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Degė žvakeles 
Sausio 13-ajai 
atminti

Klaipėdos valstybinės kolegijos 
bendruomenė prisidėjo prie pilie-
tinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, 
nes liudija“ ir degė žvakelės Laisvės 
gynėjams ir Sausio 13-osios tra-
giškai nakčiai atminti. Dalis darbuo-
tojų šiuo metu dirba nuotoliniu 
būdu, todėl žvakeles degė namų 
languose, o ne darbo kabinetuose. 
Prisimename, kodėl esame laisvi. 
Amžina padėka tiems, kurie prieš 
31 metus buvo pilni neįtikėtinos 
drąsos, tikėjimo ir vilties. Dėl jų 
pastangų, paaukotų gyvybių ir svei-
katos šiandien turime LAISVĘ.



Būsimos pedagogės 
sukūrė vaizdo pristatymą 
apie knygą

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 
organizavo knygų pristatymo konkursą 2021. 
Konkurso dalyviai turėjo sukurti trumpą vaizdo įrašą 
su mėgstamiausios knygos pristatymu. Konkurse 
dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių, tarp jų ir KVK 
Pradinio ugdymo pedagogikos studentės Viktorija 
Marozaitė ir Kamilė Giedraitytė. Merginos pristatė 
Lucy Maud Montgomery knygą ,,Anė iš Žaliastogių‘‘. 
Studentės laimėjo specialią nominaciją ,,Už jautrų 
asmeninį santykį su knyga‘‘. Kviečiame peržiūrėti 
studenčių sukurtu video filmuku https://youtu.-
be/K1ecyFcYvTg

 Didžiuojasi socialine partneryste
Transporto inžinerijos katedra vertina bendradarbiavimą su UAB „Jupojos technika“, kuri 
įkurta 1992 metais ir ši įmonė yra asociacijos „LAuGEA“ narė. Įmonė „Jupojos technika“ 
yra viena iš didžiausių įmonių Lietuvoje, užsiimančių krovininių automobilių, autobusų, 
priekabų ir puspriekabių atsarginių detalių didmenine ir mažmenine prekyba. Šiai įmonei 
esame dėkingi už Technologijų fakultete įkurtą Komercinio transporto pažinimo audito-
riją ir už kvietimus dalyvauti įvairiuose vebinaruose, mokymuose ir seminaruose, kurie 
vyksta kiekvieną mėnesį. Įmonė „Jupojos technika“ yra nepriklausomo sunkiojo trans-



Plėtodami bendradarbiavimą su 
Lietuvos Jūrų muziejumi, Turizmo 
verslo, Dietetikos bei Maisto tech-
nologijų studijų programų studen-
tai kartu lektorėmis V. Žviniene bei 
S.Ežerskiene dalyvavo nuotolinia-
me susitikime su muziejininke – 
edukacinių programų koordinato-
re Rima Aleknaviče. 
Studentai šį pusmetį dalyvaus 
Tvarios ateities kūrėjų labaratori-
joje be atliekų 2022.
Skirtinguose projekto etapuose 
studentai dalyvaus diskusijoje 
„Nuo EGO prie EKO. Kaip gyvensi-
me kartu“, ekskursijose, edukaci-
jose bei bendruose susitikimuose, 
generuojant tvarios ateities 
idėjas.
Baigiamasis renginys vyks birželio 
10 d., kur KVK studentai kartu su 
kitų septynių aukštųjų mokyklų 
studentais pristatys savo sukurtą 
tvarų sprendimą Klaipėdos 
mieste.

porto detalių prekybos ir serviso įmonių 
tinko „NexusTruck Lietuva“ įkūrėja. Transpor-
to inžinerijos katedrai pasisekė dvigubai, nes 
„TruckLab“ yra „NexusTruck Lietuva“ 
mokymų partneris. Mes didžiuojamės 
būdami „NexusTruck Lietuva“ ir „TruckLab“ 
socialiniu partneriu, ir tikimės toliau puose-
lėti bendradarbiavimą, kiek įmanoma api-
mant daugiau krypčių.

Įsitraukė į
pusmečio projektą

apie tvarumą

NAUJIENOS



Sveikatos mokslų fakulteto laboratorijose
 vyksta praktikos

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros studentai užtvindė Kolegijos laboratorijas, 
kuriose atlikinėja praktikas. Šiuo metu vyksta masažo, makiažo ir veido priežiūros proce-
dūrų praktikos.  

Būsimi statybos inžinieriai kibo į praktiką
Vadovaujami lektoriaus Indriaus Kuklio Statybos inžinerijos studentai turi galimybę teo-
rines žinias pritaikyti praktiškai. Darbai vyksta Technologijų fakulteto Statybos darbų 
technologijų laboratorijoje.

Rengiasi ginti
 baigiamuosius darbus

Bendrosios praktikos slaugos studentai 
intensyviai ruošiasi baigiamųjų darbų gyni-
mui. Jų studijos baigiasi pusmečiu vėliau 
negu daugumos kitų Kolegijos studentų. Jų 
studijos trunka 3,5 metų. Sėkmingai apsigy-
nusiems baigiamuosius darbus vasario pra-
džioje ketinama įteikti diplomus.  



