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Verslo administravimo katedros vedėja Jurgita Kasparienė su turizmo ekspertais surengė diskusiją 
apie tai, kokių turizmo verslo specialistų reikia besikeičiančioje turizmo rinkoje. Susitikimo metu aptar-
ti bendri turizmo pokyčiai, kuriuos įnešė pasaulį užklupusi pandemija.

Mūsų šalies turizmo politikos gaires formuojanti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos 
vyr. specialistė Lidija Bajarūnienė apžvelgė pandemijos padarinius Lietuvos turizmo sektoriui. Vadinamoji 
„covid“ reforma sugriovė visą iki tol kurtą įdirbį.

„Dėl pandemijos nukrito visi užauginti turistų srautai. Bendras Lietuvą pasiekiančių turistų skaičius 
smuko į 2012 m. rodiklius. Tai yra labai didelis praradimas. Tačiau esama gerų ženklų. Naujausi duome-
nys rodo, kad dauguma turizmo verslų vis tik sugebėjo atsilaikyti ir išgyventi, nes nėra tiek daug bank-
rotų, kaip buvo galvojama“,– tvirtino L.Bajarūnienė.   

Pozityviai nuteikia tai, kad vietinis turizmas, lyginant su 2020 m. birželio – rugpjūčio mėn., šiemet jau 
augo. Tai atspindi ir pasaulines tendencijas  – žmonės vis tiek keliauja, tačiau susiformavo nauji turistų 
įpročiai – keliaujama arčiau namų, į aukštumas šovė gamtos turizmas, lėktuvus keičia automobiliai, dar 
labiau išpopuliarėjo paskutinės minutės kelionės.

Įžvelgiamos ne tik covid sukeltos grėsmės, bet ir galimybės. Žmonės iš naujo atrado gamtą. Įdiegtas 
skaitmenizavimas – sukurta daug inovatyvių turizmo paslaugų ir produktų (pvz. elektroninės viešbučių 
spynos). Hibridinės konferencijos suteikė galimybę sumažinti atstumus ir padidinti greitį. Radosi 
didesnis sveikatos turizmo poreikis. 

L.Bajarūnienė pastebėjo, kad nelengvus laikus išgyvena ne tik visas turizmo sektorius, bet ir turizmo 
specialistus rengiančios aukštosios mokyklos. Norinčiųjų studijuoti turizmą skaičius sumažėjo. Tačiau 
ekspertė įsitikinusi, kad turizmo specialistai yra ir bus labai reikalingi, tik jiems teks transformuotis. 
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Išaugo gamtos gidų poreikis

Saugomos teritorijos ir kitos žaliosios zonos pandemijos metu tapo itin lankomos. Tai savo pranešime 
konstatavo Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Lina Dikšaitė ir tai 
saugomų teritorijų prižiūrėtojams sukėlė naujų iššūkių.  

„Staiga pasaulis susitraukė iki keturių sienų, išnyko tarptautiniai konkurentai. Anksčiau lietuviai keliau-
davo į Italiją, Ispaniją, prie kitų šiltų jūrų, ir mes buvome tik variantas B. O dabar lietuviai lieka namu-
ose“,– tvirtino L.Dikšaitė.  

Kai kuriose saugomose teritorijose lankytojų srautai išaugo iki 10 kartų. Lankytojai daugiausiai rinkosi 
atviras erdves – takus, regyklas, apžvalgos bokštus, kitas vietas, kur yra rekreacinė įranga. Daugiausiai 
keliaujama pavieniui, grupinių kelionių stipriai sumažėjo.

Išaugę lankytojų srautai sukėlė naujų iššūkių. Saugomose teritorijose padaugėjo buitinių atliekų, išaugo 
stovyklavimas neleistinose vietose, padaugėjo konfliktų su vietos gyventojais dėl stipriai padidėjusių 
automobilių srautų, parkavimo aikštelės tapo per mažos.

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija šiuo laikotarpiu įgyvendino itin aktualiu tapusį pilotinį projek-
tą – gamtos gidų rengimą. L.Dikšaitė įsitikinusi, kad pagal dabartinius įstatymus rengiami miestų gidai, 
todėl specifinė gamtos specializacija yra labai aktuali. 



Kokie turizmo 
specialistai reikalingi 
šiandienos rinkoje? 

Stinga inovatyvių idėjų

Asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektų vadovė Raimonda Mc Geever apžvelgė švietimo sektoriaus 
vaidmenis, įgyvendinant darnų jūrinį ir pakrančių turizmą. Ši asociacija veikia nuo 2012 m. ir siekia 
įgyvendinti regiono ekonominius tikslus, sutelkiant viešąjį, švietimo ir mokslo bei nevyriausybinį sekto-
rius ir verslą.

