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Mieli kolegos, sveiki priartėję prie dar 
vienų metų pabaigos. Paprastai tokiu 

laiku daromos įžvalgos apie senkančių 
metų sėkmes ir nusivylimus. Metai buvo 

ne tik pilni iššūkių, bet ir džiugių žinių. Visi 
kartu per juos tapome labiau patyrę ir 

pasitikintys savo jėgomis. Dėkoju visiems 
ir kiekvienam atskirai už indėlį į Kolegijos 

augimą.

Tegu į pasaulį sugrįžusi šviesa nutvieskia 
Jūsų gyvenimus. Turiningų, pilnų netikėtų 

atradimų ir neįprastai įdomių metų.
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Antrasis 2020-2021
 mokslo metų

pusmetis – nuotolyje

Savanoriavo ligoninėse, patikros punktuose,
dienos centruose

Karantino metu studentai ne tik užsiėmė 
tiesiogine savo veikla – studijomis, bet ir 
uoliai savanoriavo. Kai ligoninėse tragiškai 
trūko personalo, dalis dėstytojų ir studentų 
atsiliepė į raginimus ištiesti pagalbos ranką. 
Vieni talkino ligoninės palatose, kiti – policijos 
patikros punktuose, treti – vaikus mokė svei-
kos gyvensenos.  

2021-ieji prasidėjo itin griežto karantino sąly-
gomis. Iki pat pavasario didžioji dauguma pas-
kaitų, su išskirtinėmis praktinių užsiėmimų 
išimtimis, vyko nuotoliniu būdu. Studentai į 
auditorijas sugrįžo tiktai rugsėjį. 



Iškilmingų ceremonijų metu absolventams 
įteikti diplomai 

Per 2020 – 2021 mokslo metus Klaipėdos valstybinėje kolegijoje aukštąjį išsilavinimą įgijo 
beveik 700 studentų. Profesinio bakalauro diplomai įteikti 185 Technologijų fakulteto, 252 
Verslo fakulteto ir  255 Sveikatos mokslų fakulteto absolventams.
 

Kolegijos pastatas nušviestas vėliavos spalvomis
Klaipėdos valstybinė kolegija jungėsi į Lietuvos trispalvių jūrą. Lietuva minėjo Valstybės 
atkūrimo dieną. Jos išvakarėse Kolegijos Verslo fakulteto fasadas nutviekstas geltonai, 
žaliai ir raudonai.     

Fakultetuose surengtos atvirų durų dienos 
Gegužės 4–6 dienomis virtualiai organizuotos Kolegijos Atvirų durų dienos. Tris dienas 
vykusiuose susitikimuose visi besidomintys studijomis Kolegijoje turėjo galimybę iš arčiau 
susipažinti su trijuose fakultetuose vykdomomis studijų programomis, dėstytojų koman-
da, išgirsti studentų patirtį bei sužinoti svarbiausias 2021 priėmimo naujienas. 



Mokslo metų pradžios šventė – Verslo fakultete
Klaipėdos valstybinės kolegijos bendruomenė naujus mokslo metus tradiciškai pradėjo 
ant Verslo fakulteto laiptų. Dėstytojai ir studentai susirinko į šventinį renginį, kurio metu 
violončelėmis griežė grupės „Voiceless“ nariai.

2021-2022 MOKSLO METŲ STARTAS

Už profesionaliai parengtus baigiamuosius darbus, nagrinėjančius aktualią Klaipėdos 
miesto ir viso Vakarų regiono problematiką verslo įmonės ir regiono savivaldybės Kole-
gijos absolventams skyrė per 30 padėkų ir skatinamųjų stipendijų.
Diplomams įteikti surengtos tris dienas trukusios ceremonijos. Dėl pandeminių 
suvaržymų šventės vyko hibridiniu būdu. Absolventai diplomus atsiiėmė gyvos ceremo-
nijos metu, o artimieji ją stebėjo per Yotube kanalą.  



Per 2020 – 2021 mokslo metus Klaipėdos valstybinėje kolegijoje aukštąjį išsilavinimą įgijo 
beveik 700 studentų. Profesinio bakalauro diplomai įteikti 185 Technologijų fakulteto, 252 
Verslo fakulteto ir  255 Sveikatos mokslų fakulteto absolventams.
 

Kolegiją papildė gausus pirmakursių būrys
Klaipėdos valstybinę kolegiją šį rudenį pasirinko per 900 abiturientų, beveik tiek pat, kiek ir 
pernai. Populiariausias būsimųjų pirmakursių pasirinkimas – ugdymo mokslai. Į dvi 
ugdymo mokslų krypties studijų programas priimtas rekordinis skaičius stojančiųjų.
Į ikimokyklinę ir priešmokyklinę bei pradinio ugdymo pedagogiką šįmet priimta 135 stu-
dentai, 60 iš jų studijuoja valstybės finansuojamose vietose ir kas mėnesį gauna iš valsty-
bės 300 eurų stipendiją. 
Tarp inžinerinių mokslų šiemet lyderiavo statybos, elektros ir automatikos bei transporto 
inžinerija. Sveikatos mokslų srityje dažniausi pasirinkimai buvo bendrosios praktikos 
slauga ir kineziterapija. Į pastarąją studijų programą priimta taip pat rekordiškai daug stu-
dentų – net 66.  

