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1. KOLEGIJOS MISIJA IR VIZIJA 

 

Lietuvos respublikos vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 999 „Dėl Kauno miškų 

ir aplinkos inžinerijos kolegijos pertvarkymo“, nusprendė: 

„1. Pertvarkyti biudžetinę įstaigą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją į viešąją įstaigą 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją. 

2. Patvirtinti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutą.< >“ 

KMAIK statute suformuluota Kolegijos misija: 

 perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius 

specialistus, tenkinančius šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektorių poreikius; 

 laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį, studijų procesą, kuris leistų įgyvendinti 

mokymosi visą gyvenimą sistemą; 

 kurti naujas miškininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijas ir vykdyti taikomuosius 

tyrimus. 

 Plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą. 

 

Kolegijos vizija. Atvira šalyje kylantiens iššūkiams ir vykstatntiems pokyčiams, tarnaujanti 

savajam kraštui moderni aukštoji mokykla šalies ir Europos mastu pripažinta kaip miškininkystės ir 

aplinkos inžinerijos profesinių studijų ir taikomųjų tyrimų institucija. 

 

2. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Vykstančių pokyčių šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektoriuose ir aukštojo mokslo 

sistemoje bei sparčios Kolegijos veiklos plėtros fone susiformavo tokie Kolegijos kaip aukštojo 

profesinio mokslo institucijos veiklos tikslai: 

 vykdyti studijas, teikiančias asmenims aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo 

kvalifikacijas, tenkinančias Lietuvos valstybės miškininkystės bei aplinkos inžinerijos sektorių reikmes 

ir atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

 plėtoti miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektoriams reikalingus taikomuosius 

mokslinius tyrimus, konsultuoti valdžios ir ūkio subjektus; 

 sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti; 

 ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos 

sąlygomis. 

Siekdama įgyvendinti numatytus veiklos tikslus, kolegija kelia tokius uždavinius: 

 sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti profesinę kompetenciją biomedicinos, 

technologijos mokslų ir kitose srityse; 
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 kurti modernią mokymo bazę, atlikti taikomuosius tyrimus, plėtoti naujas technologijas; 

 įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus, bendradarbiauti su ūkio subjektais, 

organizuoti profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą pagal asmens poreikius ir pasirinkimą; 

 užtikrinti geros kokybės studijas, dalyvauti šalies ir tarptautinėse ekonominėse bei 

socialinėse plėtros programose; 

 plėtoti visuomenės gamtosauginį, ekonominį, teisinį, estetinį, informacinės kultūros ir 

sveikos gyvensenos švietimą; 

 įgyvendinant savo tikslus, vadovautis demokratijos, visapusiško asmenybės ugdymo ir 

integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais. 

 

3. PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

1. Tobulinti studijas ir skatinti absolventų įsidarbinimą, orientuojantis į šiuolaikiškas 

studijas, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius. 

2. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas 

3. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje. 

4. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra. 

5. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies 

(regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą. 

6. Dėmesio kolegijos bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas 

jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti. 

7. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas,.  

8. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti kolegijos išskirtinumą ir pažangą.  

9. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas. 

 

4. STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

4.1. STRUKTŪRA 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos Kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji 

mokykla. Kolegija organizuoja ir vykdo kolegines studijas, teikia Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) nustatytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo 

taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, taiko 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų rezultatus, kaupia mokslo 

žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430
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Reorganizavus Kolegiją į viešąją įstaigą, pasikeitė jos organizacinė valdymo struktūra. Kolegijos 

struktūrą sudaro akademiniai, akademinės infrastruktūros, ūkio infrastruktūros ir administracijos 

padaliniai. KMAIK infrastruktūrą sudaro 2 fakultetai: Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas ir 

Aplinkos inžinerijos fakultetas, kuriuose veikia katedros, Informacinis centras, administracijos ir ūkio 

infrastruktūros padaliniai. Tokia organizacinė struktūra įgalina racionaliai paskirstyti išteklius, teises, 

pareigas ir atsakomybę už atskirų veiklos sričių įgyvendinimą. Kiekvieno Kolegijos padalinio veikla 

reglamentuojama nuostatais, taisyklėmis, tvarkomis ir kitais teisiniais dokumentais. 

KMAIK Taryba 2011 m. gruodžio 20 d. priėmė nutarimą pertvarkyti Kolegijos struktūrą, geriau 

atitinkančią savo veiklą plečiančios Kolegijos poreikius, sudaryti palankesnes sąlygas komandiniam 

darbui. Kolegijoje veikia keturios specialybinės katedros, kurios kuruoja po vieną – dvi studijų 

programas (4.1.1 lentelė). Nutarta įsteigti 2 naujas katedras: Socialinių ir humanitarinių mokslų ir 

Bendratechninių mokslų katedrą. Katedroms perduoti daugiau veiklos funkcijų ir atsakomybės. 

Pagrindinis studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų Kolegijoje organizatorius ir vykdytojas yra katedros. 

Fakultetai atliks tik bendrąsias studijų organizavimo funkcijas.  

 

4.1.1. lentelė. KMAIK padaliniai 

Akademiniai padaliniai 

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas Miškininkystės katedra 

 Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra 

 Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra 

Aplinkos inžinerijos fakultetas Nekilnojamojo turto kadastro katedra 

 Hidrotechninės statybos katedra 

 Bendratechninių mokslų katedra 

Profesinio mokymo skyrius  

Akademinės infrastruktūros padaliniai 

Biblioteka  

Archyvas  

Informacinis centras Tarptautinių ryšių vadovas 

 Projektų ir konsultacinės veiklos vadovas  

 Mokslinių tyrimų organizavimo vadovas 

 Viešųjų ryšių vadovas 

Administracijos padaliniai 

Finansų tarnyba  

Viešųjų pirkimų tarnyba  

Personalo ir teisės tarnyba  

Ūkio infrastruktūros padaliniai 

Bendrabučių tarnyba Transporto ir techninė tarnyba 

Valgykla  
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4.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Per 2012 metus KMAIK dirbo 96 dėstytojai: pagrindinėje darbovietėje dirbo 38, ne pagrindinėje 

darbovietėje 39 asmenys (4.2.1 lentelė), kurie užėmė 41,54 etato. Pagrindinėje darbovietėje dirbantys 

dėstytojai užima 64,5%, nepagrindinėje – 35,5% etatų. Šis santykis palaipsniui gerėja. Vyrai sudaro 

48%, moterys – 52% dėstytojų skaičiaus. Profesinio mokymo skyriuje dirbo iš viso dirbo 20 bendrųjų 

dalykų ir profesijos mokytojų: 17 pagrindinėje, 3 – nepagrindinėje darbovietėje.  

 

4.2.1 lentelė. Pedagogų pasiskirstymas pagal akademinius padalinius ir darbovietės statusą 

2011/2012 m.m. 

Akademinis padalinys 

Iš viso 

pedagogų 

(asmenys/etatai) 

Pagrindinėje 

darbovietėje 

(asmenys/etatai) 

Nepagrindinėje 

darbovietėje 

(asmenys/etatai) 

Valandininkai 

(asmenys/etatai) 

Miškininkystės ir 

kraštotvarkos fakultetas 
66/26,81 30/20,46 18/5,58 14/0,77 

Miškininkystės katedra 26/10,44 12/7,8 9/2,53 5/0,11 

Kraštovaizdžio architektūros 

ir rekreacijos katedra 
26/10,96 9/8 8/2,30 9/0,66 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų katedra 
10/5,41 9/4,66 1/0,75 - 

Aplinkos inžinerijos 

fakultetas 
30/14,73 8/7,25 21/7,47 1/0,01 

Hidrotechninės statybos 

katedra 
11/4,82 2/2 9/2,82 - 

Nekilnojamojo turto 

kadastro katedra 
15/7,26 4/3,25 10/4 1/0,01 

Bendratechninių mokslų 

katedra 
4/2,65 2/2 2/0,65 - 

Profesinio mokymo 

skyrius 
20/8,67 17/8,10 3/0,57 - 

 

Dėstytojų skaičius nuo 2007 m. mažėjo (4.2.2 lentelė). Įtakos tam turėjo tai, kad daugiau 

dėstytojų pradėjo dirbti pilnu etatu. Per penkerius metus dėstytojų, dirbančių visu etatu skaičius išaugo 

nuo 13 iki 20 žmonių, atitinkamai nuo 11,4% iki 21,7%. 

 

4.2.2 lentelė. Dėstytojų kvalifikacija 2007-2012 m.m. laikotarpiu 

Eil. 

nr. 
Dėstytojai 

2007-2008 

m.m. 

(visi/ 

nuolatiniai) 

2008-2009 

m.m. 

(visi/ 

nuolatiniai) 

2009-2010 

m.m. 

(visi/ 

nuolatiniai) 

2010-2011 

m.m. 

(visi/ 

nuolatiniai) 

2011-2012 

m.m. 

(visi/ 

nuolatiniai) 

1 Visi dėstytojai 114 / 74 120 / 77 91 / 57 99 / 61 92 / 61 

2 
Iš jų, turintys daktaro ar 

habilituoto daktaro laipsnį 
28 / 22 34 / 22 28 / 15 32 / 18 28 / 16 

3 

Iš jų magistro, ar jam 

prilygintą kvalifikacinį 

laipsnį 
87 / 52 87 / 55 63 / 42 67 / 43 64 / 45 

4 
Dėstytojai, dirbantys visu 

etatu 
13 / 13 13 / 13 14 / 14 15 / 15 20 / 20 
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Kolegijoje 2011/2012 mokslo metais dirbo 28 dėstytojai, turintys daktaro ar habilituoto daktaro 

laipsnį. Iš jų 16 dirba nuolatinėse pareigose, o 12 – užima antraeiles pareigas (4.2.2 lentelė). Kiti 64 

dėstytojai turi magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, iš jų 45 dirba nuolatinėse pareigose. Per 

laikotarpį nuo 2007 m. dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, dalis išaugo nuo 23,7% iki 30,4% (4.2.1 

pav.). 

 

4.2.1 pav. Dėstytojų kvalifikacija 2007-2012 m.m. laikotarpiu 

 

2011-2012 mokslo metais doktorantūroje studijavo 3 Kolegijos dėstytojai, dirbantys pagrindinėje 

darbovietėje (4.2.3 lentelė). 

 

4.2.3 lentelė. Doktorantūroje 2011-2012 m. studijuojantys dėstytojai 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 
Katedra 

Studijų 

pradžia 
Pakopa Universitetas 

Mokslo/studijų 

kryptis 

Darius Pupka 

Nekilnojamojo 

turto kadastro 

katedra 

2008 Doktorantūra LŽŪU / ASU 

Aplinkos 

inžinerija ir 

kraštotvarka 

Edita Abalikštienė 

Nekilnojamojo 

turto kadastro 

katedra 

2009 Doktorantūra LŽŪU / ASU 

Aplinkos 

inžinerija ir 

kraštotvarka 

Ingė Auželienė 

Kraštovaizdžio 

architektūros ir 

rekreacijos katedra 

2010 Doktorantūra LŽŪU / ASU Žemės ūkis 

 

 

Dėstytojų kvalifikacija  atitinka Kolegijos keliamus reikalavimus. Kiekvienais metais dėstytojai 

numato kvalifikacijos kėlimo būdus (stažuotės, kursai, seminarai, gamybiniai pasitarimai, 

konferencijos), mokslo – tiriamuosius darbus.  

2012 m. Kolegijoje dirbo 14 įvairių lygių vadovų, 7 administracijos darbuotojai, akademinę 

pagalbą studentams teikė 4 darbuotojai. Pagalbinį mokymo, mokslinių tyrimų darbą atliko 6 darbuotojai 

(4.2.4 lentelė).  
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4.2.4 lentelė . Aukštosios mokyklos darbuotojų skaičius pagal kategorijas ir darbo krūvį 2012 m. 

spalio 1 d. 
Visas personalas (pedagoginis ir 

nepedagoginis) 

Dirba visą 

darbo laiką 

Dirba ne visą 

darbo laiką 
Iš viso 

Vidutinis sąlyginis 

darbuotojų skaičius 

1. Akademinis personalas     

Dėstytojai  21 68 89 40,31 

Mokslo darbuotojai 0 0 0 0 

Pagalbinis mokymo, mokslinių 

tyrimų personalas 
1 5 6 3,56 

Iš viso: 22 73 95 43,87 

2. Personalas, teikiantis 

profesionalią pagalbą studentams 
    

Akademinę pagalbą 3 1 4 3 

Sveikatos ir socialinę pagalbą  0 0 0 0 

Iš viso: 3 1 4 3 

3. Vadovai ir kiti administracijos 

darbuotojai 
    

Mokyklų vadovai 10 4 14 11,2 

Kiti administracijos darbuotojai 4 3 7 5,5 

4. Pagalbinis personalas 24 11 35 29,75 

 

Kolegijos dėstytojų amžiaus struktūra pavaizduota 4.2.2 pav. Jauni dėstytojai iki 40 metų 

amžiaus sudaro apie 29%, vidutinio amžiaus (40-49 metų) – 26,7%, 50-59 metų – 32,6%, vyresni negu 

60 metų- 11,6%. Dėstytojų amžiaus vidurkis 47 metai. Toks pasiskirstymas užtikrina vyresnių dėstytojų 

patirties perdavimą jaunesniems, laipsnišką dėstytojų kolektyvo atsinaujinimą. 

 

 

4.2.2 pav. Dėstytojų amžiaus struktūra 2011-2012 m.m., proc. 
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5. KOLEGIJOS VALDYMAS IR SAVIVALDA 

 

Lietuvos respublikos vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 999 „Dėl Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijos pertvarkymo“, pertvarkė biudžetinę įstaigą Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegiją į viešąją įstaigą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją ir patvirtino Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutą.  

2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 952 LR Vyriausybė patvirtino pakeistą Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijos statutą (naują redakciją). 

Kolegija valdoma šių valdymo organų: Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos. Vienasmenis 

valdymo organas - Kolegijos direktorius. Direktorius veikia kolegijos vardu ir jai atstovauja. Valdymas 

grindžiamas demokratijos, savivaldos, kompetencijos, efektyvumo ir asmeninės atsakomybės 

principais. 

2011 m., LR Vyriausybei patvirtinus Kolegijos statutą, buvo pradėta formuoti Kolegijos taryba. 

Taryba buvo formuojama iš 9 narių: du narius išrinko Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

susirinkimas; vieną narį išrinko administracijos ir kitų darbuotojų susirinkimas; vieną narį skyrė 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministras kartu su Akademine taryba; keturis narius siūlė 

juridiniai ir fiziniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams, – šiuos 

Tarybos narius skyrė Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos 

teikimu, išklausęs Tarybos nuomonę. 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministras 2011-10-28 įsakymu Nr.V-2034 patvirtino 

naujosios Tarybos sudėtį. 

Taryba sudaryta iš 9 narių. Vieną Tarybos narį skyrė studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, 

tris Tarybos narius skyrė išrinko Kolegijos akademinės bendruomenės nariai Akademinės tarybos 

nustatyta tvarka; vieną narį skyrė ministras kartu su Akademine taryba; 4 narius siūlė juridiniai ir 

fiziniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams, – šiuos Tarybos narius 

skyrė ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu, išklausęs Tarybos nuomonę. 

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Jos veiklą reglamentuoja 

Akademinės tarybos patvirtintas Akademinės tarybos darbo reglamentas Iki 2011-10-21 veikė senosios, 

o nuo 2011-10-21 Kolegijoje veiklą pradėjo naujos sudėties Akademinė taryba. Senosios kadencijos 

Akademinę tarybą sudarė 15 narių. Akademinės tarybos pirmininkas buvo KMAIK Miškininkystės 

katedros vedėjas E.Survila, pirmininko pavaduotojas – Henrikas Stravinskas, sekretorė – Laimutė 

Jakaitienė. Naujos sudėties Akademinė taryba sudaryta iš 15 narių. Direktorius yra Akademinės tarybos 

narys pagal pareigas; 11 narių išrinkta visuotiniuose Kolegijos padalinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

susirinkimuose, proporcingas juose dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiui; 3 studentų 

atstovus išrinko Studentų atstovybė.  
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Nuo 2002 iki 2011 m. Kolegijai vadovavo direktorius doc.dr. A.Tebėra. Direktoriaus perduotas 

funkcijas atliko direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai A.Kviecinskienė ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams – J.Raila.  

 

5.1. Kolegijos taryba ir jos veikla 

 

Tarybos pirmininkas – Mindaugas Kasmauskis – UAB „Likmerė“ generalinis direktorius. 

Tarybos nariai: 

Eduardas Černulis – UAB „Inžineriniai tinklai“ direktorius; 

Nerijus Jurkonis – Vytauto Didžiojo universiteto prodekanas; 

Kęstutis Šakūnas – Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos miškų urėdas. Tarybos 

pirmininko pavaduotojas 

Vilis Brukas - Švedijos žemės ūkio universiteto mokslo darbuotojas, Miškų politikos 

magistrantūros studijų direktorius; 

Rūta Ostasevičiūtė - studentų atstovybės prezidentė; 

Vaida Vaitkutė Eidmintienė – Aplinkotvarkos katedros lektorė; 

Eugenijus Vaitiekus – Miškininkystės katedros docentas; 

Kristina Butkienė – Projektų vadovė. Tarybos sekretorė. 

Per 2011-2012 m. Taryba posėdžiavo 3 kartus.  

 Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas. 

 Apsvarstytas ir patvirtintas Kolegijos direktoriaus rinkimų viešojo konkurso būdu tvarkos 

aprašas; 

 Viešo konkurso būdu 2011-12-20 posėdyje Kolegijos direktoriumi 5 metų kadencijai Taryba 

išrinko doc., dr. Albiną Tebėrą. 

 Patvirtinta atnaujinta Kolegijos misija ir vizija. 

 Patvirtinta nauja Kolegijos valdymo organizacinė struktūra. 

 Direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir inovacijoms patvirtinta Kristina Butkienė. 

 Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai patvirtinta dr. Loreta Semaškienė. 

 Išklausiusi Akademinės tarybos nuomonę, pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti 

Statuto pakeitimus. 

 Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos strategiją 2020 ir strateginį veiklos planą 2013-2015. 

 Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos 2011-2012 metų metinę veiklos ataskaitą. 

 Patvirtino įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;  

 Patvirtino bendrą studijų vietų skaičių 2012-2013 m.m.; 

 Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos 

įvykdymo ataskaitą. 
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5.2. Akademinė taryba ir jos veikla 

 

Naujos kadencijos Akademinės tarybos sudėtis patvirtinta 2011-10-21 d. posėdyje (6 priedas). 

Pirmininke išrinka KMAIK Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakulteto prodekanė (nuo 2012-01-02 

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai) dr. Loreta Semaškienė, pirmininkės pavaduotoju išrinktas 

KMAIK Kraštotvarkos katedros ir Kauno kolegijos Geodezijos katedros lektorius Aurelijus 

Živatkauskas, sekretore išrinkta KMAIK Kraštotvarkos katedros lektorė Edita Abalikštienė. 

2012 m. įvyko 5 naujos kadencijos Akademinės tarybos posėdžiai. Patvirtintas Akademinės 

tarybos darbo reglamentas, pritarta direktoriaus metinei ataskaitai. 

Akademinė taryba pritarė pagrindinėms strateginėms kolegijos veiklos kryptims ir struktūros 

pakeitimams. Patvirtintos katedrų vedėjų kandidatūros ir profesinio mokymo skyriaus vedėjas.  

Patvirtintas dėstytojų ir studentų Etikos kodeksas, atnaujinta Etikos komisijos sudėtis.  

Patvirtinti darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai. 

Patvirtintos Želdynų dizaino studijų programos „Miesto želdynų tvarkymo“ šakos ir Rekreacijos 

ir Miško ūkio studijų programų „Gamtinio turizmo“ šakos programos. 

Patvirtintos studentų priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2012 m. taisyklės, 

svarstyti ir patvirtinti jų pakeitimai. 

Patvirtintas atnaujintas žemėtvarkos studijų programos planas, pritarta studijų programos tikslams. 

Patvirtinti Hidrotechninės statybos katedros nuostatai. 

Sudaryta darbo grupė kolegijos kokybės vadybos sistemai tobulinti. 

Remiantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymu parengtos ir patvirtintos Kolegijos Statuto pataisos, o pataisytas kolegijos Statutas pateiktas 

Kolegijos tarybai svarstyti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. 

Patvirtinta nauja kolegijos ir studento Studijų sutarties forma, parengta pagal Švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 25 d. Nr. ISAK-1022 Standartines studijų sutarties sąlygas. 

Pavirtinta Hidrotechnikos studijų programos savianalizės ataskaita. 

Pavirtinta Žemėtvarkos studijų programos savianalizės ataskaita. 

Pavirtinta Želdynų dizaino studijų programos savianalizės ataskaita. 

Pakviesti ekspertai atnaujinamų Hidrotechnikos, Miško ūkio ir Želdynų dizaino studijų programų 

ir programų šakų, pritaikant jas dėstyti užsienio kalba, įvertinimui, apsvarstyti ekspertų vertinimai ir 

patvirtinti studijų programų pakeitimai. 

Apsvarstyta ir patvirtinta direktoriaus pateikta Kolegijos 2011-2012 metų veiklos ataskaita. 

Svarstyti kiti kolegijos veiklos klausimai. 
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5.3. Direktorius ir jo veikla 

 

2011 m. gruodžio 20 d. Taryba Kolegijos direktoriumi viešo konkurso būdu išrinko doc.dr. 

A.Tebėrą. Direktorius dalį savo funkcijų įsakymu gali pavesti savo pavaduotojams. Nuo 2012 m. sausio 

mėn. direktoriaus perduodamos funkcijos patikėtos direktoriaus pavaduotojai plėtrai ir inovacijoms 

K.Butkienei, atsakingai už strateginį planavimą ir direktoriaus pavaduotojai akademinei veiklai dr. 

L.Semaškienei, atsakingai už studijas. 

Kolegijos direktorius veikia kaip vienasmenis valdymo organas. Direktorius veikia kolegijos 

vardu ir jai atstovauja. Valdymas grindžiamas demokratijos, savivaldos, kompetencijos, efektyvumo ir 

asmeninės atsakomybės principais. Direktoriui sprendimus priimti padeda direktoratas - direktoriaus 

vadovaujama kolegiali direktoriaus patariamoji institucija, analizuojanti ir sprendžianti einamuosius 

akademinius, organizacinius, ūkinius ir kitus klausimus. Direktoratą sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ir padalinių vadovai. Direktorato sudėtį įsakymu tvirtina direktorius. 2012 m. sausio mėn. 

sudarytas tokios sudėties direktoratas: 

1. Direktorius doc.dr. A.Tebėra, 

2. Direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir inovacijoms K.Butkienė, 

3. Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. L.Semaškienė, 

4. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto studijų administratorė E.Abramavičienė, 

5. Miškininkystės katedros vedėjas E.Survila, 

6. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja A.Doftartė, 

7. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėja E.Morkūnienė, 

8. Aplinkos inžinerijos fakulteto studijų administratorė K.Javaitienė, 

9. Hidrotechninės statybos katedros vedėjas doc.dr. Vincas Gurskis, 

10. Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja E.Abalikštienė, 

11. Bendratechninių mokslų katedros vedėja A.Krasauskienė, 

12. Vyriausioji buhalterė R.Žaltauskienė, 

13. Personalo skyriaus vedėja E.Morkūnienė, 

14. Informacinio centro Tarptautinių ryšių vadovė I.Kibirkštienė, 

15. Informacinio centro projektų ir konsultacinės veiklos vadovė S.Černulienė, 

16. Informacinio centro viešųjų ryšių vadovė Ž.Bazarienė, 

17. Studentų atstovybės prezidentė S.Kairytė, 

18. Bendrabučių tarnybos vadovė V.Gudynaitė, 

19. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė I.Varnienė,  

20. Ūkio tarnybos vadovas J.Raila, 

21. Administratorė L.Šimkevičiūtė, 

22. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas N.Marcinkevičius, 
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Svarstant padaliniams svarbius klausimus į direktorato posėdžius kviečiami ir kiti Kolegijos 

bendruomenės nariai: dėstytojai, studentų atstovybės nariai, kiti darbuotojai. 

Direktoratas svarstė studijų, mokslinės veiklos gerinimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, dalyvavimo 

projektinėje veikloje ir kitus aktualius klausimus, padėjo direktoriui įgyvenginti Kolegijos tarybos ir 

Akademinės tarybos priimtus sprendimus. 2012 m. įvyko 13 direktorato posėdžių. Pagrindiniai svarstyti 

klausimai: 

Studijos ir mokslinė veikla: studijų programų savianalizės rengimas; reikalavimai naujoms 

studijų programoms; idėjos naujoms studijų programoms ir veikiančių studijų programų tobulinimo 

klausimai. Idėjos dėl naujų studijų programų šakų: Miestų miškininkystė. Studijų kokybės kontrolės 

sistema. Baigiamųjų darbų ir egzaminų organizavimas. Valstybinių egzaminų komisijų sudėtis. 

Pasirengimas diplomų ir priedėlių spausdinimui. Diplomų įteikimo laikas. Studentų priėmimo į Kolegiją 

organizaciniai klausimai, priėmimo taisyklių pakeitimai. Pasirengimas Hidrotechnikos studijų 

programos vertinimui. Pasirengimas Želdynų dizaino ir Žemėtvarkos studijų programų vertinimui. 

Pasirengimas Kolegijos veiklos vertinimui. Egzaminų žiniaraščių formų supaprastinimas. 

Hidrotechnikos studijų programos vertinimo rezultatai. Egzaminų laikymo ir perlaikymo tvarka ir jos 

tobulinimo klausimai. Rengiamos bedarbių perkvalifikavimo programos. Vamzdynų klojėjų 

kvalifikacijos kursų organizavimas. Kolegijos veiklos vertinimas. Studijų kokybės vertinimas KMAIK. 

Nuotolinio mokymo kursų organizavimo klausimai. 

Įgytų užsienio AM studijų kreditų įskaitymo tvarkos tobulinimas. Nuotolinio mokymo plėtros 

Kolegijoje galimybės ir įgyvendinimo etapai. Tiriamųjų darbų vykdymas ir naujų užsakovų paieška, 

mokslinių straipsnių publikavimo rezultatai. Kolegijos dėstytojų doktorantūros studijų organizavimas. 

Pasirengimas Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros organizuojamai konferencijai. Kolegijos 

dėstytojų mokslo darbų leidyba. Galimybės dalyvauti konkursuose dėl valstybinių stipendijų studijoms 

ir mokslinėms stažuotėms. Galimybės Kolegijos absolventams studijuoti magistrantūroje (Ebersvaldas, 

Varšuva). 

Tarptautiniai ryšiai ir projektai: ERASMUS IP paraiškų rengimas. Nord Plius projektai. 

2011/12 m.m. ERASMUS programos pavasario semestre vykdymas ir informacija apie prasidėsiančias 

ERASMUS studijas. Dėl ERASMUS studijų užsieniečiams rudens semestre. Bakalauro ar dalinių 

studijų organizavimo užsienio studentams galimybės. Informacija apie pateiktą paraišką ERASMUS IP 

projektui vykdyti. Naujos paraiškos ERASMUS IP projektui vykdyti rengimo eiga. ERASMUS 

studentų mobilumas. ERASMUS dėstytojų  mobilumas. Informacija apie vizitą į Suomijos Seinajoki ir 

Estijos Lifescience aukštąsias mokyklas. ERASMUS 2012/2013 m.m. programos planas. Studijų 

tarptautiškumo skatinimas. Vilio Bruko vizito metu organizuojami seminarai. Informacija apie vizitą į 

Erfurto taikomųjų mokslų universitetą. Informacija apie tarptautinį seminarą, vykusį Kolegijoje. 

Informacija apie Nord Plius ataskaitinį susitikimą. Galimybės dalyvauti TEMPUS programoje. Paraiška 

tarptautiniam projektui, inicijuojamam Seinajoki universiteto. Paraiškos TEMPUS projektams. Paraiška 

užsienio ekspertų vizitui. Tarptautiškumo projektas „Studijų kokybės gerinimas KMAIK atnaujinant 

studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba“. 
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Inovacijos: Kolegijos strateginio plano struktūros rengimas. Projekto „Studijų kokybės gerinimas 

KMAIK, atnaujinant studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba“ vykdymas. 

Bendradarbiavimas su ASU. Ryšių su kraštovaizdžio tvarkymo, kaimo turizmo, rekreacijos, 

hidrotechninės statybos, žemėtvarkos, kadastrinių matavimų bei turto vertinimo įmonėmis plėtra. 

Informacija apie priimtą sprendimą naujam KMAIK projektui finansuoti. Dėl Kolegijos statuto pataisų. 

Informacija apie projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir 

įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“, kurį KMAIK vykdo su V.A.Graičiūno 

aukštąją vadybos mokykla. Bendradarbiavimo sutartys su kitomis aukštosiomis mokyklomis. 

Informacija apie rengiamas tris paraiškas projektams vykdyti. Medienos ruošos sektoriaus veiklos 

problemos. Kolegijos sportinės bazės plėtra. Laboratorijos atidarymas gruodžio 19 d. Informacija apie 

skirtą finansavimą infrastruktūriniam projektui. Paroda Ukmergėje. Paroda „LitEXPO-studijos 2013“. 

Kitos numatytos reklamos priemonės (TV, straipsniai, bukletas, lankstinukas, internetinės svetainės 

pertvarkymas, informaciniai leidiniai). 

Kiti klausimai: Dėl bendrabučių administravimo. Konkurso docentų ir lektorių pareigoms eiti 

organizavimas. Girionių želdynų tvarkymo projektavimas. Bendradarbiavimas su medienos ruošos ir 

miško technikos įmonėmis – seminaro organizavimas. Paroda Mokymasis, Studijos, Karjera. Studentų 

darbo Informacinių technologijų laboratorijose tvarka. Pareigybinių instrukcijų  rengimas. Informacija 

apie aukštąsias mokyklas. Pasiūlymai dėl Kauno regiono plėtros plano. Atostogų grafikas. Pedagoginio 

darbo krūvio 2012/2013 m.m. skaičiavimas. Studentų konsultavimo laikas. Studentų veiklos 

aktyvinimas. Vokiečių delegacijos vizitas 2012-06-01. Krašto apsaugos pareigūnų informacinis vizitas 

2012-05-24. Tradicinė pažintinė ekskursija Kolegijoje. KMAIK reklama internete. Padėkos raštai 

Kolegijos absolventams. Bendrabučio nuomos kainos. Miškininkų dienos renginys Ukmergėje. Darbų 

sauga ir priešgaisrinė apsauga. Darbo organizavimas tarpšventiniu laikotarpiu. 

 

5.4.  STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

 

Studentų atstovybė (toliau - SA) atstovauja Kolegijos studentų interesams. Studentų atstovybę 

sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. Studentų atstovybė savo 

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais teisės aktais, jeigu Mokslo ir 

studijų įstatymas nenustato kitaip, taip pat kolegijos Statutu ir visuotinio studentų susirinkimo 

(konferencijos) patvirtintais Studentų atstovybės įstatais. 

Kolegijos studentų atstovybė įregistravo savo įstatus, tapo tiktąja Lietuvos studentų atstovybių 

sąjungos nare. Turi savo antspaudą, sąskaitą banke. Studentai vieną savo atstovą išrinko į Kolegijos 

tarybą ir tris į Akademinę tarybą. Pagrindinis SA tikslas atstovauti Kolegijos studentų teises ir teisėtus 

interesus Kolegijoje ir už jos ribų, dėl jų statuso, socialinės gerovės, dalyvaujant studijų programų 

rengime, studijų proceso organizavime ir visais kitais klausimais, susijusiais su studentų materialinių ir 

dvasinių poreikių tenkinimu. 
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6. STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDENTAI 

 

Kolegijos strateginės kryptys: 

 - tobulinti studijas ir skatinti absolventų įsidarbinimą, orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, 

aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius,  

- didinti tarptautiškumą, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje. 

