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Įgijo darbo su elektroautomobiliais sertifikatą
NAUJIENOS

Elektromobilumas – tai raktas į tvaresnį mobilumą visame pasaulyje. Elektromobilis kaip 
alternatyvus energijos šaltinis yra svarbus norint sumažinti išmetamųjų dujų kiekį į atmos-
ferą.

Elektromobiliai yra perspektyvi kryptis transporto sektoriuje, iš naujo atgimusi po daugiau 
kaip šimtmečio. Per praėjusius keletą metų jie įsiveržė į visų pagrindinių pasaulio automo-
bilių gamyklų planus, o dabar sparčiai skverbiasi ir į transporto priemonių rinką.

Elektra varomų automobilių skaičius didėja, didėja ir poreikis jų techninei priežiūrai ir 
aptarnavimui.

Transporto inžinerijos katedra, atliepdama rinkos pokyčius, atnaujino Automobilių trans-
porto inžinerijos studijų programos dalykų turinį, įtraukiant daugiau temų apie elektromo-
bilizmą.

Bendradarbiauja su Vokietijos kompanija „JUNIOR-TALENTS“ katedros dėstytojai dalyvavo 
mokymuose, kuriuos vedė sertifikuotas BOSCH, DEKRA/CONTINENTAL Aftermarket, lek-
torius. Šie 3 pakopų mokymai pripažinti visoje Europoje pagal ECE normas, kurios yra būti-
nas siekiant mokyti ir atestuoti asmenis, norinčius dirbti ir dirbančius su elektromobiliais.

Rezultatas – Exper in automotive high-voltage (HV) systems for work on vehicles with in 
trinsically safe HV systems Level 2 and Level 3 SERTIFIKATAS.
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Tarptautiniai mokymai slaugytojams
 Surengti nuotoliniai mokymai ERASMUS+ projekto 

"eLILY2 -  slaugytojų, dirbančių su vyresnio amžiaus 
žmonėmis e. sveikatos raštingumo kompetencijų stipri-
nimas (Nr. 2020-1-CY01-KA202-065962)“ dalyviams. 
Mokymai vyko internetu, juose dalyvavo visi projekte 
dalyvaujantys partneriai – Kipro technologijos universi-
tetas (Kipras), Klaipėdos valstybinė kolegija (Lietuva), 
Atėnų nacionalinis ir Kapodistrijos universitetas (Graiki-
ja) ir Ostravos universitetas (Čekija).
Projektu eLILY2 siekiama nustatyti ir identifikuoti svei-
katos priežiūros paslaugų vartotojus, kurių sveikatos 
raštingumas menkas; didinti sveikatos problemų spren-
dimo veiksmingumą, mokant sveikatos paslaugų varto-
tojus el. sveikatos raštingumo; gerinti slaugytojų ir kitų 
sveikatos priežiūros specialistų e. sveikatos raštingumo 
įgūdžius.

Mokymų medžiagą kartu su partneriais rengė Slaugos ir 
socialinės gerovės katedros vedėja doc. dr. Akvilė Virba-
lienė ir lektorė Aurelija Šiurienė. O pilotinius mokymus 
slaugytojams išklausė lektorė Lina Gedrimė ir bendro-
sios praktikos slaugos studentas Ivan Jusis, jie turės 
teisę vesti tolimesnius mokymus slaugytojams lietuvių 
kalba.  



Pristatė novatorišką vagonų krovos procesą

Tapo hakatono nugalėtojais

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas organizavo jau trečią tarptautinį uosto technolo-
gijų hakatoną „Portathon 2021“. Jau trečius metus Kolegijai atstovavo suburtos koman-
dos:

    2 kurso Informatikos inžinieriai;
    3 kurso informatikai ir informatikos inžinieriai. 

Komandos projektavo ir pristatė vagonų krovos automatizavimo procesą šiandienos ir 
ateities uostui.