Bendras pirmakursių skaičius. Per LAMA BPO į Kolegiją priimti 767 studentai, 329 jų 
įstojo į valstybės  finansuojamas vietas. Iš viso Kolegija sulaukė 930 pirmo kurso studentų. 
Tai – 11 proc. mažiau negu pernai.
Lytis. 52 proc. įstojusiųjų – moterys.
Geografija. 26 proc. įstojusiųjų – iš Klaipėdos raj., 23,8 proc. – iš Plungės, 23,8 proc. –iš 
Rietavo, 22,4 proc. – iš Klaipėdos miesto, 19 proc. – iš Šilutės, 18 proc. – iš Mažeikių ir 16 
proc. – iš Telšių. 8 studentai įstojo į lietuvių kalba vykdomas studijų programas, tačiau save 
deklaravo kaip užsieniečiai arba užsienio lietuviai (Baltarusija, Ukraina, Rusija, Uzbekista-
nas).
Bendras studijų programų skaičius. Kolegijoje pirmakursiai studijuos 7 studijų krypčių 
grupes, 20 studijų krypčių, 22 studijų programas (dėl per mažo stojančiųjų skaičiaus 
šiemet sustabdytas priėmimas į Turizmo verslą).

Dažniausi pasirinkimai. Šiais metais tarp pirmakursių populiariausios buvo Ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė pedagogika (135 studentai), Bendrosios praktikos slauga (95 studentai), 
Logistikos vadyba (82 studentai), Statybos inžinerija (78 studentai), Kineziterapija (65 stu-
dentai), Elektros ir automatikos inžinerija (55 studentai). Palyginimui bendrai koleginiame 
sektoriuje šįmet dažniausios studijų programos – bendrosios praktikos slauga, tarptauti-
nis verslas, vaikystės pedagogika, kosmetologija, logistika, automobilių techninis eksploa-
tavimas.
Bendras studentų skaičius. Viso Kolegijoje 2021-2022 mokslo metus pradėjo 2500 stu-
dentų.
       



Daugiausiai stipendijų – KVK pirmakursiams

Atnaujintas fakulteto pastatas

Didelių permainų sulaukė Technologijų fakulteto pastatas, Bijūnų g. Atliktas dalies patalpų 
kapitalinis remontas, patalpos pritaikytos neįgaliesiems, padidinta viso pastatų komplekso 
(mokslo ir sporto paskirties) energinio naudingumo klasė.
Darbų metu įrengtos naujos laboratorijos, auditorijos,  atnaujinta dalis bendrojo naudojimo 
patalpų, atnaujinti du sanitariniai mazgai, kurie pritaikyti ir žmonėms su negalia.
Siekiant sumažinti pastatų energijos suvartojimą ir sukurti patrauklią aplinką buvo apšil-
tinti pastatų pamatai ir fasadai, išsaugant architektūrinį reljefą, atliktas šlaitinių stogų 
remontas.
Pakeistos visos patekimo į pastatus durys bei energinio naudingumo reikalavimų neati-
tinkantys langai. Atnaujinti pagrindinio įėjimo laiptai, įrengiant sėdėjimo zonas bei neįgalių-
jų pandusą. Modernizuota dalis pastato inžinerinių tinklų.
Į atnaujintas patalpas perkeltos socialinio darbo krypties studijos, kur taip pat įrengta 
nauja savistabos (veidrodžių) auditorija socialinio darbo studijų krypties studentų įgūdžių ir 
kūno kalbos lavinimui.

Klaipėdos miesto savivaldybė skyrė stipendijas gabiems ir talentingiems uostamiesčio 
aukštųjų mokyklų Informatikos, inžinerinių ir technologijų mokslų krypčių pirmakursiams. 
Didžiausia dalis stipendijų – net 14 – skirta Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams. 
Iš viso skirtos 29 stipendijos. Jas gavę studentai dešimt mėnesių gauna po 100 eurų.



Paskaitos kitaip

Per metus surengtos dvi Tarptautinės 
savaitės

Balandžio 19-22 dienomis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje įvyko 14-oji Tarptautinė 
savaitė. Nors susitikimai ir seminarai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, Klaipėdoje 
sulaukta ir keleto svečių iš Lenkijos. 
Rugsėjį, surengta 15-oji Tarptautinė savaitė „Workation”, kuri po metų pertraukos vyko 
kontaktiniu būdu. Šįkart kolegijoje viešėjo užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai ir admi-
nistracijų darbuotojai iš Bulgarijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, 
Rumunijos, Turkijos.



Staigmena Mokytojų dienos proga 

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai Tarptautinės mokytojų dienos proga surengė 
staigmeną savo dėstytojams. Jiems išdalytos nominacijas, už kurias balsavo visų trijų 
fakultetų studentai. Vėliau dėstytojams skirtas Gabrielės Nausėdaitės ir Simo Buziliausko 
koncertas.



Fakultetuose surengtos „Karjeros dūzgės” 
Pirmą kartą „Karjeros dūzgės” tęsėsi 3 dienas, kiekvienam fakultetui skiriant po dieną. 
Dalyvavo daugiau kaip 400 studentų ir 40 darbdavių organizacijų. Jų atstovai atvyko iš visos 
Lietuvos, kad pristatytų savo organizacijas, pasiūlytų praktikų ir laisvų darbo vietų bei patys 
galėtų pabendrauti su studentais.
Pasibaigus Karjeros dūzgėms buvo sukurtas elektroninis kontaktų katalogas, kuriame stu-
dentai gali rasti organizacijų kontaktus bei jiems aktualią informaciją apie laisvas darbo ir 
praktikos vietas. Nuoroda į katalogą: https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2021/12/Kar-
jeros-duzgiu-2021-kontaktu-katalogas.pdf



KONFERENCIJOS

Konkursas „Išminčius “ šiais metais sulaukė net 100 dalyvių – 20 komandų po 5 moksleivius 
ar studentus. Komandos iš Klaipėdos regiono gimnazijų, Panevėžio kolegijos, Lietuvos Aukš-
tosios Jūreivystės mokyklos rungėsi uždavinių sprendimo konkurse, pasitikrino erudiciją 
sprendžiant kryžiažodį.
Pirmą vietą laimėjo Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija. Labai arti buvo antros vietos laimėtojai 
– „Vėtrungės“ gimnazijos komanda. Trečią vietą užėmė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 
komanda. Labai arti prizinės trečios vietos buvo „Žemynos“ gimnazijos ir Veiviržėnų J.Šaulio 
gimnazijos komandos.

