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Tikslas – kuo mažiau investuoti į mašiną
Pradėsiu nuo komandos „Atominiai Kibirai” atsiradimo. Jau nuo 1 kurso 
pabaigos mes, keli studentai iš tos pačios grupės, turėjome idėją 
sudalyvauti „Ratrace” rengiamose lenktynėse. Vis svajojome, bet 
nesisekė pagauti to atspirties taško, kad imame ir darome. Tačiau likus 
10 d. iki paskutinių lenktynių šiemet, sezono uždarymo, nusprendėme, 
kad reikia daryti dabar arba niekada ir metėme sau iššūkį suspėti 
pasiruošti varžyboms. 
Pačių lenktynių idėja mus turbūt ir sudomino. Idėja paprasta – įsigyti 
kuo pigesnį automobilį, jį paruošti bekelės sąlygoms su kuo 
mažesnėmis išlaidomis ir pasistengti, kad jis „išgyventų” visą 
numatytą trasą. Rekomenduojama laikytis šios idėjos būtent dėl to, 
kad nugalėtojas privalo parduoti savo automobilį organizatoriams už 
1000 €, nepaisant to fakto, kiek jis realiai kainavo. Principas paprastas 
– kuo mažiau investuosi, tuo daugiau pinigų laimėsi tapęs „čempionų 
čempionu”. 

Montavo specialią dugno apsaugą 
Susibūrėme penkių studentų komandą „Atominiai Kibirai” (Ieva 
Kryževičiūtė, Romas Kondrackis, Algirdas Jablonskis, Astijus Laucius, 
Martynas Bružas) ir kibome į darbus. Visų pirma teko turbūt didžiausias 
iššūkis – rasti kuo pigesnį automobilį, kuris atitiktų lenktynių reikalavi-
mus, t.y. automobilis turi turėti galiojančią techninę apžiūrą, privalomąjį 
automobilių draudimą. Tačiau, kaip patys pajuokaujame, stebuklas 
įvyko ir prieš nosį, kaip iš dangaus nukrito tinkamas variantas, tad mes 
nieko nelaukę čiupome ir įsigijome „Ford Focus” automobilį. 
Šis automobilis jau kitą dieną stovėjo mūsų Transporto inžinerijos 
centre, ten, kur mums buvo suteiktos sąlygos darbuotis pilnu tempu, 
kad tik mūsų „bolidas” būtų paruoštas laiku iki varžybų pradžios. Pirmą 
dieną įvertinome automobilio techninę būklę, buvo atliktas techninis 
aptarnavimas, t.y. pakeista alyva, pakeistas alyvos filtras. Taip pat verti-
nant automobilio techninę būklę priėmėme sprendimą pakeisti uždegi-
mo žvakes. 
Atlikus techninį aptarnavimą prasidėjo planai, skaičiavimai ir svarsty-
mai, kokių mums automobilio modifikacijų prireiks lenktynėse. Buvo 
nuspręsta išaukštinti automobile, naudojant ilgesnes ir tampresnes 
spyruokles, kurios atitinka gamintojo nurodomas specifikacijas. Taip pat 
teko sugalvoti, kokią naudosime automobilio dugno apsaugą, kad 
trasoje išvengtume didesnių nuostolių dėl atviro aušinimo radiatoriaus 
ir variklio dugninės. Čia į pagalbą pasitelkus armatūrą buvo suvirintas 
profilis skardinės dugno apsaugos tvirtinimui, išpjauta dugno apsauga 
pagal reikalingą profilį, kuri uždengtų ir apsaugotų pažeidžiamus 
variklio skyriaus mazgus. 

Stilių kūrė ir kibirėliais
Kadangi pats žodis „bekelė” yra gana nenuspėjamas, jame galima sutik-
ti visko – ir smėlio, ir purvo, ir vandens, buvo priimtas sprendimas 
pakelti oro įsiurbimą aukščiau negu jis yra padarytas gamykliškai. Čia 
pasireiškė mūsų studentiškas biudžetas ir išradingumas. Naudodami 
gofruotą plastikinį vamzdį ir sandarinimo medžiagą (silikoną) sėkmingai 
modifikavome oro paėmimą, ir jį iškėlėme aukštyn, kaip buvo suplanuo-
ta. 
Paskutinis, bet nemažiau svarbus akcentas buvo pasiruošti lenktynėms 
stilingai, tad paskutinę pasiruošimo dieną mūsų lenktynių „bolidas” 
buvo puošiamas kolegijos ir kitų rėmėjų lipdukais. Mūsų stiliaus 
pagrindiniu akcentu tapo kibiriukai, pritvirtinti prie buksyravimo kilpų ir 
priekyje, ir gale. Kibiriukus katedros dėstytoja labai gražiai ir teisingai 
pavadino „komandos kokybės ženklas”.

