
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KOLPINGO KOLEGIJOS 

2019 m. ataskaita 
 

VIZIJA 

VšĮ Kolpingo kolegija - aukštoji mokykla, rengianti aukštos kvalifikacijos specialistus, visapusiškai 

ugdant jų asmenybę; mokymo procese įgyvendinanti studijų, mokslo ir  krikščioniškos pasaulėžiūros 

vienovę bei suteikianti galimybes kiekvieno jos nario saviraiškai; turinti stiprią organizacijos kultūrą, 

novatoriška, atvira ir greitai reaguojanti į ją supančią aplinką. 

 

MISIJA 

Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštos kvalifikacijos specialistus, savo veiklą grindžiančius 

krikščioniška morale, gebančius sėkmingai integruotis į regiono, šalies ir Europos darbo rinkas; laiduoti 

modernų ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantį studijų procesą, aktyviai 

bendradarbiaujant su regiono, šalies ir Europos socialiniais partneriais. Šviesti visuomenę, ugdant jos 

dvasingumą, humanitarinę, profesinę ir informacinę kultūrą, solidarumą ir subsidiarumą, puoselėjant 

krikščioniškas vertybes, visuotinio gėrio suvokimą, pasinaudojant Tarptautinės Kolpingo draugijos 

sielovada, kompetencija ir ryšiais. 

 

2019 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 234 studentai. Kolegijoje vykdomos šios akredituotos 

studijų programos:  

 EKOTURIZMAS – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 metai). Verslo vadybos profesinis 

bakalauras; 

 VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 

metai). Socialinių mokslų profesinis bakalauras; 

 SOCIALINIO DARBO VADYBA (NL – 3 metai; I – 4 metai). Socialinių mokslų profesinis 

bakalauras; 

 TEISĖ (NL – 3 metai I – 4 metai). Teisės profesinis bakalauras; 

2019 m. Kolegiją baigė 45 studentai. Diplomų įteikimo šventė vyko 2019 m. birželio 14 d. Kauno 

Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje.  

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. pradedama nauja TRANSPORTO LOGISTIKOS studijų programa, 

akredituota Studijų kokybės ir vertinimo centro. 

 

 
Kolpingo kolegijos absolventai 2019 m. 



 
Diplomų įteikimo šventė, birželio 14 d. 

 

Visuomenės informavimas. Studijų galimybių viešinimas 

 

  Dalyvauta Aukštųjų mokyklų studijų mugėje Kaune ir Karjeros dienose įvairiose mokyklose: 

Kauno Maironio gimnazijoje, Ugnės Karvelio gimnazijose, Ukmergės technologijų ir verslo 

mokykloje, Tauragėje, Domeikavos gimnazijoje. 

 

 
Kolpingo kolegija aukštųjų mokyklų studijų mugėje Kaune 2019 m. 

 

 Kolegijos direktorė 2019 m. spalio-gruodžio mėn. aplankė 7 mokyklas: Jonavos r. Žeimių 

mokyklą-daugiafunkcinį centrą, Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją, Generolo 

Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų, Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnaziją, Jonavos Lietavos mokyklą, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, vesdama 



mokymus pedagogams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją bei kartu 

pristatydama Kolegiją ir joje vykdomas studijų programas. 

 Rugsėjo 21 d. Ekonomikos ir verslo centro vadovė doc. dr. Rūta Meištė bei Ekoturizmo studijų 

programos vadovė doc. dr. Regina Navickienė dalyvavo tarptautinėje studijų mugėje Rygoje 

„Days of International Education“. Jos metu pristatė Kolegijoje vykdomas studijų programas bei 

studijų galimybes studentams, atvykstantiems iš užsienio. 

 

 
Tarptautinė studijų mugė Rygoje, 2019 m. rugsėjo 21 d. 

 

 Informacija apie Kolpingo kolegijos veiklas nuolat skelbiama kolegijos Facebook paskyroje, 

Instagram, Kolpingo kolegijos ir Kolpingo draugijos puslapiuose, žurnaluose „Kur stoti“ bei 

„Kuo būti“, portale www.kurstoti.lt Apie renginius informacija teikiama portale 

www.kaunas.kasvyksta.lt 

 

Renginiai visuomenei 

 

 Balandžio 15 d. vyko vieša Seimo nario paskaita, pristatyta lyderystės, asmenybės formavimo bei 

karjeros ugdymo programa „Svajok, veik, nebijok“. 