Konkurso metu pasitikrino savo erudiciją 



Diskutavo apie ateities sveikatos 
priežiūros viziją

Tarptautinės slaugytojų dienos proga Lietuvos slaugos specialistų organizacija kartu su KVK 
suorganizavo konferenciją „Slaugytojų lyderių balsas: ateities sveikatos priežiūros vizija“. 
Konferencijos metu buvo aptariama Klaipėdos krašto slaugytojų patirtis, iššūkiai bei pasie-
kimai, kokios yra galimybės panaudoti informacines technologijas medicinoje. Pristatytas, 
koks turi būti slaugytojo lyderio profilis, slaugytojo lyderystė kaip organizacijos instrumen-
tas bei lyderystės kompetencijų ir komandinio darbo efektyvumo sąsajos slaugytojo veiklo-
je. Konferencija subūrė daugiau, kaip 1500 slaugytojų. 

Mokslinėje studentų konferencijoje – ir apie 
dirbtinį intelektą 

Verslo fakultete organizuota nuotolinė mokslinė – praktinė studentų konferencija „Verslas, 
technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos 2021“. Galimybe pasidalinti savo mokslinės 
veiklos įžvalgomis ir atradimais pasinaudojo bemaž 100 ne tik Klaipėdos valstybinės kolegi-
jos, o ir kitų šalies aukštųjų mokyklų studentų.
Darbo rinkos aktualijos, rytdienos kompetencijos, prielaidos tvariai ekonomikai, kultūrai ir 
gyvensenai, klaipėdiečio identitetas, dirbtinio intelekto skvarba į įvairias kasdienos sritis – 
tik keletas temų, kurias palietė konferencijai startą davę plenarinės sesijos pranešėjai.
Gausus ne tik konferencijos paralelinių sekcijų pranešėjų sąrašas, o ir konferencijos leidiniui 
pateiktų mokslinių straipsnių skaičius – daugiau kaip 70. 



Tarptautinėje konferencijoje – diskusijos apie 
aktualiausias problemas

Verslo fakultete įvyko šeštoji kasmetinė tarptautinė konferencija „Studies-Business- 
Society: Present and Future Insights VI”. Konferencija sukvietė skirtingų valstybių moksli-
ninkus, dėstytojus, praktikus ir darbdavius diskutuoti apie aktualias visuomenei proble-
mas, naujausius mokslo tyrimus ir pasiekimus. Konferencijos dalyviai, kurių į konferenciją 
susirinko daugiau kaip 80, klausė lektorių iš Lietuvos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos ir kitų 
valstybių.

Surengta mokslinė – praktinė konferencija
Klaipėdos piliavietėje kartu su socialiniais partneriais iš Klaipėdos miesto socialinės para-
mos centro ir Socialinių inovacijų studijos surengta mokslinė – praktinė konferencija „TAI, 
KAS TAPO NORMA: ĮGŪDŽIAI, IŠBANDYMAI, ATSPARUMAS".



Konferencijoje – apie inovatyvių technologijų poveikį
Klaipėdos valstybinė kolegija telkdama Lietuvos ir užsienio šalių akademinę bendruomenę, 
mokslininkus bei verslo atstovus darnios aplinkos vystymo problemoms spręsti, surengė 
mokslinę praktinę konferenciją. Konferencijoje pasidalinta naujausiais inovatyvių produktų 
ir technologijų pasiekimais, sukauptomis teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi.

 

Šioje konferencijoje buvo apžvelgta į didžiausią socialinę riziką karantino metu patekusių 
asmenų padėtis ir kokių strateginių sprendimų buvo imtasi, kokius išgyvenimus patyrė 
socialinį darbą dirbantys, bei jiems paslaugas teikiantys klientai, kaip įvesti veiklos pokyčiai 
profesinėje veikloje palaipsniui tampa norma.



NAUJOS LABORATORIJOS

Įrengtas Sumaniosios slaugos simuliacinis centras (SSSC). Studijų ir mokymosi veikloms įgy-
vendinti įsigyta įranga: du simuliaciniai daugiafunkciniai manekenai  su kompiuterine įranga 
priedais ir simuliacinėmis programomis, vaizdo monitorius, paciento gyvybinių funkcijų 
simuliatorius/monitorius, naujagimio gaivinimo manekenas, galvos muliažas intubavimui, 
krūtinės ląstos paspaudimų sistema, dvi funkcinės lovos, išmanusis stacionarus defibriliato-
rius, infuzinė ir enterinio maitinimo pompos, chirurginis atsiurbėjas,  laringoskopas, Ambu 
maišai, deguonies koncentratorius ir kt. IT įdiegta įranga leidžia stebėti simuliacijas visose 
Slaugos laboratorijose. 
SSSC kuriamos realios situacijos, imituojančios pacientą ir jo slaugą ligoninės aplinkos sąly-
gomis, t.y. tokiomis sąlygomis, kuriomis realiai dirba būsimi slaugytojai ir akušeriai. SSSC 
simuliuojamos sudėtingos klinikinės situacijos be jokios žalos pacientui, naudojant dirbtinai 
realius pacientus ar atskiras kūno dalis imituojančius muliažus, manekenus ir pan. Slaugos ir 
akušerijos procedūrų simuliacija sudaro galimybes sukurti įvairias klinikines situacijas stu-
dentui saugioje aplinkoje. 

