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Pastaruoju metu Kaunas 
išgyvena atgimimą – to-
kią nuomonę viešai išsako 
kitų Lietuvos miestų gy-
ventojai. Statistikos duo-
menimis, trys iš dešimties 
visų Lietuvos pirmakursių 
2017 m pasirinko studijas 
šiame mieste. Važiuojan-
tys miesto gatvėmis nere-
tai išvysta užrašą: „Kau-
nas tvarkosi.“

Kauno Kolegija žengia Kartu 
su atsinaujinančiu miestu

A u d r i u s  G u s t A s

tatai, aikštynai, parkai. Pasak KK direk
toriaus dr. Mindaugo Misiūno, aukštoji 
mokykla patikėjimo teise valdo turtą, 
kuris tarnauja ne tik studijoms, ta
čiau esant reikalui turi būti atveriamas 
miestiečių, socialinių partnerių, plačio
sios visuomenės reikmėms.  

„Aukštosios mokyklos nebijo poky
čių. Kauno kolegija savo patirtimi tą 
patvirtina“, –  sako M. Misiūnas, akcen
tuodamas veiksmus, kurių būtinumą 
diktuoja siekis efektyviai konsoliduoti 
turimus išteklius dėl geresnių studijų 
ir darbo sąlygų.  Būtinybę ieškoti efek
tyvių išeičių padiktavo aukštosios mo
kyklos situacija. 2000 m. įkurta Kauno 
kolegija buvo suvienyta iš anksčiau vei
kusių savarankiškų institucijų, todėl 
paveldėjo solidų infrastruktūros pa
likimą – net 16 įvairaus tipo ir būklės 

Dar vienas pavyzdys – kolegijos val
domo Mastaičių baseino perleidimas 
Kauno rajono savivaldybės žinion. Ko
legijai priklausęs ir ES struktūrinių fon
dų lėšomis renovuotas objektas nuo šio 
rudens atiduotas į Kauno rajono ben
druomenės rankas. Sprendimas pri
imtas mąstant apie efektyviausią turto 
panaudojimo būdą. Nuo šiol rajone jau 
rengiami planai, kad daugiausia dėme
sio bus skiriama mokymui plaukti, nau
jieji baseino valdytojai ketina parengti 
specialią programą pradinių klasių vai
kams. 

Kiek anksčiau viešojo saugumo 
struktūroms buvo perduotas Kauno 
rajone esantis ir kolegijai priklausęs 20 
344 kv. m pastatų kompleksas. Vidaus 
reikalų ministerija, valdoma tuometi
nio ministro S. Skvernelio, čia perkėlė 
policijos mokymo centrą. 

sutaupyta 1,4 mln. eurų

Praėjęs laikas parodė ekonominį efek
tą: per 4 metus KK pavyko sutaupyti 
1,4 mln. eurų, kurie iki tol buvo skiria
mi padalinio infrastruktūrai išlaikyti. 
Paprastai tariant, didžiulę finansų dalį 
„surydavo“ pastatų šildymo, priežiūros 
ir kitos sąskaitos. Todėl, užuot investa
vusi į studijų kokybę, aukštoji mokykla 
būdavo priversta turimas lėšas sunau
doti pastatams išlaikyti. 

Kitas būdas rūpintis aukštajai mo
kyklai patikėta visuomenės gerove – 
saugoti kultūros vertybes, menančias 
praeitį ir garbingas tradicijas. Kauno 
kolegijos Justino Vienožinskio menų fa
kultetas įsikūręs legendiniame pastatų 
ansamblyje. Į kultūros paveldo registrą 
įtrauktus statinius supa senas parkas, 
juosia legendinio skulptoriaus V. Grybo 
kūriniais papuošta tvora. Kauno kole
gija visada rūpinosi statinio ir jo terito
rijos atnaujinimu – nuo 2009 m. reno
vacijos darbams skirta 240 tūkst. eurų. 
Vien šiemet ji investavo daugiau kaip 50 
tūkst. į tvarkomą komplekso teritoriją. 
Pozityvu, kad iniciatyvą palaikė miesto 
savivalda, trečdalį projekto lėšų skyrusi 
iš savo finansinių priemonių programos. 

KK vadovybė pripažįsta, jog panašūs 
sprendimai yra iššūkis tiek aukštosios 
mokyklos vadovams, tiek jos bendruo
menei. Tokie infrastruktūros pokyčiai 
reikalauja gerų vadybinių įgūdžių: at
naujinimui ar perdavimui būtina ieško
ti finansavimo šaltinių, rengti projektus 
ir juos kokybiškai įgyvendinti, į pagalbą 
pasitelkti tinkamus partnerius. Pasak 
kolegijos vadovo, būtina sudaryti sąly
gas plėtoti diskusijai, kurios metu api
brėžiami pokyčių tikslai. O tada svarbu 
nepristigti valios ir ryžto tolesniems 
veiksmams įgyvendinti. 

K
auno kolegija (KK) neabejoja – in
tensyviai tvarkosi ne tik miestas. 
Patirtis rodo: iš aukštosios mokyk

los ir miesto sąveikos atsiranda racio
nalūs projektai, kurie duoda naudos 
visiems – ir akademinei bendruomenei, 
ir verslui, ir regiono gyventojams. KK 
didžiuojasi galėdama prisidėti prie Kau
no investicinės aplinkos gerinimo, kas 
ypač aktualu į regioną įžengiančioms 
stambioms tarptautinėms įmonėms. 
Kolegija tai daro atlikdama pagrindinę 
misiją, t. y. organizuodama technologi
jų, inžinerijos, informatikos, sveikatos 
priežiūros ir kitų krypčių grupių studi
jas. Tačiau tai dar ne viskas – KK aktyviai 
imasi jai patikėtos materialinės gerovės 
valdymo sprendimų.

Itin svarbus klausimas, jungiantis 
aukštosios mokyklos ir savivaldos inte
resus, yra miesto infrastruktūra – pas

pastatų, kai kurie jų – ne tik Kaune.
Pasak direktoriaus pavaduotojo 

plėtrai ir infrastruktūrai Pauliaus Bal
trušaičio, studijų aplinkos valdymo 
sprendimai praktikoje dažniausiai yra 
paremti išteklių sutelkimo, puoselėji
mo ar netgi perleidimo kitam valdytojui 
veiksmais. Kauno kolegijos vadovai var
dija pavyzdžius iš institucijos gyvenimo. 
Siekdama koncentruoti turimus ište
klius, KK nuosekliai vadovaujasi akade
minio miestelio plėtros vizija. Jau trejus 
metus studentai, dėstytojai, partneriai, 
miestiečiai džiaugiasi nauju moderniu 
informacijos išteklių centru, kuris jun
gia pastatų kompleksą, žaliąsias zonas, 
naujai renovuotus kauniečių pamėgtus 
sporto aikštynus. Aplinkui išsidėstę ko
legijos bendrabučiai, bendra akademi
nio miestelio teritorija sudaro daugiau 
kaip 10 hektarų.
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