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16-aja!Ši diena yra įrodymas, 
kad su didele drąsa, begaline kantrybe, 
ilgu ir nepertaukiamu darbu galima pasiekti 
didelių svajonių. Didžiuokimės savo tauta ir 
semkimės stiprybės iš didingos istorijos. 

Valstybė atkurta ir gyvuoja, tačiau tai nėra baigtinis 
procesas.  Kiekvieną dieną kiekvienas iš mūsų savo 
idėjomis, svajonėmis ir konkrečiais darbais kuriame 
Lietuvą toliau. Prasmingos, drąsios ir svarbiausia – 
vertybėmis grįstos kūrybos!

Direktorė Gražina Markvaldienė



Diplomų įteikimo šventė – 
šimtui Sveikatos mokslų fakulteto absolventų

ATGARSIAI

Šimtametes tradicijas rengiant sveikatos priežiūros specialistus skaičiuojanti Klaipėdos 
valstybinė kolegija į darbo rinką išleido bendrosios praktikos slaugytojus ir burnos higie-
nistus. Iš viso profesinio bakalauro diplomai įteikti įteikti šimtui į profesinį kelią žengti 
pasirengusių studentų. 

Kartu su lietuvaičiais bendrosios praktikos slaugos studijas kolegijoje baigė ir būrys 
užsieniečių, kurie studijavo anglų kalba. Studentai į Klaipėdą siekti išsilavinimo atvyko iš 
Nigerijos, Uzbekistano, Zimbabvės.

 „Sveikinu absolventus, pasirinkusius tokią prasmingą ir ypatingai svarbią kiekvienam 
Žmogui profesiją. Tikiuosi, kad Jūs visą gyvenimą savo karjeros kelyje laikysitės Kolegi-
joje įdiegtų vertybių, prasmingai ir atsakingai taikysite įgytas žinias ir įgūdžius, ir padėsi-
te tūkstančiams pacientų",– sveikindama absolventus kalbėjo Klaipėdos valstybinės 
kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė. 

Šv.Pransiškaus Asyziečio bažnyčioje vykusios iškilmingos diplomų teikimo ceremonijos 
metu absolventus sveikino gausus socialinių partnerių būrys iš didžiausių miesto svei-
katos priežiūros įstaigų.

Diplomų įteikimo ceremonija tiesiogiai transliuota Youtube kanale, transliaciją stebėjo 
apie 200 žiūrovų. Informacinis pranešimas apie absolventus išplatintas nacionalinėje ir 
regioninėje žiniasklaidoje, jis publikuotas tokiuose portaluose kaip 15min.lt, ve.lt, atvi-
raklaipeda.lt ir kt. 





Prie Kineziterapijos ir grožio 
terapijos katedros vairo – naujas vedėjas

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra turi naują vadovą. Juo tapo lektorius Darius 
Einars. Šiuo metu Kolegijoje tai vienintelis vyras, užimantis katedros vedėjo pareigas. 
Kaip sako pats D.Einars, extra fun fact is kad jis pats studijavo Kineziterapijos ir grožio 
terapijos katedroje, ir baigė kineziterapijos studijas, o vėliau šioje katedroje dirbo lekto-
riumi. Apie visa tai – pokalbis su D.Einars.  

Laukia permainos 
Studentų atstovybėje 
Tarp naujos Sveikatos mokslų fakul-
teto absolventų kartos – studentų 
prezidentė Kornelija Dapkutė ir kele-
tas kitų aktyvių Studentų atstovybės 
narių. Todėl jau balandžio 9 d. numa-
tyti nauji prezidento rinkimai.  

Studentų akcija – sergantiems vaikams paremti
Vasario 15-oji diena visame pasaulyje yra žinoma 
kaip vėžiu sergančių vaikų diena. Klaipėdos vals-
tybinės kolegijos Studentų atstovybė turėjo kilnų 
tikslą – surinkti paramą ir nupirkti vėžiu sergan-
tiems vaikams reikalingų medikamentų jų gyve-
nimo kasdienybei pagerinti. Nuo gaunamos che-
moterapijos mažiesiems ligoniukams atsiranda 
gilios žaizdos gleivinėje, todėl jiems reikia spe-
cialaus burnos purškalo, kuris yra nekompensuo-
jamas. KVK SA bendradarbiauja su labdaros ir 
paramos fondu „RUGUTĖ“, kuriam KVK atstovai 
nuveš burnos purškalus ir prausimosi aliejus, o jie 
medikamentus perduos Santaros klinikų Vaikų 
onkohematologijos skyriui. Akcijos metu iš viso 
suaukota 1240 eurų. 

