlygas Šiaulių miesto aukštųjų 

mokyklų studentams ir mokslininkams bendradarbiauti su verslo atstovais, kad 

būtų galima įgyvendinti tyrimus pagal įmonių pateiktą poreikį IT ir inžinerinių 

sprendimų srityse. INOSTART programa Alfredui Boveriui leido labiau gilintis į 

mokslus, pastūmėjo dalyvauti keliose konferencijose, suteikė daugiau žinių ir 

naujų malonių patirčių. 

▪ Rūta Plačinskaitė – Šiaulių valstybinės kolegijos Informacinių sistemų 

technologijos programos studentė. 2022 m. balandį šiai programai suteiktas 

užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ „Investors‘ Spotlight“ 

kokybės ženklas! Rūta pasakoja, kad apie informacinių technologijų sritį 

pradėjo galvoti maždaug 10-oje klasėje. Studentė Rūta drąsina merginas: 

programavimas – ne tik vaikinams! 

▪ Aurelijus Laurynas Žižys – vienas iš tų studentų, kurie nuo pat pirmosios 

dienos aukštojoje mokykloje būna aktyvūs ir nuolat matomi. Dabar jis jau 

Kolegijos alumnas. Studijų metais Lauryno aktyvumas, socialinis įsitraukimas ir 

puikūs studijų rezultatai neliko nepastebėti – studentui 2021–2022 studijų metais 

buvo skirta mecenato Alvydo Stulpino stipendija. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos  Informacinių sistemų 

technologijos programos absolventas Domas Vileikis patenkintas studijomis 

kolegijoje. Domas buvo aktyvus studentas, gerai mokėsi. Vaikinas tik ką baigė 

studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Jis jau studijų metu susirado darbą pagal 

specialybę, o rudenį galvoja tęsti studijas magistrantūroje. „Mokslai šioje 

aukštojoje mokykloje suteikė daug žinių apie tai, kaip projektuojamos programų 

sistemos. Dėstytojai moko vertinti, projektuoti, įgyvendinti, administruoti 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/informaciniu-sistemu-technologija
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/informaciniu-sistemu-technologija
https://svako.lt/lt/naujienos/svk-studiju-programai-reiksmingas-investuok-lietuvoje-ivertinimas
https://svako.lt/lt/naujienos/svk-studiju-programai-reiksmingas-investuok-lietuvoje-ivertinimas
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/informaciniu-sistemu-technologija
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/informaciniu-sistemu-technologija
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kompiuterines sistemas ir tinklus. Džiaugiuosi pasirinkęs studijas būtent čia“, – 

sako studentas.  

▪ Viktorija Valaitytė – Statybos studijų programos studentė. Svajinga ir 

kūrybiška asmenybė, aktyvi, grupės seniūnė, Studentų atstovybės narė. 

Paklausta, kaip pasirinko Statybos studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 

Viktorija sako, kad gyvenime nori ir svajoja nuolat kažką kurti.  Statybos sritis yra 

kintanti, auganti, skatinanti neatsilikti nuo naujovių ir prisitaikyti, nuolat keistis. 

Nors Viktorijos grupėje mokosi tik dvi merginos, tačiau jai patinka galvoti, kad 

nėra vyriškų ar moteriškų studijų programų: „Svarbiausias faktorius, renkantis 

studijas ir kryptį gyvenime, yra savęs pažinimas. Jeigu tiki idėja, kurią 

įgyvendindamas jautiesi gerai, o svarbiausia – visavertis – niekas tavęs 

nesustabdys. Tad labai svarbu parodyti, kad ir merginos gali studijuoti 

inžinerinius mokslus!“. 