Naktį klimpo smėlynuose
Baigus visą pasiruošimą patraukėme link varžybų vietos. Susikrovę 
įrankius, atsargines automobilio dalis, išvykome į Druskininkus. Teko 
praeiti organizatorių techninę komisiją, pateikti visus reikiamus auto-
mobilio dokumentus. Atlikus šią procedūrą organizatoriai mums įteikė  
kelio knygą, pagal kurią turėjome orientuotis miškuose. Mūsų automo-
bilyje buvo prijungtas organizatorių GPS įtaisas, kuris padėjo stebėti 
mūsų judėjimo trajektoriją ir greitį trasoje. 
Turbūt vienas svarbiausių aspektų lenktynėse yra laikytis numatytų 
KET. Greičio viršijimas – griežčiausiai baudžiamas pažeidimas. O įvyk-
džius visus organizatorių reikalavimus, liko tik prisisegti saugos diržus ir 
laukti starto. 

Automobilių transporto inžinerijos studentai Ieva Kryževičiūtė, Romas 
Kondrackis, Algirdas Jablonskis, Astijus Laucius, Martynas Bružas  sug-
rįžo iš Druskininkuose kelias dienas vykusio pigių automobilių ralio – 
festivalio „RatRace“. Jame studentai dalyvavo su pačių varžyboms 
paruoštu automobiliu „Ford Focus“. I.Kryževičiūtė papasakojo apie 
pasirengimą raliui ir jame patirtus įspūdžius.  
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Štai ir startas! Spaudžiame gazo pedalą ir jau lekiame trasoje! Nuo 
pirmų akimirkų įspūdžiai tiesiog nerealūs! Pirmą lenktynių dieną buvo 
paruoštas naktinis ruožas, tad teko gazuoti ir manevruoti siaurais 
miško keliukais tamsoje! 
Jau po pirmų minučių visi sprogome nuo nerealių emocijų, kraujas virė, 
kaip norėjosi įrodyti, jog mes atvykome į Druskininkus nusiteikę kovin-
gai ir rimtai. Vingiavome, sprintavome tiesiosiose, nepamiršdami leisti-
no greičio, lipome į kalnus, klimpome smėlynuose, stūmėme lauk auto-
mobilį iš smėlynų. Jei patiems nepavykdavo išstumti automobilio, 
visada atsirasdavo draugiškai nusiteikusių varžybų dalyvių, kurie išties-
davo pagalbos ranką, ištraukdami mus iš smėlynų! Tik išsikapanojus iš 
smėlio vėl gazuojame, vėl manevruojame siaurais miško keliukais. 
Pirma diena klostėsi puikiai, kai likus vos 20 km iki pirmos dienos finišo, 
mus ištiko bėda. Įsibėgėjus ir bandant užvažiuoti į kalną, dingo pavaros. 
Tamsu, stovime smėlyje iki čiurnos kauliukų, lyja. Kimbame į darbus, 
nustatyti gedimą. Eureka! Išsiaiškinti pavyko tai, kad atsikabino pavarų 
svirties trosas, nieko nelaukę sutvirtinome jį kelių užtraukėjų, ir mes vėl 
kelyje! Tačiau dėl šio gedimo, deja, nespėjome įvykdyti trasos, „įtilp-
dami” į laiko numatytus rėžius. Nusivylę savo laiku, tačiau pasikrovę 
begalę pozityvo ir adrenalino, nusprendėme, kad nors ir čempionų čem-
pionais netapsime, lekiame pailsėti, nenuleidžiame rankų ir ryte star-
tuojame vėl!

