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Lietuvos Svietimo darbuotoj q profesines s4j ungos
Marij ampole s kolegij o s profesinei organizacij ai

2016-02-23 Nr. KS-59
12016-02-15 Nr. 16-02
12015-02-17 Nr. 16-03

DEL 2016-02-1s rR 2016-02-17 pRASVwrq
Vykdydami Marijampoles kolegijoje gautus profesines orgarizacijos 2016-02-15 ir
2016-02-17 praSymus pateikti informacij4 ir atsiZvelgdami Siai iniormaciSai taikom4 teising
i
apsaug4, teikiame 5i atsakym4:
1. Siekiant padidinti kolegijos Zinomum4 ir matomum4, sukurti vientis4 ir modernq ivaizdi,
buvo paskelbtas viesas konkursas kolegijos stiliaus knygos, logotipo ir interneto svetaines
sukurimui. Konkurse dalyvavo Marius Bobina ,rJAB*4444" ii C.M. SKOULIDI & SIA EE
p.-consulting. Su geriausias s4lygas pasitliusia ir konkurs4laimejusia C.M. SKOULIDI &
SIA EE p-consulting pasira5yta sutartis 4674 eurysumai, uZ kuri4 bus atlikti interneto
svetainds, stiliaus knygos ir logotipo k[rimo, palaikymo ir prieZi[ros darbai. Darbai Siuo
metu atliekati,uZ darbus apmokejimas bus vykdomas pateikus darbq priemimo-perdavimo
akt4 ir s4skait4-fakttrr4. Kolegijos logotipo keitimo darbai tik pradeti,ioaef s4naudos bus
ai5kios veliau, o kolegijos sandelyje atributikos su senu logotipu beveik nd:ra, nes
nusprendus ji keisti, nauji gaminiai nebuvo uZsakomi. Visa eile anksdiau iSleistq priemoniq
tebenaudoj amos su senuoj u logotipu.
2. Kolegijos direktorius Vaidotas Vili[nas 2013 metais ikomandiruotes Rumunijoje dalyvauti
universitetq instituciniuose vertinimuose buvo i5vykgs 5 kartus. Kolegijos lesomis
apmoketos dalines tik vienos komandiruotes i5laido s 574litai. visas uZsienio
{
komandiruotes kolegijos direktorius r,yksta tik gavgs kolegijos taiybos pirmininko
P.Petrausko ra5ti5k4 leidim4. 2013 m. kolegija ruo5esi tarptautiniam insiituciniam
vertinimui, todel galimybe dalyvauti Siame projekte labai padejo pasiekti maksimaliai ger4
Marijampoles kolegijos veiklos ivertinim4 ir gauti 6 metqlrukmes institucing akreditaJij4.
3. Visus 2015 metus pastovaus dydlio pried4 prie darbo uZmokesdio kolegijoje'gavo vienas'
darbuotojas. Tam iSleista 7668 ewai.
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