▪  Sandra Šimaitytė – Šiaulių valstybinės kolegijos alumnė, baigusi 

socialinio darbo studijas. Sandra sako: „Dažnai jaučiausi „nepatogi“ studentė, 

bet tai nereiškia, kad nebuvau stropi. Man vis kildavo papildomų klausimų, 

kviečiančių ne tik grupės draugus, bet ir dėstytojus kartu nuodugniau įvertinti 

situaciją. Kitaip tariant, jau studijų laikais visas mąstymas buvo platesnis ir 

nestandartinis (angl. out of the box). Įsiminė, kad dėstytojai buvo kantrūs, 

stengdavosi būti maksimaliai tolerantiški ir profesionalūs, kad ir kiek buvau linkusi 

priešintis sistemai“. Dabar Sandra vadovauja „Maisto banko“ Šiaulių padaliniui. 

▪ Šiaulių valstybinė kolegija turi 2 bendrabučius, kurie yra atnaujinti, visiškai 

pritaikyti komfortiškam ir patogiam gyvenimui. Visuose kambariuose, be kitų 

kasdienai reikalingų dalykų, yra šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia 

nemokama skalbykla, visi studentai gali sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo 

tenisą, biliardą. Lauke studentų patogumui įrengta erdvi automobilių stovėjimo 

aikštelė. Gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo 

kontrolės sistemos. Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 

studentai, šiuo metu užimta per 60 proc. vietų. 

▪ Šiaulių valstybinėje kolegijoje veikiantis Žinių ir technologijų perdavimo 

centras paskelbė naują mokymų sezono pradžią, pakvietė domėtis, rinktis ir 

tobulinti profesinę kvalifikaciją. Šių metų pasiteisinusi naujovė – „Įžanginiai 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/statyba
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/statyba
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socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai" (40 val., programos kodas 

IPP2017019, ukrainiečiams rusų kalba). Mokymai organizuojami nuolat (taip pat 

visą vasarą) nuotoliniu būdu. Šia galimybe jau pasinaudojo 11 klausytojų. 

▪ Šiaulių valstybinėje kolegijoje išvystyta paramos studentams sistema, ja 

siekiama orientuotis į studijų kokybę, emocinius ir socialinius poreikius, prisidėti 

prie sėkmingesnio integravimosi į aukštojo mokslo instituciją, studijų 

prieinamumo ir perėjimo į darbo rinką. Sujungus akademinę ir kitą paramą, 

suderinus abu paramos tipus, kuriama studentų asmeninė gerovė ir studijų 

sėkmė. Šiaulių valstybinės kolegijos studentams teikiamos individualios 

konsultacijos, aukštojoje mokykloje palaikoma bendruomeniškumo atmosfera. 

Toks psichologinis komfortas neabejotinai prisideda prie bendro pasitenkinimo 

studijomis, lemiančio ir puikų pasirengimą profesinei veiklai.  

▪ 2022 m. buvo pakartotas studentų psichologinės savijautos tyrimas.  

▪ Pagal projektą „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės 

gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ Šiaulių valstybinės kolegijos 

studentams spalio–lapkričio mėnesiais teikiamos nemokamos individualios 

psichologo konsultacijos. Studentai gali kreiptis psichologinės pagalbos, jei 

patiria emocinių sunkumų, sunku mokytis, kamuoja nerimas, vienišumo jausmas, 

liūdesys, motyvacijos stoka, kai atsiranda nesutarimų su aplinkiniais, sunku priimti 

sprendimus, aplanko slegiančios mintys, atrodo, kad nėra išeities. 

▪ Finansinė parama prisideda prie studijų pasirinkimo. Finansinės paramos 

studentams formų yra įvairių: valstybės remiamos paskolos, socialinės, 

skatinamosios, tikslinės skatinamosios, studijų, vardinės, vienkartinės stipendijos, 

studijų kainos kompensavimas ir kt.  

▪ Kolegijoje įsibėgėja mecenatų paramos programa – stipendijas skiria 

verslo įmonės, kolegijos socialiniai partneriai, kurie suinteresuoti specialistų 

rengimu, puikiais jų pasiekimais. Visas mecenatų fondas jau siekia apie 10 tūkst. 

Eur, jis bus nuolat pildomas. Valstybės finansuojamų studijų inžinerijos ir 

informatikos mokslų studentai visą studijų laikotarpį kas mėnesį gauna 200 Eur 

tikslinę skatinamąją Ekonomikos ir inovacijų ministerijos stipendiją. 