Kolegijos veiklos tikslai: 

- vykdyti studijas, teikiančias asmenims aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo 

kvalifikacijas, tenkinančias Lietuvos valstybės miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektorių reikmes 

ir atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį; 

- sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti; 

Kolegijos uždaviniai: 

- sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti profesinę kompetenciją biomedicinos, 

technologijos mokslų ir kitose srityse; 

- užtikrinti geros kokybės studijas, dalyvauti šalies ir tarptautinėse ekonominės bei socialinės 

plėtros programose; 

Kolegijoje vykdomos pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijos. Koleginės studijos yra 

nuolatinės ir ištęstinės formų. Baigusiems studijas suteikiamas atitinkamos studijų krypties profesinio 

bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija. Kolegijoje studijos 

organizuojamos pagal šešias koleginių studijų ir vieną profesinio mokymo programą. Kiekvienais 

metais studijų programos tobulinamos ir modernizuojamos. Dauguma studijų programų unikalios, jų 

negali pasiūlyti nei viena Lietuvos kolegija. Kolegijos studijų programos aprėpia biomedicinos ir 

technologijos mokslų studijų sričių 4 studijų kryptis (6.1 lentelė).  

 

6.1. lentelė. KMAIK studijų programų pasiskirstymas pagal studijų sritis ir kryptis 

Studijų sritis Studijų kryptis 

Studijų 

krypties 

kodas 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

programos 

kodas 

Studijų forma 

NL I 

Biomedicinos 

mokslai 

miškininkystė D500 Miško ūkis 653D50001 + + 

žemės ūkis D400 Rekreacija 653D46001 + + 

Iš viso biomedicinos mokslų 

srityje 
2 2    

Technologijos 

mokslai 

inžinerija H900 
Želdynų dizainas 653H93005 + + 

Žemėtvarka 653H91001 + - 

bendroji 

inžinerija 
H100 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo 

turto vertinimas 

653H14005 + + 

Hidrotechnika 653H17004 + - 

Iš viso technologijos mokslų 

srityje 
2 4    
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Įgyvendinant kolegijos misiją ir sudarant stojantiesiems bei studentams platesnes pasirinkimo 

galimybes, atnaujinamos studijų programos, kuriamos naujos studijų programų šakos. Vykdant ES 

struktūrinės paramos projektus 2011-2012 metais sukurtos ir įregistruotos naujos studijų programų 

šakos, kurias studentai galėjo rinktis nuo 2012 metų: Želdynų dizaino studijų programos „Miesto 

želdynų tvarkymo“ šakos programa ir Rekreacijos ir Miško ūkio studijų programų „Gamtinio turizmo“ 

šakos programa. 

2012 m., vykdant projektą Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-038 “Studijų kokybės gerinimas Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, atnaujinant studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsienio 

kalba” atnaujinamos Hidrotechnikos, Miško ūkio ir Želdynų dizaino studijų programos, bei ruošiamos 

naujos programų šakos: Hidrotechnikos studijų programos - „Atsinaujinančių išteklių energetika“, 

Miško ūkio studijų programos - „Plantacinis miško ūkis“ ir Želdynų dizaino studijų programos - 

„Miesto želdynų tvarkymas“. 

 

6.1. STUDIJŲ PROGRAMŲ SAVIANALIZĖ, IŠORINIS VERTINIMAS IR 

AKREDITAVIMAS 

 

Vienas iš pagrindinių studijų kokybės užtikrinimo sistemos elementų yra periodiškas studijų 

programų savianalizių rengimas ir išorinių ekspertų vertinimas. Kolegijoje studijų programų 

savianalizę periodiškai atlieka studijų programų komitetai, o savianalizės suvestines rengia 

direktoriaus įsakymu patvirtinta savianalizės suvestinės rengimo grupė. Informacija apie kolegijos 

studijų programų išorinį vertinimą ir akreditavimą pateikta 6.1.1. lentelėje. 

 

6.1.1. lentelė. Studijų programų vertinimas ir akreditavimas 

Studijų 

programa 

Studijų 

kryptis 

Programos 

kodas 

Saviana-

lizės 

atlikimo 

metai 

Išorinių 

ekspertų 

vizitų 

metai 

Studijų 

programos 

akreditavi

mo 

trukmė, m. 

Akredita-

vimo 

įsakymo 

data, 

numeris 

Akredi-

tuota iki 

Želdynų 

dizainas 
inžinerija 653H93005 2012 2012 6 

2013-04-30 

Nr. SV6-34 

2019-08-

31 

Žemėtvarka inžinerija 653H91001 2012 2012 6 
2013-04-30 

Nr. SV6-34 

2019-08-

31 

Hidrotechnika 
bendroji 

inžinerija 
653H17004 2012 2012 3 

2013-03-12 

Nr. SV6-20 

2015-08-

31 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo 

turto 

vertinimas 

bendroji 

inžinerija 
653H14005 - - nevertinta 

2009-08-17 

Nr. 1-73 

2015-08-

31 

Rekreacija žemės ūkis 653D46001 - - nevertinta 
2009-08-17 

Nr. 1-73 

2014-12-

31 

Miško ūkis 
miškinin-

kystė 
653D50001 2007 2007 6 

2007-08-24 

Nr. ISAK-

1697 

2014-12-

31 
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2012 metais išorinio vertinimo ir akreditacijos procedūrą praėjo dvi inžinerijos studijų krypties 

ir viena bendrosios inžinerijos studijų krypties studijų programos. Studijų programas vertino 

tarptautinės išorinių ekspertų grupės. Hidrotechnikos studijų programa akredituota 3 metų laikotarpiui, 

o Želdynų dizaino ir Žemėtvarkos studijų programos – 6 metų laikotarpiui. 

Miško ūkio studijų programos išorinį vertinimą 2007 metais atliko Lietuvos išorinių ekspertų 

grupė. LR Švietimo ir mokslo ministras 2007-08-24 įsakymu Nr. ISAK-1697 akreditavo Miško ūkio 

studijų programą (valstybinis kodas – 65314B101) be sąlygų. Programa akredituota SKVC 

direktoriaus 2009-08-17 įsakymu 1-73 iki 2014-12-31.  

Rekreacijos studijų programa įregistruota vertinta nebuvo. Programa akredituota SKVC 

direktoriaus 2009-08-17 įsakymu 1-73 iki 2014-12-31. Jos vertinimas numatytas 2014 metais.  

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programa įregistruota vertinta 

nebuvo. Programa akredituota SKVC direktoriaus 2009-08-17 įsakymu 1-73 iki 2015-08-31. Jos 

vertinimas numatytas 2015 metais. 

 

6.2. STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos koegija yra viena mažiausių Lietuvoje aukštojo mokslo 

institucija, rengianti aukštąjį koleginį išsimokslinimą. Per pastaruosius 5 metus studentų skaičius 

kolegijoje kiekvienais metais didėjo, o 2011-2012 m.m. metais perkopė 1000 ribą (6.2.1 lentelė). 

 

6.2.1. lentelė. Studentų skaičiaus kaita studijų programose per pastaruosius 5 metus pagal 

studijų formas (nuolatinė NL / ištęstinė I ) (spalio 1 d.) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

programos 

kodas 

2007-2008 

(NL / I) 

2008-2009 

(NL / I) 

2009-2010 

(NL / I) 

2010-2011 

(NL / I) 

2011-2012 

(NL / I) 

Biomedicinos mokslai 

1. Miško ūkis 653D50001 117/164 97/143 120/122 200/146 256/160 

2. Rekreacija 653D46001 54/27 68/39 68/53 91/61 115/61 

3. 

Miško ūkis 

(išlyginamosios 

studijos) 

65314B101 -/9 -/- -/2 -/- -/- 

Technologijos mokslai 
4. Želdynų dizainas 653H93005 114/33 122/45 108/60 108/65 101/62 

5. Žemėtvarka 653H91001 85/- 61/- 55/- 69/- 91/- 

6. 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo turto 

vertinimas 

653H14005 30/38 53/55 68/76 79/100 101/95 

7. Hidrotechnika 653H17004 91/- 55/- 39/- 48/- 50/- 

8. 
Hidrotechnika (išlyg. 

studijos) 
65304T103 -/3 -/3 -/2 -/- -/- 

Bendras visų studijų formų studentų skaičius 

pagal metus 
423/272 461/278 491/274 595/374 714/378 

Iš viso: 695 739 765 969 1092 
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Labiausiai studentų skaičius išaugo 2010-2011 m.m., kai į I kursą buvo priimti 393 studentai – 

293 į nuolatines, 100 – į ištęstines studijas. Per visą analizuojamą laikotarpį daugiau studentų studijavo 

nuolatinėse/dieninėse studijose, 2012-2012 m.m. jie sudarė 65% visų studentų. Pasirinkusių ištęstines 

studijas skaičius nuo 272 studentų 2007-2008 m.m. išaugo iki 378 studentų 2011-2012 m.m. Didesnis 

studentų skaičius yra Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakultete. 

 

6.2.2 lentelė. Moksleivių skaičiaus kaita profesinio mokymo skyriuje per pastaruosius 5 metus 

Eil. 

Nr. 

Profesinio mokymo 

skyrius  

Valstybinis 

programos 

kodas 

2007-2008 

(NL / I) 
2008-2009 

(NL / I) 
2009-2010 

(NL / I) 
2010-2011 

(NL / I) 
2011-2012 

(NL / I) 

1. 
Miško darbininko 

mokymo programa 
330062304 80 79 90 95 88 

 

Miškininkystės profesinio mokymo skyriuje 2011-2012 m.m. mokėsi 88 moksleiviai. Per 4 

metų laikotarpį moksleivių skaičius profesiniame skyriuje nežymiai didėjo, o pastaraisiais metais vėl 

sumažėjo (6.2.2 lentelė). 

Pagal finansavimo šaltinius 2011-2012 m.m. 69% visų studentų studijos buvo finansuojamos 

valstybės lėšomis, o 31% studentų mokėjo už studijas numatytą studijų kainą (6.2.3 lentelė). 

 

6.2.3 lentelė. Studentų pasiskirstymas pagal studijų programas, studijų formas (NL / I) ir 

finansavimo šaltinius 2011-2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Studijų programa 

Finansavimo šaltinis 

Iš viso 

(NL/I) 
Valstybės 

finansuojami 

(NL/I) 

Valstybės 

nefinansuojami 

(NL/I) 

 Biomedicinos mokslai    

1. Miško ūkis 223 / 63 33 / 97 256 / 160 

2. Rekreacija 98 / 25 17 / 36 115 / 61 

 Technologijos mokslai    

3. Želdynų dizainas 81 / 28 20 / 34 101 / 62 

4. Žemėtvarka 80 / - 11 / - 91 / - 

5. 
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto 

vertinimas 
90 / 33 11 / 62 101 / 95 

6. Hidrotechnika 36 / - 14 / - 50 / - 

 Iš viso NL / I: 608 / 149 106 / 229 714 / 378 

 Iš viso: 757 335 1092 

 

Nuolatinių studijų studentai priėmimo į kolegiją metu dažniausiai surenka didesnį konkursinių 

balų skaičių, todėl net 85,2% visų nuolatinių studijų studentų studijavo valstybės finansuojamose 

vietose ir tik 14,8% patys mokėjo už studijas (6.2.1 pav.). Ištęstinių studijų studentai dažniausiai 

surenka mažesnį konkursinių balų skaičių, ne visuomet suderina savo mokymosi ir darbo grafikus, 

žemesniais įvertinimais išlaiko egzaminų sesijas, dažniau turi akademinių skolų, todėl valstybės 
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finansuojamose vietose iš visų ištęstinių studijų studentų mokosi apie 39,4%, o 60,6% patys moka už 

studijas. 

 

6.2.1 pav. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 

2011-2012 m.m. 

 

6.3. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 

6.3.1. Konkursas 

 

Studijuoti į kolegiją priimami vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Kolegija dalyvauja 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijoje bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Priėmimas į 

Kolegiją vykdomas pagal stojančiųjų pasirinktas studijų programas sudarant konkurso eiles pagal 

programų pasirinkimo prioritetą ir konkursinius balus. Priėmimas organizuojamas 2 etapais: 

pagrindinis priėmimas ir papildomas priėmimas, jeigu po pagrindinio priėmimo studijų programose 

lieka laisvų vietų. Stojantieji pagrindiniame priėmimo etape gali rinktis iki 12 pageidavimų, pildant 

prašymą internetu (pagal bendrą LAMA BPO priėmimą), o papildomame etape – iki 6 pageidavimų.  

2011/2012 m.m. konkurso būdu į Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto nuolatines studijas 

priimti 196 studentai, o į ištęstines studijas - 72 studentai (6.3.1 lentelė). 

Į miško ūkio studijų programos nuolatines studijas priimta 117 studentų, į ištęstines – 42. 

Į Rekreacijos studijų programos nuolatines studijas – 45, į ištęstines – 16 studentų. 

Į Želdynų dizaino studijų programos nuolatines studijas priimti 34, į ištęstines – 14 studentų. 

Į Aplinkos inžinerijos fakulteto nuolatines studijas priimti 97 studentai, o į ištęstines studijas – 

28 studentai.  

Į Žemėtvarkos studijų programoje priėmimas vyko tik į nuolatines studijas. Priimti 37 

studentai: iš jų 30 į valstybės finansuojamas ir 7 į valstybės nefinansuojamas vietas. 

Į Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos nuolatines studijas 

priimti 44 studentai: 37 į valstybės finansuojamas, 7 - į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į 
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Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo ištęstines studijas priimti 27 studentai: 11 į 

valstybės finansuojamas ir 16 į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Hidrotechnikos studijų programoje priėmimas vyko tik į nuolatines studijas. Priimta 17 

studentų: 13 studentų į valstybės finansuojamas ir 4 į valstybės nefinansuojamas vietas. Trisdešimt 

stojančiųjų 1-2 pageidavimo numeriu nurodė Hidrotechnikos specialybę. 

 

6.3.1 lentelė. I kurso studentų pasiskirstymas pagal studijų formas ir finansavimą 2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Studijų programa 

Nuolatinės 

studijos 

(vf / vnf) 

Ištęstinės 

studijos 

(vf / vnf) 

Iš viso 

(vf / vnf) 
Iš viso 

 Biomedicinos mokslai     

1. Miško ūkis 103 / 14 20 / 22 123 / 36 159  

2. Rekreacija 35 / 10 8 / 8 43 / 18 61 

 Technologijos mokslai     

3. Želdynų dizainas 23 / 11 9 / 5 32 / 16 48 

4. Žemėtvarka 30 / 7 - 30 / 7 37 

5. 
Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto vertinimas 
37 / 7 11 / 16 48 / 23 71 

6. Hidrotechnika 13 / 4 - 13 / 4 17 

 Iš viso (vf  vnf): 241 / 52 48 / 52 289 / 104 393 

 Iš viso: 293 100 393  

 

Nuolatines studijas pasirinko 105 merginos, t.y. 35,8% viso į nuolatines studijas priimtų 

studentų skaičiaus, o ištęstines studijas pasirinko 31 mergina, t.y. 31 nuo visų priimtųjų studentų.  

Į miškininkystės profesinio mokymo skyrių 2012 m. priimti 34 moksleiviai. 

2011/2012 m.m. pagal užsienio kalbų mokymąsi I kurso studentai (nuolatinių studijų) 

pasiskirstė taip: anglų kalbos –  261, vokiečių kalbos – 16, rusų kalbos – 16  studentų. 

 

6.3.2. Įstojusiųjų gyvenamoji vieta 

 

Studentai į Kolegiją yra priimami iš visos Lietuvos, nes dauguma studijų programų (Miško 

ūkio, Hidrotechnikos, Rekreacijos, Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo) yra 

unikalios ir vykdomos tik Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.  

 

6.3.2 lentelė. I kurso studentų pasiskirstymas pagal vidurinės mokyklos baigimo vietą. 

Iš kur atvyko Skaičius Iš kur atvyko Skaičius Iš kur atvyko Skaičius 

Alytaus r. sav. 6 Kazlų Rūdos sav. 2 Šilalės r. sav. 5 

Lazdijų r. sav. 9 Šakių r. sav. 10 Tauragės r. sav. 15 

Varėnos r. sav. 4 Vilkaviškio r. sav. 1 
Tauragės apskritis,  

iš viso: 
28 

Alytaus apskritis,  

iš viso: 
26 

Marijampolės 

apskritis, iš viso: 
22 Mažeikių r. sav. 4 

Kauno m. sav. 53 Alytaus r. sav. 6 Plungės r. sav. 3 

Birštono m. sav. 3 Biržų r. sav. 2 Telšių r. sav. 8 

Jonavos r. sav. 6 Kupiškio r. sav. 4 Telšių apskritis,  15 
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iš viso: 

Kaišiadorių r. sav. 9 Panevėžio r. sav. 8 Alytaus r. sav. 6 

Kauno r. sav. 14 Pasvalio r. sav. 6 Ignalinos r. sav. 1 

Kėdainių r. sav. 8 Rokiškio r. sav. 6 Utenos r. sav. 4 

Prienų r. sav. 7 
Panevėžio apskritis, 

iš viso: 
33 Zarasų r. sav. 3 

Raseinių r. sav. 8 Akmenės r. sav. 4 
Utenos apskritis, 

iš viso: 
10 

Kauno apskritis, 

iš viso: 
108 Joniškio r. sav. 1 Vilniaus m. sav. 4 

Klaipėdos m. sav. 2 Kelmės r. sav. 1 Elektrėnų sav. 2 

Klaipėdos r. sav. 1 Pakruojo r. sav. 6 Šalčininkų r. sav. 2 

Skuodo r. sav. 1 Radviliškio r. sav. 5 Širvintų r. sav. 1 

Šilutės r. sav. 5 Šiaulių r. sav. 3 Trakų r. sav. 1 

Klaipėdos apskritis, 

iš viso: 
9 

Šiaulių apskritis, 

iš viso: 
20 Ukmergės r. sav. 5 

Marijampolės sav. 8 Jurbarko r. sav. 5 Vilniaus r. sav. 2 

Kalvarijos sav. 1 Pagėgių sav. 3 
Vilniaus apskritis, 

iš viso: 
17 

Priimtų I kurso studentų skaičius, iš viso: 288 

 

Analizuojant 6.3.2 lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad daugiausia studentų, priimtų į I 

kursą, vidurinę mokyklą baigė ir atvyko studijuoti iš Kauno apskrities – net 38% (6.3.1 pav.).  

 

 

6.3.1 pav. I kurso studentų pasiskirstymas pagal vidurinės mokyklos baigimo vietą (apskrityse). 

 

Iš Panevėžio apskrities atvyko 11%, iš Tauragės apskrities – 10%. Šiek tiek mažiau priimta 

studentų iš Alytaus apskrities (9%) ir Marijampolės apskrities (8%). Mažiausiai studentų atvyko 

mokytis iš tolimesnių apskričių – Šiaulių (7%), Vilniaus (6%), Telšių (5%), Utenos (3,5%) ir 

Klaipėdos (3%) apskričių. Kolegijoje studijas pradėjo studentai iš 50 Lietuvos savivaldybių. 

Katedrose kasmet analizuojami studentų priėmimo į atskiras studijų programas rezultatai, 

vykdomų studijų programų atitikimas darbo rinkos pokyčiams, socialinių partnerių pastebėjimai, 



24 

 

pasiūlymai bei gautos rekomendacijos tobulinti studijų programas, įvesti naujas studijų programų 

šakas. 

Siekiant plačiau supažindinti Kauno ir kitų regionų moksleivius su kolegijos studijų 

programomis ir pritraukti daugiau ir geriau pasirengusių bei labiau motyvuotų studentų, vykdomos 

įvairios priemonės, skirtos stojimo į kolegiją rezultatams pagerinti. Planuojant reklamines studijų 

populiarinimo priemones atsižvelgiama į I kurso studentų apklausų duomenis. 

 

6.4. STUDIJŲ PROCESO ORGANIZAVIMAS  

 

Studijų procesą Kolegijoje organizuoja fakultetų studijų administratorės ir katedrų vedėjai, 

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 2011-2012 m.m. studijų procesas buvo 

organizuojamas dviem studijų formomis: nuolatine ir ištęstine. Kiekvienai studijų formai sudaromas 

studijų grafikas, organizuojami studentų srautai, sudaromi studijų tvarkaraščiai. Ištęstinių studijų 

apimtys kreditais atitinka nuolatinių studijų apimtis. Skiriasi studijų intensyvumas - studijos 

organizuojamos sesijomis, kurių trukmė 4-5 savaitės. Kitas semestro laikas skiriamas savarankiškoms 

studijoms, konsultacijoms, tarpiniams atsiskaitymams.  

2011-2012 mokslo metais studijų procesas vyko pagal numatytą studijų grafiką. 

Miškininkystės ir kraštotvarkos ir Aplinkos inžinerijos fakultete nuolatinių studijų rudens 

semestras truko 20 savaičių. Semestro metu buvo numatytos šv. Kalėdų atostogos (12.24 – 01.08). 

Egzaminų sesija vyko sausio 9 – 29 d. Rudens semestro egzaminų perlaikymui skirta savaitė nuo 

sausio 30 iki vasario 5 d.  

Pavasario semestre auditoriniai užsiėmimai nuolatinių studijų skirtingiems kursams ir studijų 

programoms vyko 10-14 savaičių, egzaminų sesija tęsėsi 3-4 savaites. I-II kursų studentams nuo 

gegužės vidurio iki liepos 1 d. vyko mokomosios praktikos, o III kurso studentams – specializacijos ir 

diplominė praktika, buvo skirtas laikas pasiruošti baigiamiesiems egzaminams ir baigiamųjų darbų 

gynimui. 

Studijų procesas organizuojams remiantis studijų programų aprašais. Pagal juos katedrų vedėjai 

apskaičiuoja pedagoginio darbo apimtis. Pedagoginio darbo apimtys planuojamos pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą ir kasmet tikslinamą metodiką. Pedagoginis darbas apima kontaktinį dėstytojo 

darbą, pasirengimą paskaitoms, kursinių darbų ir projektų tikrinimą, kontrolinių darbų, referatų, 

grafinių skaičiuojamųjų darbų tikrinimą, įskaitų priėmimą, egzaminavimą, taip pat mokomųjų ir 

specializacijos praktikų vedimą, ataskaitų tikrinimą, vadovavimą baigiamiesiems darbams ar 

projektams, diplominių darbų recenzavimą, taip pat metodinės medžiagos rengimą.    
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6.5. STUDENTŲ PAŽANGA IR STUDIJŲ REZULTATAI 

 

Kiekvienais mokslo metais, pasibaigus studijų semestrui, fakultetų studijų administratorės 

paruošia studentų pažangumo suvestines, kurios perduodamos studijų programas kuruojančioms 

katedroms. Semestro studijų rezultatai aptariami katedrų posėdžiuose: analizuojamas studentų 

pažangumas, akademinių įsiskolinimų skaičius, ieškoma priežasčių, kodėl studentai neišlaikė 

egzaminų ar įskaitų. Svarstomi ir tobulinami vertinimo metodai.  

 

6.5.1.   2011-2012 m.m. rudens semestro studentų mokymosi rezultatai 

Miško ūkio studijų programos studentų rudens semestro mokymosi rezultatai 

Miško ūkio specialybės I kurso studentų rudens semestro egzaminų įvertinimų svertinis 

vidurkis 6,0 balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė šie I kurso studentai: Sandra Saunoriūtė (sv.vid. 

8,77 balai), Gediminas Jurkus (sv.vid. 8,73 balai), Ernestas Tocionis (sv.vid. 8,70 balai). 

Miško ūkio specialybės II kurso studentų rudens semestro egzaminų įvertinimų svertinis 

vidurkis 6,75 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiai išlaikė Vytautas Bračiulis (sv.vid. 9,19 balai) ir 

Laima Armalaitė (sv.vid. 8,84 balai). 

Miško ūkio specialybės III kurso studentų rudens semestro egzaminų įvertinimų svertinis 

vidurkis 7,04 balai. Geriausiai šią egzaminų sesiją išlaikė III kurso studentai Edvardas Astikas (sv.vid. 

9,4) ir Paulius Gedrimas sv.vid. (9,4). 

Geriausiai besimokančiam Miško ūkio studijų programos III k. studentui Pauliui Gedrimui 

rudens semestre skirta vardinė A.Rukuižos stipendija. 

Želdynų dizaino studijų programos studentų rudens semestro mokymosi rezultatai 

Želdynų dizaino specialybės I kurso studentų rudens egzaminų sesijos svertinis vidurkis 6,55 

balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė I kurso studentės Justina Skrupskytė (sv.vid. 8,43) ir Jolita 

Petronienė (sv.vid. 8,27). 

Želdynų dizaino specialybės II kurso studentų rudens semestro egzaminų sesijos svertinis 

vidurkis 7,60 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiai išlaikė studentai Arnas Nenėnas (sv.vid. 9,4) ir 

Jovita Didžiulytė (sv.vid. 8,96). 

Želdynų dizaino specialybės III kurso studentų rudens semestro egzaminų sesijos svertinis 

vidurkis 7,55 balai. Geriausiai šią egzaminų sesiją išlaikė III kurso studentai Egidijus Koncevičius 

(sv.vid. 9,83), Rūta Švitraitė-Rudokė (sv.vid. 9,54), Jurgita Malakauskaitė (sv.vid. 9,4). 

Už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą Želdynų dizaino III k. studentei Rūtai 

Švitraitei-Rudokei skirta vardinė A.Raukčio stipendija. 

Rekreacijos studijų programos studentų rudens semestro mokymosi rezultatai 
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Rekreacijos specialybės I kurso rudens semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis 5,66 balai. 

Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė I kurso studentai Gintarė Lacko (sv.vid. 9,33) ir Julius Minetas 

(sv.vid. 8,87). 

Rekreacijos specialybės II kurso rudens semestro egzaminų svertinis vidurkis 7,59 balai. Šią 

egzaminų sesiją geriausiai išlaikė studentai Justina Zaborskytė (sv.vid. 9,67), Lina Vaigauskaitė 

(sv.vid. 9,17), Asta Mačiunskaitė (sv.vid. 9,07). 

Rekreacijos specialybės III kurso rudens semestro egzaminų svertinis vidurkis 7,58 balai. 

Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė III kurso studentai Laura Venckutė (sv.vid. 9,7), Alina Aleinikova 

(sv.vid. 9,67), Samanta Kondratenko (sv.vid. 9,57). 

Žemėtvarkos studijų programos studentų rudens semestro mokymosi rezultatai 

Žemėtvarkos specialybės rudens semestro I kurso egzaminų svertinis vidurkis 7,3 balai. 

Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė I kurso studentės Ingrida Kaulakytė (sv.vid. 9,59), Rūta 

Bakšanskaitė (sv.vid. 9,26) ir Agnė Povilaitytė (sv.vid. 9,22). 

Žemėtvarkos specialybės II kurso rudens semestro egzaminų svertinis vidurkis 6,29 balai. Šią 

egzaminų sesiją geriausiai išlaikė II kurso studentai Artūras Sladkevičius (sv.vid. 10,00) ir Elena 

Šukevičiūtė (sv.vid. 9,56). 

Žemėtvarkos specialybės III kurso rudens semestro egzaminų svertinis vidurkis 7,11 balai. 

Geriausiai šią egzaminų sesiją išlaikė Monika Slivskytė (sv.vid. 9,91), Aistė Kurtinaitytė (sv.vid. 9,64) 

ir Edita Mėlinavičiūtė (sv.vid. 9,64). 

Geriausiai besimokančiam žemėtvarkos specialybės studentui Artūrui Sladkevičiui rudens 

semestre skirta vardinė Petro Variakojo stipendija. 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos studentų rudens 

semestro mokymosi rezultatai 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės I kurso rudens semestro 

egzaminų sesijos svertinis vidurkis 6,9 balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė I kurso studentai 

Simas Bernotavičius (sv.vid. 8,59) ir Ovidijus Vekrikas (sv.vid. 8,48). 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės II kurso rudens semestro 

egzaminų svertinis vidurkis 7,38 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiai išlaikė studentai Agnė Mikutaitė 

(sv.vid. 9,20), Greta Skarbaliūtė (sv.vid. 8,90) ir Sigutė Pečeliūnaitė (sv.vid. 8,90). 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės III kurso rudens semestro 

egzaminų svertinis vidurkis 7,10 balai. Geriausiai šią egzaminų sesiją išlaikė studentai Laimis 

Brilingas (sv.vid. 9,60), Raminta Navickaitė (sv.vid. 9,50) ir Vytautas Šiugžda (sv.vid. 9,50).  

Hidrotechnikos studijų programos studentų rudens semestro mokymosi rezultatai 

I kurso 1 semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 7,27 balai. Geriausiai šį semestrą baigė 

Renata Kasparavičiūtė (sv.vid. 9,10), Egidijus Matulaitis (sv.vid. 8,52), Ernesta Narbutaitė (sv.vid. 

8,06). 
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Į II kurso rudens semestrą tęsti studijų iš akademinių atostogų grįžo vienas studentas, dar vienas 

studentas priimtas mokytis į Hidrotechnikos studijų programos studijas. Rudens semestro studentų 

pažangumo svertinis vidurkis 5,7 balai, geriausių studentų mokymosi vidurkiai nuo 7,03 iki 7,83 balų. 

Hidrotechnikos specialybės III kurso rudens semestro studentų mokymosi vidurkis 7,56 balai. 

Aukščiausias mokymosi vidurkis Alvaro Bliūdžiaus – 8,95 balai. Jono Adamonio ir Rimvydo 

Lenkausko mokymosi vidurkis – 8,05 balai.  

Išanalizavus studentų rudens semestro egzaminų sesijos įvertinimus matyti, kad I kurso 

studentų vidutiniai įvertinimai yra žemesni už II-III kursų studentų įvertinimus. Katedrose pastebėta, 

kad dalis I kurso studentų silpnai išlaiko bendratechninių mokslų egzaminus, nes aukštesnėse vidurinių 

mokyklų klasėse buvo nepasirinkę tiksliųjų mokslų. Kai kurie studentai semestro metu neatlieka 

studijų dalyko programoje numatytų savarankiškų darbų ir nesukaupia minimalios kaupiamojo balo 

dalies galutiniam įvertinimui. Nemažai studentų dirba, todėl nevisada suderina darbą ir studijas. 

Nedidelis skaičius neišlaiko sesijos dėl sveikatos problemų.  

Katedrose reikia didesnį dėmesį skirti studentų konsultavimui prieš egzaminus, semestro metu 

pastebėjus mokymosi sunkumų turinčius studentus, diferencijuoti užduotis, jų atlikimo laiką, teikti 

metodinę pagalbą. 

 

6.5.2.   2011-2012 m.m. pavasario semestro studentų mokymosi rezultatai 

Miško ūkio studijų programos studentų pavasario semestro mokymosi rezultatai 

Miško ūkio specialybės I kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis 6,18 

balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė šie I kurso studentai: Viktoras Praspaliauskas (sv.vid. 8,92), 

Andrius Preimontas (sv.vid. 8,90). 

Miško ūkio specialybės II kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 7,68 

balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Vytautas Bračiulis (sv.vid. 9,10), Mindaugas 

Survila (sv.vid. 9,07). 

Miško ūkio specialybės III kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 7,01 

balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Paulius Gedrimas (sv.vid. 9,6) ir Povilas 

Čukauskas (sv.vid. 9,4). 