Asociacija yra užsibrėžusi iki 2030 m. sukurti bendradarbiavimo su Klaipėdos regiono švietimo ir 
mokymo įstaigomis modelį, kuris talkintų stiprinti turizmo specialistų kompetencijas ir užtikrintų turizmo 
rinkos poreikius. 

 „Yra poreikis ne tik pritraukti jaunus žmones studijuoti turizmo srityje, bet ir sudaryti sąlygas jau dirban-
tiems turizme kelti kvalifikaciją ar net persikvalifikuoti, nes pasaulis keičiasi, ateina inovacijos, skait-
menizacija. O darbuotojams kartais trūksta net bazinių žinių, tokių kaip užsienio kalbos ir IT žinios“, – 
tvirtino R.Mc Geever.

Projektų vadovė R.Mc Geever pasakojo, jog šiuo metu turizmo rinkoje susiformavo nišinis poreikis 
pramonės gidams. Reikalingi profesionaliai parengti turizmo specialistai, kurie gebėtų tiksliai ir neklaidi-
nančiai pasakoti apie gamyklose veikiančius procesus.

„Lengviau paruošti specialistus – paslaugų teikėjus, o turizmo rinkoje trūksta inovatorių, kurie gebėtų 
kurti naujas naudą nešančias idėjas”, – teigė R.Mc Geever. 

Viešbučio „Park Inn by Radisson Central Tallinn“ vadovė Toma 
Torseke:
„Pandemijos sąlygomis mums reikėjo, kad darbuotojai taptų lank-
stesni. Pavyzdžiui, kad recepcijoje dirbantis žmogus galėtų padaryti 
kavos. Kilo poreikis tuos pačius darbuotojus  kilnoti po įvairius 
departamentus. Ieškome darbuotojų, kurie esant reikalui galėtų 
dirbti ir konferencijose, ir restorane, ir recepcijoje.” 

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos 
prezidentė Ingrida Valaitienė:

 „Šiuo metu svetingumo sektoriuje jaučiamas 
ypatingas darbuotojų stygius. Visi mano 
pastebėjimai, ko reikia šiuolaikiniam darbuoto-
jui, sueina į žodį „komunikacija”. Darbuotojas 
komunikuoja su kolegomis kolektyve, vado-
vais, klientais. Svetingumo darbuotojai tampa 
pardavėjais, jų vaidmuo labai svarbus, jie yra 
įvaizdžio dalis, todėl jiems reikalingos žinios ir 
apie pardavimus, konfliktų valdymą, komu-
nikavimą.” 



NAUJIENOS
Konkurso metu pasitikrino savo erudiciją

Konkursas „Išminčius “  šiais metais sulaukė net 100 dalyvių – 20 komandų po 5 moks-
leivius ar studentus. Komandos iš Klaipėdos regiono gimnazijų, Panevėžio kolegijos, Lie-
tuvos Aukštosios Jūreivystės mokyklos rungėsi uždavinių sprendimo konkurse, pasitikri-
no erudiciją sprendžiant kryžiažodį.
Pirmą vietą laimėjo Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija. Labai arti buvo antros vietos laimė-
tojai – „Vėtrungės“ gimnazijos komanda. Trečią vietą užėmė Gargždų „Vaivorykštės“ 
gimnazijos komanda.
Labai arti prizinės trečios vietos buvo „Žemynos“ gimnazijos ir Veiviržėnų J.Šaulio gimna-
zijos komandos.
Sveikiname nugalėtojus! Dėkojame visoms komandoms ir jų mokytojams, padėjusiems 
pasirengti konkursui!

Klaipėdos apskrities gidų gildijos narė Lau-
rencija Budrytė – Ausiejienė:

„Gidai turi gebėti susikurti savo nišinį kelią, 
tuomet jie net ir pandemijos laiku turės duonos. 
O tam reikia ne tik bazinių, bet ir papildomų 
žinių, pavyzdžiui gamtos gido specializacija, 
technologijų pažinimas ar kt. Jau visiems 
suprantama, kad ekskursijos šiuo metu turi būti 
orientuotos į visas jusles, jos turi būti interak-
tyvios. Pandemijos metu atsirado virtualios 
ekskursijos, tai tikrai vienas iš kelių gidams.” 

 



Konferencijoje – apie orumo užtikrinimą senatvėje
Nuotoliniu būdu vykusioje konferencijoje ,,Orumo užtikrinimas gyvenimo pabaigoje: 
požiūriai, realijos ir galimybės” KVK prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė ir doc. dr. Akvilė Virbalienė 
skaitė pranšimą tema ,,Žmogiškojo orumo patirtys slaugos aukštojo mokslo studijų ir klini-
kinės mokomosios praktikos kontekstuose būsimų slaugytojų akimis: sisteminės inte-
gruotos mokslo šaltinių apžvalgos rezultatai”.