 Kovo 18-21 d. Kolpingo kolegijoje įvyko tradicinė Kolpingo kolegijos renginių savaitė, kurioje 

dalyvavo būrys svečių iš bendruomenių, organizacijų ir mokyklų: 

 Kovo 18 d. Kolegijoje įvyko šilta ir nuoširdi „Bendruomenių diena“. Šią dieną kartu su Lietuvos 

Kolpingo draugija, Jono Pauliaus II piligrimų centru, Katalikų bendruomene „Gyvieji akmenys“ ir 

Kauno aps. Trečiojo amžiaus universitetu susitelkėme drauge ir dalinomės bendrystės jausmu. 

Renginio metu bendruomenės sužinojo apie kitų organizacijų veiklas, dalijosi savanoriškos 

veiklos galimybėmis. 

  
Bendruomenių diena, kovo 18 d. 

http://www.kurstoti.lt/
http://www.kaunas.kasvyksta.lt/


 Kovo 19 d. vyko Svečių – atvirų durų dieną, kurios metu moksleiviai ne tik klausėsi paskaitų, bet 

ir ilsėjosi laisvalaikio zonoje, žaidė stalo žaidimus kartu su Kolegijos studentais, domėjosi apie 

studijų programas Kolpingo kolegijoje. Šią dieną minėta ir Pasaulinė socialinio darbo diena. 

 Kovo 20 d. Kolegija kartu su visu Kaunu šventė Tarptautinę laimės dieną. Kolegijos studentai 

dalinosi geromis emocijomis bei skaniais šokoladiniais keksiukais kartu su gaisrininkais, 

policininkais ir medikais – tais žmonėmis, kurie saugo mūsų laimę kiekvieną dieną. Šią ypatingą 

dieną Kolpingo kolegijos bendruomenė nepamiršo paminėti ir Žemės dieną – buvo iškelta Žemės 

dienos vėliava. 

 Kolpingo kolegija, bendradarbiaudama su Gėtės institutu (vok. Goethe-Institut), 2019 m. rudenį 

pradėjo organizuoti Vokiškų filmų klubą. Kolpingo bendruomenė ir visi Kauno miesto gyventojai 

kviečiami nemokamai žiūrėti vokiškus filmus su vertimu į lietuvių kalbą. Filmai atviri visiems 

svečiams, o klubo metu vyksta ne tik filmų peržiūra, bet ir aptarimas, pasidalinimas filmų 

įžvalgomis. Filmai rodomi kiekvieną mėnesį. 

 Rugsėjo 20 d. minėta Vokiečių diena - minint 30-ties metų bendradarbiavimą tarp Kauno ir Lipės 

apskričių. Šią dieną vyko Kolpingo kiemelis, kuriame Kauno m. svečiai galėjo vaišintis 

nemokama Tatico kava, dalyvauti laimės loterijoje, mažieji galėjo piešti spalvotomis kreidelėmis 

ir šokinėti ant batuto. 

 
Akimirkos iš Vokiečių dienos Kaune, rugsėjo 20 d. 

 

 Viso Kolegijoje buvo organizuoti 35 kvalifikacijos tobulinimo renginiai visuomenei, kuriuose 

dalyvavo apie 1770 dalyvių. Bendras valandų skaičius – apie 248 akad. valandų. 

 



Žmonių išteklių valdymas 
 

 Dėstytojų skaičius 2019 m. – 23. 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymai, seminarai, stažuotės, konferencijos - viso virš 

50 kvalifikacijos tobulinimo renginių) dalyvavo 25 kolegijos dėstytojai ir administracijos 

darbuotojai. Bendras valandų skaičius - virš 500 akad. valandų. 

 

Studentų aktyvumo ir pilietiškumo ugdymas 

 

 Vasario mėn. Ekoturizmo studentas kartu su dėstytoja doc. dr. Regina Navickiene dalyvavo 

konkurso „Septynių jūrų kapitonai“ finale ir tapo laureatais. Konkurso metu buvo ugdomi 

verslumo, kūrybiškumo ir komandiniai įgūdžiai. 

 Kovo 28 d. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei Socialinio darbo vadybos studentai dalyvavo 

socialinio darbuotojo meistriškumo konkurse „Ant bangos“, kuris vyko Klaipėdoje. Kolegijos 

studentų komanda užėmė trečią vietą. Iš viso dalyvavo 9 kolegijos iš visos Lietuvos. 

 

 
Socialinio darbuotojo meistriškumo konkursas, kovo 28 d. 

 

 Kolegija dalyvavo ir pati organizavo įvairias socialines akcijas: Kraujo donorystės akcija, apleistų 

kapinių tvarkymas, vienišų žmonių lankymas, „Maisto banko“ akcija. 

 

 
 



 Rugsėjo 12 d. Kolegijos studentų atstovybė organizavo pirmakursių krikštynas. 
 