Vardinė Antano Rukuižos stipendija nuo 2012 m. vasario 1d. iki 2012 m. birželio 30 d. skirta 

Miško ūkio specialybės III kurso studentui Pauliui Gedrimui. 

Želdynų dizaino studijų programos studentų pavasario semestro mokymosi rezultatai 

Želdynų dizaino specialybės I kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis 

6,97 balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė I kurso studentai Justina Skrupskytė (sv.vid. 9,03), 

Gintarė Dumbliauskaitė (sv.vid. 9,00). 
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Želdynų dizaino specialybės II kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 

7,91 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Arnas Nenėnas (sv.vid. 9,24), Jovita 

Didžiulytė (sv.vid. 9,17), Edita Petkevičiūtė (sv.vid. 9,07). 

Želdynų dizaino specialybės III kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 

7,49 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Egidijus Koncevičius (sv.vid. 9,75), 

Rūta Rudokė (sv.vid. 9,75), Neringa Nagaitytė (sv.vid. 9,5). 

Vardinė Juozo Raukčio stipendija nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. skirta 

Želdynų dizaino specialybės II kurso studentui Arnui Nenėnui. 

Rekreacijos studijų programos studentų pavasario semestro mokymosi rezultatai 

Rekreacijos specialybės I kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis 7,3 

balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė I kurso studentai Julius Minetas (sv.vid. 9,57) ir Mindaugas 

Mikėnas (sv.vid. 9,23). 

Rekreacijos specialybės II kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 7,80 

balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Lina Vaigauskaitė (sv.vid. 9,45), Vita 

Guogaitė (sv.vid. 9,15). 

Rekreacijos specialybės III kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 7,47 

balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Laura Venckutė (sv.vid. 9,6) ir Samanta 

Kondratenko (sv.vid. 9,23). 

Žemėtvarkos studijų programos studentų pavasario semestro mokymosi rezultatai 

Žemėtvarkos specialybės I kurso pavasario egzaminų sesijos svertinis vidurkis 7,5 balai. 

Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė Ingrida Kaulakytė (sv.vid. 9,70 balai), Inga Kučiauskaitė (sv.vid. 

9,50 balai) ir Viktorija Muckutė (sv.vid. 9,20 balai). 

Žemėtvarkos specialybės II kurso pavasario egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 6,44 balai. Šią 

egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Artūras Sladkevičius (sv.vid. 9,57 balai), Elena 

Šukevičiūtė (sv.vid. 9,57 balai) ir Modestas Stonys (sv.vid. 9,49 balai). 

Žemėtvarkos specialybės III kurso pavasario semestro egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 

7,78 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė Aistė Kurtinaitytė (sv.vid. 9,50 balai) ir 

Monika Slivskytė (sv.vid. 9,83 balai). 

Už gerus mokymosi pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje studentei Aistei 

Kurtinaitytei pavasario  semestre skirta vardinė Petro Variakojo stipendija. 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos studentų 

pavasario semestro mokymosi rezultatai 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės I kurso pavasario semestro 

egzaminų sesijos svertinis vidurkis 7,0 balai. Geriausiai egzaminų sesiją išlaikė Artūras Aleksandras 

(sv.vid. 9,44 balai), Rūta Zujevičiūtė (sv.vid. 9,44 balai) ir Jūratė Šumskaitė (sv.vid. 9,11 balai). 
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Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės II kurso pavasario 

egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 7,77 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė 

Aistis Jokubauskas (sv.vid. 9,66 balai), Sigutė Pečeliūnaitė (sv.vid. 9,52 balai) ir Gintaras 

Montrimavičius (sv.vid. 9,34 balai). 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės III kurso pavasario 

egzaminų sesijos svertinis vidurkis – 8,23 balai. Šią egzaminų sesiją geriausiais įvertinimais išlaikė  

Laimis Brilingas (sv.vid. 9,83), Eglė Buzytė (sv.vid. 9,67) ir Karolina Krikščiūnaitė (sv.vid. 9,67). 

Hidrotechnikos studijų programos studentų pavasario semestro mokymosi rezultatai 

Hidrotechnikos studijų programos I kurso grupės mokymosi vidurkis – 7,06 balai. Šešių 

hidrotechnikos studentų mokymosi svertinis vidurkis šį semestrą siekė 8,0-8,6 balus. 

Hidrotechnikos specialybės II kurso pavasario semestro studentų mokymosi svertinis vidurkis – 

5,94 balai. Šį semestrą pažangiausias buvo Edgaras Ašmena, jo mokymosi vidurkis 8,69.  

Pabaigus II kursą, pagal Erasmus studijų mobilumo programą, trys geriausiai besimokantys 

hidrotechnikai išvyko atlikti gamybinės praktikos į Vengrijos Szegedo universitetą. 

 

6.6. STUDENTŲ IŠBRAUKIMAS IŠ STUDENTŲ SĄRAŠŲ 

 

Per 2011/2012 mokslo metus iš Kolegijos studentų sąrašų buvo išbraukti 143 studentai, o 27 

studentai buvo akademinėse atostogose. Daugiausia studentų išbraukta pačių prašymu – 67 (46 

nuolatinių ir 21 ištęstinių studijų studentas)(6.6.1 lentelė). Dėl nepažangumo išbraukti 37studentai, 

kurie turėjo 4 ir daugiau akademines skolas. Iš akademinių atostogų negrįžo arba į sesiją neatvyko 39 

studentai, daugiausia studijuojantys ištęstinėse studijose (26).  

 

6.6.1 lentelė. Studentų skaičiaus kaita per mokslo metus (nuo 2011-10-01 iki 2012-10-01) 

Eil. 

Nr. 
Studijų programa 

Pačių prašymu 
Dėl 

nepažangumo 

Akademinės 

atostogos 

Neatvyko į 

sesiją / Negrįžo 

iš akademinių 

atostogų 

VF VnF VF VnF VF VF VF VnF 

 Nuolatinės studijos, iš viso: 28 18 21 7 8 4 3 7 

1. Miško ūkis 10 6 5 1   2 2 

2. Želdynų dizainas 4 6 1 1    2 

3. Rekreacija   1 2     

4. Hidrotechnika 2 3 3 2 2 2  1 

5. Žemėtvarka 9 1 10 1 2 1  2 

6. Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto vertinimas 
3 2 1  4 1 1  

          

 Ištęstinės studijos, iš viso: 12 9 1 8 0 15 3 26 

7. Miško ūkis 6 5 1 1   2   18 

8. Želdynų dizainas 4 1   3   1     

9. Rekreacija 2 1   2         

10. Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto vertinimas 
  2   2   12 3 8 

 Iš viso: 40 27 22 15 8 19 6 33 
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Pagal studijų programas daugiausia išbraukta miško ūkio nuolatinių (iš viso 26) ir ištęstinių 

studijų studentų (iš viso 31).  

 

 

6.6.1 pav. Studentų išbraukimas iš sąrašų pagal studijų finansavimą, proc. 

 

Pagal finansavimą pačių prašymu studijas dažniausiai nutraukia valstybės finansuojamose 

vietose studijuojantys studentai (28%), ypač 1 kurso studentai, nes jiems nereikia grąžinti valstybei 

„studijų krepšelio“ (6.6.1 pav.). Atitinkamai iš akademinių atostogų dažniausiai negrįžta patys 

mokantys už studijas studentai (23%). Dėl nepažangumo iš valstybės finansuojamų vietų išbraukiama 

apie 15%, o iš nefinansuojamų – 10% studentų. 

Analizuojant nepažangumo priežastis, dažniausiai studentai nesugeba studijuoti dėl prasto 

vidurinės mokyklos paruošimo lygio, nemokėjimo sistemingai dirbti bei motyvacijos trūkumo. 

Pasitaiko atvejų, kai studentai dėl darbo pakeičia studijų formą, bet negali suderinti darbo ir studijų. 
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6.7. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 

Per 2007-2012 laikotarpį, studijas Kolegijoje baigė ir aukštojo mokslo diplomus įgijo 920 

absolventų. Per paskutinius 6 metus kolegijos absolventų skaičius išaugo apie 12%, nuo 154 (2007 m.) 

iki 172 (2012 m.)(6.7.1 pav.). Nuolatinių studijų studentai sudaro 73%, ištęstinių – 27% absolventų. 

 

6.7.1. pav. Kolegijos absolventų skaičiaus kaita 2007-2012 m.m. 

 

Baigusiems studijas absolventams buvo suteiktas profesinio bakalauro laipsnis ir inžinieriaus 

arba technologo profesinė kvalifikacija. Miško ūkio studijų programos studentai rengė studijų 

programos šakos baigiamuosius darbus ir laikė valstybinį egzaminą, Rekreacijos specialybės studentai 

– tik valstybinį egzaminą (6.7.3 pav.), o kitų studijų programų absolventai rengė diplominius darbus 

(6.7.2 pav.). 

 

 
6.7.2 pav. Kolegijos absolventų parengtų baigiamųjų darbų skaičius 2007-2012 m.m. 
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Diplominių projektų temų pasirinkimas, gynimo eiga, įvertinimas bei kiti duomenys apie 

diplominius projektus ir baigiamuosius egzaminus yra pateikti atskirose kvalifikacinių komisijų 

ataskaitose. 

 

6.7.3 pav. Kolegijos absolventų, laikiusių baigiamąjį egzaminą, skaičius 2007-2012 m.m. 

 

2012 metais Kolegiją baigė 172 absolventai, iš jų 130 nuolatinių studijų bei 42 ištęstinių studijų 

studentai. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetą baigė 109 Miško ūkio, Rekreacijos ir Želdynų 

dizaino studijų programų absolventai.  

Miško ūkio studijų programos studijas baigė 52 absolventai: 38 nuolatinių ir 14 neakivaizdinių / 

ištęstinių studijų studentų. Miško ūkio studijų programos absolventų specializacijos baigiamųjų darbų 

įvertinimų svertinis vidurkis – 8,16 balų (6.7.2 lentelė). Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 16% 

studentų baigiamieji darbai (6.7.4 pav.). Labai  gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 

25% ir 24% darbų. 29% baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai), o 6% - 

patenkinamai (6 balai). Geriausiai programos šakos baigiamuosius darbus apgynė ir baigiamąjį 

egzaminą išlaikė P.Čukauskas, P.Gedrimas ir K.Kažemėkaitis.  

Miško ūkio studijų programos studentų (nuolatinių ir ištęstinių studijų) baigiamųjų 

specializacijos darbų gynimą kvalifikacinė komisija įvertino gerai. Komisija konstatavo, kad 

baigiamųjų specializacijos darbų gynimas ir valstybinio egzamino vykdymas vyko sklandžiai, buvo 

gerai organizuotas, egzamino užduotys parengtos kompetentingai, apimant visas studijų programoje 

numatytas veiklos sritis.  

Rekreacijos studijų programos studijas baigė 33 absolventai: 23 nuolatinių ir 10 neakivaizdinių 

/ ištęstinių studijų studentų. Kvalifikacinė komisija valstybinio egzamino vertinimo išvadose 

pažymėjo, kad valstybinio egzamino klausimynas įvairiapusiškas ir apima visas profesinės veiklos 

sritis. Valstybinio egzamino įvertinimų svertinis vidurkis – 7,1 balų (6.7.2 lentelė). Kvalifikacinė 
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komisija 29% studentų žinias valstybinio egzamino metu įvertino vidutiniškai (7 balai), 24% - gerai (8 

balai), 12% - labai gerai (9 balai), 3% - puikiai (10 balų) (6.7.4 pav.). Patenkinamai (6 balai) buvo 

įvertintos 18% studentų žinios, o silpnai (5 balai) – 15%.  

Kvalifikacinė komisija savo išvadose pažymėjo, kad studentų žinios, o ypač praktinės, yra 

geros. Ateityje siūloma bilietų klausimyne didinti praktinių užduočių kiekį, jas labiau susieti su 

pasirinkta studijų programos šaka, numatyti daugiau laiko konsultacijoms. 

 

 

6.7.4 pav. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto absolventų baigiamųjų darbų ir baigiamųjų 

egzaminų įvertinimai, proc. 

 

Želdynų dizaino studijų programos studijas baigė 25 absolventai: 20 nuolatinių ir 5 

neakivaizdinių / ištęstinių studijų studentai. Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,56 balai 

(6.7.2 lentelė.). Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 36% studentų baigiamieji darbai (6.7.4 pav.). 

Labai  gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 16% ir 24% darbų. 16% baigiamųjų darbų 

kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai), o 8% - patenkinamai (6 balai).  

Kvalifikacinė komisija savo ataskaitoje pastebėjo, kad baigiamųjų darbų tematika aktuali, 

atitinkanti profesinės veiklos kryptį, darbai originalūs, dauguma taikomojo pobūdžio, darbų parengime 

ir gynime dalinai naudotos šiuolaikinės trimatės kompiuterinės programos. Tiriamojo pobūdžio 

darbuose galėtų būti daugiau tyrimo ir informacinių šaltinių analizės, o kai kuriuose darbuose – 

grafinio išbaigtumo, projektinės argumentacijos, geresnio pristatymo. Baigiamųjų darbų gynimui 

pasirengta gerai.  

Aplinkos inžinerijos fakultetą baigė 62 Žemėtvarkos, Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo 

turto vertinimo bei Hidrotechnikos studijų programų absolventai.  

Žemėtvarkos studijų programos studijas baigė 16 nuolatinių studijų absolventų. Baigiamųjų 

darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,62 balai (6.7.2 lentelė.). Aukščiausiais balais (10 puikiai) 
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įvertinti 18,8% studentų baigiamieji darbai (6.7.5 pav.). Labai  gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta 

atitinkamai 50% ir 18,8% darbų. 12,5% baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino patenkinamai 

(6 balai). 

 

6.7.5 pav. Žemėtvarkos ir Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų 

programų absolventų diplominių darbų įvertinimai, proc. 

 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos studijas baigė 34 

absolventai: 21 nuolatinių ir 13 neakivaizdinių / ištęstinių studijų studentų. Baigiamųjų darbų 

įvertinimų svertinis vidurkis – 8,26 balai (6.7.2 lentelė.). Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 

14,7% studentų baigiamieji darbai (6.7.5 pav.). Labai  gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta 

atitinkamai 38,2% ir 23,5% darbų. 5,9% baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai 

(7 balai), o 17,6% - patenkinamai (6 balai). 

Komisija savo išvadose pažymėjo, kad studentų žinios ir praktiniai gebėjimai geri, baigiamųjų 

darbų gynimas organizuotas tinkamai, darbai atitinka nustatytus reikalavimus, absolventų profesinė 

kompetencija pakankama. 

6.7.1 lentelė. 2012 metų absolventų diplominių darbų ir baigiamųjų egzaminų įvertinimai  

Eil. 

Nr. 
Studijų programa Vertinimo forma 

Studentų 

skaičius 

Įvertintų skirtingais balais skaičius 

5 6 7 8 9 10 

1. Miško ūkis 
Baigiamasis darbas 51 - 3 15 12 13 8 

Baigiamasis egzaminas 52 3 16 21 9 3 - 

2. Rekreacija Baigiamasis egzaminas 33 5 6 9 8 4 1 

3. Želdynų dizainas Baigiamasis darbas 25 - 2 4 6 4 9 

4. Žemėtvarka Baigiamasis darbas 16 - 2 - 3 8 3 

5. 

Kadastriniai matavimai 

ir nekilnojamojo turto 

vertinimas 

Baigiamasis darbas 34 - 6 2 8 13 5 

6. Hidrotechnika Baigiamasis darbas 12 - - - 3 7 2 
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6.7.2 lentelė. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų, baigusių studijas skaičius ir baigimo 

rezultatai (2011/2012 m.m.) 

Studijų programos 

pavadinimas 

Baigusių studijas skaičius (NL/I) Pažymių vidurkis (NL/I) 

Iš viso 
Iš jų su 

pagyrimu 

Laidos baigimo 

procentas 

Baigiamieji 

darbai 

Baigiamieji 

egzaminai 

Miško ūkio 38 / 14 -- 66 / 33 8,16 6,87 

Želdynų dizainas 20 / 5 -- 71/27 8,56 -- 

Rekreacija 23/10 -- 79/42 -- 7,09 

Hidrotechnika 12 - 92,3 8,9 -- 

Žemėtvarka 16 2 80 8,62 -- 

Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto 

vertinimas 

21/13 1/- 66/35 8,26/7,5 -- 

Iš viso: 130/42 3/- 76 / 37 8,5 / 7,5 7,0 

 

2012 m. studijas lyginant su įstojusiais baigė apie 64% studentų: 76% nuolatinių ir tik apie 37% 

ištęstinių studijų studentų. Pagrindinės nubyrėjimo priežastys yra silpnos vidurinio išsilavinimo dalykų 

žinios, menkas pasirengimas studijuoti savarankiškai, socialinės problemos, sveikatos sutrikimai, 

atsitiktinis studijų programos pasirinkimas. Dalis studentų jaučiasi atsakingi už savo mokymosi 

rezultatus, kita dalis – atsakomybės nejaučia, o treti yra abejingi savo mokymosi rezultatams. 

Išanalizavus mokymosi kokybę nustatyta, kad daugiau nei trečdalis studentų turi daug žinių spragų iš 

vidurinės mokyklos ir apie pusę studentų nemoka planuoti savo laiko, jiems trūksta savarankiško darbo 

įgūdžių. Pirmo kurso studentai nepripratę prie naujų mokymo formų, metodų, reikalavimų. 

Pagrindinės ištęstinių / neakivaizdinių studijų nutraukimo priežastys – nesugebėjimas suderinti darbo 

ir studijų, finansinės problemos, savo galimybių perdėtas vertinimas, vidutinės ir silpnos vidurinės 

mokyklos žinios, sveikatos sutrikimai, šeimyninės problemos, emigracija. 
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6.8. ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMAS 

 

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su absolventais, teikia jiems informaciją apie laisvas darbo 

vietas, rekomenduoja darbovietes. Kolegijoje formuojasi absolventų karjeros stebėjimo sistema: 

atliekami absolventų karjeros tyrimai, formuojamas grįžtamojo ryšio tinklas, organizuojamos 

absolventų karjeros dienos. Pagal turimus respondentų sąrašus apklausiami praėjusių mokslo metų 

absolventai ir surenkama informacija apie jų darbovietes, užimamas pareigas.  

Absolventai apie įsidarbinimą yra apklausiami telefonine apklausa. Apklausa atliekama praėjus 

vieneriems metams po studijų baigimo, apklausiama ne mažiau kaip pusė visų absolventų. 

2012 m. apklausoje dalyvavo apie 88 % absolventų nuo visų baigusiųjų studentų skaičiaus. 

Apklausų metu nustatyta, kad įsidarbino 67 %, iš jų 44,2 % apklaustųjų absolventų dirbo darbą 

tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su įsigyta profesija (6.8.1 lentelė). Dauguma absolventų įsidarbina 

Lietuvoje. 8 proc. tęsė mokslus kitose aukštosiose mokyklose, 8,7% bedarbiai, apie 21,5% absolventų 

duomenų nėra, nes pasikeitė jų kontaktiniai duomenys, dalis išvyko dirbti į užsienio šalis ir su jais 

susisiekti nepavyko.  

 

6.8.1 lentelė. Absolventų įsidarbinimas pagal studijų programas 2012 m. 

Eil. 

Nr. 

Studijų programos 

pavadinimas 

Laidos 

metai 

Absolventų 

skaičius 

Įsidarbinusieji 
Studi-

juoja 

Nedir-

ba 

Nėra 

duome

nų 

iš 

viso 

iš jų pagal 

specialybę 

1. Miško ūkis 2012 52 38 21 2 1 11 

2. Rekreacija 2012 33 20 14 3 3 7 

3. Želdynų dizainas 2012 25 11 6 3 6 5 

4. Žemėtvarka 2012 16 15 10 3 2 1 

5. 

Kadastriniai matavimai 

ir nekilnojamojo turto 

vertinimas 

2012 34 23 19 4 2 11 

6. Hidrotechnika 2012 12 8 6 1 1 2 

Iš viso: 172 115 76 16 15 37 
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7. TAIKOMOJI MOKSLINĖ, PROJEKTINĖ KONSULTACINĖ IR KITA VEIKLA 

 

Taikomoji, konsultacinė ir kita kūrybinė veikla apima kolegijoje vykdomus tyrimus, seminarų, 

parodų, kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą, publikacijas, leidybinę, ekspertinę bei kitą 

kūrybinę veiklą. Vykdant dėstytojų atestaciją , nustatant jų kompetenciją yra vertinamas dėstytojų 

dalyvavimas taikomojoje mokslinėje veikloje. 

 

7.1. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

 

7.1.1 lentelė. Kvalifikavimo tobulinimo kursų skaičius 2011/2012 m.m. 

Kursai Grupių skaičius Dalyvių skaičius 

Valstybinės miškų kontrolės specialistų 2 50 

Ūkininkavimo pradmenys 2 27 

Sodybų tvarkymo ir apželdinimo pagrindai 2 22 

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų 

vairuotojų (traktorininkų) 8 33 

Medkirčių kursai 4 24 

Miško ruošos darbų vadovai 3 8 

Iš viso: 21 162 

 

2010/2012 m. m.  organizuoti „Sodybų tvarkymo ir apželdinimo pradmenų kursai“. Šiuose 

kursuose patirties ir žinių įgijo 12 kursų dalyvių. Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursus per metus 

lankė 27 dalyviai, 16 dalyvių kėlė kvalifikaciją įvairiuose miškų ūkio specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose (7.1.2 lentelė). Kolegijos organizuojamuose SM kategorijos savaeigių miškų ūkio 

mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymuose žinias gilino 9 dalyviai.  

 

7.1.2 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, seminarai 2012 m. 

Atlikto darbo pavadinimas 
Užsakovas, sutarties Nr., 

data 

Sutarties 

suma,* Lt 

1. Kursai „Sodybų tvarkymo ir apželdinimo 

pradmenų“ 
12 dalyvių 3000 

2. Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursai 27 dalyviai 13500 

3. Įvairūs miškų ūkio specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 
16 dalyvių 8360 

4. SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų 

vairuotojų (traktorininkų) mokymas 
9 dalyviai 1000 

5.Ekskavatoriaus operatoriaus-mechaniko mokymo 

programa 

Arminas Repečka, 

Nr.120301,2012.03.01 
2000 

6. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų 

mokymai pagal mokymų programą „Miškų apsauga“ 

Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas, 

Nr.8227, 2012-03-23 

21780 

7.Vamzdynų klojėjo-montuotojo mokymo programa 
Lietuvos Statybininkų 

asociacija, Nr.4.31-F-14-
60000 
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26/1,   2011-11-18 

8.Seminaras „Hidrotechnikos statinių projektavimas ir 

priežiūra“ 

UAB „AVGO Group“, 

Nr.4.31-F-14-29,        

2012-01-09 

658 

9. Seminaras „Hidrotechnikos statinių betoninių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

UAB „AVGO Group“, 

Nr.4.31-F-14-31,        

2012-02-21 

658 

10. Seminaras „Atliekų tvarkymas“ 

UAB „AVGO Group“, 

Nr.4.31-F-14-28,        

2011-12-13 

496,1 

11. Praktinis mokymas pagal neformalią mokymo 

programą „Medžių, želdynų ir žolės pjovėjas“ 

UAB „SDG“, Nr.4.31-F-

14-39,         2012-06-27 
1100 

12.Mokymai „Švenčių belaukiant“ 

Darželis-mokykla 

„Kregždutė“, Nr.4.31-F-

14-48, 2012-11-23 

400 

 Iš viso (suma Lt): 121952,1 

 

Už kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą, Kolegija 2012 m. uždirbo beveik 122 tūkst. 

Lt (7.1.2 lentelė).  

 

7.2. TAIKOMIEJI TYRIMAI, PROJEKTAI 

 

7.2.1 lentelė. Užsakomoji projektinė veikla 

Atlikto darbo pavadinimas 
Užsakovas,  

sutarties Nr., data 

Sutarties 

suma,* Lt 

1.Lietuvos medkirčių čempionato organizavimas, 

programos ir nuostatų rengimas 

UAB „Husqvarna 

Lietuva“, Nr12/05/07, 

2012.05.07 

18000 

2.Miško savinikų tiesioginio informavimo apie jų 

valdose esančias kertines miško buveines, jų 

išsaugojimo būtinybę ir galimybes už tai gauti ES 

paramą. 

Valstybinė miškų tarnyba, 

Nr.4.31-F-14-27, 

2011.11.23 

49900 

3.Želdinių ir želdynų inventorizavimas Jonavos miesto 

teritorijoje 

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija, Nr.4.31-F-

14-40,         2012-07-05 

85000 

4.Girdžių bendruomenės parko želdinių sutvarkymo 

projektas 

Girdžių bendruomenės 

centras, Nr.4.31-F-14-43,                      

2012-08-19 

2500 

5.Miško mokslo paslaugų „Skiepytų sodinukų miško 

sėklinėms plantacijoms įvesti kokybės reikalavimų 

parengimas“ 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija, 

Nr.4.31-F-14-44,       

2012-10-22 

10000 

6.Darželio-mokyklos „Kregždutė“ želdyno projektas 

Darželis-mokykla 

„Kregždutė“, Nr.4.31-F-

14-45,          2012-10-23 

6000 

7.Fokoliarų judėjimo vasaros stovyklos renginių 

organizavimas 

Fokoliarų judėjimas 

Lietuvoje, Nr.4.31-F-14-

37,          2012-06-25 

30381,29 
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8.Gatvės šokių seminaro organizavimas 
VŠĮ FU studija, Nr.4.31-F-

14-25,          2011-07-19 
4761,7 

9.Vaikų vasaros stovykla 

Nacionalinė šokio 

asociacija, Nr.4.31-F-14-

38,          2012-06-27 

5554,34 

10.Vaikų krepšinio stovyklos organizavimas 

VŠĮ Kyumeikan, Nr.4.31-

F-14-41,          2012-07-27 
4464,46 

Agnė Strazdienė, Nr.4.31-

F-14-42,           2012-07-27 
12000 

11.Kauno rajono Girionių gyvenvietės aplinkos 

tvarkymas 

Kauno rajono Samylų 

seniūnija, Nr.4.31-F-14-

34,          2012-04-02 

4800 

12.Medkirčių varžybų  organizavimas 

VŠĮ „Sportas visiems“, 

Nr.4.31-F-14-36,  

2012.06.29 

10950 

13.Miško ūkinių priemonių (mišku atkūrimo. Medynų 

formavimo, medienos ruošos) projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 

VĮ Dubravos 

eksperimentinė – 

mokomoji miškų urėdija., 

Nr.(1.20)-13-3,  2006-01-

19 

 

14.Programos atlikimas Lietuvos liaudies buities 

muziejuje 

Lietuvos liaudies buities 

muziejus, Nr.4.31-F-14-

30, 2012.01.24 

300 

 
Iš viso (suma Lt): 244611,79 

 
Iš  viso (bendra suma Lt) 366563,89 

 

V. Bareika „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“. 

Parengta „KARPOTOJO IR PLAUKUOTOJO BERŽŲ RŪŠIŲ IDENTIFIKAVIMO METODIKA“ 

M-MI-8. Skirta universitetų mokslininkams ir studentams. 2012 m. 

V. Bareika Parengta metodika „Našių ir aukštos medienos kokybės beržynų atkūrimas ir 

formavimas“ bendraautorius. Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Skirta Lietuvos 

miškininkams. 2012 m. 
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7.3. KONFERENCIJOS, PRANEŠIMAI, PUBLIKACIJOS 

 

Viena iš svarbiausių Kolegijos veiklos strateginių krypčių - taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

konsultacinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas.  

2011-2012 m.m. Kolegijos dėstytojai aktyviai vykdė mokslinius taikomuosius tyrimus, rengė 

mokslines publikacijas ir skelbė jas įvairiuose moksliniuose leidiniuose. 7.3.1 – 7.3.3 lentelėse 

pateikiami svarbiausi įvairiuose leidiniuose Kolegijos dėstytojų paskelbti straipsniai. 

 

7.3.1. lentelė. Straipsniai, publikuoti recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose 

Eil. 

Nr. 
Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas  

1.  
Abalikštienė, Edita. Nepalankių ūkininkauti vietovių žemės naudojimas // Miškininkystė ir 

kraštotvarka 2012 1 (2), 2012, ISSN  2345-0002, p. 51 – 57.   

2.  

Abalikštienė, Edita; Stravinskienė, Vaiva. Land Use Analysis in Southeastern Lithuania. // 

Rural development 2011: the fifth international scientific conference: proceedings. Vol. 5, b. 2, 

Biomedicine and Technological Sciences. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 372-377. [ISI 

Proceedings]. 

3.  

Aleknavičius, Audrius. Problems of real property taxation in Lithuania // Baltic surveying' 11: 

proceedings of the international scientific-metodical conference of agricultural universities of 

Baltic states, the 11 th and 13 th May, 2011. Jelgava, 2011. ISSN 2243-5999. p. 7-14. [AGRIS]. 

4.  

Aleknavičius, Audrius; Aleknavičius, Pranas; Jelena, Liaskovskaja. Impact assessment of the 

urban development and the nature frame upon the use of the land designated for agricultural 

purposes // Environmental engineering: 8
th

 international conference, May 19-20, 2011, Vilnius, 

Lithuania: selected papers. ISSN 2029-7106. Vol. III (2011), p. 842-849. [ISI Proceedings]. 

5.  

Aleknavičius, Audrius; Baumane, Vivita. Possible Impact of Changes in Real Property 

Taxation // Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 

November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. 

ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 378-384. [ISI Proceedings]. 

6.  

Aleknavičius, Pranas; Aleknavičius, Audrius; Jankava, Anda. Strategic Approaches for the 

Regulation of the Use of Land Resources // Rural development 2011 : the fifth international 

scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : 

Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 391-399. [ISI 

Proceedings]. 

7.  
Aleknavičius, Pranas; Aleknavičius, Audrius; Juknelienė, Daiva. Lietuvos žemės ūkio 

paskirties žemės naudojimo perspektyvos. Šiaulių universitetas (2012) ISSN 2029-8846. 

8.  

Aleknavičius, Pranas; Stravinskienė, Vaiva. Žemės savybių įtaka žemės ūkio plėtrai 

Lietuvoje// Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje: mokslo darbai, 2011 (2). Šiaulių 

universitetas, 2011. ISSN 2029-8846, p. 188-198. 

9.  
Atkocevičienė, Virginija. Derelict Buildings and Land Management. Rural development. 2011 

ISSN 1822- 3230 

10.  
Atkocevičienė, Virginija. Recent Problems of Territorial Planning in Lithuania. Rural 

development. 2011 ISSN 1822-3230. 

11.  

Balevičius, Giedrius; Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma; Pupka, Darius. Žemės sklypų 

kadastriniai matavimai ir su jais susijusios problemos // „Matavimų inžinerija ir GIS"  

Respublikinės mokslinės - praktinės konferencijos medžiaga.  ISSN 2029-5790. Kauno kolegija 

2012/1 
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12.  

Gudritienė, Daiva; Braždžionytė, Justina; Bykovienė, Agnė; Sinkevičiūtė, Vilma. Comparison 

of Relief Using Different Mapping Method. Rural development 2011 : the fifth international 

scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Vol. 5, b. 2 

(2011).  ISSN 1822-3230 p. 413-420. 

13.  

Gudritienė, Daiva; Sinkevičiūtė, Vilma, Bykovienė Agnė. LIDAR ir analoginiu metodu 

sudarytų horizontalių miškingoje teritorijoje palyginimas // Miškininkystė ir kraštotvarka 2012 1 

(2), 2012, ISSN  2345-0002, p. 64 – 67.   

14.  