▪ Diplomų įteikimo šventėje strateginės  partnerės UAB „Jupojos technika“ 

direktorius Raimundas Vaišvilas ragino absolventų artimuosius ir draugus rinktis 

https://svako.lt/lt/studentams/parama-studentams
https://svako.lt/lt/studentams/parama-studentams
https://svako.lt/lt/studentams/parama-studentams
https://svako.lt/lt/studentams/parama-studentams
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studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. R. Vaišvilas įteikė dovanas 

dviem Automobilių techninio eksploatavimo programos studentams. Andrius 

Dapšys buvo paskatintas už suprojektuotą ir pagamintą krovininių automobilių 

žibintų stendą, kuris papildė NexusTruck įkurtą komercinio transporto kabinetą. 

Edvinas Negrijus apdovanotas už suprojektuotą ir pagamintą Otto variklio 

maitinimo sistemos demonstracinį stendą. 

▪ Šiaulių verslo moterų tinklo atstovė Aida Adeikienė premiją už baigiamąjį 

darbą skyrė Informacinių sistemų technologijos studijų programos absolventei 

Tomai Daukšaitei. 

▪ UAB „Bodesa“ įsteigė premiją geriausiam Gamybos ir logistikos 

vadybos specialybės studento baigiamajam darbui. Įmonės direktorius Edvinas 

Šima šiemet pats dalyvavo baigiamųjų darbų pristatymuose. Premija 

atiteko Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos absolventui Andriui 

Pilviniui. 

▪ Birželį kolegijoje buvo surengtos „Alumnų sugrįžtuvės 2022“ – bendrystės 

ir draugystės šventė! Prisiminti studijų laikų atvyko ne tik prieš kelerius metus jas 

baigę žmonės. Vyriausia susitikimo dalyvė – ponia Elena. Šiaulių miesto centre ji 

mokėsi 1959–1964 metais. Visus renginio dalyvius viešnia užkrėtė gera nuotaika, 

pasidalijo to meto studijavimo prisiminimais.  Sugrįžti į savo ALMA MATER, susitikti 

su brangiais žmonėmis, prisiminti studijų metus, pasidalinti jaukiomis akimirkomis 

ir susiplanuoti savaitgalį saulės mieste – tikimasi, kad tokią tradiciją pavyks 

išlaikyti kasmet. 

▪ 2022 m. spalį organizuotas seminarų ciklas studentams „Aš vertingas – 

Aš pozityvus – Aš atsparus“. Aptariamos temos: „Emocijų reguliavimas“; 

„Konfliktų valdymas“; „Laiko planavimas“; „Savęs pažinimas“; „Meilė sau ir 

savęs priėmimas“; „Gyvenimo prasmingumas“. Seminarus veda sveikatos 

psichologė, meno terapeutė Asta Ladauskienė; medicinos psichologė, 

kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutė Jurgita Monkeliūnienė. 

Pasitelkdama projektines lėšas, ŠVK studentams gali pasiūlyti ypač vertingų žinių 

asmeniniam tobulėjimui. 

▪ Pavasarį Šiaulių lengvosios atletikos manieže vyko XXII Lietuvos kolegijų 

studentų sporto žaidynių lengvosios atletikos finalinės varžybos. Šiaulių 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/automobiliu-techninis-eksploatavimas
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/informatikos-mokslai/informaciniu-sistemu-technologija
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/gamybos-ir-logistikos-vadyba
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/gamybos-ir-logistikos-vadyba
https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/verslo-ir-viesoji-vadyba/gamybos-ir-logistikos-vadyba
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valstybinės kolegijos sportininkai šiose varžybose iškovojo 11 aukso, 7 sidabro ir 

9 bronzos medalius. Bendroje komandinėje įskaitoje Šiaulių valstybinės kolegijos 

komanda užėmė II vietą! Pirmąją vietą iškovojo Vilniaus kolegija, treti buvo 

Kauno kolegijos atstovai. 