 
Akimirkos iš pirmakursių krikštynų, rugsėjo 12 d. 

 

 Nuo 2019 m. Kolegijos studentams teikiama psichologinė pagalba, bendradarbiaujant projekte 

kartu su Lietuvos studentų sąjunga. Projektas finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos 

stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. 

 

Taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimo procesas 

   

 Sausio 29 d. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos 2 kurso studentės drauge su 

Kolpingo kolegijos dėstytojomis E. Daruliene ir G. Didžklapyte dalyvavo Marijampolės kolegijos 

organizuotoje respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Šeimos socialinės politikos 

įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“.  

 

 
Konferencija Marijampolėje, sausio 29 d. 

 



 Kovo 21 d. Kolegijoje įvyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Socialinio verslumo 

ugdymas kintančioje visuomenėje“.  Konferencija subūrė ne tik tyrėjus, mokslininkus, bet ir 

praktikus, kurie aktyviai dalinosi socialinio verslo gerosiomis patirtimis ir iššūkiais, su kuriais 

susiduriama vystant socialinį verslą. 

 

 
Tarptautinė konferencija, kovo 21 d. 

 Rugsėjo 15-26 d. Kolpingo kolegijoje lankėsi Lodzės universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, 

Socialinės pedagogikos katedros dėstytoja dr. Małgorzata Kostrzyńska. Dėstytoja visą šį laikotarpį 

Kolpingo kolegijos Socialinio darbo vadybos ir Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studentams 

skaitė paskaitas apie socialinį darbą gatvėje. Būtent socialinio darbo gatvėje sritis yra aktyviai 

vystoma Lenkijoje. Rugsėjo 19 d. lektorė vedė tarptautinį seminarą visuomenei „Challenges in 

Street Social Work“, kuriame dalyvavo apie 100 klausytojų. 

 

 
Tarptautinis seminaras, rugsėjo 19 d. 

 Rugsėjo 20 d., minint Vokiečių dieną Kaune, Kolegijoje vyko diskusija „Profesinis rengimas 4.0 – 

ar Kaunas tam pasiruošęs?“. Diskusiją organizavo Kolpingo kolegija kartu su Konrado 

Adenauerio fondo atstovybe Lietuvoje ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK). 

 



 
Diskusijos dalyviai, rugsėjo 20 d. 

 Spalio 10-11 d.  Kolegijos direktorė R. Bagdonaitė – Stelmokienė ir  dr.  R. Meištė dalyvavo 

Panevėžio kolegijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Mokslo ir studijų tendencijos 

globalizacijos sąlygomis“. Tarptautinės konferencijos partneriai – Kolpingo kolegija, Daugpilio 

universitetas (Latvija), Konino valstybinė aukštoji mokykla (Lenkija), Ordu Universitetas 

(Turkija), Turība universitetas (Latvija), Lodzės universitetas (Lenkija). 

 

 
Tarptautinė konferencija Panevėžyje, spalio 10-11 d. 

 

 Lapkričio 8 d. vyko Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacijos, bendradarbiaujant kartu su 

Kolpingo kolegija, konferencija „Namai: fiziniai ir psichologiniai aspektai“. Konferencijos metu 

pranešėjai kalbėjo apie slaptas vaikų erdves namuose ir už namų ribų, diskutuota apie mokyklą 

kaip užuovėją vykstant tėvų skyryboms. 

 Lapkričio 14 d. Kolegijoje įvyko Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: 

studentiškos įžvalgos“. Šiais metais konferencijoje dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius - net 141 

dalyvis, o iš jų 65 pranešėjai!  



 
Tarptautinės studentų konferencijos dalyviai 2019 m. 

 

 Kolegijos dėstytojai taip pat pateikė savo atliekamų mokslinių-praktinių tyrimų rezultatus 

tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo renginiuose, publikacijose. Dėstytojai skaitė 9 

pranešimus bei parengė 3 publikacijas. 

 Kolegijos dėstytojai vadovavo studentų mokslinei veiklai: kartu su studentais parengta 18 

straipsnių bei pristatyta 20 pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse studentų konferencijose. 

 Per 2019 m. atlikti 5 užsakomieji tyrimai, bendradarbiaujant su UAB „Linėja transport“, Jonavos 

raj. Socialinių paslaugų centru, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centru, SBĮ Kauno raj. 

Socialinių paslaugų centru bei Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubu „Atletas“. 

 

 Kolegijos tęstiniai leidiniai 

 

 Kolpingo kolegijos tarptautinės konferencijos leidinys „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, 

indeksuojamas tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje. Leidžiamas kas metus. 2019 m. leidinyje 

publikuoti 8 straipsniai. 