Miške nulėkė į griovį
Kitą dieną trasa atrodo dar linksmiau, atsirado staigesnių kalniukų, 
vingių. Tiesiogine šio žodžio prasme šokinėja mūsų „Fordas” per kalnus, 
akmenis, vingiuojame tarp medžių. Tik staiga prieš mus kelio vingis, o 
mes smėlio provėžose. Tą akimirką supratome, jog neturime sukibimo, 
stabdžiai, rankinis, niekas nepadeda... Nulėkėme nuo kelio. Kliudę kelis 
medžius, automobilio priekiu atsidūrėme griovyje.
Didelės žalos nepatyrėme, todėl čiupome virvę ir prikabinę ją prie buk-
syravimo kilpos, jau laukėme draugiškųjų varžybų dalyvių, kurie padėjo 
mus užtempti atgal ant kelio. Štai ir vėl lekiame, vingiuojame smėlėtais 
miško keliais! Tačiau su kiekvienu kilometru tolyn pastebėjome vis 
puresnį smėlį. Kuo toliau trasoje, vis labiau pradėjome klimpti smėlyje. 
Nepasidavėme. Čiupome kastuvus, kasėme smėlį, lipome lauk, važia-
vome toliau. 
Ir taip visą dieną, kol atėjo vakaras ir sutemo. Laikas finišuoti. Tada 
supranti, kad linksmybės baigtos. Varžybos baigėsi. Tik tą pačią 
akimirką, kai jos baigėsi, jau pradėjome regzti planus kitam sezonui, 
pradėjome analizuoti savo klaidas, pastebėjome gerus sprendimus. 
Pabaigai lieka pastebėti, kad mūsų pirmas blynas šiek tiek apdegė, bet 
tikrai neprisvilo! Po šių varžybų tapome dar stipresni ir gudresni. Tad 
laukite tęsinio kitame sezone! 
Labai norime padėkoti dėstytojams ir Transporto inžinerijos katedros 
vedėjai, kurie palaikė mūsų beprotišką idėją nuo pat pirmos akimirkos, 
kad automobilis buvo paruoštas laiku, kad davė minčių ir idėjų, kai situ-
acijos atrodė jau beviltiškos.
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mobilio dokumentus. Atlikus šią procedūrą organizatoriai mums įteikė  
kelio knygą, pagal kurią turėjome orientuotis miškuose. Mūsų automo-
bilyje buvo prijungtas organizatorių GPS įtaisas, kuris padėjo stebėti 
mūsų judėjimo trajektoriją ir greitį trasoje. 
Turbūt vienas svarbiausių aspektų lenktynėse yra laikytis numatytų 
KET. Greičio viršijimas – griežčiausiai baudžiamas pažeidimas. O įvyk-
džius visus organizatorių reikalavimus, liko tik prisisegti saugos diržus ir 
laukti starto. 

Štai ir startas! Spaudžiame gazo pedalą ir jau lekiame trasoje! Nuo 
pirmų akimirkų įspūdžiai tiesiog nerealūs! Pirmą lenktynių dieną buvo 
paruoštas naktinis ruožas, tad teko gazuoti ir manevruoti siaurais 
miško keliukais tamsoje! 
Jau po pirmų minučių visi sprogome nuo nerealių emocijų, kraujas virė, 
kaip norėjosi įrodyti, jog mes atvykome į Druskininkus nusiteikę kovin-
gai ir rimtai. Vingiavome, sprintavome tiesiosiose, nepamiršdami leisti-
no greičio, lipome į kalnus, klimpome smėlynuose, stūmėme lauk auto-
mobilį iš smėlynų. Jei patiems nepavykdavo išstumti automobilio, 
visada atsirasdavo draugiškai nusiteikusių varžybų dalyvių, kurie išties-
davo pagalbos ranką, ištraukdami mus iš smėlynų! Tik išsikapanojus iš 
smėlio vėl gazuojame, vėl manevruojame siaurais miško keliukais. 
Pirma diena klostėsi puikiai, kai likus vos 20 km iki pirmos dienos finišo, 
mus ištiko bėda. Įsibėgėjus ir bandant užvažiuoti į kalną, dingo pavaros. 
Tamsu, stovime smėlyje iki čiurnos kauliukų, lyja. Kimbame į darbus, 
nustatyti gedimą. Eureka! Išsiaiškinti pavyko tai, kad atsikabino pavarų 
svirties trosas, nieko nelaukę sutvirtinome jį kelių užtraukėjų, ir mes vėl 
kelyje! Tačiau dėl šio gedimo, deja, nespėjome įvykdyti trasos, „įtilp-
dami” į laiko numatytus rėžius. Nusivylę savo laiku, tačiau pasikrovę 
begalę pozityvo ir adrenalino, nusprendėme, kad nors ir čempionų čem-
pionais netapsime, lekiame pailsėti, nenuleidžiame rankų ir ryte star-
tuojame vėl!