Atidarytas modernus simuliacinis slaugos centras

Maisto kokybės laboratorija atvėrė galimybę 
kurti naujus produktus

Įkurta laboratorija pagerino Maisto technologijų ir Dietetikos studijų programų materialinį 
aprūpinimą, pagerino studentų praktinį pasirengimą bei dėstytojų mokslinių taikomųjų 
tyrimų potencialą. Įsigyta tyrimų įranga suteikia galimybę tirti įvairius maisto produktų koky-
bės rodiklius: nustatyti energetinę vertę, maistinę sudėtį bei galimus cheminės ir biologinės 



Sumontuota saulės elektrinė 
Šiais metais, Inžinerijos ir informatikos katedra įsigijo atsinaujinančių energijos šaltinių 
mokomąjį komplektą (fotovoltiniai elementai, inverteris, jutikliai, tvirtinimo konstrukcijos). 
Mokomasis stendas yra 4kW galios saulės elektrinė, kuri naudojama ne tik studentų bei 
dėstytojų tiriamiesiems darbams, prisideda prie tvarios elektros gamybos, bet tuo pačiu 
mažina Technologijų fakulteto elektros energijos sąnaudas, perkant mažesnį elektros 
energijos kiekį iš skirstomųjų tinklų tiekėjų. Saulės elektrinės fotovoltiniai elementai 
sumontuoti ant fakulteto stogo ir gerai matomi iš vidinio kiemo. Saulės elektrinei naudoja-
mas pasaulyje populiariausio ir patikimiausio Vokietijos gamintojo SMA inverteris.

Studentams – kūrybiškumo ir medijų erdvė
Verslo fakultete duris atvėrė Medijų laboratorija. Praktinėje kūrybiškumo ir medijų erdvėje 
studentai, lydimi dėstytojų bei kitų savo srities profesionalų, gali įgyvendinti skaitmeninės 
rinkodaros komunikacijos, naujųjų medijų ir kitus audiovizualinius bei garso projektus; įgyti 
praktinės patirties, bendradarbiauti, susitikti su socialiniais partneriais. 

kilmės toksinus. Laboratorijoje galima kurti naujus funkcionalius maisto produktus, turinčius 
reikšmingų, sveikatą ar organizmo funkcijas apsaugančių bei stiprinančių savybių. 
Tyrimų  metu galima nustatyti, kaip kinta maisto produktų sudėtis juos apdorojant šiluminiu 
būdu, taikant įvairias šiluminio ruošimo technologijas.
Sukaupta patirtis įgalins Maisto technologijų studentus kurti naujus sveikus gaminius, o  Die-
tetikos specialistai savo praktinėje veikloje galės teikti mokslo taikomųjų tyrimų rezultatais 
grįstas rekomendacijas. 



Kuriama burnos priežiūrai skirta laboratorija
Įrenginėjama nauja Burnos priežiūros krypties studijų laboratorija su 4 naujomis moder-
niomis odontologinėmis kėdėmis, kurioje praktikuosis Burnos higienos ir Odontologinės 
priežiūros studentai. Sveikatos mokslų fakultete augant  Klaipėdos miesto visuomenės 
narių apsilankymų skaičiui burnos priežiūros paslaugoms, nauja moderni burnos priežiūros 
laboratorija bus atvira bendruomenės, studentų, socialinių partnerių, specialistų, akade-
minės bendruomenės poreikiams.

Pedagogikos katedros laboratorijos papildytos 
inovatyvia interaktyvia įranga

Pedagogikos katedra persikėlė į naujas patalpas ir atnaujino dvi laboratorijas. Jose esanti 
inovatyvi įranga suteiks galimybę paruošti puikiai savo darbui pasirengusius ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojus.
Pedagogikos katedra įsikūrė buvusiose Slaugos ir socialinės gerovės katedros patalpose, 
Jaunystės g. 2. Čia pat perkeltos ir dvi pagrindinės laboratorijos – Pedagogikos interaktyvi 
simuliacinė Ste(a)m ir Pedagogikos didaktikų.



SVARBIAUSI PROJEKTAI

2021 m.  baigtos įrengti Biomedicinos ir technologijų studijų programoms reikalingos labora-
torijos (Sumaniosios slaugos simuliacinis centras, Mažaenergių išmaniųjų pastatų tyrimų ir 
Maisto kokybės mokslinių taikomųjų tyrimų laboratorijos).  
Atnaujinta, studijoms pritaikyta infrastruktūra leis užtikrinti kokybišką, atvirą ir modernų 
aukštąjį mokslą sparčiai populiarėjančių technologijų bei biomedicinos sričių mokslų studi-
joms. 

Baigtos įrengti modernios laboratorijos

Įgyvendinant projektą OSIRIS „Supporting the Smart Specialization Approach in the Silver 
Economy to Increase Regional Innovation Capacity and Sustainable Growth”/OSIRIS  Nr. 
#R080, KVK ekspertų komanda sukūrė Žinių valdymo įrankį atvirųjų inovacijų ekosistemoje,  
Lietuvos regionui pritaikytos Išmanios Sidabrinės Sistemos (angl. Smart Silver Framework) 
elementus, struktūrą, regioninę sumanios specializacijos kryptį, nustatė jos dalyvius ir 
svarbą šių dalyvių bendradarbiavimui kuriant inovacijas Sidabrinės Ekonomikos vystymo 
kontekste.

Sukūrė žinių valdymo įrankį

Projeto SBWELL „SB WELL Wellbeing Tourism In The South Baltic Region – Guidelines For 
Good Practices & Promotion“ Nr. STHB.02.01.00-SE-0137/17 įgyvendinimo metu, KVK 
komanda prisidėjo prie Darniojo sveikatingumo turizmo Atlaso kūrimo. Atlasas – tai tinkla-
pis, kurio pagrindinis tikslas yra pristatyti visuomenei darniojo sveikatingumo turizmo išskir-

Pristatė darniojo sveikatingumo atlasą



Prieš pat 2021-uosius startavo nauja moderni KVK interneto svetainė su naujomis turinio ir 
vizualinėmis raiškos formomis. Svetainėje įdiegtos galimybės suinteresuotiems žmonėms 
tiesiogiai kontaktuoti su Kolegijos atstovais. Susidomėję studijų programomis ar paskaito-
mis moksleiviams gali tiesiogiai pildyti specialias anketas. 
Beveik po metų į naują svetainę integruota internetinė KVK atributikos parduotuvė. 