 Tarptautinės  studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinys „Teorija ir praktika: 

studentiškos įžvalgos“ (2019 metais publikuoti 32 straipsniai, 5 iš jų užsienio šalių aukštųjų 

mokyklų studentų). 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

 2019 m. pasirašyta tarpinstitucinė Erasmus+ KA1 mainų sutartis su Rygos Stradinš universitetu. 

Kolpingo kolegija šiuo metu yra pasirašiusi sutartis su 20 Erasmus+ programoje dalyvaujančių 

institucijų. 

 2019 m. Kolegija dalyvavo projekte „Studijų prieinamumo didinimas. 2014–2020 m.“ kartu su 

Valstybiniu studijų fondu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis. Šiuo projektu siekiama užtikrinti 

aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą studentams su specialiaisiais poreikiais. 

Kolegijos administracijos darbuotojai dalyvauja mokymuose. 

 2019 m. Kolegija tęsė dalyvavimą ŠMPF administruojamame ESF projekte „Aukštojo mokslo 

tarptautiškumo plėtra“. Projektas skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo 

didinimui, studijų Lietuvoje populiarinimui ir studentų mobilumo skatinimui.  

 Kolegija taip pat dalyvauja ŠMPF administruojamame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ir 

darbuotojų mobilumas Programos šalyse“ 2014-2020 pagal „Erasmus+“ programą. 



 2019 m. tęsėsi tarptautinio projekto „Tarpkultūrinis socialinis darbas iš individo ir socialinės 

perspektyvos įvairiuose kontekstuose“ veiklos. Projekto partneriai: Katalikiškas Eichšteto-

Ingolštato universitetas (Vokietija), Antiochijos universitetas (Kolumbija), Costa Rica-Sede de 

Occidente  universitetas (Kosta Rika), Centrinis “Marta Abreu” de Las Villas universitetas 

(Kuba), Bharathidasan universitetas (Indija), LSSS Lojolos koledžas (Indija), Gandhigram 

kaimiškasis universitetas (Indija). Projekto tikslas: moksliniai tyrimai socialinio darbo srityje 

analizuojant socialinį darbą socialinės įvairovės kontekste iš tarpkultūrinės žmogaus ir visuomenės 

perspektyvos švietime, tyrimuose ir profesinėje praktikoje. 

 2019 m. sausio - balandžio mėn. dalyvauta Talino universiteto projekto Social Inclusion Through 

Protecting Rights of the Child (SoRight) rengime. Projekto tikslas yra išsiaiškinti, kaip Baltijos 

šalys ir Norvegija yra susijusios ir dirba su pagrindinėmis problemomis, siekdamos sumažinti 

socialinius skirtumus vienoje svarbiausių ir labai pažeidžiamoje demografinėje situacijoje: vaikai 

ir tėvai valstybinėje vaikų apsaugos sistemoje.  

 2019 m. buvo parengtos 2 paraiškos pagal ŠMM programą kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių 

vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose finansuoti. Kviečiama dėstytoja dr. Anna Ivolga iš 

Stavropolio Valstybinio agrarinio universiteto (Rusija) skaityti paskaitas Ekoturizmo programos 

studentams ir dr. Olha Lalak iš Ukrainos katalikiškojo universiteto skaityti paskaitas Socialinio 

darbo vadybos, Vaiko gerovės ir socialinė apsaugos programų studentams. Gavus finansavimą, 

2020 m. kovo mėn. į Kolegiją atvyks ir paskaitas skaitys dr. Anna Ivolga. 

 

Dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumas 

 

 Pagal Erasmus+ mobilumo programą 2019 m. buvo organizuota 10 Kolpingo kolegijos darbuotojų 

mobilumų: 5 dėstymo mobilumai ir 5 mokymosi mobilumai. Darbuotojai vyko į Bulgariją, Italiją, 

Latviją, Lenkiją, Slovakiją, Vokietiją.  

 2019 balandžio mėn. 25–26 d. Talino universitete (School of Governance, Law and Society, 

Tallinn University) lankėsi Kolegijos direktorė R. Bagdonaitė-Stelmokienė ir dėstytoja G. 

Didžklapytė. Kelionės tikslas buvo dalyvavimas seminare ir bendradarbiavimo renginyje 

„Networking Lab“ siekiant užmėgsti naujus kontaktus, aptarti pasikeitimo dėstytojais ir 

bendradarbiavimo galimybes. 