Ivavičiūtė, Giedrė. The Use Of Agricultural Lands In Aukštadvaris Regional Park.     Vilnius 

Gediminas Technical University Press Technika ISSN: 2029-7106 print / ISSN 2029-7092 

online ISBN: 978-9955-28-831-2 CD, 2011. – 120-126 p.   

15.  
Ivavičiūtė, Giedrė. The Use Of Agricultural Lands In Krekenava Regional Park.   Rural 

Development’ 2011. Akademija ISSN: 1822-3230, 2011. – 427-433 p. 

16.  
Javaitienė, Kristina; Kuktaitė, Simona. „Apgaulės finansinėse ataskaitose“. Ekonomika ir 

vadyba:aktualijos ir perspektyvos. 2011 Nr. 1(21). ISSN 1648-9098. p.37-43 

17.  

Juknelienė Daiva, Teisinis ūkininkų ūkių žemėnaudų formavimo reglamentavimas žemės 

reformos laikotarpiu // Miškininkystė ir kraštotvarka 2012 1 (2), 2012, ISSN  2345-0002, p. 58 – 

63.   

18.  

Navickas, Juozas; Mikuckis, Feliksas; Kasperiūnaitė, Dalia. The Dependence of Properties of 

the Samples Made of Unburnt Clay with Sapropel Additives on the Amount of Sapropel // Rural 
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KMAIK strateginė kryptis - žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą 

gyvenimą aktyvi plėtra, įgyvendinama Kolegijos dėstytojams dalyvaujant įvairiose tarptautinėse ir 

respublikinėse konferencijose, skaitant jose pranešimus, tuo pat metu gerinant komunikavimą, siekiant 

atskleisti kolegijos išskirtinumą ir pažangą. 

Kolegijos dėstytojų skaityti pranešimai konferencijos bei paskaitos užsienio šalių ir Lietuvos 

instutucijose pateikti 7.3.4 ir  7.3.5 lentelėse. 

 

7.3.4 lentelė. Pranešimai konferencijose 

Eil 

Nr 
Pranešėjas 

Pranešimo 

pavadinimas 

Konferencijos 

pavadinimas 

Konferencijos 

statusas 

Konferenci-

jos data 

Konferencijos Lietuvoje 

1.  

Janulaitis 

Zenonas su 

bendraautoriais 

Population density and 

genetic variation of wild 

boar (Sus scrofa) in 

Lithuania 

Tarptautinė 8-oji 

Baltijos teriologų 

konferencija, 

Palanga 

Tarptautinė 

konferencija 
2011 

2.  Auželienė Ingė 

Sąlygų parinkimas 

kriaušių genofondo 

ilgalaikiam saugojimui 

“Jaunasis 

mokslininkas 

2012” Studentų 

mokslinė 

konferencija  

 2012 04 19 

3.  

Balevičius 

Giedrius; 

Kriaučiūnaitė-

Neklejonovienė 

Vilma;  

Pupka Darius 

Žemės sklypų 

kadastriniai matavimai ir 

su jais susijusios 

problemos 

Matavimų 

inžinerija ir GIS 

Respublikinė 

mokslinė-

praktinė 

konferencija 

2012-04-26 

4.  

Gudritienė 

Daiva; 

Bykovienė 

Agnė; 

Sinkevičiūtė 

Vilma. 

Comparison of  Relief 

Using Different Mapping 

Method 

Rual Development 

2011. 

Tarptautinė 

mokslinė 

metodinė 

konferencija 

2011-10-08 

5.  
Ivavičiūtė 

Giedrė 

The Use Of Agricultural 

Lands In Aukštadvaris 

Regional Park. Latvia 

University of Agriculture 

Faculty of Rural 

Engineering Department 

of Land Management 

and Geodesy. Certificate 

Nr. 23. 

„Baltic 

Surveying’11“ 

Tarptautinė 

mokslinė 

metodinė 

konferencija 

2011-05-

11_13 

6.  
Ivavičiūtė 

Giedrė 

The Use Of Agricultural 

Lands In Krekenava 

Regional Park. 

Rural Development 

in global changes. 

Tarptautinė 

mokslinė 

metodinė 

konferencija 

2011-11-

24_25 d. 

7.  
Juknelienė 

Daiva 

Lietuvos  kaimo 

gyvenamųjų  vietovių 

raida ir dabartinės 

struktūros vertinimas 

Matavimų 

inžinerija ir Gis 

2012 

Mokslinė 

konferencija 
2012 04-26 
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8.  

Obelevičius 

Kęstutis; 

Petkevičiūtė 

Silvija. 

Prieskoninių augalų 

dekoratyvinių savybių 

įvertinimas bei šių 

augalų pritaikymas 

gyvenamojoje aplinkoje 

Verslas-studijos-

mokslas 2012 

Respublikinė 

mokslinė –

praktinė 

konferencija 

2012-04-12 

9.  Pupka Darius 

Žemės sklypų 

kadastriniai matavimai ir 

su jais susijusios 

problemos 

Matavimų 

inžinerija ir GIS 

Respublikinė 

mokslinė – 

praktinė 

konferencija 

2012-04-26 

10.  

Stravinskienė 

Vaiva; 

Abalikštienė 

Edita; 

Balevičius 

Giedrius. 

Ecological farming in 

Lituania 

Baltic surveing – 

11 

Tarptautinė 

mokslinė 

metodinė 

konferencija 

2011-05-11-

13 

11.  
R. Šadzevičius; 

A.Vaitiekūnas 

Analysis of 

Environmental Impact 

on Slope Protection 

Structures and 

Environmentaly Friendly 

Solutions of Slope 

Protection 

Rehabilitation” 

XI. Wellmann 

tarptautinėje 

mokslinėje 

konferencijoje 

“Science for Rural 

Areas“. 

Hódmezővásárhely. 

Hungary. 

tarptautinė 

konferencija 
2012-05-10 

12.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Kukurūzų ir gyvojo 

mulčio sąveika: pasėlio 

piktžolėtumas ir 

produktyvumas“ 

„Laukų 

piktžolėtumo 

problemos ir jų 

sprendimai“, 

LŽŪU 

Tęstinė 

mokslinė 

praktinė 

konferencija 

2011 03 31 

13.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas. 

„Žemės dirbimo 

optimizavimas 

cukriniams runkeliams“ 

„Cukrinių runkelių 

auginimo dabartis 

ir perspektyvos“. 

Skirta prof. V. 

Čaikausko 100-

osioms gimimo 

metinėms, LŽŪU 

Mokslinė 

praktinė 

konferencija 

2011 04 01 

14.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Effect of 

environmentally friendly 

tillage machinery on soil 

properties“ 

10th International 

Scientific 

Conference 

„Egnineering for 

Rural 

Development“, 

Latvijos žemės 

ūkio universitetas, 

Latvijos žemės ir 

miškų mokslų 

akademija (Jelgava, 

Latvija) 

Tęstinė 

tarptautinė 

mokslinė 

konferencija 

2011 05 26-

27 

15.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Optimalus dirvos 

paruošimas – svarbi 

agrotechnikos priemonė 

„Žemdirbio vasara 

2011“. Skirta prof. 

Kosto Bėčiaus 100-

ųjų gimimo 

Tęstinė 

mokslinė 

praktinė 

konferencija 

2011 06 17 
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užtikrinant augalų 

skirtingų veislių 

peržiemojimą“ 

metinėms paminėti, 

„Šiuolaikinė augalų 

selekcija: dabartis 

ir perspektyvos“, 

LŽŪU 

16.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Influence of different 

working machines on 

physiomechanical 

properties of soil“ 

„Žemės ūkio 

inžinerija ir aplinka 

– 2011, ASU 

Tęstinė 

tarptautinė 

mokslinė 

konferencija 

2011 09 22-

23 

17.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Working time, fuel 

consumption and 

economic anglysis of 

different tillage and 

sowing systems in 

Lithuania“ 

11th International 

Scientific 

Conference 

„Egnineering for 

Rural 

Development“, 

Latvijos žemės 

ūkio universitetas, 

Latvijos žemės ir 

miškų mokslų 

akademija (Jelgava, 

Latvija) 

Tęstinė 

tarptautinė 

mokslinė 

konferencija 

2012 05 24-

25 

18.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Žemės dirbimo reikšmė 

dirvožemio derlingumui“ 

„Žemdirbio vasara 

2012: Lietuvos 

dirvožemiai: 

dabartinė būklė, 

priemonės ir būdai 

derlingumui 

išsaugoti bei 

didinti“, ASU 

Tęstinė 

mokslinė 

praktinė 

konferencija 

2012 06 19 

19.  K.Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Nechemizuotų piktžolių 

kontrolės metodų 

cukrinių runkelių 

pasėliuose tyrimai“ 

„Cukrinių runkelių 

tyrimai mokslo ir 

agroverslo 

kontekste“. 

Konferencija skirta 

Rumokų bandymų 

stoties 85-mečiui, 

LAMMC, Rumokų 

bandymų stotis 

Mokslinė 

konferencija 
2012 09 06 

20.  
Romaneckas 

Kęstutis 

Lauko diena „Žemės 

dirbimo ir sėjos 

operacijų pristatymas“ 

Klaipėdos raj.,  

4 val., vadovas ir 

pranešėjas 

Lauko diena 2011 m. 

21.  S.Černulienė 

„Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos 

kolegijos 

bendradarbiavimas 

aplinkosauginio ugdymo 

srityje“,  

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras. 

Mokslinė 

konferencija 
2011-12-01 
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7.3.5 lentelė. Skaitytos paskaitos 

Eil. 

Nr. 
Dėstytojas Pavadinimas 

Data 

1.  Ivavičiūtė Giedrė BOVA Intensive Master Course (Latvia), Land 

administration in Baltic Countries 

2012-10-22_26 

2.  Perkumienė Dalia Extremaduros Universitetas (Ispanija), Tarptautinė 

teisė 

2011-11-20_26 

3.  Perkumienė Dalia Gento universitetas (Belgija), Tarptautinė privatinė  

teisė 

2011-12-04_11 

4.  Perkumienė Dalia Szegedo universitetas (Vengrija), Tarptautinė teisė 2011-11-28_12-

04 

5.  Perkumienė Dalia Turku universitetas (Suomija), Aplinkosaugos teisė 2012-01-22_29 

6.  Živatkauskas 

Aurelijus 

Geodezinių darbų ir nekilnojamųjų daiktų kadastro 

duomenų nustatymo bendrieji kvalifikacijos kėlimo 

kursai pagal nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos 2011-02-21 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-29 

ir 2011-03-15 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-50 patvirtintas 

programas 

Kursai skaitomi 

nuolat 

7.  R.Šadzevičius Hydropower energy sources in Lithuania; 

Hydropower stations – planning, design, constructing, 

rehabilitation. Fish protection structures in dams 

2012-05-07_13 

8.  R.Šadzevičius Hidrotechnikos statinių projektavimas ir priežiūra. 

AVGO group organizuotas seminaras 

2012-01-10 

9.  R.Šadzevičius Hidrotechnikos statinių betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų projektavimas. AVGO group 

organizuotas seminaras 

2012-02-22 

10.  R.Šadzevičius Statybų sektoriaus pokyčiai, reikalavimai 

konstrukcijoms. AVGO group organizuotas seminaras 

2012-05-15 (6 ak. 

val.) 

11.  R.Šadzevičius Hidrotechnikos statinių techninės būklės vertinimas. 

AVGO group organizuotas seminaras 

2012-10-18 

12.  R.Šadzevičius Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Statinių rekonstrukcija ir remontas. 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 

2011-01-28 

13.  R.Šadzevičius Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Konstrukcijų skaičiavimų 

kompiuterinės programos. Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2011.11.11 

14.  R.Šadzevičius Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: IT taikymas HS projektavime. Lietuvos 

žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2011-11-18 

15.  R.Šadzevičius Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Šlaitų stabilumo įvertinimo principai, 

šlaitų tvirtinimo metodai. Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2011-12-02 – 

2011-12-16 

16.  R.Šadzevičius Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Baltijos jūros uostai, krantotvarka. 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 

2011-12-16 

17.  V.Gurskis Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Statybos teisinio reguliavimo naujovės 

(5 val.). Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 

2011-03-25 
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inžinierių sąjunga 

18.  V.Gurskis Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Pagrindiniai reikalavimai kelių tiesimo 

medžiagoms ir šlaitų tvirtinimui (2 val.). Lietuvos 

žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2011-12-09 ir 

2011-12-16 

19.  V.Gurskis Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Naujausi betono standartai. 

Technologinių veiksnių įtaka betono stiprumui, 

deformatyvumui ir bendrai konstrukcijų kokybei. 

Betonavimo darbai įvairiomis sąlygomis. Šviežio ir 

sukietėjusio betono bandymai. (6 val.). Lietuvos 

žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2011-12-23 

20.  V.Gurskis Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Inžinerinių statinių ekspertinio 

vertinimo atvejai (2 val.). Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2012-01-06 

21.  V.Gurskis Statybos techninės veiklos sričių vadovų kvalifikacijos 

kėlimo kursai: Klijuojamos ir prilydomos 

hidroizoliacijos įrengimo darbai (2 val.). Lietuvos 

žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

2012-03-02 

22.  Raimondas 

Šadzevičius 

Renewable technologies. University of Szeged 

Vengrija 

2011-12-05-

2011-12-11 

23.  V.Vaitkutė-

Eidimtienė 

VŠĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Trakai. REACH-

mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi 

motyvacijai skatinti. Autorinės paskaitos „ Kuriame ir 

gražiname savo aplinką“ (6 val.) 

2011 05 24 

24.  V.Vaitkutė-

Eidimtienė 

VŠĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Vilnius. REACH-

mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi 

motyvacijai skatinti. Autorinės paskaitos „Kuriame ir 

gražiname savo sodybą“ (6 val.) 

2012 05 22 

25.  V.Vaitkutė-

Eidimtienė 

KMAIK, kursai „Sodybų teritorijos tvarkymo ir 

apželdinimo pagrindai“ privačių sodybų savininkams. 

Pranešimų temos: sodybos teritorijos funkcinių zonų 

paskirstymo principai; želdinių kompozicijų 

klasifikacija, paskirtis ir komponavimo principai; 

vertikalūs ir horizontalūs sodo elementai, apšvietimo 

būdai (6 val.) 

2009 -2013 

26.  V.Vaitkutė-

Eidimtienė 

KMAIK, kursai „Želdynų projektavimo panaudojant 

kompiuterinę grafiką kursai“ (12 val.) 

2009 -2013 

27.  V.Vaitkutė-

Eidimtienė 

KMAIK, Fokuliarų judėjimas. Sodybos aplinkos 

projektavimas (3 val.) 

2011, 2012 

28.  I. Auželienė Seminaras "Kaimo sodybų ir viešųjų erdvių 

apželdinimo tradicijos" 12 val. Skuodo raj. Daukšių 

bendruomenės centre 

2012-09-21_22 

29.  I. Auželienė KMAIK, Fokuliarų judėjimas. Ekologinis 

ūkininkavimas (3 val.) 

2011, 2012 

30.  I. Auželienė Mažeikių darželis-mokykla “Kregždutė”. „Švenčių 

belaukiant...“ praktiniai mokymai (8 val.) 

2012 11 09 

31.  V. Varnaitė - 

Milaknienė 

KMAIK, Fokuliarų judėjimas. Gėlynų projektavimas, 

įrengimas (3 val.) 

2011, 2012 

32.  V. Varnaitė-

Milaknienė 

Apie gėles šiek tiek kitaip. Kauno raj. Trečio amžiaus 

universitetas (įvairiose savivaldybėse) (4 val.) 

2012 
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7.4.   PARENGTI VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS KNYGOS, METODINĖS PRIEMONĖS 

 

Siekiant užtikrinti visų studijų programų kompleksinį aprūpinimą studijų literatūra, kolegijos 

dėstytojai kasmet sistemingai atnaujina ir rengia naujas mokomąsias knygas, vadovėlius, metodinius 

patarimus visų studijų programų studentams. Gerinant mokomosios medžiagos prieinamumą 

studentams, rengiamos kompiuterinės mokomosios priemonės, kurios talpinamos E-mokymo 

MOODLE sistemoje. Parengtų vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos sąrašas pateikiamas 7.4.1 ir 

7.4.2 lentelėse. 

 

7.4.1 lentelė. Parengti vadovėliai ir mokomosios knygos (2011/ 2012 m.m.) 

Eil. 

Nr. 
Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla 

Psl. 

sk. 

Tira-

žas 

1.  
Vilma 

Sinkevičiūtė 

Aplinkos inžinerijos 

pagrindai [elektroninis 

išteklius] 

Metodiniai 

patarimai. 
Akademija 85 p.  

2.  Daiva Gudritienė 
Kartografijos pagrindai 

[elektroninis išteklius] 

Mokomoji 

knyga 
Akademija 55 p.  

3.  
D.Vaičiukynienė, 

V.Vaičiukynas, 

A.Kantautas 

Automatizuotojo 

projektavimo ir 

optimizavimo laboratoriniai 

darbai 

Mokomoji 

knyga 

Kaunas, 

Technologija 
74 p. 

50 

egz. 

4.  

V.Baryšnikova Organic gardening 

Mokomoji 

knyga (anglų 

kalba) 

Kaunas- 

Girionys 

211 

p. 

50 

egz. 

5.  D. Skarbalius, K. 

Skarbalius 
Želdynų marketingas 

Mokomoji 

knyga I dalis 

Kaunas- 

Girionys 

115 

p. 

50 

egz. 

6.  
D. Skarbalius, K. 

Skarbalius 
Želdynų marketingas 

Mokomoji 

knyga II 

dalis 

Kaunas- 

Girionys 
93 p. 

50 

egz. 

7.  Romaneckas, 

Kęstutis 

(sudarytojas), 

Pilipavičius, 

Vytautas; 

Trečiokas, 

Kostas; 

Šarauskis, 

Egidijus; Liakas, 

Vytautas. 

Agronomijos pagrindai; 

ISBN 9786094490118 
vadovėlis 

Akademija, 

ASU leidybos 

centras 

438 

p. 
 

 

7.4.2 lentelė. Parengtos mokymo ir metodinės priemonės (2011/ 2012 m. m.) 

Eil. 

Nr. 
Autoriai Pavadinimas 

1.  V.Bareika „Želdynų įrengimas ir priežiūra“ paskaitų konspekto KMAIK Želdynų 

dizaino specialybės studentams atnaujinimas. 2012. 

2.  V.V.Eidimtienė Kompozicija ir modeliavimas. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 

2012 
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3.  V.V.Eidimtienė Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Metodinė medžiaga. Elektroninis 

išteklius, 2012. 

4.  V.Bareika 
„Želdynų įrengimas ir priežiūra“ paskaitų konspekto KMAIK Želdynų 

dizaino specialybės studentams atnaujinimas. 2012. 

5.  V. Bareika 
Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai. Metodinė medžiaga. Elektroninis 

išteklius, 2012. 

6.  
V.V.Eidimtienė Kompozicija ir modeliavimas. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 

2012 

7.  
V.V.Eidimtienė Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Metodinė medžiaga. Elektroninis 

išteklius, 2012. 

8.  V.V.Eidimtienė Interjero dizainas. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

9.  V.V.Eidimtienė Piešimas ir braižyba. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

10.  

I. Auželienė,  

Z. Brazauskas,  

V. Bareika, 

A.Doftartė,  

V.V. Eidimtienė 

Koleginės studijų programos želdynų dizainas: metodiniai nurodymai 

baigiamajam darbui atlikti. Metodiniai patarimai baigiamajam darbui 

atlikti. 2012 

11.  Z. Brazauskas Architektūros pagrindai. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

12.  
Z. Brazauskas Architektūros ir dailės istorija. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 

2012. 

13.  
A.Doftartė,  

I. Auželienė 

Medelynai ir sodininkystės pagrindai. Metodinė medžiaga. Elektroninis 

išteklius, 2012. 

14.  V.V. Milaknienė Gėlininkystė. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

15.  J. Malijonienė Floristika. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

16.  L.Daubaras Želdynų projektavimas. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

17.  E. Morkūnienė Želdynų marketingas. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

18.  
E. Morkūnienė Verslo ekonomika ir vadyba. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 

2012. 

19.  
J. Čekanskienė, S. 

Šimkuvienė 

Elgesio kultūra. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

20.  
N. 

Marcinkevičius 

Želdynų mechanizacija. Metodinė medžiaga. Elektroninis išteklius, 2012. 

21.  Giedrė Ivavičiūtė Metodiniai patarimai: Hipoteka. Akademija, [Internetinis išteklius] 2012. – 

32 p. 

22.  G. Masionytė „Informacinės technologijos“ paskaitų konspekto KMAIK hidrotechnikos, 

kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto formavimo ir žemėtvarkos 

specialybių studentams atnaujinimas. [Internetinis išteklius] 2012. – 32 p. 

23.  V.Mickevičius Kursinio darbo metodiniai patarimai ,, Vandens ūkio statybos darbų 

technologija ir organizavimas“ KMAIK,  2011 m. 54 p. 

Parengti aprašai ,,Vandens  ūkio  statybos  darbų  technologijos“ ,  

,,Sausinimo ir drėkinimo  pagrindai“,  ,,Vandentvarka“ 

24.  E. Survila Medynų formavimas ir kirtimai (praktinių darbų aprašymas). 2012 

25.  E. Survila Anglų kalba paruoštos priemonės: Lietuvos miškai ir miškininkystės 

strategija; medynų formavimas ir kirtimai. 2012 

26.  E. Survila Medynų formavimas ir kirtimai; Ūkinės veiklos ypatumai specialios 

paskirties miškuose (miško savininkų mokymui). 2012 

27.  R. Šadzevičius Inžinerinės konstrukcijos (paskaitų kompleksas KMAIK Moodle 

sistemoje). 2012 

28.  R. Šadzevičius Jūrų hidrotechnikos statiniai (paskaitų kompleksas KMAIK Moodle 

sistemoje). 2012 

29.  R. Šadzevičius Vandens ūkio verslo ekonomika ir vadyba (paskaitų kompleksas KMAIK 

Moodle sistemoje). 2012 
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30.  R. Šadzevičius Hidroenergetika (paskaitų kompleksas KMAIK Moodle sistemoje). 2012 

31.  J.Babilienė Socialinė psichologija (paskaitų kompleksas KMAIK Moodle sistemoje). 

2012 

32.  J.Babilienė Informacinių technologijų (paskaitų kompleksas  KMAIK Moodle 

sistemoje). 2012 

33.  J.Babilienė Kalbos kultūros ir raštvedybos (paskaitų kompleksas  KMAIK Moodle 

sistemoje). 2012 

34.  V. Gurskis Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai. Hidrotechnikos programos 

studentams. Elektroninis išteklius. 2012 

 

 



53 

 

7.5. DALYVAVIMAS RENGIANT IR ĮGYVENDINANT MOKSLO IR STUDIJŲ 

PROJEKTUS 

 

7.5.1. lentelė. Dėstytojų dalyvavimas mokslo ir studijų projektuose (2011/ 2012 m. m.) 

Dėstytojas Projekto pavadinimas 
Dalyvavimo 

aprašymas 
Laikotarpis 

Sinilga Černulienė,  

Ingrida Poškienė, 

Vaičiukynas Giedrius 

Projektas „Dainavos krašto 

pavyzdžiu parengta 

visuomenės informavimo ir 

švietimo sistema apie 

darniosios miškininkystės 

plėtros priemones jautriuose 

ūkininkavimui miškuose ir 

saugomose teritorijose“ 

NR.VP-1.4-AM-09-K-01-067 

Projekto vykdytojai 2012 m. 

Algirdas Amšiejus,  

Vaida Vaitkutė-Eidimtienė,  

Aurelijus Živatkauskas,  

Edita Abalikštienė,  

Vilda Grybauskienė,  

Vincas Gurskis,  

Daiva Gudritienė,  

Audrius Aleknavičius,  

Daiva Juknelienė,  

Albinas Tebėra,  

Gitana Vyčienė,  

Vilimantas Vaičiukynas 

ESF projektas „Parama 

užimtumui ir mobilumui“ Nr. 

VP1-1.2-SADM-01-V-07-001 

Projekto vykdytojai 2012 m. 

Jurgita Babilienė,  

Jovita Damijonaitienė, 

Evaldas Grybauskas,  

Ernesta Liniauskienė, 

Vytautas Mickevičius,  

Dalia Perkumienė,  

Raimonas Šadzevičius, 

Gitana Vyčienė,  

Žydrūnas Vyčius,  

Vilimantas Vaičiukynas, 

Ingė Auželienė,  

Laima Česonienė,  

Asta Doftartė,  

Inga Kibirkštienė,  

Andrius Kuliešis,  

Nerijus Marcinkevičius, 

Evaldas Survila,  

Eugenijus Vaitiekus, 

Vidmantas Verbyla,  

Ingė Auželienė,  

Zigmas Brazauskas,  

Vytautas Bareika,  

Linas Daubaras,  

Asta Doftartė,  

Henrikas Stravinskas,  

„Studijų kokybės gerinimas 

Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje, 

atnaujinant studijų programas 

ir pritaikant jas dėstyti 

užsienio kalba“ VP1-2.2-

ŠMM-07-K-02-038 

Projekto vykdytojai 2012 m. 
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Ingrida Vainauskienė,  

Vaida Vaitkutė-Eidimtienė,  

Vilimantas Vaičiukynas, 

Albinas Tebėra,  

Kristina Butkienė 

Asta Doftartė,  

Evaldas Survila,  

Daiva Šeškauskaitė,  

Dovilė Gustienė 

RUTH – a tool for 

sustainability (Kultūros 

tradicijų paveldas), IP 

29608/2/1/791/07 

Projekto vykdytojai 2012 m. 

Sinilga Černulienė,  

Asta Doftartė,  

Gintaras Morkūnas,  

Loreta Semaškienė, 

Vilimantas Vaičiukynas, 

Vaida Vaitkutė-Eidimtienė 

„Neformaliu būdu įgytų 

kompetencijų formalizavimo 

sistemos parengimas ir 

įgyvendinimas“ VP1-2.1-

ŠMM-04-K 

Projekto vykdytojai 2012 m. 

Romaneckas Kęstutis 

Mokslo projektas „Dirvą, 

aplinką ir energiją tausojančių 

žemės dirbimo mašinų 

technologinių procesų tyrimai 

(sutartis Nr. I-05-52/12).  

Projekto veiklų 

vykdytojas 
2012-2014 

Romaneckas Kęstutis 
Tręšimo nuotekų dumblu 

poveikio dirvožemiui tyrimai 

Projekto veiklų 

vykdytojas 
2012 m. 

Romaneckas Kęstutis 

Topinambų (Helianthus 

tuberosus) biomasės auginimo 

ir perdirbimo technologijų 

energetinei konversijai 

mokslinis pagrindimas ir 

įvertinimas 

Projekto veiklų 

vykdytojas 
2012-2013 

Romaneckas Kęstutis 

LMT realizuotas ES 

struktūrinių fondų projektas 

„Studentų mokslinės veiklos 

skatinimas“. Sutartis Nr. SMP-

44-2012/SMP 12-146. 

Studento mokslinės 

praktikos vadovas 
2012 m. 

Romaneckas Kęstutis 

Studijų projektas „Lietuvos 

žemės ūkio universiteto 

pirmosios studijų pakopos 

programų atnaujinimas 

(LŽŪU-PA“ Nr. VP1-2.2-

ŠMM-07-K-01-092. 

Projekto veiklų 

vykdytojas 
2010-2012 

Romaneckas Kęstutis 

Projektas „Aplinką ir energiją 

tausojanti technika 

žemdirbystėje (AETTŽ)“. 

Projektas pagal KPP priemonę 

„Profesinio mokymo ir 

informavimo veikla“. Europos 

žemės ūkio fondas kaimo 

plėtrai, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija. 

Projekto veiklų 

vykdytojas, veiklos 

„Žieminių kviečių ir 

žieminių rapsų 

parodomųjų 

bandymų agrarinės 

būklės monitoringas, 

duomenų 

apibendrinimas ir 

sisteminimas“ 

koordinatorius. 

2010-2013 

Romaneckas Kęstutis 

Studijų projektas „Žemės ūkio 

tematikos I ir II pakopos 

programų tobulinimas ir 

Projekto veiklų 

vykdytojas 
2010-2011 
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dėstytojų kompetencijų 

ugdymas(ŽŪ-SPDK)“ Nr. 

VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002. 

Romaneckas Kęstutis 

Studijų projektas „Studijų 

sistemos efektyvumo 

didinimas Lietuvos žemės ūkio 

universitete“ (Nr. VP1-2.1-

ŠMM-04-K-01-008) . 

Projekto veiklų 

vykdytojas 
2010-2011 

Romaneckas Kęstutis 

Mokslo projektas „Progresyvių 

dirvosauginių sėjos 

technologijų bei techninių 

priemonių tyrimai“.  

Projekto vykdytojas 2008-2011 

Verbyla Vidmantas 

Skiepytų sodinukų miško 

sėklinėms plantacijoms įveisti 

kokybės reikalavimų 

parengimas. Užsakovas LR 

Aplinkos ministerija.  

Mokslinės temos 

vadovas 
2012-2013 

Verbyla Vidmantas 

Projekto “Greitai augančių 

hibridinių drebulių, skirtų 

medienos pramonės 

poreikiams tenkinti, augimo ir 

mikroklonavimo “in vitro” 

technologijos taikomieji 

moksliniai tyrimai”. 

Užsakovas VŠ Lietuvos verslo 

paramos agentūra 

Ekspertas 2011 metai 

Verbyla Vidmantas 

Projekto “Hibridinės drebulės 

selekcinės bazės sukūrimo, 

įvairių genotipų somatinės 

embriogenezės ir klonų 

želdinių įveisimo tyrimai”. 

Užsakovas VŠ Lietuvos verslo 

paramos agentūra 

Ekspertas 2011 metai 

Verbyla Vidmantas 

Projekto “Augalų “dirbtinių” 

sėklų gamybos technologijos 

sukūrimas”. Užsakovas VŠ 

Lietuvos verslo paramos 

agentūra 

Ekspertas 2011 metai 

Verbyla Vidmantas 

Projekto “Karpotojo beržo 

selekcijos, dauginimo in vitro 

ir kloninių želdinių įveisimo 

tyrimai”. Užsakovas VŠ 

Lietuvos verslo paramos 

agentūra.  

LR aplinkos ministerijos 2011-

04-14 raštas Nr.(12-1)-D8-

3567 

Ekspertas 2011 metai 
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8. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

8.1. PATALPOS 

 

Materialinės bazės kūrimui ir stiprinimui, bibliotekos fondo turtinimui, studijų proceso 

kompiuterizavimui, programinės įrangos įsigijimui bei naujausių mokymo ir mokymosi technologijų 

diegimui studijų procese skiriamas nuolatinis dėmesys. 

2012 metais suremontuoti 68 bendrabučio kambariai, koridoriai, dušai,virtuvės, laiptinės – viso 

2048 m
2.
. Sudėti nauji plastikiniai langai ir durys. Naujai įrengtas (dar vienas) bendrabutis 290 m

2
 

ploto – 15 gyvenamų kambarių, dušai, tualetai, virtuvės. Suremontuotos visos centrinių rūmų 

auditorijos. Rekonstruota centrinių rūmų palėpė ir įrengtos auditorijos ir laboratorijos, iš viso 564 m
2
. 

Atlikta darbų už 166 tūks.Lt. 

Visose auditorijose įrengti personaliniai kompiuteriai, kompiuteriniai multimedijos projektoriai, 

galima naudotis internetu. Dėstytojų kabinetuose ir laboratorijose kaupiama dalykinė – metodinė 

medžiaga. Atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga (8.1.1 lentelė), papildyti bibliotekos fondai. Iš 

viso per 2012 m. įsigyta turto daugiau kaip už 300 tūkst.Lt. 

