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Ukrainai palaikyti surengtose akcijos – 
ir studentai 

Rusijos režimas sugrąžino karą į Europą. Ukrainai kaip niekad reikalingas mūsų palaiky-
mas. Todėl penkiuose šalies didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje bei mažesniuose miestuose vyko solidarumo ir vienybės akcija „Laisvė 
šviečia“, kurioje dalyvavo tūkstančiai žmonių, palaikančių Ukrainą ir jos piliečius. Į akciją 
Klaipėdoje, Atgimimo aikštėje, įsitraukė ir Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. 

Kviečiame visą KVK bendruomenę nelikti abejingais ir būti kartu, suprasti ir palaikyti, 
tegul skamba mūsų palaikymas Ukrainoje.

Parmeti Ukrainą galima, aukojant organizacijai BLUE/YELLOW:

PERVESTI LIETUVOJE

Banko sąskaita: LT17 7300 0101 4089 4869

Bankas: Swedbank

Gavėjas: VšĮ Mėlyna ir geltona

Mokėjimo paskirtis: PARAMA



Klaipėdos valstybinė kolegija kartu su visa Lietuva šventė Valstybės atkūrimo dieną. 
Vasario 16-osios išvakarėse geltonos, žalios ir raudonos spalvos lempomis apšviesti 
dviejų šios aukštosios mokyklos pastatų fasadai. Šviesų trispalvėmis pasipuošė Verslo 
ir Technologijų fakultetai.

„Vasario 16-oji yra įrodymas, kad su didele drąsa, begaline kantrybe, ilgu ir nepertaukia-
mu darbu galima pasiekti didelių svajonių. Didžiuokimės savo tauta ir semkimės stipry-
bės 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”, – tvirtino Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina 
Markvaldienė.

Ant dviejų kolegijos pastatų fasadų geltonos, žalios ir raudonos šviesos įžiebtos vasario 
15 d. ir švietė dvi paras. Šventinis apšvietimas džiugino Jaunystės ir Bijūnų gatvių praei-
vius, kur įsikūrę kolegijos Verslo ir Technologijų fakultetai.

Apie trispalvės šviesomis nuspalvintus pastatus pranešė ir Klaipėdos regioniniai porta-
lai.  

Klaipėdos valstybinės kolegijos pastatai 
švietė vėliavos spalvomis

www.klaipeda.diena.lt



KVK bibliotekoje pagal ERASMUS+ programą viešėjo British University of Cyprus (UCLan 
Cyprus) atstovės Marianna Symeonidou (Erasmus and Quality Assurance Administra-
tor) ir Vicky Pantazakou (Assistant Librarian). Susitikimų metu apžvelgtas šiuolaikinių 

Domėjosi vaikų globos ir 
įvaikinimo aktualijomis

Slaugos ir socialinės gerovės katedros bendruomenės nariai dalyvavo nuotoliniame 
susitikime su Globos centro atstovais. Susitikimo metu dėstytojams ir studentams 
buvo pristatyta Globos centro veikla, diskutuota apie vaiko globą ir įvaikinimą, aptartos 
baimės ir mitai, trukdantys apsispręsti žmonėms, svarstantiems apie vaiko globą šei-
moje.

Renginio dalyviams pademonstruotas ir drauge aptartas filmas, pasakojantis apie tai, 
kaip jaučiasi atskirti nuo tėvų vaikai, apgyvendinti globėjų šeimoje. Su susitikimo daly-
viais aptarta opi pastarojo laikotarpio problema – pasigendama šeimų, sutinkančių 
priimti į savo šeimą globoti  paauglius.

NAUJIENOS
Posėdyje – apie aktualiausias 

slaugytojų problemas
Sveikatos mokslų fakulteto dekanė dr. Asta Mažionienė nuotoliniu būdu dalyvavo Svei-
katos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento organizuotame Slaugos 
komiteto posėdyje, kuriame buvo pristatyta:

    kas nuveikta įgyvendinant Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gaires;
    pasaulinės strateginės slaugos ir akušerijos kryptys 2021 – 2025 metams;
    sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma.

Posėdyje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento, 
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO), Lietuvos slaugytojų vadovų sąjungos 
(LSVS), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegi-
jos, Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų 
sveikatos priežiūros įstaigų slaugos vadovai.

 Diskusijų metu buvo keliami klausimai ir diskutuojama apie slaugytojų profesijos pro-
blemas Lietuvoje: slaugytojų poreikis šalyje, profesijos savarankiškumas, profesijos 
prestižas, praktikos mokytojų kvalifikacija, tyrimų sritys, slaugytojų darbo krūviai, darbo 
užmokestis, kompetencijų tobulinimas, operacinės slaugytojų, slaugytojų padėjėjų 
trūkumas, siekiami pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodikliai.

 Posėdžio dalyviai diskutavo ir teikė siūlymus dėl slaugos mokslo ir praktikos krypčių 
Lietuvoje, atnaujinant Nacionalinės slaugos politikos gaires iki 2025 metų. 