▪ Mūsų kolegijos studentai varžėsi štangos spaudimo varžybose. Renginys 

organizuotas pagal projektą „Sportinis progresas“ ir yra bendrai finansuojamas 

valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija bei Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. 

▪ ŠVK krepšininkai varžėsi su didžiosiomis Lietuvos kolegijomis. Finalinėse 

kovose tiek vaikinai, tiek merginos prizines vietas atidavė kitų kolegijų 

atstovams. Tinklinio varžybų pusfinalyje ŠVK sportininkės nusileido Kauno 

kolegijos komandai, bet kovoje dėl trečiosios vietos po atkaklios kovos įveikė 

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos komandą. 

▪ Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vyko projekto 

„Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimas“ pristatymas. Susirinkusieji buvo pakviesti grupėmis 

pasvarstyti apie psichologinės gerovės ir psichikos sveikatą – padiskutuoti, ką 

šios sąvokos reiškia, kokias psichologinės gerovės apraiškas pastebime 

kasdienybėje, darbe, buityje…Vienas iš projekte numatytų tikslų yra orientuotas 

į studentų socialinių ir mokslinių kompetencijų plėtojimą, gebėjimą įsivertinti 

psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos būseną. Įvyko pirmieji mokymai 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų tyrimų organizavimo grupei. Mokymus 

nuotoliniu būdu vedė profesorius, mokslų daktaras Rainer Rubira-García 

(Karaliaus Chuano Karloso universitetas, Ispanija). Mokymų metu studentai 

susipažino su tyrimų, grįstų praktika, svarba, nuomonių ypatumais, taip pat 

tyrimų metu surinktų duomenų objektyvumo užtikrinimu. 

▪ 2022 m. po pavasario semestro dėl įvairių priežasčių atsiradusioms 

laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti skelbtas konkursas. 

Valstybės finansavimą laimėjo 15 studentų; rudenį procedūra pakartota, ja 

pasinaudojo dar 30 studentų. Iš viso studijų finansavimą gavo 45 studentų, 

priklausančių 11 studijų programų.  
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▪ Kolegijoje sukurta sistema, kurioje studentai renkasi studijuoti laisvai 

pasirenkamus dalykus. Svetainėje (http://lpdes.manosvako.lt ) studentai gali 

registruotis į pageidaujamas LPD grupes. 

▪ Šiaulių valstybinėje kolegijoje po kiekvieno semestro studentų prašome 

išsakyti nuomonę apie studijas pasirinktoje programoje. Studentų klausiama 

įvairiais studijų turinio, studijų organizavimo aspektais. Apibendrintai studentai 

studijas vertina konkrečiu balu iš galimų 10. 2022 m. 8 balais ir daugiau studijų 

kokybę vertino 86 proc. apklaustųjų. Apklausoje dalyvavo 40 proc. visų 

studentų. Matyti, kad studentų pasitenkinimas studijomis yra pakilęs maždaug 

4 procentais. 

▪ Stojantieji taip pat pildė apklausą, kurioje buvo klausiama apie 

pasirinkimą lėmusius aspektus ir motyvaciją studijuoti. Ši apklausa 2022 m. 

parodė, kad itin aktuali informacija, pateikiama ŠVK internetinėje svetainėje. 

 

APLINKOS APSAUGA 
 

▪ „Pasaulinio susitarimo“ dokumente išreiškiama nuostata siekti, kad būtų 

skatinama aplinkai palankių technologijų raida ir paplitimas. Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje šis siekis įgyvendinamas remiant prevencines programas, 

užtikrinančias aplinkos apsaugą. 