 

8.1.1 lentelė. 2012 m. įsigytas turtas 

Eil. Nr. Pavadinimas Skaičius, vnt. Suma, Lt 

1 Mašinos ir įrengimai 14 52001,27 

2 Transporto priemonės 1 7142,45 

3 Baldai 4 6328,3 

4 Kompiuterinė įranga 52 153675,98 

5 Kita biuro įranga 3 9781,98 

6 Bibliotekų fondai 

 

17868,19 

7 Kitas ilgalaikis turtas 4 24381,5 

8 Programinė įranga 27 30999,75 

Iš viso: 302179,42 

 

 

8.2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA 

 

Kiekvienas dėstytojas aprūpintas personaliniu kompiuteriu. Visose auditorijose yra internetinis 

ryšys, kompiuteriai, kompiuteriniai multimedijos projektoriai bei grafoprojektoriai, tad dėstytojai turi 

galimybę paskaitų metu naudotis šiomis priemonėmis. 

Darbui su personaliniais kompiuteriais naudojamos 4 kompiuterinės auditorijos. Iš viso jose yra 

80 darbo vietų. Žemėtvarkos profesinio bakalauro programai pritaikytos 402 ir 409 auditorijos su 40 

darbo vietų. 101 kompiuterinė auditorija pritaikyta inžineriniam braižymui, 203 auditorija skirta 

informacinėms technologijoms. Studentai žemėtvarkos profesinio bakalauro programoje dirba šiomis 

kompiuterinėmis programomis: Microsoft Excel (80 darbo vietos), Microsoft Access (80 darbo vietos), 
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Microsoft office PowerPoint (80 darbo vietos), Microsoft office Word (80 darbo vietos), AutoCad (39 

darbo vietų), AutoCad Civil 3D (24 darbo vietos), GeoMap (39 darbo vietos), ArcGis (75 darbo 

vietos), Byla (24 darbo vietos), Inventorizacija (24 dabo vietos). Studentai dirba naudodamiesi 

įvairiomis duomenų bazėmis (DirvDB 10LT, MelDB 10LT, SŽNS DB10LT). 

Visi kolegijos kompiuteriai sujungti į vietinį tinklą, veikia nemokamas internetinis ryšys. 

Studentai informacinių technologijų kabinete gali dirbti po paskaitų iki 19 val.  
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8.3. BIBLIOTEKA 

 

2011/2012 m.m. bibliotekos dokumentų fondas – 51509 fiziniai vienetai (13753 pavadinimai). 

Fondas atitinka studijų kryptis, tenkina kolegijos profesinius-informacinius poreikius. Biblioteka siekia 

papildyti fondus naujausia dalykine bei informacine literatūra tiek lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Per 

metus gautos 765 knygos (114 pavadinimų). Fondai papildyti  įsigyjant naujausios literatūros už 13 

tūkst. Lt. 

Literatūros poreikis derinamas su katedrų vedėjais ir dėstytojais. Sudaromi reikalingų knygų 

sąrašai, nurodomas egzempliorių skaičius. 

Bibliotekoje užregistruoti 605 skaitytojai, iš jų – 573 studentai ir moksleiviai. Bibliotekoje 

apsilankė 18692 lankytojai, skaitytojams išduoti 5753 dokumentai (iš jų studentams bei moksleiviams 

-  5157 dokumentai).  

Kolegijos bendruomenei skirtoje skaitykloje yra 36 darbo vietos, visos – kompiuterizuotos.  Čia 

sudarytos sąlygos naudotis reikalinga literatūra bei periodika (21 pavadinimas), internetu, atviros 

prieigos duomenų bazėmis. Teikiamos kopijavimo (57240 fotokopijų popieriuje) ir spausdinimo 

paslaugos. 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniuose kortelių kataloguose – 27644. Iš jų Katalogavimo 

modulyje ALEPH bibliotekinėje sistemoje automatizuotai parengta per metus 647 įrašai. Nuo 2009 m. 

dirbama ir su Cirkuliacijos moduliu. 

Per metus gauta 50 užklausų, iš jų elektroninėmis priemonėmis - 12, į visas atsakyta. Biblioteka 

8 parodėlėmis pristatė gautus naujausius leidinius. 

Bibliotekos vedėja dalyvauja ir gilina savo profesines žinias Lietuvos kolegijų bibliotekų 

asociacijos bei LABIIMSPP konsorciumo rengiamuose seminaruose, susirinkimuose. 

Kolegijos bibliotekoje dirba vienas darbuotojas - bibliotekos vedėja Zita Petraitytė. 
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9. PARAMA STUDENTAMS. STUDENTŲ PASIEKIMAI 

 

Kolegija taiko akademinę, techninę, socialinę, psichologinę ir karjeros planavimo paramos 

formas. Tapus studentu, pirmąją rugsėjo savaitę dalyvaujama adaptacijos renginiuose. Jų metu su 

studentais bendrauja administracijos darbuotojai, katedrų vedėjai, kurie padeda geriau pažinti ir 

pasiekti mokslo, studijų ir individualių interesų darną. Studentai supažindinami su studijų programos 

tikslais ir uždaviniais, fakultetų technine ir materialine baze, bendrabučiais, galimybe gauti valstybės 

paskolas mokslui ir būstui, studijuoti ES šalyse pagal ES Erasmus programą, dalyvauti popaskaitinėje 

veikloje, sporto ir kultūros renginiuose. 

Kolegijoje studijuojantiems studentams taikoma nuosekli, sisteminga parama pagal paramos 

rūšis ir formas. Studentai, pagal KMAIK stipendijų skyrimo nuostatus, gali gauti stipendiją pagal 

studijų rezultatus, vienkartinę socialinę pašalpą, premiją, puikiai besimokantiems ir aktyviai 

visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems studentamas. Išvažiuojantiems studijuoti į užsienį, pagal 

akademinių mainų programas, studentams mokama stipendija visą studijų užsienyje laiką.  

Skatinamosios stipendijos skiriamos pagal studijų rezultatus (ne didesnės nei 2,5 MGL) nuo 

semestro pradžios, pagal paskutinės sesijos pažymių vidurkį. Puikiai besimokantiems ir aktyviai 

visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems studentams Katedrų vedėjų teikimu skiriamos trys vardinės J. 

Raukčio, A. Rukuižos ir J. Rimkaus 350 Lt dydžio stipendijos. Stipendijas skiria fakulteto stipendijų 

skyrimo komisija. Kiekvieną mėnesį iš stipendijų fondo mokamos vienkartinės pašalpos, stipendijų 

priedai, premijos. Teisę gauti vienkartinę pašalpą ar premiją turi visi nuolatinės studijų formos 

studentai.  

Nuolatinių studijų studentams, dirbantiems ar auginantiems vaikus, sudaromos galimybės 

studijuoti pagal individualų studijų grafiką. 

Studentai, kurių sunki materialinė padėtis, už studijas gali mokėti dalimis.  

Studentams teikiamos konsultacijos, rašant kursinius darbus, referatus, ruošiantis įskaitoms ir 

egzaminams. Individualios konsultacijos teikiamos studentams, grįžusiems po akademinių atostogų, 

ilgalaikės ligos, derinantiems studijas ir darbą. Taip pat studentai nuolat informuojami apie galimybes 

įsidarbinti bei atlikti praktikas. Kolegijoje vyksta Karjeros diena, kurioje dalyvauja darbdaviai iš 

įvairių įmonių, kurie kviečia studentus atlikti gamybines praktikas bei sudaro sąlygas studentams 

įsidarbinti. 

Studentus asmeniniais, studijų programų turinio, lengvatų suteikimo klausimais konsultuoja 

administracijos darbuotojai, katedrų vedėjai, kuratoriai, dėstytojai. 

Studentams teikiamos spausdinimo, kopijavimo, skenavimo, ir spaudinių įrišimo paslaugos, 

taip pat studentus aptarnauja biblioteka, skaitykla ir internetinė skaitykla. 

Kokybiška parama studentams yra mokymo priemonių teikimas. Dėstytojai yra paruošę 

nemažai metodinės medžiagos, kurioje talpinama kiekvieno studijuojamo dalyko programa, dalyko 
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tikslai ir uždaviniai, rekomenduojami informacijos šaltiniai, paskaitų konspektai, pratybų ir 

savarankiškų darbų užduotys, dalykų žinių vertinimo sistemos, informacija apie dėstytojus. Esant 

reikalui, studentai turi galimybę komunikuoti su dėstytojais ir elektroniniu paštu. 

Studentai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės padėties, pažangumo turi 

galimybę gyventi bendrabutyje. Bendrabučiuose yra 571 vieta. Gyventojų skaičius – 453 dieninių 

studijų studentų bei moksleiviai ir apie 30-35 ištęstinių studijų, keletas studentų iš užsienio. Poreikis 

visiškai patenkinamas.  Bendrabučio kambariuose gyvena po tris ar keturis studentus. Esant laisvų 

vietų, kambaryje gali gyventi vienas ar du studentai. Vieta bendrabutyje yra skiriama vieneriems 

metams, studento pageidavimu atostogų metu vieta bendrabutyje yra saugoma sumokėjus nuomos 

mokestį. 

Kolegijos administracija tiesiogiai remia Studentų atstovybę, kuri organizuoja prasmingą 

studentų užimtumą bei laisvalaikį. Kasmet organizuojamos Žemės ir Vandens dienos, Karjeros dienų 

renginiai bei Profesinės šventės paminėjimas mokslo metų pabaigoje kartu su gamybinių kolektyvų 

atstovais, Atvirų durų dienos, šauniausio studento rinkimai, sporto šventės, miškininkystės studentų 

profesinės šventės, respublikinis medkirčių čempionatas, valstybinių švenčių minėjimai ir kt. 

Kolegijoje gana aktyvus sportinis gyvenimas. 2011/2012 mokslo metais įvyko atviros 

futbolo, krepšinio, stalo teniso, tinklinio, šaškių, šachmatų pirmenybės, rankos lenkimo, orientacinio 

sporto, svarsčio kilnojimo varžybos, smiginio  bei „Galiūnas 2012“ konkursas. Kasmet tradiciškai 

organizuojama Sporto šventė. 

Kolegijos komandos dalyvavo Lietuvos kolegijų olimpinio festivalio renginiuose: 

 Krepšinio varžybose kolegijos komanda užėmė V- VII vietą. 

 Salės futbolo varžybose, pogrupyje užimta III vieta;  

 Lengvosios atletikos kroso varžybose merginų ir vaikinų komandos užėmė IV vietas. 

Asmeniškai geriausiai pasirodė R. Blinovaitė - VII ir  E. Juozulynas - VIII vieta. Lengvosios atletikos 

kroso pirmenybės vyko mūsų kolegijoje. 

 Smiginio varžybose merginų komanda (Rasa Norkutė, Eglė Naudžiūtė, Lijana 

Bučinskaitė ir Sigita Urbonavičiūtė) tapo Lietuvos kolegijų čempionėmis, vaikinai liko VI vietoje. 

 Svarsčio kilnojimo varžybose Modestas Kėželis antrą kartą tapo Lietuvos kolegijų 

čempionu, II vietą iškovojo Tadas Pranaitis, V vietą  Žilvinas Šomka, VI vietą – Ž. Ragauskas. 

 Tinklinio komanda zonos varžybose užėmė III vietą. 

KMAIK komanda dalyvavo Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo 

čempionate, kuris šiemet vyko Lietuvoje.  

Rasa Norkutė 500 m bėgime užėmė III vietą, šuoliuose į tolį - I vietą, rutulio stūmime - II vietą; 

Viktorija Babenskaitė 100 m bėgime užėmė II vietą, o 500 m bėgime - II vietą; 

Indrė Žilakytė  rutulio stūmimo rungtyje iškovojo III vietą; 
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Vaidas Labinas rutulio stūmimo rungtyje užėmė I vietą, o 100 bėgime II vietą; 

Tomas Šimonis 100 m bėgimo rungtyje užėmė III vietą, rutulio stūmime - III vietą; 

Modestas Kėželis šuolių į tolį rungtyje užėmė III vietą; 

KMAIK studentų krepšinio komanda dalyvavo Kauno krepšinio lygos C varžybose, kur 

„Iššūkio taurės“ varžybose iškovojo II vietą ir „Pavasario taurės“ varžybose taip pat II vietą. 

Tinklinio komanda dalyvavo Kauno Tinklinio Mėgėjų lygos varžybose. 

Kolegijos studentai aktyviai dalyvavo daugybėje mokyklos sportinių renginių: futbolo 

varžybose nugalėtojais tapo komanda „Bad Boys“, o salės futbolo nugalėtojais komanda „Dūzgesys“. 

Stalo teniso nugalėtojas profesinio mokymo skyriaus I kurso moksleivis – D.Karpavičius, šaškių 

varžybų nugalėtojas moksleivis A. Pertyla, šachmatų turnyro nugalėtojas - L. Viskanta. Miškininko 

dienai skirto krepšinio 3 prieš 3 turnyro nugalėtojais tapo komanda „ Vyrukai“. Kolegijos tinklinio 

varžybose nugalėtojais tapo I kurso miškininkų komanda „Studentai“, stipruolio konkurse nugalėtoju 

tapo T. Šimonis, rankos lenkimo varžybų nugalėtojas D. Mikalauskas. Orientacinio sporto varžybose 

nugalėjo Gytis Krisčiūnas ir Laima Naudžiūtė. Mokyklos sporto šventės nugalėtojais tapo II kurso 

miškininkų komanda. 

Studentai derina studijas ir papildomą veiklą: mėgstantys sportuoti, šokti, dainuoti, groti, 

vaidinti jungiasi į KMAIK veikiančius kolektyvus: kapelą "Marių krantas", šokių kolektyvą  

"Pramoga", HardJump JumStyle stiliaus šokių kolektyvą, floristų, teatralų  bei literatų kolektyvus, 

įvairių sporto rungčių komandas. Studentai aktyviai dalyvauja KMAIK organizuojamuose renginiuose, 

čempionatuose, konkursuose, parodose. Kolegijoje vyksta sporto žaidynės, kur studentai rungiasi, 

atstovaudami savo fakultetams, nuolat organizuojami įvairių sporto šakų turnyrai 
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10. IŠORINIAI TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

10.1. ERASMUS MOBILUMAS 

 

Kolegija, vykdydama strateginius uždavinius tarptautiškumo didinimo srityje, aktyviai plečia 

studentų ir personalo judumą dalyvaujant tarptautinėse studijų mainų programose, su studijų reforma 

susijusiuose projektuose. Pagrindinė mainų plėtotė 2007–2012 m. vyko per LLP/Erasmus ir 

NORDPLUS (Nordplus Framework Programme) programas.  

LLP/Erasmus programoje Kolegija dalyvauja nuo 2004 metų. Dalyvaujama studentų ir 

dėstytojų mainų, praktikų ir stažuočių, intensyvių programų srityje. Kolegija yra sudariusi 31 

veikiančias tarptautines bendradarbiavimo sutartis su studijų, mokslo ir valstybinėmis institucijomis. 

Jos sudaro sąlygas rengti bendrus studijų ir mokslo projektus, palengvina akademinio personalo 

judumą, studentų mainus. Kasmet daugėja užsienio aukštųjų mokyklų, į kurias kolegijos studentai gali 

vykti dalinių studijų arba atlikti praktikas, o dėstytojai skaityti paskaitų. Aukštojo mokslo institucijų - 

KMAIK partnerių – skaičius turi tendenciją didėti.  

Kolegijoje tarptautinių ryšių organizavimą ir plėtrą koordinuoja ERASMUS programos 

institucinė koordinatorė. Tarptautinių ryšių koordinavimo veiklą reglamentuoja ERASMUS 

Universiteto Chartija ir Kolegijos studijų nuostati. Tarptautinių ryšių veiklos organizavimas vyksta 

bendradarbiaujant su kolegijos bendruomene (katedrų vedėjais, dėstytojais, studentais) bei šalies ir 

užsienio socialiniais partneriais (įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis). Kolegijos projektų vadovė 

koordinuoja ir organizuoja tarptautinius renginius, atsako už šių renginių administravimą. Už 

bendradarbiavimą su ERASMUS instituciniais partneriais atsakingos studijų programas kuruojančios 

katedros. 

Plečiamas bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų sąrašas ir geografija, didesnį dėmesį kreipiant 

į naująsias ES šalis (Vengriją, Čekiją, Lenkiją). Kolegijos politiką Erasmus programos atžvilgiu 

reglamentuoja Erasmus mobilumo programos vykdymo tvarka, sukurta pagal Erasmus chartijos 

reikalavimus. 

Kasmet šioje programoje pasirašomos 2-3 naujos sutartys. Daugiausia sutarčių sudaryta su 

Lenkijos ir Skandinavijos šalių aukštojo mokslo institucijom po 6,  Vokietijos – 5, Turkijos - 4 sutartis 

(10.1 lentelė). 
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10.1. pav. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos LLP/ERASMUS bendradarbiavimo sutarčių 

su Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijomis skaičiaus kaita 

 

2011-2012 mokslo metais buvo pasirašytos 9 naujos Erasmus sutartys su Lenkijos, Slovakijos, 

Turkijos, Portugalijos, Vengrijos, Suomijos šalių aukštosiomis mokyklomis: 

1) Szechenyi Istvan University (HU), Vengrija; 

2) University of Szeged (HU), Vengrija; 

3) Polytechnic Institute of Portuguese (P), Portugalija; 

4) Anadolu University (TR), Turkija; 

5) Technical University of Zvolen (SK), Slovakija; 

6) Seinajoki University of Applied Sciences, School of Agriculture and Forestry, 

Tuomarniemi (FI), Suomija; 

7) College of Enterprise and Administration in Liublin (PL), Lenkija; 

8) University of Agriculture in Krakow (PL), Lenkija; 

9) University of Ecology and Management in Warsaw (PL), Lenkija. 

Kolegija taip pat pasirašė vieną tarptautinę dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos 

valstybiniu technologiniu universitetu. Taip pat vyksta derybos su Kazachstano valstybiniu agrariniu 

universitetu dėl dvišalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Aktyviai ieškoma partnerių ir kitose 

Rytų Europos valstybėse (Ukrainoje, Rumunijoje ir kt.) 

Dažniausiai naujos sutartys sudaromos, kai dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir 

užmezga ryšius su užsienio kolegomis. Veikiančios sutartys atnaujinamos, plečiamos 

bendradarbiavimo galimybės. 
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10.1 lentelė. ERASMUS institucinės sutartys 

Eil. 

Nr. 

Institucijos pavadinimas /  

Institution name  

Šalis 

/country 

Sutarties 

pasirašymo data / 

The date of 

signing 

Studijų programa /  

Study programme 

ERASMUS programos dalykas / 

ERASMUS subject area 

1 
Wroclaw University of Environmental and 

Life Sciences 
PL 2012.11.13 

Želdynų dizainas;  

Žemėtvarka;  

Aplinkos inžinerija 

Landscape architecture;   

Land management;  

Environmental Engineering 

2 University of Applied Sciences Erfurt D 2012.09.10 
Miškininkystė;  

Želdynų dizainas 

Forestry;   

Landscape architecture 

3 University of Szeged  HU 
2008.11.02 ir  

2012.08.28 
Aplinkos inžinerija Environmental Engineering; 

4 Anadolu University  TR 2012.05.03 
Rekreacija,  

Aplinkos inžinerija; Miškininkystė 

Rural Tourism;  

Environmental Engineering;  

Forestry 

5 University of Agriculture in Krakow PL 2012.04.24 Miškininkystė Forestry;  

6 Szechenyi Istvan University  HU 2012.01.13 
Aplinkos inžinerija,  

Žemėtvarka 

Environmental Engineering;  

Land management 

7 Polytechnic Institute of Portuguese P 2011.12.29 
Rekreacija;  

Aplinkos inžinerija 

Rural Tourism;  

Environmental Engineering 

8 
College of Enterprise and Administration in 

Liublin 
PL 2011.12.27 

Aplinkos inžinerija,  

Žemėtvarka 

Environmental Engineering;  

Land management 

9 Seinajoki University of Applied Sciences FI 2011.12.21 Miškininkystė Forestry 

10 
University of Ecology and Management in 

Warsaw 
PL 2011.09.06 Želdynų dizainas Landscape architecture 

11 Technical University of Zvolen SK 2011.08.30 

Miškininkystė; Rekreacija; 

Želdynų dizainas;  

Aplinkos inžinerija 

Forestry;  Rural Tourism;  

Landscape architecture; 

Environmental Engineering 

12 Hedmark University College  N 2011.01.24 Miškininkystė Forestry 

13 JAMK University of Applied Sciences FI 2011.01.20 Miškininkystė Forestry 

14 Estonian University of Life Sciences EE 2010.11.12 Želdynų dizainas Landscape architecture 

15 Turku University of Applied Sciences FI 2010.05.26 Aplinkos inžinerija Environmental Engineering 

16 University of Warmia and Mazury in Olsztyn PL 2010.05.10 
Rekreacija;  

Želdynų dizainas 

Rural Tourism; 

Landscape architecture 

17 The Angelus Silesius State School of Higher PL 2010.03.02 Rekreacija;  Rural Tourism;  
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Education in Walbrzych Želdynų dizainas Landscape architecture 

18 Fachhochschule Eberswalde D 2009.12.11 
Miškininkystė;  

Aplinkos inžinerija 

Forestry;  

Environmental Engineering 

19 Writtle Agricultural College UK 2009.11.18 
Želdynų dizainas;  

Sodininkystė 

Landscape architecture;  

Horticulture 

20 Latvia University of Agriculture LV 2009.09.16 

Miškininkystė,  

Žemėtvarka,  

Želdynų dizainas 

Forestry;  

Land management;   

Landscape architecture 

21 University of Extremadura  ESP 2009.07.13 
Aplinkos inžinerija; Miškininkystė;  

Želdynų dizainas 

Environmental Engineering;  

Forestry;  

Landscape design; Low 

22 Czech University of Life Sciences Prague CZ 2009.06.28 Miškininkystė Forestry 

23 Suleyman Demirel University  TR 2009.05.13 
Miškininkystė;   

Želdynų dizainas 

Forestry;  

Landscape architecture 

24 University of Gent  B 2009.04.24 Aplinkos inžinerija Environmental Engineering 

25 Wiesbaden University of Applied Sciences D 2008.10.29 Želdynų dizainas Landscape architecture 

26 HAMK University of Applied Sciences FI 2008.04.03 Aplinkos inžinerija Environmental Engineering 

27 Fachhochschule Osnabruck  D 2007.02.14 Želdynų dizainas Landscape architecture 

28 Rottenburg University of Applied Sciences D 2005.06.02 Miškininkystė Forestry 

29 Erasmushogeschool Brussel  B 2005.03.24 Želdynų dizainas Landscape architecture 

30 
Hameen ammattikorkeakoulu – Hame 

Polytechnic 
SF 2005.03.17 Želdynų dizainas Landscape architecture 

31 Yrkeshogskolan Sydvast SF 2005.02.15 
Miškininkystė;  

Želdynų dizainas 

Forestry;   

Landscape architecture 
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Išvykstančių studentų skaičius LLP/Erasmus programoje per paskutinius 6 metus didėjo nuo 9 

iki 26 studentų (10.2 pav.). Nuo 2008 m. studentams buvo sudarytos sąlygos vykti į užsienio įmones 

LLP/Erasmus praktikoms. Šia galimybe pasinaudojusių studentų skaičius kito nuo 2 studentų 2008 m. 

iki 14 studentų 2012 m.  

 

 

10.2. pav. Išvykusių KMAIK studentų ir dėstytojų skaičiaus kaita LLP/ERASMUS mainų 

programoje 

 

2011-2012 m.m. mažiau aktyvūs buvo biomedicinos mokslų studijų srities (rekreacijos studijų 

programos) ir technologijos mokslų studijų srities (žemėtvarkos studijų programos) studentai. 

Informacinių seminarų metu siekiama gerais pavyzdžiais sudominti ir paskatinti studentus Erasmus 

mobilumui.  

Šiais mokslo metais studijoms pageidavimų gauta 14 – patenkinti visi. Praktikoms gauti taip pat 

14 prašymų – patenkinta 12. Vienuolika studentų vykusiems Erasmus studijų mobilumui buvo skirtos 

stipendijos iš Erasmus Europos Komisijos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, trims iš Europos 

socialinio fondo lėšų. 8 studentams atlikusiems praktikas užsienyje buvo skirtos stipendijos iš Erasmus 

Europos Komisijos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, 4 išvyko su „nuline“ stipendija. 

Išvykstančių skaityti paskaitų LLP/Erasmus programoje dėstytojų skaičius 2007–2012 m. augo 

nuo 2 iki 11 dėstytojų (10.2 pav.). Taigi išvykstančiųjų studentų ir dėstytojų skaičiaus augimas buvo 

spartus. Tačiau pagal esamas studijų užsienio aukštojo mokslo institucijose pasirinkimo galimybes 

išvykstančiųjų studentų ir dėstytojų skaičiai galėjo būti dar didesni. Kolegija pagal skiriamą dabartinį 
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Europos Komisijos bei Lietuvos respublikos biudžeto finansavimą gali užtikrinti išvykimą studijuoti  7 

studentų, praktikoms – apie 6 studentams, dėstytojų vizitams – apie 2. 

 

10.2 lentelė. Užsienio aukštosios mokyklos, kuriose 2011–2012 m.m. studijavo KMAIK 

studentai 

Eil. 

nr. 
Valstybė Studijų sritis Studijų kryptis 

Studijų 

krypties 

kodas 

Studentų 

skaičius 

Studijavo 

iki 6 

mėn. 

1 Anglija 
Technologijos 

mokslų st.sr. 
Inžinerija H900 1 1 

2 Estijos respublika 
Technologijos 

mokslų st.sr. 
Inžinerija H900 2 2 

3 
Lenkijos 

Respublika 
Biomedicinos 

mokslų st.sr. 
Miškininkystė D500 1 1 

4 
Lenkijos 

Respublika 
Biomedicinos 

mokslų st.sr. 
Žemės ūkis D400 1 1 

5 
Lenkijos 

Respublika 
Technologijos 

mokslų st.sr. 
Inžinerija H900 5 5 

6 Olandijos Antilai 
Biomedicinos 

mokslų st.sr. 
Žemės ūkis D400 1 1 

7 Olandijos Antilai 
Technologijos 

mokslų st.sr. 
Inžinerija H900 1 1 

8 
Prancūzijos 

Respublika 
Biomedicinos 

mokslų st.sr. 
Žemės ūkis D400 1 1 

9 
Suomijos 

Respublika 
Biomedicinos 

mokslų st.sr. 
Miškininkystė D500 2 2 

10 
Suomijos 

Respublika 
Technologijos 

mokslų st.sr. 
Inžinerija H900 6 6 

11 Švedijos Karalystė 
Biomedicinos 

mokslų st.sr. 
Miškininkystė D500 2 2 

12 
Vengrijos 

Respublika 
Technologijos 

mokslų st.sr. 

Bendroji 

inžinerija 
H100 3 3 

    Iš viso: 26 26 

 

Iš bendro studentų skaičiaus išvyko studijuoti: 

pagal Europos 

Sąjungos 

programas 

pagal kitus 

tarptautinius 

mainus 

savo 

iniciatyva 

pagal sutartis tarp 

aukštųjų mokyklų 

pagal tarptautines ir 

tarpžinybines sutartis ir 

susitarimus 

21 3 0 2 0 

 

 

Dėstytojai turi galimybę LLP/Erasmus programos veiklose vykti į dalykines trumpalaikes 

stažuotes į užsienio partnerius institucijas tobulinti savo srities dalykinių ir kalbinių kompetencijų. Ši 

galimybė išnaudojama nepakankamai, nes 2007–2012 m. laikotarpiu į stažuotes vykstančių dėstytojų 

skaičius kito nuo 2 iki 11 dėstytojų. Pastebima tendencija išvykstančių dėstytojų kaitos trūkume, 

vyksta tie patys dėstytojai. „KMAIK strategijoje 2020“ numatytos priemonės dėstytojų aktyvesniam 

tarptautiniam bendradarbiavimui ir spartesniam viso akademinio personalo internacionalizavimui. 
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10.3 lentelė. užsienio aukštosios mokyklos, kuriose 2011–2012 m.m. skaitė paskaitas KMAIK 

dėstytojai 

Eil. 

nr. 

Institucijos pavadinimas / 

Institution name 

Šalies kodas 

/ Country 

Code 

Studijų 

programa / 

Subject Area 

Data / 

Date 

Trukmė 

/ Length 

Days 

Kalba / 

Lang. 

Teaching 

1 
University of Applied Sciences 

Erfurt 
DE Forestry 2012-09 7 DE 

3 
Estonian University of Life 

Sciences 
EE Forestry 2012-04 4 EN 

5 
Seinajoki University of Applied 

Sciences 
FI Forestry 2012-04 3 EN 

6 
HAMK University of Applied 

Sciences 
FI 

Architecture 

and town 

planning 

2012-05 5 EN 

7 University of Szeged  HU 

Engineering 

and 

engineering 

trades 

2012-05 5 EN 

8 

The Angelus Silesius State 

School of Higher Education in 

Walbrzych 

PL 

Architecture 

and town 

planning 

2011-10 6 EN 

 

 

10.4 lentelė. užsienio aukštosios mokyklos, kuriose 2011–2012 m.m. stažavosi KMAIK 

dėstytojai 

Eil. 

nr. 

Institucijos pavadinimas / 

Institution name 

Šalies kodas 

/ Country 

Code 

Studijų 

programa / 

Subject Area 

Data / 

Date 

Trukmė 

/ Length 

Days 

Kalba / 

Lang. of 

Training 

1 University of Gent  BENL Law 2011-12 7 EN 

2 University of Szeged  HU 
Environmental 

Engineering 
05-2012 6 EN 

3 
University of Warmia and 

Mazury in Olsztyn 
PL 

Landscape 

architecture 
2012-04 5 EN 

 

Atvykstančių užsienio studentų skaičius LLP/Erasmus programoje augo nuo 2 studentų 2008 

metais iki 7 studentų 2012 metais (10.3 pav.). Daugiausia studentų atvyksta iš Lenkijos. Kolegija nuo 

2009 m. yra užmezgusi ryšius su Baltarusijos valstybiniu technologiniu universitetu. Kiekvienais 

metais iš šio universiteto į KMAIK atvyksta studijuoti po 4 studentus. 
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10.3 pav. Atvykusių į kolegiją užsienio studentų ir dėstytojų skaičių kaita LLP/Erasmus mainų 

programoje 

 

Atvykstančių į kolegiją užsienio dėstytojų pagal LLP/Erasmus programą skaičius per 6 metus 

kito nuo 2 iki 11. Užsienio dėstytojai dažniausiai atvyksta iš Suomijos ir  Lenkijos. Kolegija nemažai 

investuoja į LLP/Erasmus studijas: skiria lėšas dėstytojų, dirbančių šioje programoje, papildomam 

darbo užmokesčiui, metodinės medžiagos rengimui. 

Kolegijos studentai ir dėstytojai kaip partneriai dalyvauja Erasmus IP veikloje. Nuo 2008 iki 

2012 m. šioje veikloje dalyvavo 45 studentai ir 10 dėstytojų. Jie dalyvavo IP projektų veiklose Estijoje, 

Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. 

2011-2012 m.m. kolegijoje visą Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų 

programą studijavo viena Švedijos Karalystės pilietė, o studentai iš Kanados ir Baltarusijos 

Respublikos studijavo dalį miško ūkio studijų programos (10.4 lentelė). 

 

10.4 lentelė. Studentai užsieniečiai 2012 spalio 1 d. 