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, dau-
gkartinių 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 vie-
nais iš Hakatono (NE)PAKUOTA nugalėtojų bei laimėjo „Versli Lietuva“ 0,5 metų men-
torystę, kvietimą dalyvauti Mita Pre-akceleratoriaus atrankoje vystant idėją jau iki 
realaus produkto, steigiant startuolį. 



Už puikų mokymąsi – skatinamosios stipendijos
Verslo fakultete įteiktos Antano Vizbaro stipendijos geriausiai besimokančioms studen-
tėms:

    Donatai Brazlauskaitei (Buhalterinės apskaitos studijų programos 2 kurso studentė);
    Linai Ežerskytei (Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos 3 kurso studentė);
    Živilei Nagytei (Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos 3 kurso studentė). 

A.Vizbaro paramos fondą 1995 m. įsteigė JAV gyvenanti A. Vizbaro dukra Aldona Look 
savo tėvo, dirbusio ekonomu pas grafą Tiškevičių, atminimui. Dukart per metus stipendija 
įteikiama trims geriausiems studentams.

Premijos vertė – 150 JAV dolerių. Premijas Verslo fakulteto bibliotekoje įteikė A. Vizbaro 
giminaitis, žymus Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius Liubomiras Laucevičius.

„Labai apsidžiaugiau, kai sužinojau, kad man skirta A. Vizbaro stipendija. Manau, tai yra 
puikus paskatinimas ir toliau siekti gerų akademinių rezultatų. Šią stipendiją skirsiu kas-
dieninėms išlaidoms, susijusiomis su studijomis“, – pasakojo antrakursė D.Brazlauskaitė. 



Skatina praktika grįstą mokymąsi

 
Socialinio darbo studijų programos 1 kurso studentai kas savaitę susipažįsta su naujo-
mis institucijomis, dirbančiomis socialinio darbo srityje. Tokiu būdu iš arti susipažįstama 
su socialinio darbo lauku, skatinama savanorystė, praktika grįstas mokymasis bei kritinis 
reflektyvumas studijų metu. Spalio 6 d. paskaitoje lankėsi Lietuvos raudonojo kryžiaus 
Klaipėdos skyriaus vadovė Alina Birbilaitė. Keletas studentų iš karto po surengto susitiki-
mo panoro įsitraukti į savanorišką veiklą.  

NAUJI VEIDAI

Viešųjų ryšių skyrių papildė specialistė Miglė Mak-
simavičiūtė:

„Esu kilusi iš Alytaus. Vilniuje baigiau VGTU universi-
tetą, kuriame įgijau komunikacijos bakalaurą. Po 
studijų likau gyventi Vilniuje bei pradėjau dirbti 
pirkimų srityje. Prieš daugiau negu metus persi-
kėliau gyventi į Klaipėdą, toliau dirbau toje pačioje 
srityje, bet man visada buvo svarbu daryti tai, kas 
patinka , – kalbant ne tik apie laisvalaikį, o ir profe-
sinę veiklą. Todėl nusprendžiau išbandyti savo jėgas 
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje kaip viešųjų ryšių 
specialistė. Džiaugiuosi prisijungus prie didelio KVK 
kolektyvo, kartu su kolegija noriu augti bei tobulėti 
tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų.“

 



Dalijosi žiniomis apie senolių priežiūrą
Visuomenei senstant ir nenykstant lietuvių tautos tradicijai senyvo amžiaus tėvus glo-
boti ir slaugyti namuose, iškyla klausimų, kaip elgtis ir kokių įgūdžių reikėtų senoliams 
prižiūrėti, kada iškyla būtinybė kreiptis į specialistus ir specialiąsias įstaigas, galinčias 
pagelbėti tokioje situacijoje. Žiniomis apie senolių globą ir slaugą su „Pajūrio naujienų“ 
skaitytojais dalijosi Klaipėdos valstybinės kolegijos Slaugos ir socialinės gerovės kate-
dros lektorė Violeta Kaulitzky.