▪ Nors Aplinkos apsaugos studijų programoje 2022 m. turime nedaug 

studentų, tačiau aplinkosaugos temos atpažįstamos tyrėjų darbuose, 

pristatytuose kolegijos organizuotose konferencijose. Tarptautinėje studentų 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Verslas, naujos technologijos ir sumani 

visuomenė“ pristatyti tokie su aplinkos apsauga susiję pranešimai: „Fasadinių 

sienų apdailos sprendimų analizė ir vertinimas“; „Apželdintų stogų inžinerinių 

sprendimų vertinimas“; „Visuomenės požiūrio įtaka atsinaujinančių energijos 

šaltinių panaudojimui“. Sekcijoje „Išmaniosios technologijos ir aplinka“ kalbėta 

šiomis temomis: „Šiltnamio efekto poveikis aplinkai“; „Daugyvenės (Mūšos 

intakas) upės vandens ištekliai baseine“; „Geriamo vandens kokybė“; 

„Atsakingas atliekų tvarkymas AB „ORLEN Lietuva“; „Žaliojo kurso“ iššūkiai 

medienos apdirbimo pramonėje“; „Aplinkosaugos priemonių taikymas AB 

http://lpdes.manosvako.lt/
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„Achema“ veikloje siekiant tvarios plėtros“; „Inovacijų galimybės odos 

apdirbimo pramonėje“. Sekcijos „Inovacijos ir tvarus verslas“ pranešimo tema – 

„Tvarumo politikos įgyvendinimas Lietuvos maisto gamybos įmonėse „Biržų 

duona“, „Kietaviškių group“ ir „Vilkyškių pieninė“. 

▪ ŠVK visuomenei nuolat teikia informaciją apie švaraus vandens 

naudojimo svarbą. Informuojama dėl kenksmingo poveikio žmogaus 

organizmui turinčių nitratų ir nitritų kiekio vandenyje. Ar vanduo, kurį geriate, yra 

kokybiškas, galima sužinoti tik atlikus laboratorinius tyrimus. Šiaulių valstybinė 

kolegija siūlo nitratų ir nitritų kiekio nustatymo paslaugą. Plačiai ši paslauga 

viešinta šventės „Šiaulių dienos 786“ ŠVK stende miesto bulvare.   

▪ Tame pačiame ŠVK stende studentai demonstravo elektros variklį turintį, 

pasikraunantį nuo saulės energijos bolidą, sukonstruotą ŠVK Autotransporto 

elektronikos programos studentų.  

▪ Kolegijoje, kaip ir kasmet, 2022 m. vykdyti žalieji pirkimai per Centrinę 

perkančiąją organizaciją perkant kompiuterinę techniką, spausdintuvus, 

daugiafunkcinius įrenginius ir kitą biuro įrangą, biuro popierių, higienos popierių, 

švaros prekes, kanceliarines prekes. Tokie pirkimai spalio pabaigoje sudaro per 

96 proc. visų pirkimų https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-

zemelapis-svieslente-1. 

▪ Vykdant viešuosius pirkimus taip pat laikomasi nuostatos kiek galima 

vengti spausdintų dokumentų: pasirašoma elektroniniu būdu, naudojamasi 

elektroninėmis sistemomis. 

▪ Kolegijos viduje rūšiuojamos smulkios atliekos, kieme pastatyti dideli 

rūšiavimo konteineriai. Panaudotas biuro popierius atiduodamas perdirbti; 

nebetinkama biuro technika rūšiuojama ir parengiama utilizuoti. Tokioms 

procedūroms direktoriaus įsakymu paskirti likvidatoriai. 

▪ 2022 m. UAB „Gera supirktuvė“ perduota perdirbti 0,650 tonų popieriaus 

ir kartono atliekų. 

▪ Energetikos studijų kryptis atveria itin plačias galimybes karjerai ir, ne 

mažiau svarbu, įgalina prisidėti prie esminių pokyčių. Baltijos regione pirmaujanti 

energetikos ir atsinaujinančios energijos bendrovė „Ignitis grupė“ siekia 

paskatinti studentus įsitraukti kuriant tvarios ateities pagrindą – išmanią ir 

https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/autotransporto-elektronika
https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/autotransporto-elektronika
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1
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modernią žaliąją energetiką. „Ignitis grupė“, siekdama skatinti strateginėms 

verslo kryptims svarbių studijų krypčių patrauklumą ir populiarumą, paskelbė 

sąlygas pretenduoti į 300 Eur dydžio mėnesinę stipendiją vieneriems mokslo 

metams. 