Pilietybė 

Nuolatinė 

gyvenamoji 

vieta (valstybė) 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

kodas 

Studijuoja 

visą 

studijų 

programą 

Studijos 

apmo-

kamos 

valstybės 

lėšomis, 

skaičius  

Studijuoja 

dalį 

studijų 

programos 

Baltarusijos 

Respublika 

Baltarusijos 

Respublika 
Miško ūkis 653D50001     4 

Kanada Kanada Miško ūkis 653D50001     1 

Švedijos 

Karalystė 

Švedijos 

Karalystė 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo 

turto vertinimas 

653H14005 1 1   

 
     Iš viso: 1 1 5 
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Pagrindiniai barjerai studentų ir netgi dėstytojų išvykimui į kitus universitetus yra 

nepakankamai geras užsienio kalbų mokėjimas, silpni tarptautinės komunikacijos gebėjimai, 

tarptautinių ryšių stoka. Siekiant pagerinti Erasmus mobilumą kolegijoje organizuojami informaciniai 

seminarai, rengiamos intensyvios užsienio kalbos konsultacijos išvykstantiems studentams. Siekiant 

užtikrinti stažuočių ir praktikų kokybę – parengtos praktikų programos Želdynų dizaino ir Miškų ūkio 

studijų programų studentams. Šiais metais buvo atnaujinta daugelio paskaitų metodologinė medžiaga ir 

parengtos šešios metodinės priemonės atvykstantiems Erasmus studentams, užsienio kalba. 

Parengtas ir atnaujinamas informacinis biuletenis, kuriame išdėstyti Erasmus Chartijos 

reikalavimai, tvarka ir kolegijos antidiskriminacinė politika Erasmus veikloje. Nuolat tobulinama 

ECTS kreditų užskaitymo tvarka. Prieš išvykstant į užsienio instituciją, studentai supažindinami su 

mobilumo taisyklėmis ir reikalavimamas bei jų teisėmis ir pareigomis. Pasirašomas finansinis 

susitarimas tarp Kolegijos ir išvykstančio studento. Kartu su sutartimi studentui įteikiama Erasmus 

studento chartija.  

Kolegija nuo 2011 m. įgyvendina ESF finansuojamą projektą „Studijų kokybės gerinimas 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, atnaujinant studijų programas ir pritaikant jas dėstyti 

užsienio kalba“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-038. Šio projekto tikslas parengti 36 mokomąsias knygas 

užsienio kalba ir sudaryti galimybę dėstytojams patobulinti kvalifikaciją dėstymui užsienio kalba. 

Nors išvykstantys studentai dažnai abejoja, nėra tikri dėl sėkmes studijuojant užsienio 

institucijoje, tačiau grįžę iš studijų ar praktikų, jie jaučiasi pranašesni ir labiau užtikrinti savo jėgomis, 

kitaip tariant – pasijunta esą Europos piliečiais. Studentai susipažįsta su kitų šalių aukštųjų mokyklų 

studijų sistemomis, geriau įvertina savo galimybes, praplečia akiratį. Studentai vertina ir džiaugiasi 

žymiai patobulėjusiomis savo užsienio kalbos žiniomis. Atlikus grįžusių iš ERASMUS studijų 

studentų apklausą nustatyta, kad patenkinti ir labai patenkinti mokymusi ar praktikos atlikimu 

užsienyje buvo 90% studentų. 

Pagrindinės problemos organizuojant studentų mobilumą:  

1. Studentų studijų organizavimas. Tai tarpinstitucinis studijų modulių derinimas. Kolegijoje 

vyrauja biomedicinos ir technologiniai mokslai, kurie labai tampriai susiję su konkrečiomis 

inžinerinėmis žiniomis bei įgūdžiais, nedaug laisvės paliekant kūrybai. Todėl pagrindinė problema yra 

modulių turinio derinimai. 

2. Studentų praktikų organizavimas. Organizuojant praktikas jokių problemų nebuvo. Studentai 

labai motyvuoti praktinei veiklai. 

ERASMUS mobilumo programa naudojasi ir kolegijos dėstytojai. Atrenkant dėstytojus 

mobilumui, pagrindiniai kriterijai yra: užsienio kalbų žinojimas; patirtis tarptautinėje akademinėje 

veikloje; dalyvavimas įvairiose tarptautiniuose projektuose ir organizacijose; dėstomo dalyko 

profesinės žinios; gebėjimas taikyti įvairius mokymo metodus. Dėstytojai, dalyvavę mobilumo 

programoje, buvo “patenkinti” ir/ar “labai patenkinti” 100 %. Dėstytojai, susipažinę su užsienio 
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aukštųjų mokyklų patirtimi tobulina savo metodinę medžiagą, dėstymo metodus, inicijuoja naujų 

kontaktų mezgimą. 

Labai sėkmingai šiais metais buvo plėtojama veikla su Lenkijos ir Vengrijos, Portugalijos, 

Turkijos, Slovakijos aukštojo mokslo institucijomis: pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys, vyksta 

abipusiai studentų mainai. 

Pagrindinės problemos: didžiausia – finansavimo trūkumas, nes jaunėjant dėstytojų korpusui 

vis daugiau pageidaujančių išvykti. Vizitai dažniausiai būna organizuojami asmeninių kontaktų dėka. 

Vykdant ERASMUS programos sklaidą EK lėšomis buvo išleisti lankstinukai su informacija 

užsienio studentams, pagaminti įvairūs suvenyrai su Mokymosi visą gyvenimą programos logotipais. 

Daugiausia lėšų buvo naudojama reklaminiams gaminiams (kepuraitėms, marškinėliams, maišeliams, 

suvenyriniams puodeliams su logotipais) gaminti bei atvykstančių studentų ir dėstytojų vizitų 

organizavimu. 

Šiuo metu kolegija turi 19 Erasmus parnerių, pas kuriuos studijoms bei stažuotėms buvo išvykę 

12 studentų ir 8 dėstytojai. Praktiką Švedijoje atliko 4 miško ūkio specialybės studentai. 

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje sukaupta informacija ir žinios labai sėkmingai 

naudojamos Informacinio centro organizuojamuose kursuose, kuriuos išklauso miško ūkio specialistai 

ir privačių miškų savininkai. 

 

10.2  DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE 

 

Kolegija nuo 2008 m. aktyviai dalyvauja NORDPLUS programoje. Pagal šią programą 

studentai ir dėstytojai vyko į Estijos, Latvijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos aukštojo 

mokslo institucijas. 2012 m. gegužės mėn. NORDPLUS programos intensyvūs kursai buvo organizuoti 

ir Kolegijoje. Į juos atvyko 14 studentų iš Norvegijos, Suomijos bei Lenkijos. Iš viso 6 metų 

laikotarpiu mainų programose dalyvavo 145 studentai ir 24 dėstytojai. 

Į stažuotes ir bendradarbiavimo tikslais buvo išvykę 42 kolegijos dėstytojai. Dėstytojai kartu su 

studentais aktyviai dalyvavo Baltijos ir Europos studentų profesinio meistriškumo čempionatuose 

Estijoje bei Austrijoje. Į mobilumo vizitus ir stažuotes dėstytojai vyko į Suomijos, Vokietijos, 

Vengrijos, Lenkijos, Belgijos partnerines institucijas.  

Studentų mobilumas studijoms ir praktikai vyko pagal Erasmus mobilumo bei NORDNATUR 

programas. Studijoms studentai vyko į Norvegiją, Suomiją, Lenkiją. Erasmus mobilumo praktikas 

atliko Vengrijoje ir Švedijoje. 

Tarptautinis bendradarbiavimas buvo dar labiau praplėstas pasirašant Erasmus sutartis su 

Zvoleno technikos universitetu (Slovakija), Olštyno Varmijos-Mozūrijos universitetu (Lenkija), Estijos 

žemės ūkio universitetu, Aukštąją ekologijos mokykla Varšuvoje (Lenkija). Pratęstos Erasmus 

bendradarbiavimo sutartys su ankstesniais partneriais. 
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2011-2012 mokslo metais kolegijoje apsilankė 20 partnerių ir svečių iš užsienio Kasmetiniame 

miškininkystės profesinio meistriškumo čempionate dalyvavo svečiai iš Latvijos, Estijos ir 

Baltarusijos. 

Kolegija toliau vykdo veiklą NordNatur tinkle, kuris yra finansuojamas Bendrosios NordNatur 

programos lėšomis. Šio tinklo tikslas suteikti galimybę kolegijos studentams ir dėstytojams gauti 

stipendijas stažuotėms bei studijoms partnerinėse institucijose bei rengti bendrus projektus gamtos 

išteklių tvarkymo srityje. 

 

10.2.1 lentelė. Kolegijos dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2011-2012 m.m. 

Eil. Nr. Projektų, programų tipas Skaičius 

1. Iš jų Erasmus mobilumo programos 1 

2. Iš jų Erasmus intensyvios programos 1 

3. Leonardo da Vinči 1 

4. NordPlus 1 

 Visi projektai 4 

 

Buvo sudaryta sutartis su Leonardo da Vinči fondu vykdyti naujovių perkėlimo projektas NR. 

LLP-LdV-TOI-2009-LT-0044, „Qualifications for Mechanised Forest Harvesting –FORECVET ” 

(Mechanizuotos medienos ruošos profesinio mokymo kvalifikacijos Europos kreditų sistemoje 

(ECVET)"). Šis projektas atnešė visapusišką naudą kolegijai ir projekto partneriams. Buvo atnaujintos 

studijų programos, patobulinta atsiskaitymo ir užskaitymo sistema.  

Bendra projekto vertė 226325 eurai. 

Projekto partneriai iš:  

Lietuvos – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 

Latvijos - miškų kolegija / Ogre College of Forestry, 

Airijos - Beltra research, education and training Resources Ltd, 

Švedijos - Stora Segerstad och Varnamo Naturbruksgymnasium, 

Suomijos - AM Recourses Oy (AMR), International Consulting and Training Services in 

Forestry. 

Rengiamos dvi paraiškos Erazmus IP programai: „ES kraštovaizdžio pritaikymo ir naudojimo 

galimybės neįgaliųjų asmenų rekreacijai“ bei „Su tvariu žemės naudojimu susijusių teisės aktų 

harmonizavimas“. 
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11. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

11.1. Dalyvavimas visuomeninėse organizacijose, tarybose, komitetuose 

 

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra įvairių draugijų, tarybų, 

komitetų nariai (8 priedas). Dauguma dalyvauja profesinėse draugijų veikloje: Lietuvos dendrologų 

draugijos, miškininkų sąjungos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos dirvožemininkų 

draugijos, Lietuvos teriologų draugijos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjungos ir kt. Taip pat dalyvauja Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro 

veikloje, matininkų asociacijos veikloje, yra Lietuvos standartizacijos departamento techninio 

komiteto narių ir ekspertų, Eurazijos upių vagų ir jų žiočių procesų problemos aukštųjų mokyklų  

tarptautinės mokslinės – koordinacinės tarybos narių. 

 

11.2. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

 

Kolegija nuo seno palaiko glaudžius ryšius ir bendradarbiauja su regioninėmis valdymo 

struktūromis ir socialinių partnerių organizacijomis, t.y. LR Aplinkos ministerija, Lietuvos žemės ūkio 

ministerija, Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno rajono savivaldybe, Lietuvos 

melioracijos įmonių asociacija, respublikos melioracijos, hidrotechnikos ir statybinėmis bendrovėmis 

bei įmonėmis, vandens tiekimo įmonėmis, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, 

Lietuvos hidroenergetikų sąjunga, miškų urėdijomis, Privačių miškų savininkų asociacija, Nacionaline 

žemės tarnyba prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos, Valstybiniu žemėtvarkos institutu, apskričių, 

rajonų ir miestų žemėtvarkos tarnybomis, UAB korporacija “Matininkai”, UAB ,,HNIT-BALTIC 

GEOINFOSERVISAS“, UAB ,,InfoERA“. Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai glaudžiai 

bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros bei Išteklių ir kokybės politikos 

departamentais, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos (LMĮA), Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS), Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Kauno 

skyrius), LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 

(LRAMRAAD), „Kauno tiltai“ atstovais ir kt. partneriais. Su dauguma paminėtų įstaigų, įmonių ir 

organizacijų yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (11 priedas). 
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11.3. Renginiai visuomenės švietimui 

 

Sėkmingai tarptautinio bendradarbiavimo patirtis panaudojama visuomenės švietime 

propaguojant miškininkystę ir gamtosaugą. Rengiami seminarai, stovyklos bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleiviams ir jų mokytojams (11.3.1 lentelė). Į kolegijos renginius atvyksta dalyviai ir iš kaimyninių 

šalių – Latvijos, Suomijos, Baltarusijos, Estijos. 

 

11.3.1 lentelė. Renginiai visuomenės švietimui 2011/2012 m.m. 

Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Metai (data) 

Miškininko diena, skirta Tarptautiniams miškų metams  2011-09-17 

Fotografijų konkursas „Pasaulio miškai Lietuvos 

miškininkų akimis“ 
 2011-09 

Tarptautinių miškų metų minėjimas Panemunėje 

„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ 
 2011-10-12 

Lietuvos televizijos laidoje “Duokim garo” floristinių 

modelių demonstravimas. 
 

2011-10-14 

2011-2012 

Tolerancijos dienos minėjimas KMAIK  2011-11-16 

Kauno teritonėje darbo biržoje Jaunimo darbo centre 

skaitomos paskaitos apie profesijos pasirinkimą 
 2011-2012 

Mobiliosios informacinės parodos-pratybos bendrojo 

lavinimo mokyklose 
 2011-2012 

Praktiniai užsiėmimai moksleiviams KMAIK 24 mokyklos 2011-2012 

Ekskursijų moksleiviams organizavimas  2011-2012 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre mokslinė – 

praktinė konferencija “Ekologinis ugdymas darnaus 

vystymosi kelyje” informacinio centro pranešimas 

“KMAIK bendradarbiavimas aplinkosauginio ugdymo 

srityje”. 

 2011-12-01 

Paroda konkursas KMAIK  Žiemos puokštė 156 2011-12-14 

Kino filmų konkursas „Lietuva – miškų šalis“ 14 filmų 2011-12-14 

Laisvės gynėjų diena, literatūrinis rytmetis KMAIK.   2012-01-13 

Kolegijos pristatymai renginiuose: „Aukštųjų mokyklų 

mugėje“ Kaune 
 2011-2012 

Kolegijos pristatymas Lietuvos parodų centre Litexpo, 

„Mokymasis, studijos, karjera“ 
 2011-2012 

Kolegijos pristatymas  „Surask save Lietuvoje“ Utenos  

„Saulės“ gimnazijoje, Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje, 

Ukmergės technologijų ir verslo  mokykloje vykusioje 

konferencijoje „Tavo sėkmės kelias“, Panevėžio r. 

Raguvos, Tauragės Žalgirių ir Žiežmarių gimnazijose 

 2011-2012 

Kolegijos pristatymas  „Specialybių mugėje“ su 

tarptautine organizacija „Fox universitetai“ 
 2011-2012 

Praktinis seminaras mokytojams: „Kalėdinių floristinių  

kompozicijų įvairovė ir tendencijos” 
57 2011-12-14 

Praktiniai seminarai mokytojams: „Pavasarinių 

kompozicijų naujovės”. 
22 2012-03-30 

Pasaulinė Žemės diena KMAIK  2012-03-20 

Atvirų durų diena 385 2011-12-14 

Atvirų durų diena 250 2012-03-30 
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Moksleivių ir studentų darbų paroda „Antrinis žaliavų 

produktų kūrybinis panaudojimas“ 
320 2012-03-30 

Paroda „Baltijos miškai 2012“ Ukmergėje  2012-05-31/06-02 

Iškilmingas kolegijos diplomų įteikimo posėdis - šventė  2012-06-29 
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12. ŪKIO VALDYMAS IR PATALPŲ RENOVACIJA 

 

Viena iš skyriaus veiklos sričių – teisinė kolegijos pastatų ir statinių registracija. Šiuo metu 

teisiškai įregistruota ir įrašyta į apskaitą 11 pastatų ir statinių. 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija yra Viešųjų pirkimo įstatymo subjektas ir 

kiekvienas jos atliekamas pirkimas patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, todėl 

prekių, paslaugų ir darbų pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais, Viešųjų pirkimų 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais, Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, 

nustatyta tvarka. 

Viešųjų pirkimų tarnyba užtikrina konkurso taisyklių, kandidatų atrankos taisyklių arba kainų 

apklausos parengimą, stebi pirkimo proceso eigą ir atsako už procedūrų eigą. Laikantis viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimų, kitų teisinių potvarkių ir konkurencijos taisyklių komisija arba pirkimo 

organizatorius pagal atrankos taisykles atrenka ir įvertina dalyvius bei pateiktus pasiūlymus. 

Taikant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo supaprastinto atviro konkurso būdą 

įvykdyti viešieji konkursai: degalų pirkimas, laimėtojas UAB,, Apsaga“; mokomųjų knygų 

parengimas, laimėtojai Evaldas Survila, Asta Doftartė, Ernesta Liniauskienė; patalpų valymo ir 

teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas, laimėtoas UAB,, Socialinė integracija“, elektros energijos 

pirkimas, laimėtojas UAB,, Latvenergo Prekyba“.  

Vykdant pirkimus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos prekių, paslaugų ir darbų 

viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, nustatyta tvarka, surašyta apie 220 tiekėjų 

apklausos pažymų. Atliktos tiekėjų apklausos ir išrinkti  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos tiekėjai, 

surašyti protokolai, sudarytos ilgalaikės sutartys su paslaugų, prekių ir darbų tiekėjais: UAB,, 

Technologinių paslaugų sprendimai“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB,, “, UAB,, Kauno profilaktinės 

dezinfekcijos stotis“,  UAB,, SDG“, UAB,, Šilumita“ , UAB,, Sostena“ , UAB,, TELE2“, UAB 

„Samsonas“, UAB „Smulkus urmas“, UAB „Niklita“, ŽŪB ,, Delikatesas“, UAB,, Nowaco Lietuva“, 

AB „KAUNO ENERGIJA“ ir kt. 

Kalendorinių metų pabaigoje pasitelkiant  padalinių vadovus, buhalteriją, renkama informacija 

apie būsimus prekių ir paslaugų pirkimus. Ši informacija padeda apskaičiuoti būsimų pirkimų vertes. 

Pirkimo vertė apsprendžia kokių procedūrų reikės laikytis. 

Ūkio skyrius išaiškina ilgalaikio turto nuomos galimybes, priima pasiūlymus nuomai, juos 

analizuoja, kreipiasi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją dėl leidimų nuomai, nustato nuomos kainas, 

pasitelkiant kolegijos buhalteriją , rengia nuomos sąlygas, rengia nuomos sutartis, jas registruoja, 

kontroliuoja savalaikį sutarčių pratęsimą bei nutraukimą. Švietimo ir mokslo ministerijai ūkio skyrius 

rengia raštus: dėl duomenų pateikimo apie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos balanse 

apskaitomų pastatų, statinių teisinę registraciją, dėl ilgalaikio turto nurašymo, aukciono skelbimo ir kt. 
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13. FINANSŲ VALDYMAS 

 

13.1. Lėšų panaudojimo racionalumas, atsižvelgiant į Kolegijos veiklos tikslus 

 

Visų Kolegijos strateginių tikslų realizavimas yra tiesiogiai susijęs su racionaliu lėšų 

planavimu, ekonomišku naudojimu bei atsakinga kontrole. Kolegijos finansinių išteklių panaudojimo 

planavimas pagrįstas siekiu maksimaliai patenkinti studijų programų reikalavimus, palaikyti Kolegijos, 

kaip ūkio subjekto, veiklą, sudaryti palankias studijų ir darbo sąlygas studentams ir darbuotojams, 

suformuoti prielaidas Kolegijos plėtrai. 

Kolegijos einamoji veikla ir jos tobulinimas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto 

asignavimų, Kolegijos pajamų už teikiamas studijų ir kitas veiklos paslaugas. Esminiams straeginiams 

pokyčiams yra rengiami ir įgyvendinami projektai, finansuojami iš ES struktūrinių fondų ir kito 

įvairaus pobūdžio tikslinio finansavimo lėšų. Galima išskirti keturias finansavimo šaltinių grupes: 1) 

valstybės asignavimai, skirti valstybės finansuojamoms studijoms ir studentų socialinei paramai; 2) 

Kolegijos pajamos už studijų, konsultacinės veiklos ir kitas paslaugas. Iki 2011 m. spalio mėn. 

Kolegija veikė kaip biudžetinė įstaiga. Pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, buvo pervedamos į 

Lietuvos respublikos finansų ministeriją ir susigrąžinamos 10.405 programai „Mokslinių tyrimų ir 

studijų sistemos modernizavimo (pajamų įmokos) finansuoti. Kolegijai tapus viešąja įstaiga, gautos 

pajamos už teikiamas paslaugas kaupiamos kolegijos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal 

patvirtintą nuosavų lėšų sąmatą; 3) ES struktūrinių fondų lėšos, skirtos projektams įgyvendinti;  4) 

tikslinio finansavimo lėšos, gaunamos tam tikriems pavedimams vykdyti. Jos gaunamos už 

dalyvavimą įvairiuose projektuose, finansuojamuose tiek iš valstybės biudžeto, užsienio valstybių lėšų 

ir tarptautinių organizacijų fondų. Tikslinėms paskirties lėšoms taip pat priskiriama parama. Kolegijos 

gautos lėšos nagrinėjamu laikotarpiu pateikiamos 1 priedo 1 lentelėje. Per pastaruosius 6 metus 

Kolegijos pajamos kito, priklausomai nuo gautų biudžeto asignavimų, vykdomų projektų, 

finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, nuo gauto tikslinio finansavimo ir nuo pajamų už 

suteiktas paslaugas. Kolegijos lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2007-2012 m.  pateikta 

13.1. pav. 

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami kiekvieniems metams pagal asignavimų valdytojo – 

Lietuvo Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos – patvirtintą sąmatą. Sąmatoje lėšos paskirstomos 

pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, kurių privaloma laikytis. Pasibaigus finansiniams metams 

Kolegija už panaudotas lėšas atsiskaito LR Švietimo ir mokslo ministerijai.  Nuo 2009 m. Kolegijai 

valstybės biudžeto asignavimai skiriami pagal naują mokslo ir studijų institucijų finansavimo tvarką, 

LR Švietimo ir mokslo ministerija taiko studijų krepšelio principą į valstybės finansuojamas vietas 

priimtiems studentams. Ši finansavimo dalis paaiškėja tik pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas. 
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Priimtų studentų skaičių ir lėšų apimtis prognozuoti sudėtinga. Kolegijos lėšos, skirtos studentų 

rėmimui, darbo užmokesčiui valdomos centralizuotai. 

 

 

13.1 pav. Kolegijos lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2007-2012 m.  

 

Kolegijos metinis pajamų ir sąnaudų planas yra rengiamas laikantis LR teisės aktų ir Kolegijos 

nustatytos tvarkos. Kolegijos lėšos naudojamos pagal sąmatas. Sąmatos duomenys įkeliami į specialią 

kompiuterinę programą „Liemsis“, kuri skirta buhalterinės apskaitos vedimui ir lėšų naudojimo pagal 

paskirtį kontrolei. 

2007-2012 m. Kolegijai pavyko išlaikyti bendras biudžeto apimtis ir užtikrinti tolimesnę 

mokymo bazės plėtrą. Vidutiniškai biudžeto lėšos sudarydavo apie 68,9 proc. visų Kolegijos lėšų. 

Nuosavos lėšos buvo gaunamos iš kelių šaltinių: organizuojant kvalifikacijos kėlimo kursus 

suaugusiems, studijų įmokų, bendrabučių ir kitų šaltinių. Kolegijos uždirbtos lėšos 2007-2012 m. 

pateiktos 3 priede. 

Kolegijos biudžeto išlaidose 2 priedo 2 lentelėje dominuoja darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo  sąnaudos, kurios minėtu laikotarpiu vidutiniškai sudarė 57,5 proc. visų išlaidų. Pastatų 

renovavimui ir ilgalaikiam turtui įsigyti minėtu laikotarpiu pagrindinis finansavimo šaltinis buvo  ES 

struktūrinių fondų lėšos, nuosavos lėšos. Prekių ir paslaugų sąnaudos pagal finansavimo šaltinius 

pateikta 4 priede. 
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1priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lėšos 

1 lentelė. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pajamų kaita 2007-2012 m., tūkst.Lt 

 

Finansavimo šaltiniai 

Metai Kitimas 2012m., 

palyginti su 

2007m., proc. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valstybės biudžeto asignavimai 4100,0 4996,1 4497,7 3958,8 4488,1 4494,4 109,6 

iš jų: stipendijoms 408,0 448,0 478,5 255,0 305,0 296,0 72,5 

          studijoms 2313,5 2979,3 2673,4 2592,7 2931,5 2938,6 127,0 

          administravimui ir ūkiui 991,5 1276,8 1145,8 1111,1 1251,6 1259,8 127,1 

          investijoms 387,0 292,0 200,0 - - - - 

Pajamos už studijas, mokslo ir kitas 

paslaugas 

1246,7 1001,8 1194,4 1200,6 1433,3 1456,1 
116,8 

iš jų: studijų ir mokymosi visą gyvenimą 726,9 649,3 756,1 719,3 824,8 742,7 102,2 

         mokslo tiriamieji darbai 94,3 6,2 4,6 - - 3,3 3,5 

         administravimo ir ūkio 425,5 346,3 433,7 481,3 608,4 710,1 166,9 

Tikslinio finansavimo lėšos 271,8 415,5 392,5 173,9 395,7 277,5 102,1 

iš jų: parama 5,5 27,7 10,6 34,7 14,3 15,0 272,7 

          studijoms ir mokymuisi visą gyvenimą 166,3 144,8 381,9 139,2 381,4 262,5 157,8 

          investijoms 100,0 243,0 - - - - - 

ES struktūrinių fondų lėšos 607,8 689,6 - 124,3 827,4 428,9 70,6 

iš jų: studijoms 484,4 689,6 - 51,8 328,8 221,7 45,8 

         investicijoms 123,4 - - 72,5 498,6 207,2 167,9 

Iš viso pajamų: 6226,3 7103,0 6084,6 5457,6 7144,5 6656,9 106,9 

iš jų: stipendijoms 408,0 448,0 478,5 255,0 305,0 296,0 72,5 

          studijoms ir mokymuisi visą gyvenimą 3691,1 4463,0 3811,4 3503,0 4466,5 4165,5 112,9 

          administravimui ir ūkiui 1417,0 1623,1 1579,5 1592,4 1860,0 1969,9 139,0 

         mokslo tiriamieji darbai 94,3 6,2 4,6 - - 3,3 3,5 

          parama 5,5 27,7 10,6 34,7 14,3 15,0 272,7 

         investicijoms 610,4 535,0 200,0 72,5 498,6 207,2 33,9 
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2priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lėšos 

 

2 lentelė. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos išlaidų kaita 2007-2012 m., tūkst.Lt 

 

Išlaidų pavadinimas 

Metai Kitimas 2012 m., 

palyginti su 2007 

m., proc. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos 

3093,2 3836,7 3488,9 3491,2 4287,1 4262,0 137,8 

Komunalinės ir ryšių paslaugos 321,3 329,6 402,5 507,6 522,1 631,9 196,7 

Transportas 79,7 83,4 74,1 90,9 33,1 17,9 22,5 

Aprangos ir patalynės išlaidos 9,2 19,8 7,1 9,9 23,3 3,3 35,9 

Spaudiniai 16,1 13,4 5,5 3,5 4,0 4,4 27,3 

Sunaudotos atsargos 177,8 95,1 163,8 270,2 421,6 490,9 276,1 

Komandiruotės 24,5 58,6 28,4 27,9 69,0 51,7 211,0 

Ilgalaikio turto einamasis remontas 343,3 718,7 159,2 207,4 306,0 153,3 44,6 

Kvalifikacijos kėlimo 6,3 3,7 3,4 7,3 4,8 17,4 276,2 

Kitos paslaugos 1477,5 1060,7 414,2 107,9 223,8 353,0 23,9 

Stipendijos 528,9 526,6 543,8 371,8 438,3 416,9 78,8 

Iš viso einamųjų išlaidų: 6077,8 6746,3 5290,9 5095,6 6333,1 6402,7 105,3 

Renovavimo išlaidos 384,0 415,0 244,9 755,8 287,8 -  

Ilgalaikio turto įsigijimas 318,0 243,6 142,4 141,8 116,9 222,0 69,8 

Iš viso investicijų: 702,0 658,6 387,3 897,6 404,7 222,0 31,6 

Iš viso išlaidų: 6779,8 7404,9 5678,2 5993,2 6737,8 6624,7 97,7 
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3 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  uždirbtos lėšos 2007-2012 m., tūkst.Lt 

Uždirbtų lėšų šaltiniai/metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Studijų įmokos 458,0 434,8 640,1 533,8 590,3 614,7 

Kursai 268,9 214,4 116,0 185,5 234,6 128,0 

Mokestis už bendrabutį 121,2 154,6 194,1 247,6 321,4 387,6 

Valgykla 128,2 130,2 112,6 135,4 149,1 128,4 

Kitos pajamos 270,4 67,8 131,6 98,3 137,9 197,4 

Iš viso: 1246,7 1001,8 1194,4 1200,6 1433,3 1456,1 

 

 

4 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos prekių ir paslaugų sąnaudos pagal finansavimo šaltinius 2007-2012 m., tūkst.Lt 

Sąnaudų pavadinimas 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Iš viso 

Valsty-

bės 

biudžeto 

lėšos 

Iš viso 

Valsty-

bės 

biudžeto 

lėšos 

Iš viso 

Valsty-

bės 

biudžeto 

lėšos 

Iš viso 

Valsty-

bės 

biudžeto 

lėšos 

Iš viso 

Valsty-

bės 

biudžeto 

lėšos 

Iš viso 

Valsty-

bės 

biudžeto 

lėšos 

Ryšiai ir komunaliniai 321,3 229,0 329,6 235,0 402,5 296,7 507,6 286,2 522,1 362,7 631,9 342,2 

Transportas 79,7 48,3 83,4 50,8 74,1 47,5 90,9 9,9 33,1 15,0 17,9 1,9 

Apranga ir patalynės 9,2 6,0 19,8 6,0 7,1 4,0 9,9 6,0 23,3 5,0 3,3 - 

Spaudiniai 16,1 9,5 13,4 9,9 5,5 2,8 3,5 1,9 4,0 1,9 4,4 2,9 

Kitos prekės 177,8 90,2 95,1 33,2 163,8 116,4 270,2 116,2 421,6 107,1 490,9 113,8 

Komandiruotės 24,5 3,0 58,6 5,9 28,4 3,0 27,9 1,8 69,0 3,0 51,7 1,7 

Ilgalaikio turto einamasis 

remontas 

343,3 201,1 718,7 387,7 159,2 66,7 207,4 91,6 306,0 21,1 153,3 13,4 

Kvalifikacijos kėlimas 6,3 4,5 3,7 2,0 3,4 3,0 7,3 4,0 4,8 4,0 17,4 2,0 

Kitos paslaugos 1477,5 91,7 1060,7 103,6 414,2 84,7 107,9 42,6 223,8 59,5 353,0 43,6 

Iš viso: 2455,7 683,3 2383,0 834,1 1258,2 624,8 1232,6 560,2 1607,7 579,3 1723,8 521,5 
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5 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos organizacinės struktūros schema 
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6 priedas. KMAIK AKADEMINĖ TARYBA 

 

Eil. 

nr. 
Vardas, pavardė Darbovietė, pareigos 

1. Akademinės tarybos pirmininkė  

dr. Loreta Semaškienė 

KMAIK Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakulteto 

prodekanė (iki 2012-01-01) 

direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai (nuo 

2012-01-02) 
2. Akademinės tarybos pirmininkės 

pavaduotojas  

Aurelijus Živatkauskas 

Kauno kolegjos Geodezijos katedros lektorius;  

KMAIK Kraštotvarkos katedros lektorius 

3. Akademinės tarybos sekretorė  

Edita Abalikštienė 

KMAIK Kraštotvarkos katedros lektorė 

 Akademinės tarybos nariai:  
4. Dr. Antanas Baltrušaitis  KTU Medienos technologijos katedros vedėjas 
5. Dr. Vytautas Bareika  KMAIK Aplinkotvarkos katedros docentas 
6. Dr. Edmundas Bartkevičius  Aleksandro Stulginskio Universiteto Miškų ir 

ekologijos fakulteto dekanas 
7. Dr. Laima Česonienė  VDU Botanikos sodo mokslo darbuotoja ir KMAIK 

Miškininkystės katedros docentė 
8. Dr. Vilda Grybauskienė  KMAIK Vandens inžinerijos katedros vedėja ir  

ASU Melioracijos katedros docentė 
9. Zenonas Janulaitis  KMAIK Aplinkotvarkos katedros vedėjas 
10. Nerijus Marcinkevičius  KMAIK Miškininkystės katedros lektorius ir 

Profesinio mokymo skyriaus profesijos mokytojas 
11. Evaldas Survila  KMAIK Miškininkystės katedros vedėjas 
12. Dr. Albinas Tebėra  KMAIK direktorius 
13. Monika Malašauskaitė  KMAIK Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakulteto 

Želdynų dizaino II k. studentė 
14. Lina Vasiliauskaitė  KMAIK Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakulteto 

Želdynų dizaino III k. studentė 
15. Ilona Virvilaitė  KMAIK Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakulteto 

Želdynų dizaino III k. studentė 

 

 

7 priedas. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Vardas, 

pavardė 
Renginio pavadinimas 

Pažymė-

jimo nr. 
Data Val. sk. 