Paleista nauja svetainė ir atributikos parduotuvė

tinumą, viešinti Pietų Baltijos regione veiklą vykdančias darniojo sveikatingumo mažas bei 
vidutines įmones ir suteikti joms reikiamų žinių siekiant plėtoti savo veiklą darniojo sveikatin-
gumo turizmo sektoriuje. 
Tinklapio nuoroda: https://wellbeingtourism.com/



TARPTAUTIŠKUMAS

Kolegijos mokymo ir paslaugų centras 2021-aisiais vykdė apie 40 skirtingų neformalių švie-
timo programų. Lyderės, sulaukusios didžiausio susidomėjimo – slaugos ir akušerijos, socia-
linio darbo, pedagogikos bei transporto inžinerijos studijų krypčių mokymo programos. Įvai-
riuose mokymuose iš viso dalyvavo daugiau kaip 1200 klausytojų. Mokymo ir paslaugų cen-
tras per 2021 gavo daugiau kaip 100 tūkst. eurų pajamų.    

Vykdė apie 40 skirtingų švietimo programų 

Klaipėdos valstybinei kolegijai suteikta teisė pačiai vertinti būsimųjų studentų užsienyje įgytą 
išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijančius dokumentus. Tai daryti savarankiškai Lietuvoje turi 
teisę tiktai dvi kolegijos ir dalis universitetų.

Teisė pačiai vertinti užsienyje įgytą išsilavinimą

• Dalinėms studijoms į užsienį per 2021 išvyko rekordinis Kolegijos studentų skaičius – 108 
studentai vyko į studijas ir praktikas užsienyje (tai sudaro 4.3 proc. nuo visų Kolegijos studen-
tų). 
• Sulaukėme didžiulio atvykusių studentų iš užsienio skaičiaus (atvyko 132 dalinėms studi-
joms ir į pilnas studijas buvo priimti 26 studentai).
• Rudens Tarptautinė savaitė ir atskirų atvykstančio personalo iš užsienio vizitų organizavi-
mas pritraukė ženklų skaičių užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų ir kitų darbuotojų - 113. 

KVK suteikta „ERASMUS AUKŠTOJO MOKSLO 
CHARTIJA 2021-2027“, o paraiška įvertinta mak-
simaliu 100 balų. Kolegija ir toliau tęs kokybiškus 
#Erasmus+ mobilumus, todėl studentai, darbuo-
tojai ir dėstytojai galės semtis žinių ir gerosios 
patirties kitose užsienio šalyse.

  

Suteikta Erasmus
aukštojo mokslo

chartija



ĮVERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS

Pakartotinai sertifikuota Klaipėdos valstybinės 
kolegijos vadybos sistema 

Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistema trečią kartą sertifikuota trejų 
metų ciklui, patvirtinant jos atitiktį ISO 9001:2015 vadybos sistemos standarto reikalavi-
mams.  
  Svarbiausios nustatytos stipriosios kokybės vadybos sistemos savybės – darbuotojų 
kompetencija; patikimos aukštosios mokyklos vardas rinkoje, sėkminga partnerystė su 
verslo įmonėmis, viešojo sektoriaus organizacijomis, savivaldos institucijomis, aukštosio-
mis mokyklomis Lietuvoje ir užsienyje; platus studijų programų spektras, jų paklausa ir 
Vidurio bei Vakarų Lietuvos regiono darbo rinkos poreikių ir ekonominės specializacijos 
atitikimas.  

Nuo pernai pradėtas studijų išorinis vertinimas pagal 
studijų kryptis. Rezultatai džiugina, nes visos 2021 
metais užsienio ekspertų vertintos Kolegijoje įgyvendi-
namos studijų kryptys įvertintos teigiamai  ir akredituo-
tos maksimaliam septynerių metų laikotarpiui. Akredi-
tuotos šios studijų kryptys:
 
Burnos priežiūros;
Elektros inžinerijos;
Mechanikos inžinerijos;
Transporto inžinerijos;
Mitybos;
Dar laukiama teigiamų Statybų inžinerijos studijų kryp-
ties išorinio vertinimo rezultatų. Džiugina bendra ten-
dencija pateiktose ekspertų vertinimo išvadose – minėtų 
studijų kryčių studijų kokybės valdymo ir viešinimo verti-
namąją sritį ekspertai įvertino labai gerai. 

Akredituotos maksimaliam
 septynerių

metų laikotarpiui



Dar vienai studijų 
programai – garbingas 

įvertinimas 

Finansų studijų programai suteiktas „Investors‘ Spotli-
ght“ kokybės ženklas. Šį įvertinimą skyrė užsienio 
investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ 
kartu su Klaipėdos miesto ekonominės plėtros agen-
tūra „Klaipėda ID“.
Užsienio investuotojai įvertino KVK Finansų studijų 
programos atstovų gebėjimą efektyviai bendradar-
biauti su verslu. 
Tai – jau trečias toks studijų kokybės įvertinimas Kole-
gijoje. 2019 ir 2018 m. „Investors Spotlight” ženklelį 
gavo – Informatikos inžinerija bei Elektros ir automati-
kos inžinerija.
  

Gautas pritarimas organizuoti akušerijos 
studijas

2021 m. gruodžio 23 d.  iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gautas 
pritarimas dėl akušerijos studijų programos parengimo ir vykdymo Klaipėdos valstybinėje 
kolegijoje. Sveikatos apsaugos ministerija įvertino: Vyriausybės strateginės analizės 
centro (toliau - STRATA) atnaujinto Sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavi-
mo tyrimo rezultatus; duomenis iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie laisvas darbo 
vietas, kurie rodo, jei būtų vykdomos studijos ir Klaipėdos mieste, tuomet galimai būtų 
lengviau prisitraukti absolventus į Klaipėdos, Telšių ir kitų regionų miestus, kurie yra 
arčiau Klaipėdos miesto.