Vieni praktikuojasi,
kiti ginasi

baigiamuosius darbus

Susitikime su psichologe – susikalbėjimo paieškos
Kaip susikalbėti, kai visi tokie skirtingi? Atsakymo į šį klausimą Skaitmeninės rinkodaros 
komunikacijos studijų programos antrakursiams padėjo ieškoti kolegijos psichologė Gabija 
Sruogiūtė – Stašienė. Jos susitikimas su studentais paįvairino Praktikos imitacinėje ben-

Intensyvus laikas ir Burnos priežiūros katedroje. 
Vyksta egzaminų sesija, taip pat baigiamųjų 
darbų katedriniai gynimai. Burnos higienos stu-
dentai pradėjo praktikas.  

drovėje veiklas, kuriomis studentai įtvirtina žinias apie verslo kūrimą, įmonės adminis-
travimą, rinkodarą ir efektyvią komunikaciją. Įveikti imitacinės bendrovės iššūkius Skait-
meninės rinkodaros komunikacijos studijų programos studentams padeda lektorė Laura 
Sėlenienė.
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Projekte – apie skaitmeninį investavimą 

Ar investuojate į vertybinius popierius? Ar darote tai skaitmeniniu būdu? „Nord plus“ 
remiamo projekto „Digital personal investing: available to anyone“ NPAD-2020/10216 
dalyviai, rengdami metodinę medžiagą, praktiškai išbandė skaitmeninį investavimą ir 
jau šį pavasarį pakvies susipažinti su investavimo galimybėmis, rizikomis ir kitais svar-
biais dalykais. Taip pat bus atskleista, ar pelningos buvo investicijos. Projekte dalyvauja 
KVK Finansų ir apskaitos katedra, projekto partneriai „Art Smart“ Latvija, Anmiro Oy, 
Suomija. 
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Dalyvavo specialiuose mokymuose

Studentams suteikta gidų kvalifikacija

Kolegijos atstovai dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centro rengtuose mokymuose, skir-
tuose savianalizės suvestinių rengėjams. Mokymų metu nagrinėjami vertinimo rodikliai, 
teikiami praktiniai patarimai vizito metu, kai bus vertinama studijų programa.

 Turizmo verslo studijų programos studentai pristatė savo parengtas ekskursijas Klaipėdos 
mieste ir gavo teisę būti kvalifikuotais gidais!
Ekskursija – tai ne tik istorija, kultūros paveldas, asmenybės, architektūra, bet ir renginys, 
kuriame gidas demonstruoja kūrybiškumą, retorikos meną, įtraukia visus penkis žmogaus 
pojūčius. Ekskursija – tai spektaklis su savo rekvizitais ir jo dalyviais, kurie apie miestą, šalį 
išsiveža pačius gražiausius įspūdžius.



Patarimus sudėjo 
į vaizdo siužetą

Mažoji bendrija – vis labiau populiarėjanti verslo 
organizavimo forma. Kaip ją įsteigti? Ar reikia 
piniginio įnašo? Finansų studijų programos stu-
dentės savarankiško darbo atsiskaitymui 
sukūrė vaizdo filmuką, į kurį sudėjo svarbią bei 
aktualią informaciją ir patalpino Youtube plat-
formoje. 

Mokėsi rengti
erdvinius
maršrutus

Klaipėdoje vykusio projekto „Nord Plus“ („Nefor-
malaus suaugusiųjų skaitmeninio švietimo erdvinio 
ir darnaus turizmo plėtrai skatinimas“) susitikimo 
metu projekto partneriai buvo mokomi dirbti su GIS 
technologijomis, analizuojant istorinius žemėlapius 
bei ieškant erdvinės aplinkos pokyčių, kuriuos būtų 
galima pritaikyti kuriant naujus erdvinius maršru-
tus. ArcGIS internetinė Story Map kūrimo technolo-
gija taip pat buvo pristatyta kaip galimybė parengti 
erdvinių turistinių maršrutų pristatymus. Projekto 
partneriai lankėsi Nemirsetoje, apžiūrėjo erdvinio 
turizmo maršrutą „Gyvenimas prie sienos“.



Darbymetis Medijų laboratorijoje. Skait-
meninės rinkodaros komunikacijos studijų 
programos antrakursiai suka tinklalaides, 
kuria video turinį, maketuoja naujienlaiš-
kius ir infografikus. Studentų darbai daly-
vaus Lietuvos imitacinių bendrovių tinklo 
organizuojame efektyvios komunikacijos 
sprendimų konkurse „IB Sėkmės istorijų 
savaitė“. Pasirengti konkursui studentams 
padeda lektorė Laura Sėlenienė. 

Praktiką imitacinėje bendrovėje „Pa-
marys“ SRK antrakursiai atlieka nuo gruo-
džio 20 d. Keturias savaites studentai 
lavina verslumo įgūdžius, įtvirtina įmonių 
kūrimo, darbo organizavimo ir rinkodaros 
žinias.  