Edita 

Abalikštienė 

„Anglų kalbos kursai Elementary 

A1&A2“ 
 

2010-09-07 – 

2011-06-02 
 

Edita 

Abalikštienė 

„Virtualios mokymosi aplinos 

moodle sistemoje rengimas“ 
 

2012-01-25 – 

2012-01-26 
12 val. 

Virginija 

Atkocevičienė 

Kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programa 
 2012-01-13 16 val. 

Giedrius 

Balevičius 

Žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų rengimo 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Nr. 290 2012-09-16 23val. 

Giedrius 

Balevičius 

Geodezininkų kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 
Nr. G-62 2011-04-04 30val. 
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Giedrius 

Balevičius 

Nekilnojamųjų daiktų kadastro 

duomenų nustatymo kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 

Nr. K-1201 2011-05-02 30val. 

Giedrius 

Balevičius 

Nuotolinio mokymosi studijų 

modulių rengimo bei teikimo kursai 
Nr. 4823 2011-03-30 28val. 

Daiva 

Juknelienė 

„Anglų kalbos kursai Elementary 

A1&A2“ 
Nr. 1970 

2010-09-07 – 

2011-06-02 
 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Darbo su skaneriu FARO 3 D, 

apmokymai. 
 2012-02-21 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 
Seminaras “Leica Impress 2012”.  2012-03-14 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Technologinės inovacijos tvarios 

visuomenės poreikiams“. 
 

2012-03-8-

2012-03-30 
3 d. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

UAB „HNIT-Baltic“ seminaras 

„ArcGIS naujienų pristatymas“. 
 2012-04-25 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Intelektualaus verslo filosofija ir 

strategija. 
 2012-05-03 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Elektroninių mokslo duomenų bazių 

atvėrimas Lietuvai. 
 2012-05-24 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 
Lietuvos Esri UC 2012.  

2012-10-04_-

2012-10-05 
2 d. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Seminaras „Europos kraštovaizdžio 

konvencijos įsigaliojimo 10-iui 

paminėti“ 

 2012-10-19 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Taylor and Francis Group 

„Demystifying the Publishing 

Process“. 

 2011-11-08 8 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Studijų programų atnaujinimas KVK 

Technologijų ir Socialinių mokslų 

fakultetuose" (VPI-2,2-ŠMM-07-K-

01-068). 

Nr. STE34-

41 
2011-11-28 24 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Pakuočių ir antrinių žaliavų 

surinkimo sistemos ir jų 

perspektyvos Lietuvoje 

 2011-06-07 5 val. 

Giedrė 

Ivavičiūtė 

Emerald Literati Network. Certificate 

of Attendance. An insider‘s guide to 

getting published in research 

journals. 

 2011-03-21 8 val. 

Vaiva 

Stravinskienė 

Verslumo interaktyvus mokymo 

seminaras „Žinių ir žinojimo 

valdymas“ 

Nr. 1803 2012-05-17 8 val. 

Vaiva 

Stravinskienė 

Efektyvaus mokymo teorija ir 

praktika 
Nr. 2362 

2012-12-12 – 

2012-12-14 
20 val. 

Darius Pupka 
Nuotolinio mokymo ir mokymosi 

pedagogika 
Nr. 6405 

2012-06-21 – 

2012-08-30 
80 val. 

Darius Pupka 
Virtualios mokymosi aplinkos 

Moodle sistemoje rengimas 
Nr. 1982 

2012-01-25 – 

2012-01-26 
12 val. 

Vilma 

Sinkevičiūtė 

Naudojimasis elektroniniais mokslo 

informacijos šaltiniais 

Nr. 

LMBA/0915 

2010-11-15 – 

2010-11-16 
2 d. 

Vilma 

Sinkevičiūtė 

Virtualios mokymosi aplinkos 

moodle sistemoje rengimas 
Nr. 1998 

2012-01-25 – 

2012-01-26 
12 val. 

Vilma 

Sinkevičiūtė 
How to Get Published  2011 11 08 4 

http://www.hnit-baltic.lt/lietuvos-esri-vartotoju-konferencija-2012
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Vilma 

Sinkevičiūtė 

Studijų programų tarptautiškumo 

didinimas 
Nr. 1299 

2012-04-12- 

2012-05-12 
56 val. 

Aurelijus 

Živatkauskas 

ArcGIS Desktop II: Tools and 

functionality 
Nr. C11016 

2011-02-01 – 

2011-02-03 
24 val. 

Aurelijus 

Živatkauskas 

ArcGIS Desktop III: Workflows and 

analysis 
Nr. C11018 

2011-03-02 – 

2011-03-03 
18 val. 

Aurelijus 

Živatkauskas 

Efektyvus GeoMap 2011 

panaudojimas matininko darbe 

Nr. 

16412SME18

6. 

2011-02-22 8 val. 

Ernesta 

Liniauskienė 

Seminaras „Teritorijų planavimo ir 

statybos valstybinės priežiūros 

probleminiai klausimai“ I  ir II 

moduliai, VĮ Valstybės ir 

savivaldybių tarnautojų mokymo 

centras „Dainava“, Lietuva 

Nr. 968  

Nr. 1139 

2011-10-20 – 

2011-10-21 
16 val 

Ernesta 

Liniauskienė 

Stažuotė „Renewal sources of 

energy“, Szegedo universitetas, 

Vengrija  

Nr. 

11/05/2012 

2012-05-07 – 

2012-05-13 
6 d.d. 

Ernesta 

Liniauskienė 

Tarptautinė miškininkystės paroda 

„Baltijos miškai 2012“, Utena, 

Lietuva 

- 
2012-05-31 –

2012-06-02 
3 d.d. 

Ernesta 

Liniauskienė 

Biokuro ruošimo technikos 

prezentacija, kompanija „KESLA“, 

UAB „Domingos prekyba“ 

Žvėrynėlio k., Trakų r., Lietuva 

- 2012-06-06 1 d.d. 

Ernesta 

Liniauskienė 

Projektas „Studijų kokybės 

gerinimas Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje, atnaujinant 

studijų programas ir pritaikant jas 

dėstyti užsienio kalba“, kursai 

„Nuotolinio mokymo ir mokymosi 

pedagogika“, Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva 

Nr. KMAIK - 

6404 

2012-06-21 – 

2012-08-30 

80 

akad.val 

Ernesta 

Liniauskienė 

Tarptautinis seminaras „Nuotolinis 

mokymas – be ribų“, Rygos verslo 

mokykla, Latvija 

- 2012-09-20 1 d.d. 

Ernesta 

Liniauskienė 

Projektas „Biomasės kaip 

atsinaujinačios energijos šaltinio 

panaudojimo biokuro gamybai 

inovacinės praktikos sklaida“. Lauko 

dienos ir seminaras „Biokuro 

gamyba iš šiaudų Lietuvos šiaurės 

rytų regione“, VšĮ „AgroAC“ Skudų 

k., Anykščių r., Lietuva 

Nr. NS0525 2012-11-23 
4 

akad.val. 

V.Mickevičius 

Waldner paskaitų kursas ,,Saugi, 

aplinką tausojanti laboratorija: 

rekomendacijos laboratorinėms 

technologijoms ir dujų tiekimo 

sistemoms“.   

b/n 2011-11-03 6 

V.Mickevičius 

LŽHIS ir LMĮA seminaras 

melioracijos, kelių tiesimo ir 

aplinkos tvarkymo technologijų 

klausimais. 

b/n 
2011-08-

24_25 
8 
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V.Mickevičius 

ĮAMHP ir LŽHIS seminaras 

,,Geodeziniai, dirvožemių, 

melioraciniai ir hidrotechniniai 

tyrinėjimai melioracijos sistemų 

rekonstrukcijos projektams sudaryti“. 

b/n 
2011-11-

22_23 
8 

V.Mickevičius 

LŽHIS ir ASU kursai ,,Sausinimo 

sistemų, vandens pralaidų, kelio 

dangų įrengimo technologijos ir g/b 

atramų sienučių skaičiavimai“ 

Registracijos 

Nr. 271 
2011-12-02 8 

V.Mickevičius 
Virtualios mokymosi aplinkos 

MOODLE sistemoje rengimas 

Pažymėjimas 

Nr. 1992 
2012-01-26 12  

A.Vaitiekūnas 

Waldner paskaitų kursas ,,Saugi, 

aplinką tausojanti laboratorija: 

rekomendacijos laboratorinėms 

technologijoms ir dujų tiekimo 

sistemoms“.   

b/n 2011-11-03 6 

A.Vaitiekūnas 

LŽHIS ir LMĮA seminaras 

melioracijos, kelių tiesimo ir 

aplinkos tvarkymo technologijų 

klausimais. 

b/n 
2011-08-

24_25 
8 

A.Vaitiekūnas 

ĮAMHP ir LŽHIS seminaras 

,,Geodeziniai, dirvožemių, 

melioraciniai ir hidrotechniniai 

tyrinėjimai melioracijos sistemų 

rekonstrukcijos projektams sudaryti“. 

b/n 
2011-11-

22_23 
8 

A.Vaitiekūnas 

LŽHIS ir ASU kursai ,,Sausinimo 

sistemų, vandens pralaidų, kelio 

dangų įrengimo technologijos ir g/b 

atramų sienučių skaičiavimai“ 

Registracijos 

Nr. 272 
2011-12-02 8 

A.Vaitiekūnas 
Virtualios mokymosi aplinkos 

MOODLE sistemoje rengimas 

Pažymėjimas 

Nr. 1993 
2012-01-26 12  

J.Babilienė 

Kauno technologijos universitetas 

Virtualios mokymosi aplinkos 

Moodle programa 

Pažymėjimas 

Nr.1484 
2011-12-21  

J.Babilienė 

Žmogaus studijų centras. 

„Asmeninės karjeros valdymas“ 

dalyko dėstytojams 

Pažymėjimas 

Nr.297139 

2012-01-24- 

2012-01-25 
 

J.Babilienė 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija. Virtualios mokymosi 

aplinkos moodle sistemoje rengimas 

Pažymėjimas 

Nr. 2004 

2012-01-25- 

2012-01-26 
 

J.Babilienė 

Projektas „Studijų kokybės 

gerinimas Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje, atnaujinant 

studijų programas ir pritaikant jas 

dėstyti užsienio kalba“, kursai 

„Nuotolinio mokymo ir mokymosi 

pedagogika“, KMAIK, Lietuva 

Pažymėjimas 

Nr. Nr. 

KMAIK - 

6404 

2012-06-21 – 

2012-08-30 

80 

akad.val 

J.Babilienė 

Tarptautinis seminaras „Nuotolinis 

mokymas – be ribų“, Rygos verslo 

mokykla, Latvija 

- 2012-09-20 1 d.d. 

Loreta 

Semaškienė 

Tarptautinis seminaras: „Želdynų 

aktualijos – 2012”. KMAIK ir 

Lietuvos dendrologų draugija 

Nr. 2074 2012-03-09 8 val. 
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Loreta 

Semaškienė 

Virtualios mokymosi aplinkos 

MOODLE sistemoje rengimas. 

KMAIK ir KTU 

Nr. 1981 
2012-01-25-

26 
12 val. 

Loreta 

Semaškienė 

Tarptautinė konferencija: „E.F.Andrė 

šiaurės parkų kelias“.  

E.F.Andrė klubas Lietuvoje, Trakų 

istorinis nacionalinis parkas, 

Palangos botanikos parkas. Vilnius - 

Trakai -Palanga 

Nr.EA 025 
2011-09-22-

24 
24 val. 

Loreta 

Semaškienė 

Mikorizės poveikis augalų 

adaptacijai ir dirvožemio kokybei. 

VU Botanikos sodas 

 2012-07-05 9 val. 

Loreta 

Semaškienė 

Mokomoji kelionė – seminaras po 

Švedijos ir Danijos botanikos sodus, 

arboretumus, parkus ir medelynus. 

Lietuvos dendrologų draugija 

 
2012-07-

6_15 
10 d. 

(140 val.) 

Loreta 

Semaškienė 

Užsienio kvalifikacijų vertinimas. 

Įvadinis mokymas. SKVC 
 2012-12-04 8 val. 

Loreta 

Semaškienė 

Nuotolinio mokymo ir mokymosi 

pedagogika. ASU Kaimo kultūros 

institutas 

 

2012-06-21_ 

2012-08-30 80 val. 

Raimondas 

Šadzevičius 

Europos mokslinių tyrimų ir 

technologijų plėtros programos 

naujos tendencijos ir vykdytojų 

patirtis 

 2011-05-03 1 d. 

Raimondas 

Šadzevičius 
Inžinerinė grafika – 2011  2011-09-30 1 d. 

Raimondas 

Šadzevičius 

Projekto „Lietuvos žemės ūkio 

universiteto pirmos pakopos studijų  

programų atnaujinimas ir 

pritaikymas dėstyti anglų kalba 

(LŽŪU-STAAK)“ Nr. VP1-2.2-

ŠMM-07-K-02-036. 

 2011-10-27 1 d. 

Raimondas 

Šadzevičius 

Victoria Babbit, Regional Publishing 

Manager-Scandinavia, Taylor & 

Francis Group, paskaita 

„Demystifying the Publishing 

Process“ 

 2011-11-08 1 d. 

Raimondas 

Šadzevičius 

Virtualios mokymosi aplinkos 

Moodle kursai 
 

2012-01-25-

26 
2 d. 

Raimondas 

Šadzevičius 

Intelektualaus verslo filosofija ir 

strategija. Projektas „Intelektualaus 

verslo laboratorija „InoLaboratorija" 

(Projekto kodas YP1-3.1-ŠMM-01-

V-02-002) 

 2012-05-03 1 d. 

Raimondas 

Šadzevičius 

Open Educational Resources 

(ALTA'2012) Programos „Eureka" 

mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros projektų įgyvendinimas - 

EUREKA" (Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-

V-01-003), Finansuojamas pagal 

2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklų 

plėtros veiksmų programos 3 

 2012-11-27 1 d. 
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prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 

stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-06-V 

priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų 

rengimas", paprojektis „Draugų, 

šeimos bei kolegų apjungimas 

(FFCC)" 

Raimondas 

Šadzevičius 

University of Szeged , Vengrija 

Hódmezővásárhely nuotekų valykla 

Hódmezővásárhely savartynas 

Szegedo biodujų gavybos, 

saugojimo, transportavimo 

kompleksas 

Tisza- Marosszog vandentvarkos 

įmonė bei Žemutinės Tisos aplinkos 

apsaugos agentūra 

Hódmezővásárhely geoterminio 

šildymo kompleksas. 

 Renewable technologies 

Stažuotės metu patobulinti įgūdžiai ir 

įgytos kompetencijos atsinaujinančių 

energijos šaltinių įsisavinimo srityje. 

 
2011.12.05-

2011.12.11 
6 d.d. 

Gitana Vyčienė  
Seminaras „ArcGIS 10 – naujienos ir 

geriausi taikymo pavyzdžiai“ 
Nr. 101 2011-06-01 

6 ak. 

val. 

Vincas Gurskis 
Nuotolinio mokymosi studijų 

rengimo bei teikimo kursai 
 

2011-01 

2012-01-25-

26 

28 

8 

Vincas Gurskis Anglų kalbos kursai  2011-2012 120 

Vincas Gurskis 
„Kolibrio“ anglų kalbos mokymuose 

„Prasiveržimas į anglų kalbą“. 
 

2012-10-

19_21 
18 

Vytautas 

Bareika 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija, Lietuvos dendrologų 

draugija. Tarptautinis seminaras 

,,Želdynų aktualijos – 2012“. 

Lietuva, Girionys 

 2012 03 09 8 val. 

Vytautas 

Bareika 

„Studijų kokybės gerinimas Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegijoje, atnaujinant studijų 

programas ir pritaikant jas dėstyti 

užsienio kalba“. 

Nr.6410 
2012 06 21-

2012 08 30 
80 val. 

Vytautas 

Bareika 

„Efektyvaus mokymo teorija ir 

praktika“ – intensyvūs pedagogikos 

kursai  

Nr. 2365 
2012 12 12-

14 
20 val. 

V.V.Eidimtienė 

Tarptautinis seminaras ,,Želdynų 

kūrimo patirtis ir tendencijos: 

pasaulinė ir kaimyninių šalių 

praktika” 

Nr. 507 2011 03 18 8 

V.V.Eidimtienė 3ds MAX mokymo kursai.  2011 03 10 20 

V.V.Eidimtienė 
Įvadiniai Revit Architekture 

platformos mokymo kursai 
 2011 05 02 4 

V.V.Eidimtienė 
Revit Architekture platformos 

mokymo kursai 
 2011 05 09 4 

V.V.Eidimtienė 
Tarptautinė konferencija „E.F. Andre 

šiaurės parkų kelias“ 
EA 026 

2011 09 22-

24 
18 
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V.V.Eidimtienė 

Erazmus kontaktinis seminaras,“ 

Balanced Mobilities – Visions and 

reality“ Budapeštas, Vengrija 

 
2011 11 30-

12 02 
18 

V.V.Eidimtienė 

Stažuotė pagal projektą  „Studijų 

kokybės gerinimas atnaujinat studijų 

programas ir pritaikant jas dėstyti 

užsienio kalba“. Writtle College 

(Anglija) 

 
2011 11 21-

28 
40 

V.V.Eidimtienė 

Tarptautiniai mokymai „How to 

teach drawing and the use drawing in 

landscape architecture Tartu 

university (Estija). 

No 935-11 
2011 12 09-

10 
12 

V.V.Eidimtienė 
Tarptautinis seminaras. „želdynų 

aktualijaos – 2012“ 
Nr 2300 2012 03 09 8 

V.V.Eidimtienė 
Erasmus LLP. Studijų kokybės 

gerinimas ,UWM (Lenkija) 
 

2012 04 23-

27 
40 

V.V.Eidimtienė 

„Studijų kokybės gerinimas 

atnaujinat studijų programas ir 

pritaikant jas dėstyti užsienio kalba“ 

Nr.6406 
2012 06 21-

08-30 
80 

V.V.Eidimtienė 
Efektyvaus mokymo teorija ir 

praktika 
Nr.2359 

2012 12 12-

14 
20 

V.V.Eidimtienė 

Neformaliojo suagusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimas ir pripažinimas 

Nr. AVM-

ESF-675 

2012 11 – 

2013- 02 
160 

Valdutė 

Varnaitė-

Milaknienė 

Tarptautinis seminaras ,,Želdynų 

kūrimo patirtis ir tendencijos: 

pasaulinė ir kaimyninių šalių 

praktika” 

Nr. 504 2011 03 18 8 

Valdutė 

Varnaitė-

Milaknienė 

Respublikinė mokslinė konferencija 

,,Dekoratyviųjų ir sodo augalų 

sortimento, technologijų ir aplinkos 

optimizavimas” 

Nr. 1189/11 2011 03 23 6 

Valdutė 

Varnaitė-

Milaknienė 

Kursai ,,Virtualios mokymosi 

aplinkos Moodle sistemoje 

rengimas” 

Nr. 2001 
2012 01 25-

26 
12 

Valdutė 

Varnaitė-

Milaknienė 

Tarptautinis seminaras ,,Želdynų 

aktualijos – 2012” 
Nr. 2071 2012 03 09 8 

Valdutė 

Varnaitė-

Milaknienė 

Mokslinė konferencija ,,Dendrologija 

iš arti: mokslas, menas, buitis” 

Nr.KBS-

2012/14 
2012 11 16 6 

Valdutė 

Varnaitė-

Milaknienė 

Respublikinė mokslinė-gamybinė 

konferencija ,,Gėlininkystės plėtros 

dabartis ir ateitis” 

Nr. 2012-12-

25 
2012 12 08 8 

Kęstutis 

Romaneckas 

Europos socialinio fondo 

finansuojamo projekto „Studijų 

sistemos efektyvumo didinimas 

Lietuvos žemės ūkio universitete“ 

(Projekto SFMIS Nr. VP1-2.1.ŠMM-

04-K-01-008) mokymai. 3.1.1.1. 

Universiteto strateginė vadyba (16 

ak. val. 2010 10 25-26 d.); 3.1.1.2. 

Universiteto veiklos diversifikacijos 

 2011 01 06 

16 val. 

 

 

16 val. 
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strategijos (16 ak. val. 2010 12 13-14 

d.). 

Kęstutis 

Romaneckas 

Dėstytojų mokymo kursai „E-

mokymosi kursų projektavimas ir 

realizavimas. (22 ak. val.). 2011 02 

02-02 21. Vykdomas pagal projektą 

„Žemės ūkio tematikos I ir II 

pakopos studijų programų 

tobulinimas ir dėstytojų 

kompetencijos ugdymas (ŽŪ-

SPDK)“.  

LŽŪU. 

Pažymėjimas. 
2011 02 28 22 val. 

Kęstutis 

Romaneckas 

Mokymo kursai „An insider‘s guide 

to getting published in research 

journals“.  

Kaunas. 

Sertifikatas. 
2011 03 21  

Kęstutis 

Romaneckas 

Projekto „Studijų sistemos 

efektyvumo didinimas Lietuvos 

žemės ūkio universitete“ mokymai 

„3.1.4. Kokybės vadyba bei 

komunikavimas“. 16 ak. val. 

 
2011 09 13-

14 
16 val. 
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8 priedas. DĖSTYTOJŲ DALYVAVIMAS VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, 

KOMISIJOSE, TARYBOSE 

 

8.1 lentelė. Kolegijos dėstytojai, išrinkti įvairių komisijų nariais (2011/2012 m.m.) 

Kolegijos 

darbuotojo vardas, 

pavardė, pareigos 

Organizacija, kurioje šis darbuotojas 

dalyvauja 

Dalyvavimo pobūdis 

(vadovauja organizaci-

jai, lanko jos renginius, 

rengia pranešimus ir kt.) 

Edita Abalikštienė, 

lektorė 

KMAIK Akademinė taryba Sekretorė 

KMAIK Valstybinė kvalifikavimo komisija Narė 

KMAIK Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo 

turto vertinimo studijų programos komitetas 
Pirmininkė 

KMAIK Žemėtvarkos studijų programos komitetas Pirmininkė 

KMAIK Dėstytojų atestacinė komisija Narė 

KMAIK Stipendijų skyrimo komisija Narė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos tėvų komitetas Pirmininko pavaduotoja 

Audrius 

Aleknavičius, 

docentas 

KMAIK Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo 

turto vertinimo studijų programos komitetas 
Narys 

KMAIK Dėstytojų atestacinė komisija Narys 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narys 

Virginija 

Atkocevičienė, 

lektorė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

Balevičius Giedrius, 

lektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Viceprezidentas 

KMAIK Valstybinė kvalifikavimo komisija Narys 

KMAIK Žemėtvarkos studijų programos komitetas Narys 

Alfonsas Darbutas, 

docentas 

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 
Neetatinis aplinkos 

apsaugos inspektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narys 

Kauno rajono 18-as žvejų būrelis Pirmininkas 

Daiva Gudritienė, 

lektorė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

Daiva Juknelienė, 

lektorė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

Kolegijos VKK narė Narė 

Giedrė Ivavičiūtė, 

lektorė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

ASU Alumni Tarybos narė 

Darius Pupka, 

lektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narys 

KMAIK Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo 

turto vertinimo studijų programos komitetas 
Narys 

KMAIK Valstybinė kvalifikavimo komisija Sekretorius 

Vilma Sinkevičiūtė, 

lektorė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

Romutė Stašelienė, 

lektorė 

KMAIK Valstybinė kvalifikavimo komisija Narė 

KMAIK Dėstytojų atsetacinė komisija Narė 
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Vaiva 

Stravinskienė, 

lektorė 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narė 

KMAIK Etikos komisija Narė 

Aurelijus 

Živatkauskas, 

lektorius 

KMAIK Valstybinė kvalifikavimo komisija Narys 

KMAIK Akademinė taryba 
Pirmininkės 

pavaduotojas 

KMAIK Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo 

turto vertinimo studijų programos komitetas 
Narys 

KMAIK Žemėtvarkos studijų programos komitetas Narys 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narys 

Vytautas 

Mickevičius, 

lektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjungos (LŽHIS) narys 
Narys 

Jurgita Babilienė, 

lektorė  

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Etikos 

komisijos narė.  
Narė 

AntanasVaitiekūnas, 

lektorius 

KMAIK, VKK narys. 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjungos (LŽHIS) narys 

Dalyvauja komisijos 

darbe 

Narys  

Raimondas 

Šadzevičius, 

docentas 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjungos (LŽHIS) narys 
Narys 

Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos 

draugijos narys 
Narys 

Mokslininkų sąjungos narys Narys 

Vincas Gurskis, 

docentas 

Visuomeninės techninės tarybos melioracijos 

klausimams nagrinėti prie ŽŪM narys 

Dalyvauja tarybos 

posėdžiuose, kuriuose 

svarstomi melioracijos 

normatyviniai 

dokumentai 

Vilda Grybauskienė 

docentė 

Lietuvos Žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sąjungos 

narė 
Narė 

Evaldas Grybauskas 

lektorius 

Lietuvos Žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sąjungos 

narys 
Narys 

Gitana Vyčienė 

lektorė 

Lietuvos Žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sąjungos 

narė 
Narė 

Vilimantas 

Vaičiukynas, 

lektorius 

KMAIK, VKK narys. 

Lietuvos Žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sąjungos 

narys 

Dalyvauja komisijos 

darbe, lanko jos 

renginius 

Vytautas Bareika, 

lektorius 

Lietuvos dirvožemininkų draugija Narys 

Sietuvos genetinių technologijų draugija Narys 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos profesinio 

sektorinio komiteto „Žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako 

gaminių gamybos“ narys 

Narys, dalyvauja 

ekspertiniame darbe 

Loreta Semaškienė 

Lietuvos dendrologų draugija Narė 

Lietuvos miškininkų sąjunga Narė 

E. F. André klubas Lietuvoje Narė 

Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos prie LR 

Aplinkos ministerijos narė 
Narė 

KMAIK Akademinė taryba Pirmininkė 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros 

valstybinė kvalifikacinė komisija 
Narė 
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Vitas Damulevičius, 

lektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 

Revizijos komisijos 

narys 

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija Narys 

Vincas Gurskis, 

docentas 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narys 

Visuomeninės techninės tarybos melioracijos 

klausimams nagrinėti narys 
Narys 

Zenonas Janulaitis, 

lektorius 

Lietuvos teriologų draugija Narys 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Narys 

Arūnas Jurkonis  

Studentų tarptautinių ir/ar respublikinių konkursų, 

olimpiadų vertinimo komisijos 
Narys 

Europos šalių studentų miškininkystės profesinio 

meistriškumo varžybos 
Teisėjas 

Vytautas 

Mickevičius, 

lektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga 
Narys 

Dalia Perkumienė 

Lietuvos teisininkų (Kauno skyrius) draugija;  Narė 

Tarptautinės Šiaurės šalių Aplinkosaugos teisės 

draugija 
Narė 

Gintaras Morkūnas, 

lektorius 
Lietuvos miškininkų sąjunga Narys 

Romaneckas 

Kęstutis, docentas 

Tarptautinė žemės dirbimo tyrimų asociacija 

(ISTRO) 
Narys 

Tarptautinės žemės dirbimo tyrimų organizacijos 

(ISTRO) Lietuvos skyrius 
Prezidentas 

Lietuvos agronomų sąjunga Narys 

Lietuvos artojų asociacija Valdybos narys 

Lietuvos dirvožemininkų draugija Narys 

LŽŪU (ASU) Mokslo premijų konkurso komisija Narys 

Henrikas 

Stravinskas, 

lektorius 

Lietuvos miškininkų sąjunga Narys 

Evaldas Survila, 

lektorius 

Lietuvos miškininkų sąjunga valdybos narys 

Lietuvos miškų instituto metodinė taryba 

Narys, dalyvauja 

posėdžiuose, recenzuoja 

darbus 

Albinas Tebėra, 

direktorius 

LR Aplinkos ministerijos Miškininkystės 

konsultacinė taryba 

Tarybos narys. 

Dalyvauja posėdžiuose, 

rengia pranešimus 

Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas; 

 

Pakomitečio „Apvalioji ir pjautinė mediena“  

Pirmininko 

pavaduotojas; 

Pirmininkas. 

Albinas Tebėra, 

direktorius 

Lietuvos miškų instituto Taryba Tarybos narys.  

Lietuvos miškų instituto Atestacinė komisija Komisijos narys 

Informacinio biuletenio Miškas Mediena. 

Standartizacija. Technologijos redakcinė kolegija 

Vyriausiasis 

redaktorius. 

Organizuoja leidinio 

leidybą 

Albinas Tebėra, 

direktorius 

  

Žurnalo Miškininkystė redakcinė kolegija 
Redakcinės kolegijos 

narys 

Žurnalo Mūsų girios redakcinė kolegija Redakcinės kolegijos 
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narys 

Technologinės platformos Miškininkystė darbo 

grupė 
Pirmininkas 

LR aplinkos ministerijos mokslo darbų ekspertų 

komisija 
Komisijos narys 

Giedrius 

Vaičiukynas, 

lektorius 

Lietuvos miškininkų sąjunga Narys 

Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas Narys 

Kęstutis Pėtelis, 

lektorius 

Lietuvos teriologų draugija Narys 

Lietuvos miškininkų sąjunga Narys 

Elnių augintojų asociacija tarybos narys 

Sūduvos medžiotojų sąjunga tarybos narys 

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo 

Marijampolėje komisija 
Narys  

Medžioklės konsultacinė taryba prie LR Aplinkos 

ministerijos Medžioklės ekspertas 
pirmininkas 

Žurnalas „Medžiotojas ir medžioklė“ redaktorius 

V.V.Eidimtienė 
Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo 

programą ekspertizės komisija 
Pirmininkė 

V.V.Eidimtienė 
Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo 

komisija 
Narė 

Valdutė Varnaitė-

Milaknienė - lektorė 

Lietuvos dendrologų draugija 

Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras 
Narė 

Zigmantas 

Brazauskas 
Lietuvos architektų sąjunga Narys 

Verbyla Vidmantas 

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško 

atkūrimo ekspertų komisijos  prie LR Aplinkos 

ministerijos narys 

Narys-ekspertas 
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9 priedas. TEISIŠKAI ĮREGISTRUOTI KOLEGIJOS PASTATAI IR STATINIAI 

 

Eil. Nr. Kolegijos pastatų ir statinių pavadinimas Bendras plotas 

1. Centriniai rūmai, Liepų g.1 4021,26 

2. II rūmai, Laumėnų g.1 1313,18 

3. Bendrabutis, Liepų g.3 1223,43 

4. Valgykla-parduotuvė, Liepų g.18 612,88 

5. Bendrabutis, Liepų g.22 2391,13 

6. Garažas, Girionių k. 83,44 

7. Sandėlis, Girionių k. 555,42 

8. Sandėlis 209,22 

9. Šaudykla 23,19 

10. Garažas 170,44 

11. Mokomosios dirbtuvės 291,44 

 

 

10 priedas. KOLEGIJOS STRUKTŪRINIAI PADALINIAI IR DARBUOTOJAI 

 

10.1. Kolegijos administracija 

Direktorius – doc. dr. Albinas Tebėra; 

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai – Aldona Kviecinskienė (iki 2011-12 mėn.) 

