
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETO 

 STUDENTŲ ATSTOVYBĖS    

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA  

2015m. vasario 11 d. – 2016m. sausio 8d.   

 

Planuotas Tikslas Vykdyta veikla Data/ vieta 
Atsakingas 

asmuo 

Rezultatas 

(įgyvendinta

/ 

neįgyvendint

a/ vykdoma) 

Kokybinis rezultatas 

Orientuotą į SA 

narius/ KVK 

bendruomenę 

1. KVK SvMF 

SA 

Pirmininko 

rinkimai 

Įvyko KVK SvMF 

SA Pirmininko 

rinkimai 

2015 vasaris Agnė 

Tautavičiūtė 

įgyvendinta Išrinkta nauja KVK SvMF 

SA Pirmininkė – Agnė 

Tautavičiūtė 

KVK bendruomenę 

2. Surengti 

įvadines 

paskaitas 

KVK SvMF 

kuratoriai studentai 

supažindino pirmo 

kurso studentus su 

bendrąja tvarka 

2015 rugsėjis Agnė 

Tautavičiūtė 

įgyvendinta Studentai kuratoriai 

supažindino pirmo kurso 

studentus su bendrąja 

kolegijos ir fakulteto tvarka, 

nuimama krūvio dalis nuo 

dėstytojų   

KVK bendruomenę 

3. Surengti 

pirmakursių 

krikštynas 

Antro ir trečio 

kurso studentai 

organizuoja 

pirmakursių 

krikštynas 

2015 rugsėjis Agnė 

Tautavičiūtė 

įgyvendinta Antro ir trečio kurso studentai 

pakrikštijo pirmo kurso 

studentus, kurie tapo tikrais 

KVK studentais. Pakrikštyti 

56 pirmakursiai 

KVK bendruomenę 

4. Surengti KVK 

SvMF seniūnų 

rinkimus 

Susirinkimų su 

kiekviena 

akademine grupe 

metu perrenkami 

grupių seniūnai 

2015 rugsėjis Agnė 

Tautavičiūtė 

įgyvendinta Praėjus mėnesio trukmės 

adaptaciniam laikotarpiui, 

perrenkami arba išrenkami 

oficialūs akademinių grupių 

seniūnai 

KVK bendruomenę 

5. Surengti 

dėstytojų 

dieną 

KVK SvMF 

dėstytojai 

sveikinami 

tarptautinės 

pedagogų dienos 

2015 spalis Agnė 

Tautavičiūtė 

įgyvendinta KVK SvMF SA nariai 

pasveikino KVK SvMF 

dėstytojus tarptautinės 

dėstytojų dienos proga 

įteikdami po simbolinį 

KVK bendruomenę 



proga suvenyrą „Studentiška 

šiluma“ žvakutes. Pasveikinti 

34 dėstytojai 

6. Surengti 

Tarptautinės 

studentų 

dienos arbatos 

dalinimo 

akciją 

KVK SvMF 

studentams tarp 

paskaitų dalinama 

karšta arbata  

 

2015 lapkritis Agnė 

Tautavičiūtė 

Eisvina 

Pugačiovaitė 

Rūta Vaičiūtė 

įgyvendinta Tarptautinių studentų dienų 

proga studentams dalinama 

karšta arbata, išdalinti 54 

puodeliai. 

  

KVK bendruomenę 

7. Specialybių 

foto konkursas 

Nuotraukų 

konkursas 

atspindintis 

studijuojamus 

dalykus, praktikas 

2015 lapkritis Agnė 

Tautavičiūtė 

neįgyvendint

a 

Veikla neįgyvendinta KVK bendruomenę 

8. Savanoriauti 

vaikų globos 

namuose 

Suorganizuota 

savanorystės akcija  

į vaikų globos 

namus 

2015 lapkritis Agnė 

Tautavičiūtė 

Gabrielė 

Viršilaitė 

įgyvendinta KVK SvMF SA nariai lankėsi 

„Smiltelės“ vaikų globos 

namuose 

KVK bendruomenę 

9. Grožio savaitė Kviečiami žmonės 

registruotis į antro 

ir trečio kurso 

studentų praktikas 

2015 gruodis Agnė 

Tautavičiūtė 

neįgyvendint

a 

Veikla neįgyvendinta KVK bendruomenę 

10. Surengti 

fakulteto 

puošimo 

akciją ir 

paruošti 

„Kalėdinį 

paštą“  

Fakulteto puošimu 

siekiama pagyvinti 

fakultetą, sukurti 

fakulteto 

studentams ir 

darbuotojams 

šventinę atmosferą.  