NAUJI VEIDAI



Surengė tradicija tapusią sveikatos savaitę
Sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybė surengė tradicinę sveikatos savaitę. Jos 
metu vyko įvairios paskaitos, kurias vedė iš išorės pakviesti ir Kolegijos lektoriai. Šitokiu 
būdu siekiama studentus dar labiau įtraukti į jų pasirinktas studijas.     
 „Šios savaitės tikslas yra dar labiau motyvuoti uoliai studijuoti pasirinktą studijų pro-
gramą. Kviečiame įvairius lektorius pagal Sveikatos mokslų fakulteto studijų programas 
ir tokiu būdu dar labiau sudominame studentus. Šiais metais šį renginį dar papildėme 
naujove – po kiekvienos dienos paskaitos skelbiami konkursai, kurių metu studentai gali 
laimėti šaunių prizų”, – pasakojo Sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybės pirmi-
ninkė Eivilė Šopagaitė. 

– Kaip nusprendėte imtis naujų pareigų? 
Kaip jas vertinate? Kaip jaučiatės žmo-
giškąja prasme?
– Naujas veiklas ir iššūkius priimu drąsiai, 
todėl ir sutikau su šiomis pareigomis. Tai 
pasirodė įdomi, kupina dinamikos veikla. 
Didele dalimi sutampa vertybės su organi-
zacija ir, žinoma, gali padėti kitiems pasiekti 
rezultatų – akademinių, profesinių ar asme-
ninių. Šių pareigų suteikimą man vertinu 
pirmiausia, kaip pasitikėjimą manimi tiek 
kaip komandos nariu, tiek kaip žmogumi, 
kuris gali toliau tęsti pradėtus nuostabius 
darbus, kuriuos per šį laikotarpį pasiekė 
Monika Pocienė. Džiaugiuosi, kad galiu prisi-
dėti prie šios nuostabios katedros, kuri turi 
puikius dėstytojus ir aktyvius studentus.
– Kaip manote, kokie bus jūsų pirmieji 
darbai?
– Pirmiausia įsilieti į naują rutiną, nes darbai 
fakultete, katedroje niekada nesustoja.
– Gal turite idėjų, ką keisti ir daryti kitaip? 
– Nieko neskubu keisti ar daryti kitaip, daug 
procesų yra išdirbta ir jie veikia. Ir pirmiausia 
reikia sukaupti visą informacijos paketą, kaip 
katedros vedėjui, nes kaip dėstytojas daly-
vavau visai kitoje procesų pusėje. 
– Ar dirbsite tik katedroje, ar ir toliau dėsty-
site? 
– Šiuo metu pagrindinis darbo krūvis ir foku-
sas – katedros veikla, tačiau papildomai 

NAUJIENOS

Darius Einars
Katedros vedėjas, lektorius

dėstysiu kineziterapijos italų grupei ir nuo 
rudens semestro turėsiu dėstomą dalyką 
(tiksliai dabar negaliu pasakyti), bet norisi 
turėti ir kitokį kontaktą su studentais, pasida-
linti žiniomis. 

 



Aptarė 
bendradar-
biavimo 
galimybes 
su suomiais

Įvyko tarpinstitucinis nuotolinis susitikimas tarp Klaipėdos valstybinės kolegijos ir LAB 
Taikomųjų Mokslų Universiteto (Suomija), kurio metu aptartos tolimesnės bendradar-
biavimo galimybės taikomojoje mokslinėje veikloje, dėstytojų ir studentų mobilumo 
galimybės, projektinių veiklų kryptys.
Nuotoliniame susitikime dalyvavo Aki Rintala (LAB) ir KVK atstovai: Monika Pocienė, 
Jūratė Danielienė, Eglė Brezgytė, Gintaras Kučinskas ir Martynas Ramanauskas.

Studentai jungiasi prie projekto 
tvaresnei aplinkai kurti

Turizmo verslo 2 kurso studentai ruošiasi dalyvauti projekte „Tvarios ateities kūrėjų 
laboratorija BE ATLIEKŲ. 2022“. Į pasiruošimo darbų planą buvo įtrauktas susitikimas su 
Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja Aiste Kubiliūte. 
Susitikimo metu aptarti esminiai klausimai bei aspektai, kurie daro didžiausią įtaką Bal-
tijos jūros užterštumui. Susitikime pristatyti Baltijos jūros švarinimo ateities planai, 
taršos šaltiniai, ekologinė būklė, cheminė tarša, pavojingų medžiagų paplitimas, teršalų 
pylimas į jūrą. 
Susitikimo pabaigoje vyko diskusija, kurios metu buvo aptariami svarbūs klausimai dėl 
Baltijos jūros užterštumo mažinimo. Gauta informacija bus panaudota vykdant projektą 
„Tvarios ateities kūrėjų laboratorija BE ATLIEKŲ. 2022”.                            