Miške nulėkė į griovį
Kitą dieną trasa atrodo dar linksmiau, atsirado staigesnių kalniukų, 
vingių. Tiesiogine šio žodžio prasme šokinėja mūsų „Fordas” per kalnus, 
akmenis, vingiuojame tarp medžių. Tik staiga prieš mus kelio vingis, o 
mes smėlio provėžose. Tą akimirką supratome, jog neturime sukibimo, 
stabdžiai, rankinis, niekas nepadeda... Nulėkėme nuo kelio. Kliudę kelis 
medžius, automobilio priekiu atsidūrėme griovyje.
Didelės žalos nepatyrėme, todėl čiupome virvę ir prikabinę ją prie buk-
syravimo kilpos, jau laukėme draugiškųjų varžybų dalyvių, kurie padėjo 
mus užtempti atgal ant kelio. Štai ir vėl lekiame, vingiuojame smėlėtais 
miško keliais! Tačiau su kiekvienu kilometru tolyn pastebėjome vis 
puresnį smėlį. Kuo toliau trasoje, vis labiau pradėjome klimpti smėlyje. 
Nepasidavėme. Čiupome kastuvus, kasėme smėlį, lipome lauk, važia-
vome toliau. 
Ir taip visą dieną, kol atėjo vakaras ir sutemo. Laikas finišuoti. Tada 
supranti, kad linksmybės baigtos. Varžybos baigėsi. Tik tą pačią 
akimirką, kai jos baigėsi, jau pradėjome regzti planus kitam sezonui, 
pradėjome analizuoti savo klaidas, pastebėjome gerus sprendimus. 
Pabaigai lieka pastebėti, kad mūsų pirmas blynas šiek tiek apdegė, bet 
tikrai neprisvilo! Po šių varžybų tapome dar stipresni ir gudresni. Tad 
laukite tęsinio kitame sezone! 
Labai norime padėkoti dėstytojams ir Transporto inžinerijos katedros 
vedėjai, kurie palaikė mūsų beprotišką idėją nuo pat pirmos akimirkos, 
kad automobilis buvo paruoštas laiku, kad davė minčių ir idėjų, kai situ-
acijos atrodė jau beviltiškos.

 



Montavo specialią dugno apsaugą 
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KET. Greičio viršijimas – griežčiausiai baudžiamas pažeidimas. O įvyk-
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Renginio dalyvius su sveiko maisto technologijomis supažindino sveiko 
maisto technologė, VšĮ „Sveikatai palankus” įkūrėja Raminta Bogušienė.
Įmonės Sirena A/S Pardavimų vadovas Vladimir Boiko su studentais 
diskutavo apie tai, kaip efektyviai generuoti idėjas ir kaip priimti  ino-
vatyvius sprendimus maisto įmonėse. 
1 kurso Maisto technologijų studijų programos studentas Gražvydas 
Ašmontas, 11 metų dirbęs restoranų šefu, ne tik supažindino renginio 
dalyvius su Šefo komplimentais, bet ir pakvietė pasivaišinti kartu su 
kitais pirmojo kurso studentais sukurtais „Amuse-bouche“.
„Amuse-bouche“ prancūzų kalba: [a.myz.buʃ]  yra vienas, kąsnio 
dydžio užkandis. „Amuse-bouches“ skiriasi nuo užkandžių tuo, kad jie 
nėra užsakomi iš meniu, o yra patiekiami nemokamai ir tik pagal virėjo 
pasirinkimą. Jie patiekiami tiek ruošiant svečiui maistą, tiek „ norint 
pažvelgti į virėjo stilių”. 
Terminas yra prancūzų kalba ir pažodžiui reiškia „burnos linksmintojas“. 
„Amuse-bouche“ atsirado kaip atpažįstamas patiekalas „nouvelle“ 
virtuvės judėjimo metu, kuris pabrėžė mažesnius, intensyvesnio skonio 
patiekalus.
Dietetikos studijų programos studentės renginio dalyvius pakvietė 
paskanauti jų pačių pagaminto deserto, kurį pavadino „Šokoladiniu 
brauniu“. Didžiausias šio patiekalo siurprizas – pagrindinis ingredientas 
– raudonosios pupelės.
Į renginį įsiliejo ir studentai, atvykę studijuoti pagal Eramus+ mainų 
programą. Studentai iš Turkijos ir Jordanijos gamino ir vaišino renginio 
dalyvius savo šalių patiekalais.