Slaugos ir socialinės gerovės katedra nuoširdžiai dėkoja mūsų socialiniams partneriams 
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojoms Ingridai Vainorienei ir 
Dainorai Andriuškienei už bendrystę, pristatant globos organizavimo procesą Lietuvoje, 
globėjų patirtis ir iššūkius, galimybes praktikai ir savanorystei.

technologijų, elektroninių paslaugų kiekis KVK ir UCLan Cyprus bibliotekose. Pasidalyta 
bibliotekų virtualių paslaugų populiarinamo, virtualių informacijos išteklių vadovų ren-
gimo patirtimi. Aptarta inovatyviausios aukštųjų mokyklų bibliotekų informacinės sis-
temos, bibliotekų paslaugų plėtrą, atviros prieigos galimybės, skaitmeninės talpyklos, 
institucijų talpyklos ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimų metu diskutuota ir apie elek-
troninių informacijos išteklių įsigijimą, jų panaudą. UCLan Cyprus atstovės lankėsi 
visuose KVK bibliotekos padaliniuose (TF, VF, SvMF). KVK bibliotekos darbuotojos 
džiaugėsi kolegių iš UCLan Cyprus nuoširdžiu bendravimu. Užmegzti ryšiai padės palai-
kyti tolimesnį bendradarbiavimą.  
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Sėmėsi žinių, kaip organizuoti spaudos 
konferencijas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spaudos konferencijoje dalyvavusių žurnalistų 
gretas papildė ir Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos pirmakur-
siai.

Drauge su lektore Laura Sėleniene studentai išvykstamojoje paskaitoje susipažino su 
spaudos konferencijų organizavimo subtilybėmis, žurnalistų darbo užkulisiais. Operos 
„Undinė“ premjeros pristatyme pirmakursiai bandė prisijaukinti ir scenos meną.

Viena iš šį semestrą lektorės Lauros Sėlenienės skirtų užduočių Medijų komunikacijos 
dalyko paskaitose – apsilankyti bent viename scenos meno renginyje. Gal tai ir bus 
opera „Undinė“.
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Burnos priežiūros katedra džiaugiasi gražiu bendradarbiavimu su „Curaprox“ atstove 
Sigita. Šį kartą „BOB App“ programėlės ir tarpdančių priežiūros mokymus išklausė 2 
kurso burnos higienistės. Studentės ne tik susipažino su „Curaprox“ produkcija, bet ir 
praktiškai mokėsi, kaip reikia pritaikyti tarpdančių šepetėlius sau ir savo būsimiems 
pacientams. Studentės turėjo galimybę išmatuoti ir individualiai parinkti tarpdančių 
šepetėlius, įvertinti burnos ertmės sveikatos būklę bei nustatyti uždegimo lygį. Taip pat, 
profesionaliai parinkti tarpdančių priežiūros priemonės nešiojant kabes, kai tarpdančių 
priežiūra yra daug sudėtingesnė. 

Gilino žinias apie burnos priežiūros priemones

Nauji metai nauji projektai. Transpor-
to inžinerijos katedros 2 kurso stu-
dentai entuziastai ėmėsi naujo iššū-
kio. Projekto objektas – BMW 5 seri-
jos senos kartos dyzelinis variklis 
keičiamas į naujesnės kartos variklį, 
kuris bus galingesnis, ekologiškesnis 
ir ekonomiškesnis.

Studentai 
transformuoja 
turimą automobilį
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Domėjosi galimybe tęsti studijas
Maisto technologijų ir mitybos katedros studentai dalyvavo susitikimuose su LSMU bei 
VDU atstovais. Studentams buvo pristatyta stojimo į papildomąsias bei magistrantūros 
studijas tvarka.

Sukūrė žemėlapį su 
pasakojimais apie 
lankytinas vietas
Verslo administravimo katedros studentai kartu su dėstyto-
jais atliko virtualų turizmo projektą. Kviečiame pasižvalgyti 
po studenčių sukurtą plakatą ir paklausyti į jį sudėtų pasako-
jimų. Projektui atlikti panaudoti trejų metų studentų ir lekto-
rių sukurti produktai (nuskaičius RQ kodą).
h t t p s : // w w w. k v k . l t /s u k u r e -z e m e l a p i - s u - p a s a ko j i -
mais-apie-lankytinas-vietas/?fbclid=IwAR3yQy-G7eM16Brsd
90WCPCZ8scs6Bycqby7qnpRyBw0-G90KPtz0RsGuo4

Keliautojai išskyrė
svarbiausias gido savybes

Kas yra gera kelionė, iš kurios grįžti tarsi naujai gimęs? Puiki nuo-
taika, gražūs vaizdai, daugybė įdomių ekskursijų, kurioms vado-
vauja energingas, komunikabilus ir draugiškas gidas – štai tokius 
dalykus išskiria daugelis keliautojų.