Aukštos pozicijos U Multirank reitinge
Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos rezultatai daugelį metų iš eilės vertinami U_Multi-
rank aukštųjų mokyklų vertinimo reitinge. Labai gerai („A“) Kolegija įvertinta įsipareigojimo 
regionui aspektu, pagal studentų atliekamas praktikas, Kolegijos absolventų įsidarbinimo 
rodiklius Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.  



Paskelbtas naujas 
Lietuvos kolegijų 
reitingas 

Sukūrė tvarias maisto pakuotes

Naujausiame 2022 metų kolegijų reitinge Klaipėdos 
valstybinė kolegija yra lyderė sveikatos mokslų krypčių 
grupėje Mitybos studijų kryptyje. 1-oji vieta skirta die-
tetikos studijų programai.
Šiuos duomenis paskelbė žurnalas „Reitingai”, įvertinęs 
darbdavių atsiliepimus, įsidarbinimo rodiklius bei absol-
ventų gaunamą atlygį.
Informatikos, Finansų, Rinkodaros mokslų krypčių gru-
pėse Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programos 
pateko į geriausiai vertinamų trejetukus.

Technologijų fakultete pristatyta Klaipėdos valstybinės kolegijos 
taikomosios mokslo veiklos idėjų konkurso „DARNI APLINKA – 
SVEIKA VISUOMENĖ“ įgyvendinta idėja – „Draugiškos aplinkai 
pakuotės“.
Idėjų autoriai pasiūlė sukurti draugiškas aplinkai pakuotes iš maisti-
nių medžiagų, kurios veikia antimikrobiškai, padeda prailginti pro-
dukto galiojimo laiką, suyra per trumpą laiką arba tiesiog yra suvar-
tojamos kartu su produktu.
Pristatymo metu buvo pateikti 3 skirtingų rūšių pakuočių pavyzdžiai: 
•  Agavų pagrindu pagamintos pakuotės su skirtingais eteriniais alie-
jais – cinamono, gvazdikėlių, mėtų ir rozmarino kvapais;
 
•  Bioskaidžios pakuotės – pagamintos iš atsinaujinančių žaliavų;

•  Valgomos pakuotės – suformuotos krepšelių keptuvo pagalba.
Prie idėjos „Draugiškos aplinkai pakuotės” įgyvendinimo dirbo 
Maisto technologijų ir mitybos katedros vedėja Sigutė Ežerskienė, 
lektorės Vijolė Bradauskienė, Džuljeta Armonienė ir Vitalija Freitakai-
tė bei laborantė Ilma Rimienė.

BENDRUOMENĖS IDĖJOS



Pasiūlė mobilią aplikaciją 
burnos sveikatos būklei 
Sveikatos mokslų fakulteto mokslininkų komanda sukūrė mobilią 
aplikaciją „Mobilus burnos higienistas“, kuri padės patiems pacien-
tams efektyviai stebėti savo burnos sveikatos būklę.   
Mobilioji programa yra prieinama dviejų tipų vartotojams: pacientui ir 
burnos priežiūros specialistui. Pacientas gali pasirinkti iš trijų funkcijų: 
pokalbis su specialistu, klausimynas arba papildoma informacija. 
Specialistas gali rinktis iš dviejų funkcijų: pacientų sąrašas ir papildo-
ma informacija. 
Specialistas gauna informaciją iš paciento tuo atveju, jei pacientas 
interviu lauke parašo pranešimą arba jei į klausimyno klausimą 
atsako teigiamai. Pokalbio lauke specialistas gali pats susisiekti su 
pacientu. 
Mobiliosios aplikacijos „Mobilus burnos higienistas“ tyrėjų grupė: dr. J. 
Andruškienė, lekt. Š.Barsevičienė, dr. E. Daugėlienė, asist. R. Garš-
vienė, T. Kruvelis, A. Murauskas, dr. I. Spiriajevienė, asist. D. Stonkutė, 
lekt. V. Venevičienė. 

Įkūnyta lektorės idėja – geriamo 
vandens fontanas 

Finansų ir apskaitos katedros lektorės Aurelijos Zonienės patei-
ktas vandens gėrimo fontanėlio projektas pateko tarp 25 
atrinktų projektų, kurie tenkino visus projektams keliamus 
reikalavimus, o gyventojų balsai nulėmė, kad jos pasiūlytas pro-
jektas tapo absoliučiu lyderiu savo kategorijoje. Gargždų miesto 
gimtadienio šventėje fontanėlis buvo iškilmingai atidengtas. 
Fontanėlio idėja, kaip pasakoja Aurelija, gimė iš žemiškų porei-
kių – vaikštant mieste noro atsigaivinti ir atsigerti vandens. 



Tapo hakatono nugalėtojais 

Įvertino idėjų kūrybiškumą ir pritaikomumą 

Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos (SRK) 1 kurso studentai priėmė Kūrybiškumo 
ugdymo ir Rinkodaros pagrindų dalykų dėstytojos doc.dr. Gitos Šakytės-Statnickės iššūkį ir 
2021 m. rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis sudalyvavo „Versli Lietuva“ bei Change - 
Makers’ON organizuotame hakatone E-komercijos iššūkis: (NE)PAKUOTA | E-commerce 
challenge: (UN)PACKED.
Vos 24 valandos ir pateikta daug unikalių pasiūlymų: nuo guminių termo krepšių, daugkar-
tinių pakuočių, pasiūlymo siuntų užpildus pakeisti antrinio panaudojimo produktais, t.y. 
biologiškai suyrančiomis, maistiniais dažais dažytomis kukurūzų granulėmis, iš kurių vaikai 
gali pasigaminti žaislą, iki perdirbtų pakartotinių pakuočių grąžinimo sistemos... Tik trys 
minutės, skirtos pristatyti paros darbui, ir bingo – turime Hakatono laimėtojų komandą.
SRK komanda „Žemeko“ (Ignas Jackūnas, Ema Petkevičiūtė ir Gabija Šiurkutė) tapo vienais 
iš Hakatono (NE)PAKUOTA nugalėtojų bei laimėjo „Versli Lietuva“ 0,5 metų mentorystę, 
kvietimą dalyvauti Mita Pre-akceleratoriaus atrankoje vystant idėją jau iki realaus produk-
to, steigiant  startuolį.