Maisto technologijų ir mitybos 
katedroje paminėta Pasaulinė 
maisto diena
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Pasaulinė maisto diena minima spalio 16-ąją. Šią dieną 
švęsti pasiūlė Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija 
(FAO Food and Agriculture Organisation). Šios organizacijos 
iniciatyvą palankiai priėmė ir patvirtino Jungtinių tautų organ-
izacija.
Šventę švenčiančios šalys užsibrėžė uždavinį kovoti su badu 
pasaulyje, plėsti žemės ūkį. Pasaulyje suskaičiuojama apie 
800 mln. badaujančių žmonių.
Trečiose pasaulio šalyse dėl maisto nepritekliaus vaikai 
užauga liesi ir psichiškai atsilikę. Alkanam vaikui sunku 
susikoncentruoti ir mokytis. Dėl neprivalgymo prastėja suau-
gusiųjų darbo kokybė, o tai stabdo ir visos šalies ekonomikos 
lygį.
Šią dieną rengiamos nemokamo maitinimo, paramos akcijos, 
visuomenė plačiau informuojama apie skurdžiai gyvenančius 
žmones, kuriuos būtų galima paremti. Tarptautinės maisto 
dienos metu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį ir į sveiką 
mitybą. Sveikuolių klubai rengia sveiko maisto šventes.
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brauniu“. Didžiausias šio patiekalo siurprizas – pagrindinis ingredientas 
– raudonosios pupelės.
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Savanorystė: masažavo maratono bėgikus

Kuršių Nerijoje vykusiame penktajame maratone „Trail Kuršių Nerija” savanoriavo Kineziterapijos ir 
Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentai. Jie maratono bėgikams atliko klasikinį 
masažą. Renginyje taip pat dalyvavo dėstytojos Asta Norbutaitė, Daiva Stančaitytė ir Simona Kasper-
avičiūtė. 
 „Pasisekė su oru, buvo saulėta ir šilta. Patalpa, kurioje studentai darė masažą, didelė ir erdvi, tilpo 
KVK komanda ir E. Galvanausko profesinio mokymo centro komanda. Studentai patyrė, ką reiškia 
bendrauti su kolegomis ir maratono dalyvias. Buvo reikalingos anglų ir rusų kalbos žinios. Studen-
tams buvo labai gera praktinė patirtis pritaikyti masažo praktikos įgūdžius, pagal poreikį kiekvienam 
maratono bėgikui, pamatyti kaip efektyviai yra atpalaiduojami kūno raumenys po didelio fizinio 
krūvio. Pajausti darbo krūvį, kai darbo yra tikrai daug, vienas bėgikas iškart keisdavo kitą. Visi bėgikai 
liko labai laimingi po masažo procedūros, keli sakė, kad vien dėl tokio masažo vertėjo dalyvauti 
bėgimo maratone. 
Studentai džiaugėsi, kad išmoko naujų masažo technikų, nes skirtingi dėstytojai dalinasi savo turtin-
ga praktine patirtimi, buvo įdomu masažuoti sportininkus, organizatoriai davė po krepšelį dovanų.
Manau, kad studentams ir dėstytojams tokie renginiai yra gera praktinė patirtis daugeliu atžvilgiu: 
komunikavimo, naujos pažintys, kalbos lavinimas, savo vidinių savybių ir galimybių ugdymas, naujų 
vertybių atradimas, ir labai daug masažo praktikos”, – įspūdžiais iš renginio dalijosi Kineziterapijos ir 
grožio terapijos katedros lektorė Daiva Stančaitytė. 



NAUJIENOS
Dvi dienas studentų laukė karjeros mugė

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje startavo karjeros mugė. Ji pradėta Sveikatos mokslų ir Technologijų 
fakultete.

Studentams prisistatė socialiniai partneriai, pasiūlę įvairių darbo vietų šalies ir užsienio darbo rinkoje.

„Džiaugiuosi šiuo renginiu, kuris vainikuoja tam tikrą etapą, rengiant specialistus. Kiekvienos aukšto-
sios mokyklos misija yra rengti tokius specialistus, kurie tenkintų darbdavių poreikius, t.y. kad jų kom-
petencijų paketas atitiktų darbdavių lūkesčius”, – tvirtino Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė 
Gražina Markvaldienė.