 

2015 gruodis Agnė 

Tautavičiūtė 

įgyvendinta Prieš Šv. Kalėdas papuoštas 

KVK Sveikatos mokslų 

fakultetas, padėtas Kalėdinis 

paštas 

KVK bendruomenę 

11. Bendradarbiau

jant su KVK 

administracija 

gauti ir 

įsirengti 

fakultetinės 

Bendradarbiaujant 

su administracija 

gautos patalpos.  

2015 gruodis Agnė 

Tautavičiūtė 

Įgyvendinta Gautos KVK SvMF SA 

patalpos, kuriose F SA galės 

vykdyti savo veiklas, 

organizuoti susirinkimus, 

susitikimus, bei konsultuoti 

KVK studentus 

KVK SA narius 



atstovybės 

patalpas 

12. Suorganizuoti 

pyragų dienos 

akciją/ renginį 

KVK SvMF 

Akademinės grupės 

nešė konditerinius 

kepinius 

 

 

2015 gruodis Agnė 

Tautavičiūtė 

Įvykdyta KVK SvMF SA organizavo 

pyragų dieną, kurios metu 

buvo renkami pinigai Girulių 

vaikų globos namų 

gyventojams, buvo paaukota 

49€ 

KVK bendruomenę 

13. Parengti 

peticiją  

Renkami studentų 

parašai, prieš 

metodologinių 

nuostatų keitimą, 

prašoma, jog nauja 

tvarka būtų 

patvirtinta 

ateinantiems 

pirmakursiams  

2015 vasaris Agnė 

Tautavičiūtė 

Įgyvendinta Antro kurso studentai rinko 

parašus pasisakydami prieš 

naujus kursinių darbų 

metodologinius nuostatus. 

Surinkta 221 parašas, sąrašai 

pristatyti dekanatinio 

posėdžio metu. Priimtas 

sprendimas, jog šiemet 

studentai pasirenka, kokia 

kalba vyks kursinių darbų 

pristatymai. 

KVK bendruomenę 

14. Konsultuoti 

studentus 

akademiniais 

ir socialiniais 

klausimais  

Elektroniniu paštu, 

telefonu ir 

tiesiogiai 

konsultuojami 

studentai 

akademiniais ir 

socialiniais 

klausimais 

2015 vasaris 

– 2016 kovas 

Agnė 

Tautavičiūtė 

Elena 

Zdanevičiūtė 

Gerda 

Jagminaitė 

Vyksta 

nuolatos 

Studentai konsultuojami 

jiems iškilusiais 

akademiniais, socialiniais 

klausimais  

 

KVK bendruomenę 

15. Suorganizuoti 

susirinkimus  

KVK SvMF SA 

susirinkimai 

 

 

2015 vasaris 

– 2016 kovas 

Agnė 

Tautavičiūtė 

Vyksta 

nuolatos 

Susirinkimai vyksta 

periodiškai, susirinkimų metu 

yra planuojamos KVK SvMF 

SA veiklos: savanorystės, 

akcijos, renginiai. Vyko 8 

susirinkimai, kuriuose 

dalyvaudavo 5 – 18 KVK 

SVMF SA narių 

KVK SA narius 



KVK SvMF 

seniūnų 

susirinkimai 

2015 vasaris 

– 2016 kovas 

Agnė 

Tautavičiūtė 

Vyksta 

periodiškai 

Susirinkimai vyksta esant 

poreikiui, iškilus svarbioms 

problemoms. Vyko 4 seniūnų 

susirinkimai, kuriuose 

dalyvaudavo  10 – 15 

akademinių grupių seniūnų 

KVK bendruomenę 

16. Atstovauti 

studentus  

Studentų 

atstovavimas 

kassavaitiniuose 

dekanato 

posėdžiuose 

2015 vasaris 

– 2016 kovas 

Agnė 

Tautavičiūtė 

Vykdoma 

nuolatos 

Studentai atstovaujami 

dekanato posėdžiuose, 

iškeliami klausimai 

akademiniais ir socialiniais 

klausimais  

 

KVK bendruomenę 

 

Veiklų pasiskirstymas procentalia išraiška: 

Veiklos orientuotos į KVK SA narius – 12,5% 

Veiklos orientuotos į KVK bendruomenę – 87,5% 

 

Prisidėta ir aktyviai dalyvauta: 

 „Kalėdose visi kartu“ pyragų diena; 

 Kraujo donorystės akcija; 

 TSD Klaipėda; 

 „Nebūk užmirštas“; 

 „Fuxų stofkė“; 

 Švaros akcija „Darom; 

.  