Pristatė akademinio sąžiningumo projekto 
rezultatus

Įvyko projekto „Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigo-
se“ rezultatų viešinimo seminaras, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas KVK Youtube 
kanale.
Seminare dalyvavo aukštųjų mokyklų atstovai bei Akademinės etikos ir procedūrų kontro-
lieriaus tarnyba. Projekte buvo kalbama apie akademinės etikos užtikrinimą, organizuojant 
studijas nuotoliniu būdu bei aukštųjų mokyklų iššūkius.



Aptarė baigiamųjų darbų problematiką
Transporto inžinerijos katedra organizavo susitikimą – diskusiją tema „Baigiamųjų darbų 
tematika ir turinys". Diskusijoje dalyvavo 25 Transporto inžinerijos dėstytojų asociacijos 
nariai iš 5 Lietuvos kolegijų, rengiančių Automobilių transporto inžinerijos specialistus. 
Trasnporto inžinerijos dėstytojų asociacijai nuo 2021 m. vadovauja KVK Transporto inžine-
rijos katedros vedėja Jūratė Liebuvienė. Asociacija vienija Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos, Alytaus kolegijos , Kauno technikos kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos ir Klai-
pėdos valstybinės kolegijos dėstytojus, dirbančius transporto inžinerijos kryptyje.
Kolegijų katedrų vedėjai diskusijoje pristatė studentų baigiamųjų darbų tematiką, turinį, 
problemas, ekspertų pastabas ir baigiamųjų darbų rengimo organizavimo patirtis. 
Po pristatymų pastebėta, kad visos kolegijos skirsto baigiamuosius darbus į tris grupes: 
    • baro/posto/serviso modernizavimas ar projektavimas, 
    • stendų/objektų projektavimas ir gamyba, 
    • tyrimų vykdymas, naudojant technologinę įrangą.
Diskutuojant apie problemas, su kuriomis susiduria kolegijos, paaiškėjo, kad jos yra ben-
dros ir aktualios visų kolegijų baigiamųjų darbų vadovams. Pagrindinė jų – socialinių part-
nerių užsakomieji baigiamieji darbai, tai pažymėta ir ekspertų išvadose.
Bendru kolegijų sutarimu nuspręsta 2022 m. pavasarį organizuoti susitikimą – diskusiją su 
socialiniais parteriais Lietuvos mastu, apie užsakomuosius baigiamuosius darbus, bei jų 
komercializavimą.



Gavo miško maudynių gido diplomą

Surengė rinkodaros dieną

Turizmo verslo lektorė Agnė Abramovičienė 
baigė studijas ir gavo miško maudynių gido 
diplomą.
Lektorės studentai paskaitų metu turės 
galimybę įgyti naujausių žinių, metodikų ir 
pritaikyti jas praktikoje.
Lektorė A.Abramovičienė patirtimi dalijosi su 
Tiraos universiteto (Albanija) bendruomene. Ji 
skaitė paskaitas, kuriose kalbėjo apie miško 
ekosistemos paslaugų klasifikaciją bei prista-
tė Europos miškų ekspertų rekomendacijas 
žmogaus sveikatai ir gerovei.

 Verslo fakulteto bendruomenė kalendorinę žiemos pradžią šventė ne lipdydama sniego 
senius, o gilindama rinkodaros žinias, diskutuodama apie ateities rinkodaros tendencijas 
nuotoliniame renginyje „Rinkodaros diena VF” ir bandydama atsakyti į klausimus: 
    • Kaip dabartinis kontekstas veikia vartotoją ir vartojimą? 
    • Kaip kurti vertę vartotojui? 
    • Ko dabar ieško rinka ir kas dabar reikalinga? 
    • Kaip sukurti reklamą, kurios vartotojas neužmirštų po kelių minučių? 
    • Koks socialinis tinklas efektyviausias komunikuojant šiandien, ryt, poryt? 
    • Kiek istorijos pasakotojas svarbesnis už pačią istoriją? 
    • Su kokias rinkodaros iššūkiais susidurs verslas 2022 metais? 
Renginyje sudalyvavo 75 fakulteto bendruomenės nariai – dėstytojai, studentai ir absol-
ventai.



Kūrė interneto svetaines 
Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos antrakursių egzaminų rezultatas – net septy-
niolika naujutėlaičių interneto svetainių. Į jas studentai integravo pačių sukurtus logoti-
pus ir turinio rinkodaros sprendimus. 
Studentams talkino lektorė Laura Sėlenienė ir lektorė Jolanta Baronaitė. Studijų dalykas 
– Skaitmeninio turinio valdymas.