Sveikatos mokslų fakulteto dekanė dr. Asta Mažionienė teigė, jog karjeros dienų tikslas yra umegzti 
ryšį tarp studentų ir socialinių partnerių. Dekanė padėkojo socialiniams partneriams – būsimiems 
studentų darbdaviams – už skirtą laiką ir karjeros perspektyvų pristatymą.

Pirmąją karjeros mugės dieną darbo galimybes pristatė Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, 
Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, norvegų 
kompanija „Ecura Care“, sanatorija „Gradiali“, sveikatos centras „Energetikas“, Užimtumo tarnyba ir 
Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.

Antrąją karjeros mugės dieną studentams prisistatė įmonės „Vičiūnai”, „Mars“, „Headex“, SBA, „Vilvi 
group“, „Indorama“, „Scania“, „Hansab“, taip pat Užimtumo tarnyba bei Lietuvos kariuomenės Karo prie-
volės ir komplektavimo tarnyba.

Kitą savaitę „Karjeros dūzgės“ persikels į Verslo fakultetą.



Mokymuose – apie egzistencinį vienišumą
Sveikatos mokslų fakultete vyko pilotiniai mokymai slaugytojams ir socialiniams dar-
buotojams. Mokymai surengti, vykdant ERASMUS+ projekto „Innovative Health Profes-
sionals Training Program on Existential Loneliness among Older People (ALONE)“  (Nr. 
2019-1-PL01-KA202-064933) veiklas. Mokymus vedė Slaugos ir socialinės gerovės 
katedros vedėja dr. Akvilė Virbalienė ir lektorė Aurelija Šiurienė.

Mokymai vyko internetu, kiekvienos mokymų dienos pabaigoje skirta laiko refleksijoms, 
kuriomis dalinosi visi dalyviai, moderuojant partneriams iš  Kristianstad universiteto 
(Švedija).

ALONE projektu siekiama patenkinti didelį poreikį plėtoti aukštos kokybės profesinį 
mokymą sveikatos priežiūros sektoriuje, kuris padėtų veiksmingai ir struktūrizuotai 
padėti pažeidžiamoms grupėms – vyresnio amžiaus žmonėms, kenčiantiems nuo egzis-
tencinės vienatvės.

ALONE projektas turi du pagrindinius tikslus: šviesti slaugytojus apie įvairius vienatvės 
aspektus, kad galėtų aptikti ir atpažinti visų formų vyresnio amžiaus žmonių vienatvę bei 
skatinti slaugytojus ir stiprinti jų gebėjimus susidurti su vienatve apskritai ir ypač su 
egzistencine vienatve.



Interaktyvioje paskaitoje – ir jogos elementai  

Burnos priežiūros katedros docentės dr. I. Spiriajevienės iniciatyva vyko interaktyvi „Imu-
ninės sveikatos stiprinimo“ paskaita su jogos elementais. Paskaitą vedė sveikos gyven-
senos propaguotoja, studijuojanti Papildomąją ir alternatyviąją mediciną pagal magistro 
studijų programą, baigusi nemažai tęstinių Jogos mokytojų kursų Laura Šilalytė.

Paskaitoje dalyvavo bendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos ir burnos higienos stu-
dentai. Jie atliko jogos pratimus, meditaciją. Paskaitoje buvo kalbama apie jogą, sveiką ir 
sąmoningą gyvenseną, mitybą.

Studentai aktyviai uždavinėjo jiems rūpimus klausimus apie jogos principus, mitybą, į 
kuriuos buvo profesionaliai atsakyta. Jogos pratimais suaktyvinę retai kasdienybėje nau-
dojamų raumenų veiklą, pailsėję nuo darbų meditacijos metu bei įkvėpti jogos mokymo 
būsimi slaugytojai, kineziterapeutai bei burnos higienos specialistai dar ilgai nenorėjo 
skirstytis. 

Su programėle vertino asmens burnos higieną 
Burnos priežiūros katedros 3 kurso burnos higienistės turėjo puikią galimybę išbandyti 
išmaniąją BOB score programėlę, kuri skirta įvertinti ir nuolat kontroliuoti pacientų tarp-
dančių valymąsi tarpdančių šepetėliais.