Medijų laboratorijoje verda darbymetis 



Kasmet į Kolegiją atvyksta vis daugiau 
Erasmus+ studentų. Smagu, kad esami ir 
buvę studentai džiaugiasi studijomis KVK ir 
socialiniuose tinkluose dalijasi akimirko-
mis, praleidžiamomis Klaipėdoje. Rudens 
semestro metu Kolegijoje buvo 76 atvykę 
Erasmus+ programos studentai. Studentai 
atvyko iš Čekijos, Graikijos, Gruzijos, Ispa-
nijos, Italijos, Jordanijos, Portugalijos,  
Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos 
ir Vokietijos.

Tarptautiniai studentai 
dalijasi akimirkomis 
iš Klaipėdos

Klaipėdos studentams
atstovaus KVK prezidentė

Klaipėdos aukštųjų mokyklų savivaldos (studentų 
atstovybės / sąjungos) į Klaipėdos miesto akade-
minių reikalų tarybą delegavo KVK SA prezidentę 
Korneliją Dapkutę. Džiaugiamės, kad KVK SA 
prezidentei buvo suteikta proga atstovauti stu-
dentams ne tik kolegijos ribose, bet ir viso miesto 
mastu. 



Darbuotojams vedamos sporto treniruotės

SAGE Journals Online – 
nauja duomenų bazė 

KVK bendruomenei 
Iki 2022 m. gruodžio 31 d. KVK turi prieigą 
prie daugiau kaip 900 pavadinimų visa-
teksčių žurnalų sveikatos mokslų, gyvy-
bės ir biomedicinos mokslų, medžiago-
tyros ir medžiagų inžinerijos, socialinių 
bei humanitarinių mokslų tematika. 

Praėjus beveik dvejiems metams (prasidėjus pandemijai teko apriboti darbuotojų kon-
taktus) Kolegijos personalas vėl sportuoja. Sveikatingumo treniruotes Kolegijoje veda 
ilgametė lektorė ir žinoma Klaipėdos mieste trenerė, sveikatingumo studijos „Ginsvė“ 
įkūrėja Daiva Palubinskaitė. 
Šitokiu būdu vykdomas projektas „SRF-FAV-2021-1-0350 Aktyvi bendruomenė fizinio 
aktyvumo programa skirta sėdimą darbą dirbantiems žmonėms“, organizatorė „Ginsvė“ 
sveikatigumos studija.   „Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo 
fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo 
mainų paramos fondas."
Atsižvelgiant į COVID 19 situaciją šalyje treniruotės šiuo metu vyksta nuotoliniu būdu. 
Darbuotojai sportuoja darbo vietose, o esantys izoliacijoje turi galimybę sportuoti 
namuose. Tuos, kurie dar nebandė nuotaikingų, energijos suteikiančių treniruočių, 
kviečiame prisijungti.
Treniruotės vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 11.30. 
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Naujos duomenų bazės EBSCO platformoje – 
Academic Search Ultimate ir 

Business Source Ultimate 
Academic Search Ultimate daugiadalykinė akademinė duomenų bazė apima įvairiau-
sius mokslus: socialinius, humanitarinius, švietimą, kompiuterių, inžineriją, fiziką, che-
miją, kalbą ir kalbotyrą, meną ir literatūrą, mediciną, etnines studijas ir pan. 
Business Source Ultimate – verslo duomenų bazė, kurioje yra visas Business Source 
Complete turinys ir papildomai pateikta daugiau nei 1 400 viso teksto verslo žurnalų 
kolekcija, kuri apima apskaitą, administravimą, bankininkystę, ekonomiką, finansus, 
žmogiškuosius išteklius, vadybą, rinkodarą ir daug daugiau temų. 
Prie prenumeruojamų duomenų bazių jungiamės adresu db.kvk.lt  

Apžvelgė
madingiausias

metų spalvas

„Pantone Color Institute“ jau žvilgterėjo į 
2022 metus ir pristatė metų spalvą ,,Very 
Peri“ – žydros spalvos atspalvį, kuriame jun-
giasi mėlynos spalvos ramybė ir raudonos 
spalvos energija – linksmiausias ir šilčiau-
sias iš visų mėlynų atspalvių. Pandemija 
labai mus paveikė, turėjome daug iššūkių, 
bet kūrybiškumas padeda išgyventi sunkius 
laikus. Naujoji metų spalva simbolizuoja 
ateitį, ji turi džiaugsmingą požiūrį, nerūpes-
tingą pasitikėjimą ir kūrybingą dvasią. 
Naujas atspalvis pristatomas kaip skaitme-
ninio meno kūrinys ir kaip tradicinis pavyzd-
ys, sustiprinantis spalvų ryšį su gamta ir su 
technologijų pasauliu. Apžvalgą atliko Grožio 
terapijos studijų programos dėstytoja Loreta 
Žulpienė. 