Dr. Loreta Semaškienė (nuo 2012-01 mėn.); 

Direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir inovacijoms – Kristina Butkienė (nuo 2012-01 mėn.); 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – Jonas Raila (iki 2011-12 mė.); 

Vyriausioji vidaus auditorė – Nijolė Krikščiūnienė (iki 2011-12 mėn.); 

Personalo specialistės – Eglė Morkūnienė, Kristina Jasinskienė; 

Darbų ir civilinės saugos inžinierė – Romalda Radzevičienė (iki 201-02 mėn.). 

 

10.2 Akademiniai padaliniai 

MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS (nuo 2012-01 mėn.) 

Miškų ir dekoratyviųjų želdynų (iki 2011-12 mėn.) 

 

Prodekanė – Loreta Semaškienė (iki 2011-12 mėn.); 

Nuolatinių studijų administratorė E.Abramavičienė; 

Ištęstinių studijų administratorė K.Jasinskienė. 

Metodininkas – Gintaras Morkūnas (iki 2011-12 mėn.); 

Fakultete rengiami Miško ūkio, Želdynų dizaino bei Rekreacijos specialistai. Taip pat 

vykdomi su šiomis specialybėmis susiję taikomieji tyrimai, inovacinė veikla, plėtojami tarptautinio 

bendradarbiavimo ryšiai.  
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Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultete iki 2011-12 mėn. veikė dvi katedros – 

Miškininkystės ir Aplinkotvarkos, nuo 2012-01 mėn. veikia trys katedros – Miškininkystės, 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra ir Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra. 

 

Miškininkystės katedra 

Katedros vedėjas – Evaldas Survila 

Katedros vedėjo pavaduotoja – dr. Laima Česonienė (nuo 2012-01 mėn.) 

Laborantė – Janina Metrikienė 

 

10.2.1 lentelė. Miškininkystės katedros dėstytojai (pagrindinė darbovietė) 2011-2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1.  Černulienė Sinilga  

Bendroji ekologija ir aplinkosauga;  

Biogeocenologijos praktika;  

Ūkininkavimas saugomose teritorijose 

Miško ūkis 

Ekologija ir aplinkosauga 
Hidrotechnik

a 

2.  Kibirkštienė Inga  Informacinės technologijos (GIS) Miško ūkis 

3.  Kuliešis Andrius Doc., dr. 

Miško ūkio kompiuterizacija;  

Miškotvarka;  

Skaitmeninė kartografija ir duomenų bazės 

Miško ūkis 

4.  
Marcinkevičius 

Nerijus 
 

Medienos ruošos technika; Miškininkystė ir 

medienos ruoša; Miško ūkio darbų 

mechanizacija 

Miško ūkis 

5.  Morkūnas Gintaras  
Miško ūkio ekonomika; Miško ūkio 

valdymas ir organizavimas 
Miško ūkis 

6.  Semaškienė Loreta Dr. 
Dendrologija;  

Biogeocenologijos praktika 
Miško ūkis 

7.  
Stravinskas 

Henrikas 
 

Miško kenkėjai ir ligos;  

Biogeocenologijos praktika 
Miško ūkis 

8.  Survila Evaldas  

Įvadas į specialybę;  

Medynų formavimas ir kirtimai;  

Miško ekologija;  

Diplominė praktika; Specializacijos praktika 

Miško ūkis 

9.  Tebėra Albinas Doc., dr. Miško našumas Miško ūkis 

10.  
Vaičiukynas 

Giedrius 
 

Miškininkystė ir medienos ruoša;  

Miško eksploatacijos pagrindai 
Miško ūkis 

11.  
Vaitiekus 

Eugenijus 
Dr. 

Agro ir rekreacinė miškininkystė;  

Miško želdinimas;  

Plantacinio ūkio pagrindai; 

Biogeocenologijos praktika 

Miško ūkis 

 

10.2.2 lentelė. Miškininkystės katedros dėstytojai (nepagrindinė darbovietė) 2011-2012 

m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1 Česonienė Laima Doc., dr. 
Miško botanika;   

Biogeocenologijos praktika 
Miško ūkis 

2 Kiršienė Violeta   Finansai ir apskaita Visos 
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studijų 

programos 

3 Kliučius Almantas Doc., dr. 
Dendrometrija;   

Miško taksacijos praktika 
Miško ūkis 

4 Lynikas Martas   Miškų inventorizacija Miško ūkis 

5 Mizaraitė Diana Dr. Verslo ekonomika ir vadyba Miško ūkis 

6 
Narauskaitė 

Gintarė 
Dr. Medžioklės ūkio pagrindai Miško ūkis 

7 Pėtelis Kęstutis Doc., dr. Medžioklės ūkio pagrindai Miško ūkis 

8 Verbyla Vidmantas Dr. Miško selekcija ir sėklininkystė Miško ūkis 

 

 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra (nuo 2012-01 mėn.) 

Aplinkotvarkos katedra (iki 2012-01 mėn.) 

 

Katedros vedėjas – Zenonas Janulaitis (iki 2012-04 mėn.) 

  Asta Doftartė (nuo 2012-04 mėn.) 

Katedros vedėjo pavaduotojas – Linas Daubaras (nuo 2012-01 mėn.) 

Laborantė – Ina Janulaitienė (iki 2012-09 mėn.) 

 

10.2.3 lentelė. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojai (pagrindinė 

darbovietė) 2011-2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1 Auželienė Ingė Doktorantė 

Sodininkystė, Kraštotvarka,  

Grybų auginimas,  

Sodybų aplinkos formavimas,  

Miestų želdynų sistema,  

Sodininkystė ir daržininkystė 

Želdynų 

dizainas 

2 Bareika Vytautas Dr. 

Dirvotyra, žemdirbystės ir melioracijos 

pagrindai;  

Želdynų įrengimas ir priežiūra;  

Miestų želdynų įrengimas ir priežiūra 

Želdynų 

dizainas 

Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai; 

Biogeocenologijos praktika 
Miško ūkis 

Geologija Hidrotechnika 

3 
Baryšnikova 

Violeta 
 

Žemės ūkio produktų perdirbimas,  

Pasaulio šalių virtuvė,  

Maitinimo kultūra,  

Svetingumo industrija,  

Turizmo pagrindai;  

Dekoratyvinė ir ekologinė daržininkystė 

Rekreacija 

4 Daubaras Linas  

Želdynų projektavimas,  

Smulkus ir vidutinis verslas,  

Teisinis želdynų reglamentavimas,  

Turizmo pagrindai 

Želdynų 

dizainas; 

Rekreacija 

5 Doftartė Asta  
Medelynai,  

Dekoratyvinių augalų auginimas 
Želdynų 

dizainas 

6 Girčienė Laima  
Pasaulio šalių virtuvės;  

Maitinimo kultūra 
Rekreacija 
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7 Janulaitis Zenonas  

Dendrologija;  

Gyvūnų bioekologija;  

Įvadas į specialybę; 

Žvėrių ir paukščių bioekologija;  

Želdynų 

dizainas; 

Miško ūkis 

8 Jurkonis Arūnas 
 

Darbo ir civilinė sauga  

/ Žmogaus sauga 
Visos studijų 

programos 

 Miško kirtimas motoriniais pjūklais Miško ūkis 

9 
Šeškauskaitė 

Daiva 
Dr. 

Laisvalaikio organizavimas,  

Etninė kultūra ir tradicijos 
Rekreacija 

10 
Vaitkutė-

Eidimtienė Vaida 
 

Kraštovaizdžio architektūros pagrindai; 

Braižyba ir piešimas;  

Kompozicija ir maketavimas;  

Interjero dizainas;  

Želdynų įrenginiai 

Želdynų 

dizainas 

11 

Varnaitė-

Milaknienė 

Valdutė 

 Gėlininkystė 
Želdynų 

dizainas; 

Rekreacija 

 

 

10.2.4 lentelė. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojai (pagrindinė 

darbovietė) 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1 Amšiejus Algirdas Doc. dr. Bitininkystė 
Visos studijų 

programos 

2 Bakutis Bronius Prof. Ekologinė gyvulininkystė ir paukštininkystė Rekreacija 

3 
Brazauskas 

Zigmantas 
 

Meno ir architektūros istorija;  Architektūros 

pagrindai,  Statybos pagrindai 
Želdynų 

dizainas 

4 
Dabašinskienė 

Iveta 
Dr. Istorinis – kultūrinis paveldas Rekreacija 

5 
Damulevičius 

Vitas 
 Tvenkininė žuvininkystė 

Visos studijų 

programos 

6 
Malijonienė 

Jolanta 
 Floristika 

Želdynų 

dizainas 

7 
Naureckaitė 

Viliūnė 
 Rekreacinė kraštotvarka Rekreacija 

8 
Obelevičius 

Kęstutis 
 

Botanika; Vaistiniai augalai 
Želdynų 

dizainas; 

Rekreacija 

Miško botanika;  Biogeocenologijos 

praktika 
Miško ūkis 

9 
Romaneckas 

Kęstutis 
Doc. dr. Žemės ūkio pagrindai Rekreacija 

10 
Steponavičienė 

Aušra 
Dr. 

Maitinimo kultūra;   

Pasaulio šalių virtuvės 
Rekreacija 

11 
Tarasevičienė 

Živilė 
Dr. Tradiciniai amatai Rekreacija 

12 Umbrasas Vytautas   Tradiciniai amatai Rekreacija 
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Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra 

(įkurta 2011-12-20) 

Katedros vedėja – Eglė Morkūnienė nuo 2012-01 iki 2012-12 mėn. 

  Žeta Bazarienė nuo 2012-12 mėn. 

10.2.5 lentelė. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros dėstytojai (pagrindinė 

darbovietė) 2011-2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1.  Bazarienė Žeta  Profesinė užsienio kalba - Vokiečių kalba 
Visos studijų 

programos 

2.  Butkienė Kristina  Psichologija 

Miško ūkis; 

Želdynų 

dizainas; 

Rekreacija 

3.  
Čekanskienė 

Jolanta 
 

Elgesio kultūra 

Miško ūkis; 

Želdynų 

dizainas; 

Rekreacija 

Kalbos kultūra ir raštvedyba Hidrotechnika 

4.  Janulaitienė Ina  Profesinė užsienio kalba - Anglų kalba 
Visos studijų 

programos 

5.  Perkumienė Dalia  Teisės pagrindai 
Visos studijų 

programos 

6.  
Šimkuvienė 

Svetlana 
 

Elgesio kultūra;  

Rusų kalba 

Miško ūkis; 

Želdynų 

dizainas; 

Rekreacija 

7.  
Vyšniauskas 

Petras 
 Kūno kultūra 

Visos studijų 

programos 

 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS 

 

Prodekanė - Daiva Juknelienė (iki 2011-09 mėn.); 

Studijų administratorė – Kristina Javaitienė; 

Referentė – Birutė Adomienė (iki 2012-02 mėn.) 

Fakultete rengiami Hidrotechnikos, Žemėtvarkos, bei Kadastrinių matavimų ir 

nekilnojamojo turto vertinimo specialistai, vykdomi su šiomis specialybėmis susiję taikomieji 

tyrimai.  

Aplinkos inžinerijos fakultete iki 2011-12 mėn. veikė dvi katedros – Vandens inžinerijos ir 

Kraštotvarkos, nuo 2012-01 mėn. veikia trys katedros – Hidrotechninės statybos, Nekilnojamojo 

turto kadastro ir  Bendratechninių mokslų katedra. 

 

Hidrotechninės statybos katedra (nuo 2012-01 mėn.) 

Vandens inžinerijos katedra (iki 2012-01 mėn.) 
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Katedros vedėja – dr. Vilda Grybauskienė (iki 2012-01 mėn.),  

Doc.dr. Vincas Gurskis (2012 sausio – vasario mėn.) 

Doc.dr. Ernesta Liniauskienė (nuo 2012-02 mėn.) 

Laborantas  Jonas Baltušis 

 

10.2.6 lentelė. Hidrotechninės statybos  katedros dėstytojai (pagrindinė darbovietė) 2011-2012 

m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1.  Babilienė Jurgita   

Informacinės technologijos,  

Raštvedyba,  

Socialinė psichologija,  

Poveikio aplinkai vertinimas ir prevencinės 

taršos mažinimo priemonės. 

Hidrotechnika 

2.  
Grybauskas 

Evaldas 
 Keliai ir kiti linijiniai statiniai Hidrotechnika 

3.  
Liniauskienė 

Ernesta  
Doc. dr. 

Tyrimų metodologija,  

AutoCAD pagrindai,  

Bioenergetika,  

Statybos teisės pagrindai, Aplinkos fizika.  

Hidrotechnika 

 

 

10.2.7 lentelė. Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai (nepagrindinė darbovietė ) 2011-2012 

m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1.  
Grybauskienė 

Vilda 
Dr. 

Pažeistų teritorijų tvarkymo technologijos, 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika, 

Atsinaujinančių gamtos išteklių valdymas, 

Drenažas specialioms reikmėms, 

Drėkinimo pagrindai 

Hidrotechnika 

2.  Gurskis Vincas Doc. dr. 

Statybinės medžiagos ir žemės ūkio 

pastatai,  

Statybos darbų technologijų ir 

organizavimo profesinės veiklos praktika 

Hidrotechnika 

3.  
Mickevičius 

Vytautas 
 

Melioracinės ir statybinės mašinos, 

Vandens ūkio  statybos darbų 

technologijos ir organizavimas,  

Statybos darbų technologijų ir 

organizavimo profesinės veiklos praktika  

Hidrotechnika 

4.  
Šadzevičius 

Raimondas 
Dr. 

Inžinerinės konstrukcijos,  

Jūrų hidrotechnikos statiniai 
Hidrotechnika 

5.  
Vaičiukynas 

Vilimantas 
 

Kompiuterinės grafikos pagrindai, 

Hidraulika 
Hidrotechnika 

6.  
Vaitiekūnas 

Antanas 
 

Inžinerinė grafika,  

Techninė mechanika, 

Hidrotechnikos statiniai,  

Hidrotechnikos statinių pažintinė praktika 

Hidrotechnika 

7.  Vyčienė Gitana  Vaiko auginimo atostogose Hidrotechnika 
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8.  Alfonas Darbutas Doc. dr. 
Geodezija;  

Geodezijos mokomoji praktika 
Hidrotechnika 

9.  Juozas Navickas Doc. dr. Fizika Hidrotechnika 

 

 

 

Nekilnojamojo turto kadastro katedra (nuo 2012-01 mėn.) 

Kraštotvarkos katedra (iki 2012-01 mėn.) 

 

Katedros vedėjas – Aurelijus Živatkauskas (iki 2012-01 mėn.) 

Edita Abalikštienė (nuo 2012-02 mėn.) 

Metodininkė – Kristina Javaitienė 

Referentė – Neringa Jurevičienė (vaiko auginimo atostogose )  

Laborantė - Birutė Adomienė (iki 2012-02 mėn.) 

 

10.2.8 lentelė. Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojai (pagrindinė darbovietė) 2011/2012 

m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 
Dėstomas dalykas 

Studijų 

programa 

1.  Abalikštienė Edita Doktorantė 

Geodezija;  

Geodezijos mokomoji praktika; 

Teritorijų planavimas;  

Žemėtvarkos projektavimas 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai ; 

Želdynų 

dizainas 

Miško matavimai;  

Miško matavimų praktika 
Miško ūkis 

2.  Javaitienė Kristina  Verslo ekonomika 
Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

3.  Juknelienė Daiva  

Vadybos pagrindai; 

Žemėtvarkos projektavimas;  

Žemėtvarkos pagrindai; 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto teisė. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

4.  Juknelis Remigijus  Kūno kultūra 
Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

5.  Pupka Darius Doktorantas 

Duomenų apsauga 

Geoinformacinės sistemos; 

Nekilnojamojo turto registras;  

Nekilnojamojo turto formavimas ir 

pertvarkymas. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

 

 

10.2.9 lentelė. Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojai (nepagrindinė darbovietė) 

2011/2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1.  Aleknavičius Doc.,dr Nekilnojamojo turto vertinimas;  
Žemėtvarka; 

Kadastriniai 
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Audrius Nekilnojamojo turto marketingas. matavimai  

2.  
Atkocevičienė 

Virginija 
- Nekilnojamojo turto kadastras. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

3.  
Balevičius 

Giedrius 
- Geodezija-2. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

4.  Gudritienė Daiva - 

Fotogrametrija; 

Kartografija; 

Fotogrametrijos praktika. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

5.  Ivavičiūtė Giedrė - 
Kraštotvarka;  

Pasėkmių aplinkai vertinimas. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

6.  
Sinkevičiūtė 

Vilma 
- 

Topografija; 

Geodezijos mokomoji praktika. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

7.  
Stašelienė 

Romutė 
- 

Kaimo plėtros žemėtvarka ir kraštotvarka;  

Nekilnojamojo turto valdymas. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

8.  
Stravinskienė 

Vaiva 
- 

Taikomųjų tyrimų metodologija; 

Topografinė braižyba. 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

9.  
Živatkauskas 

Aurelijus 
- 

Inžinerinės komunikacijos;  

Geodeziniai prietaisai;  

Geodezinių matavimų rezultatų 

apdorojimas;  

Kadastriniai matavimai; 

Skaitmeniniai žemėlapiai 

Žemėtvarka; 

Kadastriniai 

matavimai  

 

Bendratechninių  mokslų katedra 

(įkurta 2011-11-20) 

Katedros vedėja – Albina Krasauskienė (nuo 2012-01 mėn.) 

 

10.2.10 lentelė. Bendratechninių  mokslų katedros dėstytojai (pagrindinė darbovietė) 2011-2012 

m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas 

Mokslo 

vardas, 

laipsnis 

Dėstomas dalykas 
Studijų 

programa 

1.  
Krasauskienė 

Albina 
 Informacinės technologijos 

Miško ūkis; 

Želdynų dizainas; 

2.  Poškienė Ingrida  Matematika 
Visos studijų 

programos 

3.  Masionytė Gražina  Informacinės technologijos Rekreacija 

 

 

MIŠKININKYSTĖS PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS 

 

Miškininkystės profesinio mokymo skyriaus vedėjas - Nerijus Marcinkevičius (nuo 2012-01 

mėn.) 

Vedėjo pavaduotoja – Ingrida Poškienė (nuo 2012-01 mėn.) 
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Metodininkė – Nijolė Baronienė (iki 2012-09 mėn.) 

Profesinio mokymo skyriuje rengiami miško darbininkai. 

 

10.2.11. lentelė. Miškininkystės profesinio mokymo skyriaus profesijos mokytojai 2011/2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Dalykas 

1 Bareika Vytautas  Žemės dirbimas; Miško faunos biologija 

2 Dvaranauskas Eduardas 

Traktoriai ir jų eksploatacija; Miško darbų mechanizacija; 

Medienos ruošos mašinų priežiūra ir remontas; Miško ūkio 

mašinos ir darbų technologijos; Saugaus eismo pagrindai 

3. Jurkonis Arūnas 
Motoriniai instrumentai ir jų panaudojimas; Darbuotojų sauga ir 

sveikata; Civilinė sauga; Pirminis medienos apdirbimas 

4. Lavickienė Lina Informacinės technologijos 

5. Malijonienė Jolanta Floristika 

6. Marcinkevičius Nerijus 
Medienos ruošos technologijos; Geodeziniai matavimai; 

Dendrometrija; Medienos ruošos mašinos; Mašinų valdymas 

7 Morkūnas Gintaras Ekonomikos ir verslo pagrindai 

8 Stravinskas Henrikas 

Priešgaisrinė miško apsauga; Pagrindiniai miško kirtimai, 

Miškotyros pagrindai, Miško ūkinė botanika; Medynų 

formavimas; Aplinkosaugos pagrindai; Miško ligos ir kenkėjai; 

Miško apsauga; Medynų formavimas motoriniais instrumentais 

9. Vaičiukynas Giedrius 
Miško atkūrimas; Miško statiniai ir įrenginiai; Apvaliosios 

medienos gaminiai; Sodmenų auginimas; Miško želdymas 

 

10.2.12.lentelė. Miškininkystės profesinio mokymo skyriaus bendrojo lavinimo mokytojai 2011/2012 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Dalykas 

1 Bazarienė Žeta Vokiečių kalba 

2. Goroško Natalija Anglų kalba 

3 Eidimtienė Vaida Dailė, dizainas 

4 
Kviecinskienė Aldona /  

Bielskus Evaldas 
Istorija 

5 Poškienė Ingrida Matematika 

6 Šimkuvienė Svetlana  Etika 

7 Čekanskienė Jolanta Lietuvių kalba 

8 Meškienė Nijolė Biologija 

9 Vyšniauskas Petras Kūno kultūra 

10 Talat-Kelpšienė Vaiva Chemija 

 

 

10.3. INFORMACINIS CENTRAS 

 

Centro paskirtis – propaguoti miškininkystės ir aplinkos inžinerijos mokslo naujoves, diegti 

gamyboje modernias technologijas, kelti miško ūkio specialistų bei privačių miškų savininkų 

kvalifikaciją ir plėtoti visuomenės švietimą miškininkystės ir aplinkosaugos klausimais.  

Viešųjų ryšių skyriaus vadovė – Žeta Bazarienė, 

Projektų ir konsultacinės veiklos vadovė – Sinilga Černulienė, 
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Tarptautinių ryšių sektoriaus vadovė – Inga Kibirkštienė, 

Mokslinės veiklos vadovas – dr. Vytautas Bareika 

 

10.4. KITI PADALINIAI 

 

Buhalterija 

Vyr. finansininkė – Rasa Žaltauskienė 

Buhalterės  - Violeta Bielskytė-Ubarevičienė, Lina Guobienė 

Kasininkė-sąskaitininkė – Birutė Bukauskienė 

 

Personalo skyrius 

Personalo specialistė – Eglė Morkūnienė 

 

Archyvas 

Archyvo vedėja – Janina Metrikienė 

 

Bendrabučiai 

Bendrabučių valdytojos – Jolita Pliūrienė, Ona Celiešienė ir Sigutė Kuusienė. 

 

Valgykla 

Valgyklos vedėja – Laima Girčienė; 

Virėja – Aldutė Bendinskienė; 

Kasininkė – Rita Vonžodienė; 

Pagalbinės virtuvės darbininkės – Germa Karžiniauskienė ir Rita Klimanskytė. 

 

Ūkio skyrius 

Ūkio tarnybos vadovas – Jonas Raila (nuo 2012-01 mėn.) 

Bendrojo skyriaus vedėja – Kristina Jasinskienė (iki 2012-01 mėn.) 

Centrinių rūmų valdytoja – Inga Varnienė 

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė – Inga Varnienė (nuo 2012-01 mėn.) 

Dailidė – Vidas Varnas 

Elektrikas – Gintautas Germanavičius 

Santechnikas – Vincas Ramanauskas 

Vairuotojai – Pranas Gervė, Romvaldas Javaitis 

Valytojos – Dalia Adomėnienė,Algimanta Bieliūnienė Roma Gradeckienė, Sandra 

Grigonienė, Liucija Jankauskienė, Elena Meironienė, Danutė Drilingienė, Ona Virbašienė, Alesė 

Sakalauskienė, Neringa Sakalauskaitė (iki 2012-09 mėn.). 

Sargai – Vingaudas Dambrauskas, Ona Garbinčienė, Janina Liutkauskienė, Aldona 

Malinauskienė, Irena Malinauskienė, Ingrida Rudžianskaitė, Birutė Ruzgienė, Gražina 

Sindaravičienė, Marytė Mikelionienė, Rita Davidonienė, Nijolė Pliuškevičiūtė. 

Kiemsargė – Marijona Birutė Urbonavičienė. 
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11 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINIAI, SOCIALINIAI ir VERSLO PARTNERIAI  

Eil.nr. Partnerio institucija Bendradarbiavimo pobūdis 

1 ASU 

Studijų programų tobulinimas 

Dalykų dėstymas; 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje 

komisijoje, 

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas 

2 Aukštadvario regioninis parkas 
Studijų programos tobulinimas 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas,  

3 VĮ Dubravos EMM miškų urėdija 

B kategorijos vairuotojų praktinio mokymo 

Kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

Konferencijų ir seminarų rengimas 

4 
Girionių benruomenės centras 

„Girionys“ 

Prisidėti prie edukacinių-gamtosauginių priemonių 

organizavimo 

5 IĮ „Terra animalis“ 

Studijų programos tobulinimas 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Mokslo-tiriamųjų darbų tematika 

6 ĮI „Agida“ 

Studijų programos tobulinimas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas;  

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje  

7 ĮI „Tulpmedis“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 

8 
UAB „Dautra“ 

 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 

9 
Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto 

centras 

Sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos 

propagavimas,  

Bendrų projektų rengimas 

10 
Kaišiadorių r. A. Brazausko 

gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje 

11 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

12 
Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

13 Kauno r. Neveronių vid. mokykla  

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

15 
Kauno r. Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

16 Kauno rajono savivaldybė 

Studijų programų tobulinimas, naudojant 

informacinę medžiagą,  

Bendradarbiavimas projektinėje veikloje 

17 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 
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18 
Kauno Vaišvydavos vidurinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

19 
Kazlų Rūdos Kazio Grinio 

gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

20 
K.Rūdos savivaldybės Jankų 

pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje 

21 
Kuršėnų Pavenčių vidurinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

22 „Ginalas“ Mocevičiaus firma 

Studijų programos tobulinimas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas 

23 Samylų kultūros centras 
Bendradarbiavimas rengiant projektus, 

Informacijos keitimasis ir sklaida  

24 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ 

vidurinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

25 UAB „Floralita dizainas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 

26 UAB „GeoSieksnis“ 

Studijų programos tobulinimas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas,, 

Baigiamųjų darbų tematikos siūlymas bei 

dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

27 UAB „Husqvarna Lietuva“ 

Studijų programos tobulinimas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Medienos ruošos specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių organizavimas 

28 UAB Infoera“ 

Studijų programų tobulinimas 

Bendri moksliniai-tiriamieji darbai 

Informacijos perteikimas  

29 UAB „Miško birža“ Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas 

30 UAB „Šiandien ir dabar“  Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

31 UAB „Turizmo akademija“  Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

32 UAB „Viržių medelynas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 

33 UAB „Žaliasis sezonas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 

34 UAB Ryterna 
Studijų programos tobulinimas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

35 UAB“Inžineriniai tinklai“ 
Studijų programos tobulinimas 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas 

36 Žiežmarių vidurinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio 

pasirinkimo srityje bei bendradarbiavimas formalaus 

ir neformalaus ugdymo projektinėje veikloje 

37 Kauno marių regioninis parkas 

Mokomųjų ar specializacijos praktikų atlikimas, 

Kursinių ir baigiamųjų darbų temų siūlymas 

Kvalifikacijos tobulinimo kursų, seminarų 

organizavimas 

38 
Kauno moksleivių aplinkotyros 

centras 
Edukaciniai užsiėmimai vaikams 

39 Kauno technikos kolegija  Studijų proceso tobulinimo, 
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Partnerystė įvairiuose projektuose,  

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas 

40 

KTU, Dizaino ir technologijų 

fakultetas, medienos technologijos 

katedra 

Studijų programų tobulinimas, 

Dalykų dėstymas, 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas 

41 Valstybinis miškotvarkos institutas 

Studijų programų tobulinimas, 

Dalykų dėstymas, 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

Bendrų mokslinio tyrimo darbų bei projektų 

rengimas 

42 Valstybinės miškotvarkos tarnybas  

Studijų programų tobulinimas, 

Dalykų dėstymas, 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas 

Duomenų naudojimas 

43 Lietuvos miškininkų sąjunga 

Partnerystė įvairiuose projektuose,  

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas 

44 
Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

Partnerystė įvairiuose projektuose,  

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas 

45 Lietuvos kinologų mėgėjų sąjunga 
Studijų programos tobulinimas, 

Dalyko dėstymas 

46 LR Žemės ūkio rūmai 
Dalyvavimas atestacinių ir konkurso komisijų 

veikloje 

47 
Pietų Švedijos mokslinių tyrimų 

centras 

Studijų proceso tobulinimo, 

Tarptautinių projektų vykdymo bei mokslinių 

konferencijų organizavimas, 

Mokomųjų praktikų organizavimas 

48 Rita Šlekienė 
Mokomųjų ar specializacijos praktikų ir pratybų  

atlikimas 

49 
Maitinimo įstaiga „Panemunės 

restoranėlis 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; 

Studijų programos tobulinimas 

50 VĮ Alytaus miškų urėdija 

Kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, 

 mokslo - tiriamųjų darbų rengimas 

51 VĮ Anykščių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

52 VĮ Biržų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

53 VĮ Druskininkų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

54 VĮ Ignalinos miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

55 VĮ Jonavos miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

56 VĮ Joniškio miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 
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57 VĮ Jurbarko miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

58 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

59 VĮ Kauno miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

60 
VĮ Kazlų Rūdos mok. miškų 

urėdija 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

61 VĮ Kėdainių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

62 VĮ Kretingos miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

63 VĮ Kupiškio miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

64 VĮ Kuršėnų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

65 VĮ Marijampolės miškų urėdija 

Kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais 

66 VĮ Mažeikių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

67 VĮ Nemenčinės miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

68 VĮ Pakruojo miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

69 VĮ Panevėžio miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

70 VĮ Prienų miškų urėdija 

Kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais,  

mokslo - tiriamųjų darbų rengimas 

71 VĮ Radviliškio miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

72 VĮ Raseinių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

73 VĮ Rietavo miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

74 VĮ Rokiškio miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

75 VĮ Šakių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

76 VĮ Šalčininkų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

77 VĮ Šiaulių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

78 VĮ Šilutės miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

79 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

80 VĮ Tauragės miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

81 VĮ Telšių miškų urėdija Kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 
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Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, 

mokslo - tiriamųjų darbų rengimas 

82 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

83 VĮ Trakų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

84 VĮ Ukmergės miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

85 VĮ Utenos miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

86 VĮ Valkininkų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

87 VĮ Varėnos miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

88 VĮ Veisiejų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

89 VĮ Vilniaus miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

90 VĮ Zarasų miškų urėdija 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 

Kvalifikacijos kursų organizavimas 

91 VDU Kauno Botanikos sodas 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas 

Studijų programų tobulinimas, 

Dalykų dėstymas, 

92 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro filialas Miškų institutas, 

Studijų programų tobulinimas, 

Dalykų dėstymas, 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

Bendrų mokslinio tyrimo darbų bei projektų 

rengimas 

93 VĮ Valstybės žemės fondas 

Studijų programų tobulinimas, naudojant 

informacinę medžiagą,  

Bendradarbiavimas projektinėje veikloje, 

Dalyvavimas Valstybinėje kvalifikacinėje komisijoje 

 