Naudojant programėlę yra keičiamas pacientų požiūris į asmeninę burnos higienos 
svarbą. Tai ne tik puiki priemonė bendrauti su pacientu, bet ir analizuoti bei motyvuoti. 
Mokymus vedė lektorė Sigita Girgždienė, iTop ir BOB programų instruktorė.

Studentai išklausė teorines paskaitas ir taip pat turėjo galimybę žinias pritaikyti prak-
tiškai. Praktinių mokymų metu studentai vieni kitiems įvertino asmens burnos higieną ir 
išmoko naudotis BOB score programėle.“



Profesinės patirties sėmėsi Suomijoje
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros lektorius Martynas Ramanauskas lankėsi 
„LAB“ Taikomųjų mokslų universitete (LAB), kurio padaliniai įkurti Lahti ir Lappeenranta 
miestuose, Suomijoje. Universitetas įsteigtas 2020 metais, susijungus Lahti ir Saimaa 
Taikomųjų Mokslų universitetams. Padalinys Lahti mieste įkurtas įspūdingo dydžio 
buvusioje ISKU baldų gamintojo gamykloje, kuri moderniai rekonstruota, pritaikant 
patalpas švietimo įstaigai. LAB universitete mokosi net 8737 studentai bei dirba 523 
administracijos darbuotojai.

Tai – pirmasis dėstytojo vizitas šioje švietimo įstaigoje. Vizito metu M.Ramanauskas 
dvi dienas dėstė 2 ir 3 kurso Kineziterapijos studijų programos studentams „Viršutinės 
galūnės klinikinė kineziologija“ bei „Sporto kineziterapija“ tematikomis (iš viso 16 aka-
deminių valandų).

Kartu su LAB administracija bei dėstytojais aptarti studentų ir dėstytojų mainai, ben-
dros projektinės veiklos, taikomosios mokslinės veiklos bendradarbiavimo galimybės. 
Susitarta dėl Kineziterapijos katedros vadovės vizito į KVK, kurio metu turėtų būti pra-
vesti mokymai apie ICF klasifikaciją.

„Džiaugiuosi KVK suteikta galimybe apsilankyti LAB universitete. Tikiuosi, jog perimtą 
gerąją patirtį ateityje pritaikysime KVK“, – tvirtino M.Ramanauskas.    
      

Mokymuose taip pat dalyvavo tarptautinių studijų studentai, ir Erasmus+ studentė iš 
Italijos.



Vedė paskaitas Suomijos studentams 

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros lektorės Daiva Lenčiauskienė ir Asta Norbu-
taitė  lankėsi Tampere University of Applied Sciences (TAMK), Suomijoje. Lektorės daly-
vavo tarptautinėje savaitėje, kur skaitė paskaitas studentams bei visai aukštosios 
mokyklos bendruomenei. 

Kolegijos dėstytojai šioje aukštojoje mokykloje lankėsi pirmą kartą. Tikimasi, kad užsi-
mezgusi draugystė turės tęstinumą ir bus sukurta galimybė keistis patirtimi. 

Lankėsi Palangos reabilitacijos ligoninėje
Plėtojant taikomoją mokslinę veiklą ir ruošiantis kurti simuliacines mokymosi platfor-
mas, KVK dėstytojai vyko į Palangos reabilitacijos ligoninę pasisemti gerosios patirties. 
Susitikime dalyvavo Inžinierijos ir informatikos katedros lektoriai G.Kučinskas, G.Usko-
vas, Slaugos ir socialinės gerovės katedros vedėja dr. A.Virbalienė bei Kineziterapijos ir 
grožio terapijos katedros vedėja M.Pocienė. Savo patirtimi dalijosi Palangos reabilitacijos 
ligoninės vyriausioji kineziterapeutė Vaida Piekuvienė.
 

Susirinkimui pasirinko neįprastą erdvę
Studentų atstovybės nariai vieną iš prezidiumo podsėdžių praleido boulinge. Kaip 
pasakojo studentų prezidentė Kornelija Dapkutė, prezidiumo susirinkimai vyksta kiek-
vieną pirmadienį. Šių susirinkimų metu aptariamos direktorato naujienos, išdiskutuoja-
mos Lietuvos studentų sąjungos tarybos naujienos. Prezidiumų susirinkimų metu taip 
pat generuojamos naujos idėjos, kurios padėtų KVK studentams akademiniais, sociali-
niais ir kitais klausimais.