 2019 m. pagal Erasmus+ mainų programą dėstymo mobilumui Kolpingo kolegijoje lankėsi 2 

dėstytojai. Prof. Annette Hoxtell (Vokietija, HWTK taikomųjų mokslų universitetas) skaitė 

paskaitas Ekoturizmo programos studentams temomis „Sniego turizmas ir darnus vystymasis“ ir 

„Vokietija – tarpkultūriškumas ir įvairovė“. Dr. Malgorzata Kostrzynska (Lodzės universitetas, 

Socialinės pedagogikos departamentas) skaitė paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei 

Socialinio darbo vadybos studentams temomis “Socialinis darbas Lenkijoje“; Socialinis darbas 

gatvėje ir benamystė“ ir kt.  

 Kolegijoje lankėsi 2 dėstytojai iš JAV, kurių vizitą padėjo organizuoti Kauno Kristaus bažnyčios 

atstovai. 2019 m. kovo 12 d. lektorius iš JAV Joseph Rhodes skaitė paskaitą „Auklėjimas be 

riksmų“. 2019 m. lapkričio 11 d. Ohio Valley krikščioniško universiteto (JAV, Ohio Valley 

Christian University) dėstytojas, psichologijos ir teologijos daktaras Jeff Stevenson skaitė paskaitą 

“Šeima ir sveiki santykiai šeimoje”. 

 

Studentų mobilumas 

 

 Pagal Erasmus+ mobilumo programą praktiką Graikijoje 2019 m. vasarą atliko 3 Kolpingo 

kolegijos Ekoturizmo studijų programos studentai ir 2 šios programos absolventai. Absolventams 

po praktikos baigimo buvo pasiūlyta pratęsti darbą praktikos atlikimo vietose.  

 2019 m. sausio 17 d. savo dalines socialinio darbo studijas pagal Erasmus+ mobilumo programą 

baigė Karolina Kovačova iš Slovakijos Trnavos universiteto Trnavoje.  

 2019 balandžio mėn. Kolpingo kolegijoje pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi studentės iš 

Čekijos Marketa Starkova ir Michaela Jonašova. Jos atliko socialinio darbo praktiką pas Kolegijos 



socialinius partnerius Kauno Arkivyskupijos Šeimos centre be Kolpingo vaikų darželyje ir 

dalyvavo paskaitose su kolegijos studentais. 

 

 
Studentų praktika Graikijoje 2019 m. 

 

Studijų organizavimo ir vykdymo procesas 

 

 2019 m. vyko naujos studijų programos Transporto logistika vertinimas. Programa akredituota 

SKVC. Studentai bus priimami nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 

 Per 2019 m. pasirašytos 9 naujos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais-

darbdaviais, prisidedančiais prie Kolegijos studijų programų komitetų veiklos, studijų kokybės 

gerinimo, praktikų studentams, bendrų renginių organizavimo, užsakomųjų tyrimų vykdymo. 

 Sausio 11 d. ir metų pabaigoje - gruodžio 10 d. vyko Kolpingo kolegijos bendruomenės ir  

socialinių partnerių – darbdavių tradiciniai pusryčiai. Neformalioje aplinkoje diskutuota apie 

aktualiausias naujienas švietimo srityje, studijų programų tobulinimo aspektai, pasidalinta 

mintimis apie studentų praktiką, jos tobulinimo galimybes. Aptartos galimybės toliau plėtoti 

abipusiai naudingus ryšius. 

 
Kolpingo kolegijos socialinių partnerių-darbdavių pusryčiai 2019 m. 



 Du kartus per metus Kolegijoje vyksta Akademinės tarybos posėdžiai. 2019 m. vyko sausio 11 d. 

ir birželio 7 d. Posėdžių metu aptariami praėjusių mokslo metų įvykiai, veikla ir ateities planai. 

Akademinė taryba nuoširdžiai džiaugiasi, kad KUAS palaiko glaudžius ryšius su visomis 

suinteresuotosiomis šalimis, socialiniais partneriais ir darbdaviais. Susitikimų metu pastebėta, kad 

KUAS didelį dėmesį skiria studijų kokybei ir nuolatiniam jos tobulinimui. 

 

Kolpingo kolegijos lėšos 2019 m., skirtos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, studentų ir 

darbuotojų judumui bei infrastruktūrai 

 

Lėšų paskirstymas 2019 

Lėšos, skirtos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui 7564 

Lėšos, skirtos studentų ir darbuotojų judumui 9100 

Lėšos, skirtos bibliotekos fondų atnaujinimui 2504 

Lėšos, skirtos technologinių išteklių atnaujinimui 7488 

Lėšos, skirtos technologinės įrangos atnaujinimui 1884 

Lėšos, skirtos pastatų ir patalpų atnaujinimui 1213 

 

 

Kolpingo kolegijos direktorė   Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė 

 