Pro mikroskopą – į veido odą
Klaipėdos universiteto ,,Žemynos“ ir Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazijų moksleiviai susido-
mėję savo veido oda ir jaunatvinėmis estetinėmis problemomis apsilankė Sveikatos 
mokslų fakulteto Kineziterapijos ir grožio terapijos katedroje, kur dalyvavo teorinė-
je-praktinėje paskaitoje ,,Kai veidas pražįsta spuogais“. Paskaitą vedė docentės Gražina 
Šniepienė ir Rita Jankauskienė. Moksleiviai sužinojo apie normalią odos mikrobiotą ir jos 
pokyčius jaunatvinių spuogų atveju. Taip pat mikroskuopuojant susipažino su skirtingo-
mis mikroorganizmų kolonijomis. Be to, moksleiviai  turėjo galimybę įsigilinti į aknės 
paveiktos odos kosmetologinę priežiūrą ir mitybos bei kitus gyvenimo būdo aspektus, 
susijusius su jaunatvinių spuogų prevencija.



Išrinkta Europinės organizacijos vadove

Pristatė padavėjo įvaizdį

Europos burnos higienistų federacijos metinio susitiki-
mo metu išrinkta nauja vadovė, ja tapo Lietuvos atsto-
vė Gitana Rėderienė. Tai yra didžiulis Lietuvos burnos 
higienistų bendruomenės pasiekimas ir puiki proga 
būti matomiems tarptautiniame kontekste. Didžiuo-
jamės, kad G.Rėderienė yra ilgametė Klaipėdos valsty-
binės kolegijos Burnos priežiūros katedros partnerė, 
Burnos higienos programos komiteto narė.

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedroje lankėsi 
Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokinės.  
Jos išklausė paskaitas apie barmeno/padavėjo este-
tinį įvaizdį, kuris apėmė dieninį dalykinį makiažą bei 
rankų odos ir nagų priežiūrą. Paskaitas vedė lektorės 
Inga Balsienė ir Simona Urbonienė.



Paskaitoje – apie Registrų centro veiklą
Verslo fakultete paskaitą skaitė Regina Stankevičienė iš Registrų centro Asmenų regis-
trų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento (JAR) Klaipėdos skyriaus.

JAR registratorė ekspertė verslo teisės paskaitoje Buhalterinės apskaitos, Įstaigų ir 
įmonių administravimo, Finansų, Logistikos vadybos ir Turizmo verslo studijų programų 
studentams pristatė Juridinių asmenų registrų centro veiklą.

Studentai susipažino su Valstybės įmonės Registrų centro tikslais, funkcijomis bei 
teikiamomis paslaugomis. Susitikimo metu buvo aptariamas įvairių teisinių formų naujų 
juridinių asmenų steigimas/registravimas, Registrų centro savitarnos sistemos funkcio-
nalumas.

Juridinių asmenų registrui perduodamų duomenų keitimas, įrašymas/registravimas, 
Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui, informacija apie Juridinių asmenų dalyvių 
informacinę sistemą (JADIS) kokiems juridiniams asmenims yra įstatymų nustatyta prie-
volė teikti duomenis ir informaciją į sistemą. Kalbėta apie Juridinių asmenų registro 
viešumą, galimybę gauti informaciją apie juridinius asmenis.

Valstybės įmonės Registrų centro Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų 
registro departamento Klaipėdos skyriaus atstovė paskatino studentus kurti naujus ver-
slus ir palinkėjo visiems sėkmės.



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.



Kadenciją pradėjo naujoji Darbo taryba 
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje įvyko Darbo tarybos rinkimai, per kuriuos išrinkta 
nauja Darbo taryba. Rinkimuose dalyvavo 139 darbuotojai (iš 232 balso teisę turinčių 
darbuotojų). Iš pasiūlytų 9  kandidatų trejų metų kadencijai išrinkti 7 darbo tarybos 
nariai: Mokymo ir paslaugų centro vadovė Asta Baužienė, bibliotekos vadovė Reda 
Tamelienė, Sveikatos mokslų fakulteto lektorės Šarūnė Barsevičienė ir Skaidrė 
Račkauskienė, Studijų ir karjeros centro vadovė Vilma Bridikienė, Verslo fakultet lekto-
rius Robertas Kavolius, Transporto inžinerijos katedros vedėja Jūratė Liebuvienė. Keturi 
kandidatai (A.Baužienė, V.Bridikienė, R.Kavolius ir R.M.Tamelienė) perrinkti antrajai 
kadencijai.