Pamokoje – apie socialinių tinklų paskyras
Akimirkos iš lektorės Lauros Sėlenienės paskaitos Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje. 
Drauge su vyresniųjų klasių moksleiviais lektorė diskutavo, ko nederėtų publikuosi savo 
socialinio tinklo paskyroje, o koks turinys galėtų padėti siekiant profesinės sėkmės.  Pas-
kaita „Kaip neapsijuokti per visą pilvą: ką išduoda tavo socialinio tinklo paskyra“.  

Kolegija pristatyta Šiaulių moksleiviams
Kolegijos Viešųjų ryšių skyrius, prisijungus naujai kolegei Miglei Maksimavičiūtei, tęsia 

„Aptariame visas savo veiklos sritis: akademinę (naujų dokumentų ruošimas, doku-
mentų analizavimas, debatų organizavimas, seniūnų mokymų organizavimas, egza-
minų stebėjimas ir pan.), socialinę (kuratorių ruošimas, bendrabučių gerovė, socialinių 
akcijų organizavimas), ryšių su visuomene (viešinimas socialiniuose tinkluose, bendra-
vimas su studentais, atsakinėjimas į laiškus), laisvalaikio (renginių organizavimas) ir 
projektinę (projektų rašymas)”, – pasakojo K. Dapkutė.
 



Konsultavo laikraščio skaitytojus 
Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo administravimo katedros lektorė Jolanta Kreišmo-
nienė laikraštyje „Pajūrio naujienų“ pasakojo, kas padeda pasiekti finansinę laisvę. Ji 
atsakė į klausimus apie tai, kaip reikėtų paskirstyti savo gaunamas pajamas, kaip turėtų 
būti paskirstomos išlaidos, kas galėtų motyvuoti taupyti ir apskritai, kas tai yra finansinis 
raštingumas.

Mokėsi dirbti su 
interaktyvia lenta
Pedagogikos katedros dėstytojai gilino savo 
žinias. Lektorė Jolanta pristatė naujienas, pade-
monstravo išmaniuosius kubus, bei atskleidė 
interaktyvios lentos subtilybes. Darbas su stu-
dentais taps dar įdomesnis!

vizitus į regiono mokyklas. Šį kartą Kolegija pristatyta Šiaulių Simono Daukanto gimnazi-
jos septintų klasių moksleiviams. Pristatymas surengtas kartu su Maisto technologijų ir 
mitybos katedros lektore Aušra Šunokaite, kuri nuotoliniu būdu pravedė paskaitą tema  
,,Geriausias mitybos planas pasaulyje!‘‘.

Susitikime dalyvavo 3 klasių moksleiviai, kurie klausėsi apie sveiką mitybą ir gyvenseną, 
įvairias dietas bei gerąsias ir blogąsias bakterijas. Moksleiviai aktyviai dalyvavo paskaitoje 
bei uždavinėjo jiems rūpimus klausimus. 



Savanoriavo maisto rinkimo akcijoje
Slaugos ir socialinės gerovės katedros studentai prisidėjo prie Maisto banko akcijos, skir-
tos Taikos Karalienės globos namų gyventojams. Akcijos metu studentai prekybos cen-
truose kvietė aukoti maisto produktus, taip pat rūšiavo senoliams skirtą maistą. Dalyva-
vimas tokiose akcijose skatina studentų socialinę atsakomybę. 

Kineziterapijos užsiėmimas moksleiviams

Sveikatos mokslų fakulteto lektorė dr. Laura Žalienė kartu su Kineziterapijos studijų pro-
gramos studentais pravedė kineziterapijos užsiėmimą moksleiviams, atvykusiems iš 
Klaipėdos Licėjaus.

Vaikai buvo supažinti su skirtingomis fizinio aktyvumo formomis. Studentai puikiai talki-
no, atliekant užduotis. 



Vyko į ekskursiją 
Kuršių Nerijoje

Iš praktikų įmonėse grįžo visi Turizmo verslo stu-
dentai, ir visi kartu iš karto išsiruošė į ekskursiją 
bei susitikimus Kuršių Nerijoje. Pakeliui stabtelė-
dami Juodkrantėje, Naglių gamtiniame rezervate, 
Kultūros ir turizmo  informaciniame centre 
„Agila”. 

Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėdos valstybinė kolegija
Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda

Viešųjų ryšių skyrius
j.barakauskiene@kvk.lt

m.maksimaviciute@kvk.lt 
m.vaitiekute@kvk.lt 