Lavino neverbalinės komunikacijos įgūdžius
Paskaita, kurioje negalima kalbėti net dėstytojams. Tokį iššūkį būsimoms pedagogėms 
metė lektorė Laura Sėlenienė Viešojo kalbėjimo paskaitoje. Pabandykite atspėti, kokias 
mįsles, priežodžius ir patarles savo kolegėms neverbalinės komunikacijos priemonėmis 
bandė perteikti būsimosios pedagogės.

Paskaitas vedė lektorė 
iš Latvijos  
Pavasario semestrą Verslo administravimo 
katedra pradėjo su Erasmus+ dėstytoja Erika 
Lauberga iš Liepojos Universiteto, kuri skaitė 
paskaitas Skaitmeninės rinkodaros komunikaci-
jos studentams.
Erika Lauberga taip pat vadovauja Tarptautinių 
ryšių skyriui, todėl buvo aptartas bendradarbia-
vimas priimant studentus praktikai pagal Eras-
mus+ programą, aptartos Erasmus+ intensyvių-
jų studijų organizavimo galimybės.

Apie mankštas –pokalbis
su lektore laikraštyje

 Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros lektorė Roberta 
Bikuličienė dalijosi žiniomis su laikraščio ir portalo „Pajūrio nau-
jienos” skaitytojais. Lektorė pasakojo apie Tai Či mankštas ir jų 
teikiamą naudą žmogaus organizmui.   



Susipažino su kokybiškomis burnos 
priežiūros priemonėmis

Burnos priežiūros katedros studentai turėjo galimybę susipažinti su išskirtinai koky-
biškų burnos priežiūros priemonių platintojais Baltijos šalyse – Smicha.lt. Jie taip pat 
analizavo visame pasaulyje gerai žinomas burnos higienos priemones – Tello, OlivaFix, 
Nitradine, Dentissimo, Curasept produktų grupes. Ačiū lektorei Lolitai už paskaitą!

Gilinti žinių kviečia 
vykti į Graikiją 

Studentai susipažino su tarptautinės 
praktikos galimybėmis Graikijoje. 
„Amber Job“ atstovė papasakojo, kad 
viešbučių dienos centruose galima pui-
kiai tobulinti pedagogo kompetencijas, 
gilinti užsienio kalbų žinias, atskleisti 
savo kūrybiškumą ir susipažinti su Grai-
kijos kultūra bei žymiomis vietomis. 
Pedagogikos katedra kviečia studentus 
aktyviai dalyvauti Erazmus+ projektuose 
ir išnaudoti visas studijų galimybes.



Naujienlaiškis nuo šiol talpinamas ir 
Kolegijos tinklapyje

Kolegijos bendruomenės laikraštį nuo šiol galite rasti ir svetainėje kvk.lt. Naujienlaiškiai 
patalpinti skiltyje „Kolegija“. Į tinklapį sukelti visi šių mokslo metų numeriai. Šitokiu būdu 
naujienlaiškis iš vidinio leidinio tapo viešai matomu. Visi norintieji gali susipažinti su 
Kolegijos kasdiene veikla.   

Ant Kolegijos pastatų
fasadų – trispalvės šviesos

Klaipėdos valstybinė kolegija kartu su visa Lietuva švęs Valsty-
bės atkūrimo dieną. Vasario 16-osios išvakarėse geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos lempomis ketinama apšviesti dviejų 
šios aukštosios mokyklos pastatų fasadus. Šviesų trispalvėmis 
pasipuoš Verslo ir Technologijų fakultetai. Šviesos bus įžiebtos 
vasario 15 d. ir švies dvi paras. 

Kviečia pasikalbėti apie Erasmus + 
programos naujoves

Pirmomis vasario savaitėmis Tarptautinių ryšių skyrius organizavo gausybę susitikimų 
su studentais, kuriems buvo pristatytos Erasmus+ studijų ir praktikų galimybės, atsira-
dusios naujovės. Kai kuriuose susitikimuose dalyvavo ir Amber Job atstovė, kuri pakvie-
tė studentus atlikti vasaros praktikas Graikijos salose. 
Kviečiame susitikimuose nedalyvavusius studentus prisijungti prie bendro informacinio 
seminaro apie Erasmus+ programą, kuris vyks vasario 24 d. 16 val. online, studentai 
pakvietimą matys savo Microsoft Teams kalendoriuose.

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 