KOVA SU KORUPCIJA 
 

„Pasaulinio susitarimo“ dokumente konstatuojama, kad organizacija turi 

kovoti su visomis korupcijos formomis. Siekiant įgyvendinti šį principą, Kolegijoje 

iki 2023 m. pabaigos yra vykdoma Korupcijos prevencijos programa (2021).  

▪ Per 2022 m. atvejų, susietų su korupcijos apraiškomis, neužfiksuota. 

▪ Per 2022 m. parengti arba pradėti vykdyti korupcijos prevenciją 

reglamentuojantys teisės aktai: Intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir 

disponavimo taisyklės (2021); Akademinės etikos kodeksas, Rizikos veiksnių 

valdymo planas 2021–2026 m. (nauja redakcija, 2021); Antikorupcinio elgesio 

kodeksas (2022). 

▪ Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos atitikties moksliniu ̨ tyrimu ̨ 

etikai komiteto veiklos reglamentu, 2022 m. spalio 14 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-56 patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos Atitikties moksliniu ̨ tyrimu ̨ etikai 

komitetas. Komiteto nariai vertins ir stebės atliekamų tyrimų tinkamą 

dokumentavimą ir kt. aspektus. 

▪ Atnaujinta internetinės svetainės „Korupcijos prevencijos“ skiltis 

https://svako.lt/lt/visuomenei/korupcijos-prevencija-1 

▪ ŠVK atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotame 

fotografijos konkurse „Skaidrumo objektyvas“. Paskelbti nugalėtojai dviejose 

amžiaus kategorijose. Antroje amžiaus grupėje (20–25 metų) II vietą 

užėmė Informacijos valdymo studijų programos studentų projektas „Korupcijai 

NE!“. Nugalėtojus rinko komisijos nariai iš STT, Lietuvos fotomenininkų sąjungos, 

Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos. Geriausių 

darbų autoriams bus įteikti STT diplomai, Lietuvos fotomenininkų sąjungos įsteigti 

prizai – žinomų fotomenininkų fotografijų albumai ir metraščiai, o abiejose 

amžiaus grupėse pirmą vietą pelniusiems jaunuoliams – momentiniai 

fotoaparatai. Šio konkurso nugalėtojų nuotraukos bus naudojamos pristatant 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniai-mokslai/informacijos-valdymas
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STT veiklą antikorupcinio sąmoningumo didinimo kontekste (plačiau: 

https://svako.lt/lt/naujienos/tarp-fotografijos-konkurso-skaidrumo-objektyvas-

nugaletoju-ir-svk-studentai). 

▪ Studentų teigimu (iš po 2021–2022 m. m. pavasario semestro apklausos), 

Kolegijoje užtikrinta akademinė etika (tolerancija, nediskriminavimas ir 

akademinė etika), tai patvirtina 78 procentai respondentų; 18 proc. – neturi 

nuomonės, teiginiui nepritaria 4 proc. apklaustųjų. 76 proc. apklaustų studentų 

mano, kad nepakantumas korupcijai Kolegijoje yra aukšto lygio, teiginiu 

abejoja 22 proc., o neigiamą nuomonę turi 2 proc. apklaustųjų. Jei lyginsime su 

praėjusiais metais, rezultatai po porą procentų palankesni. 

▪ Kolegijos darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją organizacijoje, 

dalyvavo ŠMSM mokymuose „Korupcijai atsparios aplinkos sukūrimas“. 

▪ ŠVK įtvirtinta nuostata, kad korupcijos prevencijos, akademinės etikos 

temos yra įtraukiamos į studijų dalykus: etiką, psichologiją, vadybą, 

komunikaciją.  

Nepaisant to, kad nacionaliniu lygiu vykdyta analizė atskleidė teigiamą 

korupcinės aplinkos suvokimo dinamiką, korupcijos problema išlieka aktuali ir, 

galimai, įgauna naujų formų. Todėl švietimo organizacijoms tenka svarbus 

ugdymo vaidmuo.  

 