Turizmo verslo studijų programos 3 kurso studentų komanda 
dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Klaipėda – 
Europos jaunimo sostinė 2021“ lyderystės platformos verslumo 
konkurse – hakatone „Jaunimas – Jaunimui 2021“ ir užėmė 2-ąją 
vietą.
Sveikiname laimėtojus Vaidotą Jablonskį, Gediminą Dumčių, 
Andrių Raudį ir Marių Žeruolį, dėstytoja doc.dr. G.Šakytė-Statnic-
kė.
Komisija, vertinusi dviejų dienų 21 komandos darbą hakatono 
metu, akcentavo, kad mūsų komandos pateikti problemų spren-
dimo pasiūlymai nagrinėtai organizacijai „Draugas Draugui“ (res-
tauracijos dirbtuvės; socialinių tinklų marketingas; funkcija 
žmonėms pasirinkti, kuriai labdarai gali aukoti; daiktų, su įdomia 
istorija eksponavimas ir galimas pardavimas) ne tik kūrybiški, bet 
ir realiai įgyvendinami.

STUDENTŲ PASIEKIMAI



Pristatė eksperimentinio maisto idėją 
Balandžio 22–23 dienomis Maisto technologijų ir mitybos katedros MT19–2 grupės stu-
dentų komanda dalyvavo tarptautiniame socialinio verslumo konkurse su idėja „Experi-
mental Food Laboratory on Wheels–Eat healthy, Live healthy!". Konkurse iš viso dalyvavo 
21 komanda.
Maisto technologijų ir mitybos katedros studentėms Laurai Petrauskaitei, Martynai 
Raižytei, Redai Zubaitei ir Lėjai Lyvens kilo idėja sukurti eksperimentinę maisto laboratori-
ją ant ratų ir paskatinti žmones daugiau sužinoti apie mitybą. Pagrindinis Idėjos tikslas - 
per edukacinius susibūrimus motyvuoti kuo daugiau žmonių nors mažais žingsniais 
žengti sveiko gyvenimo link.

Sukūrė mokomuosius plakatus
Kineziterapiją pasirinkę studentai sukūrė mokomuosius plakatus, padedančius ugdyti 
ištvermę ir jėgą. Šie plakatai parengti, naudojantis naujausia moksline literatūra, studen-
tai patys ją analizavo ir atrinkinėjo faktus. Plakaitai paruošti „Jėgos ir ištvermės ugdymo 
pagrindų“ paskaitai (lektorius Martynas Ramanauskas). 

Susitelkimas į ateitį ir planavimas turi teigiamą įtaką sveikatai ir
gerovei. Norint būti fiziškai aktyvesniam svarbu išsikelti pasiekiamus
tikslus kad tai padaryti efektyviau patartina naudoti S.M.A.R.T.
metodą. Žodis S.M.A.R.T. tai iš angliškų žodžių pirmųjų raidžių
sudarytas akronimas, kur kiekviena raidė turi atskirą reikšmę: 
S – specific (konkretus) 
M – measurable (pamatuojamas) 
A – achievable (įgyvendinamas) 
R – relevant (prasmingas) 
T – timely (apibrėžtas laike). 
Naudokite jį išsikeliant tikslus. 

(Butt et al., 2020) 

Naudokite išmaniuosius prietaisus

Šiais laikais labai populiaru ir tikslinga sekti savo
fizinį aktyvumą naudojant išmanųjį laikrodį,
telefoną, apyrankę ir kitus prietaisus, tokius kaip
pedometrai. Jų pagalba galima stebėti per dieną
nueitus žingsnius, per dieną išeikvotas kalorijas bei
širdies ritmą. Savo aktyvumo stebėjimas didina
motyvacija toliau tęsti savo kelią link aktyvesnio
gyvenimo būdo.

(Busch et al., 2020) 

Rekomenduojama bent 150–300
minučių atlikti vidutinio intensyvumo
aerobinę fizinę veiklą arba bent 75–
150 minučių intensyvaus aerobinio
fizinio krūvio arba lygiavertį vidutinio
ir stipraus intensyvumo veiklos derinį
kas savaitę. Tačiau net ir menkiausias
fizinio aktyvumo padidėjimas
ilgalaikėje perspektyvoje susideda į
gan žymų bendros sveikatos būklės
pagerėjimą.

(Langhammer et al., 2018)

Fizinė veikla gali būti atliekama kaip
darbo, sporto ir laisvalaikio dalis. Į
darbą nuvykite dviračiu ar
pėsčiomis, vietoje lifto naudokite
laiptus. Jeigu einat kur nors
pėsčiomis ir neskubat rinkitės ilgesnį
maršrutą. Namų tvarkymas taip pat
skaitosi puikia fizine veikla. 

(World Health Organization, 2020)

Bet koks fizinis aktyvumas yra geraiIntegruokite fizinį aktyvumą į kasdieninę veikląTikslo išsikelimas – pusiaukelė link rezultato

Mankštinkitės kartu Išbandykite ką nors naujo

Socialinis palaikymas ir žodinis
skatinimas pagerina fizinę veiklą tiek
ištvermės, tiek jėgos pratimų metu
taip pat padidina motyvaciją
sportuoti sekančią dieną. Todėl
judėkite kartu su savo šeimos nariais,
draugais ir kolegomis. Taip jus
padėsite ne tik sau bet ir kitiems.