Taikė dailės terapijos metodą
Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos 1 
kurso studentai dalyvavo Klaipėdos kultūrų komunikacijųcentro 
Kūrybiškumo dirbtuvėse, kurių metu ne tik aptarinėjo kūrybišku-
mo sampratą ir svarbą profesinėje, socialinėje ir asmeninėje erd-
vėje, bet ir ugdė kūrybiškumą, taikydami dailės terapijos metodus.
O ar jūs žinote, kad geltona spalva labiausiai žadina kūrybiškumą?



Mokėsi derinti vaizdą ir tekstą
Pasižvalgykite po Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studentų praktinius darbus, atlik-
tus skaitmeninio įženklinimo paskaitoje. Nuo objekto stilizavimo iki teksto ir vaizdo 
dermės. Naudodamiesi vektorine programa CorelDraw studentai kūrė logotipus.

Skaitė paskaitas Latvijoje
Aplinkos ir statybos inžinerijos katedros dėstytojai vedė paskaitos Balstogės technologijų 
universitete. Tai – tik vienas iš puikaus bendradarbiavimo rezultatų.



Domėjosi studijų programomis
Verslo administravimo katedra surengė susitikimą su Klaipėdos paslaugų ir verslo 
mokyklos mokiniais. Susitikimo metu buvo viešinamos studijų programos:  Doc. Ilvija 
Pikturnaitė pristatė Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programą, o Skaitmeninės 
rinkodaros komunikacijos studijų programą pristatė lektorė Laura Sėlenienė
Labai džiugu, kad  Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Vizualinės reklamos gamintojo 
ir Sekretoriaus modulinių profesinio mokymo programų moksleiviai domisi tolimesnė-
mis kryptingų studijų programų studijavimo galimybėmis KVK.„Matreshka beauty” Lie-
tuva atstovai.

Kolegija pristatyta studijų mugėje
 KVK pristatyta Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos organizuotoje stu-
dijų mugėje. Joje dalyvavo net penkių Kretingos raj. mokyklų moksleiviai. Viešųjų ryšių bei 
Studijų ir karjeros centro specialistai mokiniams  pristatė kolegija, joje vykdomas studijų 
programas, taip pat papasakojo, kodėl verta studijuoti bei kokie reikalavimai stojant į 
valstybės finansuojamas ir nefinansuojamos vietas.



Kulių gimnazistai lankė laboratorijas
Didelį ačiū tariame Technologijų bei Sveikatos mokslų fakultetams, kurie su džiaugsmu 
priėmė moksleivius iš Kulių gimnazijos. 
Šios mokyklos moksleiviai į KVK fakultetus atvykdavo kasmet, bet pandemijos metu tokios 
galimybės jie neturėjo, todėl šiais metais labai džiaugėsi atsinaujinusia galimybe gyvai 
susipažinti su Kolegijos dėstytojais ir laboratorijomis.  



Dalijasi įspūdžiais iš pirmųjų praktikų
Pradinio ugdymo pedagogikos studentėms baigėsi pirmoji bandomosios praktikos 
savaitė. Studentės pasidalijo įspūdžiais, kaip joms sekasi mokyklose semtis darbo su 
vaikais patirties.



Domėjosi galimybe studijuoti magistrantūrą
Maisto technologijų ir mitybos katedros studentai susitiko su KTU Cheminės technologijos 
fakulteto dekanu. Dekanas pristatė galimybes tęsti studijas Cheminės technologijos fakul-
teto magistrantūroje.

Kolegijos absolventams pirmiausia siūlomos 60 kreditų apimties papildomos studijos, o 
jas baigus įgyjamas išklausytų modulių pažymėjimas, kuris suteikia galimybę stoti į valsty-
bės finansuojamą magistrantūrą KTU Cheminės technologijos fakultete.

Jau veikia KVK atributikos 
parduotuvė

Atidaryta internetinė KVK atributikos parduotuvė. Joje galima 
įsigyti gertuvių, puodelių, medžiaginių maišelių, rašiklių ir 
kitų prekių su Kolegijos ženklu. Įsigytas prekes nemokamai 
galima atsiimti Viešųjų ryšių skyriuje arba už fiksuotą 
mokestį atsisiųsti nurodytu adresu.



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 

Startuoja kalėdiniai renginiai 
Kitą savaitę, ketvirtadienį, startuoja KVK bendruomenės kalėdiniai renginiai. Gruodžio 9 
d. 18 val. pirmam užsiregistruotam būriui darbuotojų vaikų bus parodytas spektaklis 
„Kalėdų Senelio namelis“. Visi užsiregistravusieji į pašto dėžutes gaus priminimą apie 
spektaklį.   
Kiti du spektakliai vaikams bus parodyti gruodžio 14 ir 15 dienomis 16 val.
Primename, jog užsiregistravę darbuotojai laukiami gruodžio 12 d. 17 val. Klaipėdos 
dramos teatre spektaklyje „Varovai“. Po spektaklio 2-ame teatro aukšte rengiamas 
šventinis furšetas. 