Naujoji taryba jau pradėjo darbą ir pirmojo posėdžio metu išrinko pirmininkę, ja tapo 
A.Baužienė. Pirmininkės pavaduotoja išrinkta J.Liebuvienė, o sekretore – Š.Barse-
vičienė. 

Krikšto išbandymai pirmakursiams
Kolegijoje startavo pirmo kurso studentų krikštynos, kurių tikslas skatinti fakultetų 
bendravimą bei smagiai praleisti laiką! Šiais metais pirmakursiai save išbandė orienta-
cinėse varžybose, kurios padėjo geriau pažinti Klaipėdą. Orientacinių varžybų metu stu-
dentai turėjo įvykdyti skirtingas užduotis kiekviename punkte. Prie Taikos pr. bendra-
bučio studentai turėjo parodyti savo muzikinius gebėjimus, prie Meridiano – sukurti 
reklamą šiam legendiniam laivui, Teatro aikštėje atkartoti filmų scenas! Renginio pabai-
goje pirmakursiai pasakė priesaiką ir buvo įšventinti į studentus.

 

„Esame dėkingi už bendruomenės pasitikė-
jimą ir suteiktus įgaliojimus veikti Jūsų labui. 
Tarybos nariai nusprendė daugiau dėmesio 
skirti savo veiklų komunikavimui. Priimtas 
sprendimas talpinti metų veiklos ataskaitas 
kolegijos tinklapyje, informuoti apie svar-
biausius nutarimus kolegijos naujienlaišky-
je”,– tvirtino A.Baužienė.  

Pagrindinės Darbo tarybos veiklos – teikti 
pasiūlymus institucijos vadovui dėl ekonomi-
nių, socialinių ir darbo klausimų, inicijuoti dar-
buotojams aktualius sprendimus, įgyvendinti 
Darbo teisės normas.   



Darniojo sveikatingumo patirtis – 
mokymosi vizitas Lenkijoje
Įgyvendinant SBWELL projektą, KVK bei mažų ir vidutinių įmonių 
atstovai aplankė Lenkiją – projekto partnerius Pomorski Instytut 
Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka bei Agencja Rozwo-
ju Pomorza ir Lenkijos darniojo sveikatingumo MVĮ.

Dvi dienas trukusio vizito metu dalyviai pristatė savo atstovauja-
mus verslus, keitėsi idėjomis bei dalijosi patirtimi, kuriant darnio-
jo sveikatingumo turizmo verslą. Dviejų lenkų organizacijų Am-
berdust (liet. k. Gintaro dulkės) ir Amber Dream (liet. k. Gintaro 
svajonė) atstovai pristatė savo unikalias, į klientą orientuotas vei-
klas.

Viena popietė buvo skirta gražiajam Gdansko miestui bei jo kul-
tūriniam ir gamtiniam paveldui. Ragauti vietinės virtuvės patieka-
lai, klausytasi vargonų koncerto, pasivaikščiota Oliwa parke.

Dalyviai turėjo unikalią galimybę pasigėrėti gintaro grožiu Gdans-
ko gintaro muziejuje, Šv. Brigid bažnyčioje bei Mariacka gatvelėje.

Antroji vizito Lenkijoje diena prasidėjo kvėpavimo pratimais, 
kuriuos mokė atlikti dvasinė trenerė Wojtek Jurojć. Paskui grupė 
keliavo į Przywidz, kuriame lankėsi dviejose darniojo sveikatingu-
mo kompanijose – Dolina Miodu (Medaus slėnis) ir Lawendowa 
Osada (Levandų sodyba). Dalyviai sužinojo apie gydomąsias 
medaus bei bičių produktų savybes, apiterapijos naudą, propolį 
bei ekologinę žemdirbystę.
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