 (Edwards et al., 2018)

Specifinės pratimų programos, kurios
reikalauja griežto ir nuoseklaus laikymosi,
susilaukia labai ribotos sėkmės siekiant
ilgainiui didinti motyvacija ir fizinio
aktyvumo palaikymą. Todėl, naudinga
periodiškai keisti ir išbandyti skirtingus
pratimus bei sporto rūšis, taip pat koreguoti
pratimu programas pagal savo individualius
poreikius. Jeigu buvo užsiimama bėgimu,
galima nuo kitos savaitės pereiti ant
važiavimo dviračiu ar į visai kitą sporto šaką
kaip krepšinis. Net kai atliekama ta pati fizinė
veikla galima pakeisti aplinką: pavyzdžiui iš
miesto parko į paplūdimį ir tokiu būdu didinti
motyvaciją.

(Lachman et al., 2018)

Nauda bei išvengiamos problemos

Fizinis neaktyvumas yra vienas iš
pagrindinių neužkrečiamų ligų mirties
rizikos veiksnių. Nepakankamai
aktyviems žmonėms mirties rizika
padidėja 20–30%.

Jeigu pasaulio gyventojai užsiimtų
aktyviu gyvenimo būdu būtų išvengta
iki 5 milijonų mirčių per metus.

     (World Health Organization, 2020)

Geresnė nuotaika

Širdies ligų atvejų fiziškai aktyviems
vyrams sumažėja 21%, moterims
29%
Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad
fizinis aktyvumas ant 30% sumažina
2 tipo diabeto riziką
Mažesnė rizika patirti komplikacijas
nėštumo metu
Mažesnė rizika susirgti vėžiu
Mažesnė tikimybė patirti traumas
bei griuvimus

 
    (World Health Organization, 2020)

Didelės apimties populiacijos tyrimai
rodo, kad fiziškai aktyvesni asmenys
turi mažesnę riziką patirti lėtinį
skausmą, taip pat turi aukštesnį
skausmo slenkstį, kas padeda
susidoroti su ūminiu skausmu
skirtingų sužalojimų ir traumų
atveju.

(Sluka et al., 2018)

Ligų prevencijaFizinis aktyvumas slopina skausmąMažėja mirties rizika

Sutaupomi pinigai
Paskaičiuota jog fiziškai neaktyvus
žmonės visame pasaulyje sveikatos
apsaugos sistemai kainuoja 58.3
milijardus eurų. Tai yra pinigai kurie
galėtų būti skirti kitoms sritims
tokioms, kaip infrastruktūrą ir
švietimas. Individualiai fiziškai
aktyvus žmonės sutaupo arba dėl
sveikatos priežiuros išlaidų nebuvimo
arba mažesnėmis išlaidomis gydymui
dėl lengvesnės formos ūminių bei
lėtinių ligų.

(World Health Organization, 2020)
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Motyvacija

Kaip būti fiziškai aktyvesniam? 

Darbą atliko KT 21-3 grupės studentai:
Agnė Blužaitė
Aida Riaukaitė
Erika Urnikytė
Laurynas Tumšis

Motyvacija ir fizinio aktyvumo nauda

Fizinis aktyvumas sumažina tikimybę,
jog žmogui išsivystys depresija tarp
17% ir 45% ir šis poveikis pastebimas
pas vyrus bei moteris tarp visų pasaulio
šalių ir amžiaus grupių.

Fizinis aktyvumas skatina geresnį
miegą, o prastas miegas bei tokie
sutrikimai, kaip narkolepsija ir kiti
sąlygoja didesnę depresijos išsivystymo
riziką.

Po intensyvaus fizinio krūvio išsiskiria
dopaminas bei endorfinai kas taip pat
sąlygoja geresnę emocinę būklę.

    
     (World Health Organization, 2020)

Geresnė protinė veikla
Mažesnė rizika susirgti senatvine
demencija bei alzheimerio liga.

Didesnis kiekis pastovaus
vidutinio arba stipraus fizinio
aktyvumo yra susiję su pažinimo
funkcijų gerėjimu, tokių kaip
atmintis, judesių atlikimo greitis,
reakcijos laikas ir smegenų
vykdomųjų funkcijų.

 (World Health Organization, 2020)



Studentai su pačių paruoštu automobiliu 
skriejo bekelės ralyje 

Dalyvavo tarptautinėje olimpiadoje 

Automobilių transporto inžinerijos studentai Ieva Kryževičiūtė, Romas Kondrackis, Algirdas 
Jablonskis, Astijus Laucius, Martynas Bružas Druskininkuose dalyvavo kelias dienas vyku-
siame pigių automobilių ralyje – festivalyje „RatRace“. Jame studentai važiavo su pačių 
varžyboms paruoštu automobiliu „Ford Focus“.

Gegužės 28 dieną vyko 5–oji tarptautinė olimpiada „Masažo įgūdžiai 2021“. Joje dalyvavo 
KVK studentė Emilija Butauskaitė iš Sveikatos mokslų fakulteto Grožio terapijos studijų 
programos. Ji laimėjo nominaciją „Estetiškiausias masažas“. Studentę kuravo lektorė 
Simona Kasperavičiūtė.
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NAUJI VEIDAI
Prie Kolegijos dėstytojų komandos šiais metais prisijungė Portalegrės Politechnikos insti-
tuto (Polytechnic Institute of Portalegre) koordinuojantis profesorius Raul Alberto Cordei-
ro, Lisabonos universiteto Psichologijos mokslų daktaras, burnos higienistas prof. Mario 
Rui Araujo, Essex universiteto magistrantė Simona Kiliokė.
Kolegijoje darbą pradėjo psichologė Gabija Sruogiūtė – Stašienė. Ji konsultuoja įvairių 
sunkumų patiriančius studentus.
Finansų ir apskaitos skyriui pradėjo vadovauti Neringa Januškienė.
Viešųjų ryšių skyrių papildė specialistė Miglė Maksimavičiūtė.


