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1. KOLEGIJOS MISIJA IR VIZIJA 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo nr. 999 „Dėl Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijos pertvarkymo“ pakeitimo‘, nusprendė: 

1. Pakeisti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 999 „Dėl Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijos pertvarkymo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5069), ir išdėstyti jį nauja 

redakcija. 

KMAIK strategijoje 2020 suformuluota Kolegijos misija: 

Atsižvelgiant į vykstančius kaimo plėtros pokyčius, kurti ir skleisti miškininkystės 

mokslo, kraštovaizdžio architektūros, rekreacijos technologijų bei aplinkos inžinerijos žinias. Šio 

pagrindinio tikslo siekti: 

• Perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį, rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą 

turinčius specialistus, tenkinančius šalies kaimo plėtros poreikius; 

• Laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį, studijų procesą, kuris leistų 

įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemą; 

• Kurti naujas miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros, rekreacijos ir aplinkos 

inžinerijos technologijas bei vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus; 

• Plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą. 

Kolegijos vizija. Atvira šalyje kylantiems iššūkiams ir vykstantiems 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 

 

KMAIK statute suformuluoti kolegijos veiklos tikslai: 

„1. 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; 

2. plėtoti regionui reikalingus miškininkystės ir aplinkos inžinerijos srities 

taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti valdžios ir ūkio subjektus; 

3. sudaryti sąlygas tobulinti asmenų įgytas žinias ir gebėjimus; 

4. ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų 

kaitos sąlygomis“. 

Kolegijos uždaviniai: 

1. sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti profesinę kompetenciją biomedicinos, 

technologijos mokslų ir kitose srityse; 

2. kurti modernią mokymo bazę, atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, plėtoti 

naujas technologijas; 
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3. įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus, bendradarbiauti su ūkio subjektais, 

organizuoti profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą pagal asmens poreikius ir 

pasirinkimą; 

4. užtikrinti geros kokybės studijas, dalyvauti šalies ir tarptautinėse ekonominės bei 

socialinės plėtros programose; 

5. plėtoti visuomenės gamtosauginį, ekonominį, teisinį, estetinį, informacinės kultūros 

ir sveikos gyvensenos švietimą; 

6. įgyvendinant savo tikslus, vadovautis demokratijos, visapusiško asmenybės 

ugdymo ir integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais. 

Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – koleginių 

studijų vykdymas. 

 

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) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) 

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. 
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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. Kolegijos 

padalinių veikla reglamentuojama nuostatais, taisyklėmis, tvarkomis ir kitais teisiniais 

dokumentais. 

Kolegijos struktūra pertvarkyta 2011.12.20 KMAIK Tarybos nutarimu, siekinat sudaryti 

palankesnes sąlygas komandiniam darbui. Kolegijoje veikia keturios specialybinės katedros, 

kurios kuruoja po vieną – dvi studijų programas (4.1.1 lentelė), bendruosius studijų dalykus 

kuruoja Socialinių ir humanitarinių mokslų ir Bendratechninių mokslų katedros. Katedroms 

perduota daugiau veiklos funkcijų ir atsakomybės. Pagrindinis studijų ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų Kolegijoje organizatorius ir vykdytojas yra katedros. Fakultetai atlieka 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 2014-2015 mokslo metus KMAIK pagrindinėje darbovietėje dirbo 33 dėstytojai, ne 

pagrindinėje darbovietėje - 32 dėstytojai (4.2.1 lentelė). Pagrindinėje darbovietėje dirbantys dėstytojai 

užima 67,3%, nepagrindinėje – 32,7% etatų. Šis santykis palaipsniui gerėja.  

Vyrai sudaro 53%, moterys – 47% dėstytojų skaičiaus.  

 

4.2.1 lentelė. Pedagogų pasiskirstymas pagal akademinius padalinius ir darbovietės statusą 

2014/2015  m.m. 

Akademinis padalinys 
Iš viso pedagogų 

Pagrindinėje 

darbovietėje  

Nepagrindinėje 

darbovietėje  
Valandininkai  

asmenys etatai asmenys etatai asmenys etatai asmenys etatai 

Miškininkystės ir 

kraštotvarkos 

fakultetas 

54 27,71 28 21,20 16 6,30 10 0,21 

Miškininkystės katedra 24 12,47 12 9,45 6 2,87 6 0,15 
Kraštovaizdžio 

architektūros ir rekreacijos 

katedra 
20 10,24 9 7,75 7 2,43 4 0,06 

Socialinių ir 

humanitarinių mokslų 

katedra 

10 5,00 7 4,00 3 1,00 - - 

Aplinkos inžinerijos 

fakultetas 
29 12,71 7 5,75 20 6,92 2 0,04 

Hidrotechninės statybos 

katedra 
12 5,03 2 2,00 9 3,00 1 0,03 

Nekilnojamojo turto 

kadastro katedra 
14 5,93 3 2,25 10 3,67 1 0,01 

Bendratechninių mokslų 

katedra 
3 1,75 2 1,50 1 0,25 - - 

Profesinio mokymo 

skyrius 
19 3,79 16 3,55 3 0,24 - - 

 

Profesinio mokymo skyriuje dirbo iš viso dirbo 19 bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojų: 16 

pagrindinėje, 3 – nepagrindinėje darbovietėje (4.2.1 lentelė). 

 

4.2.2. lentelė. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai 2015 m. spalio 1 d.* 

Dėstytojų 

pareigybės 

Iš 

viso 

Personalas, 

dirbantis 

pagrindiniam

e darbe 

Iš jų turi mokslo 

laipsnį Personalas, 

dirbantis ne 

pagrindinia

me darbe 

Iš jų turi 

mokslo laipsnį Persona

lo etatų 

skaičius

** 

Tik 

pagrindi-

nės 

pareigybės 

etatų 

skaičius 

dakta

ro 

habili-

tuoto 

daktaro 

dakta

ro 

habili-

tuoto 

daktaro 

Docentas 16 4 4 0 12 11 0 9,5 8,75 

Lektorius 47 29 0 0 18 1 0 27 27 

Profesorius 2 0 0 0 2 1 1 0,46 0,46 

Suma 65 33 4 0 32 13 1 36,96 36,21 

Moterų sk. 30 20 2 0 10 2 0 18,31 17,81 

*Tik PAGRINDINĖ pedagogo pareigybė. 

**Personalų etatų skaičiuje skaičiuojami visi atitinkamos pareigybės etatai. 
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4.2.3 lentelė. Kolegijos darbuotojų skaičius 2015 m. spalio 1 d. (pagrindinė pareigybė) 
Pedagoginės 

pareigybės tipas 
Pedagoginė pareigybė Asmenų skaičius 

Pagrindinės pareigybės 

etatų skaičius 

Dėstytojas 

Direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai 
1 1 

Direktorius 1 1 

Docentas 16 8,75 

Lektorius 47 27 

Profesorius 2 0,46 

Iš viso dėstytojų: 67 38,21 
 

4.2.4 lentelė. Dėstytojai pagal mokslo / studijų sritis, kuriose dėsto 2015 m. spalio 1 d. 

 

Studijų sritis 

Biomedicinos mokslų studijų sritis Technologijos mokslų studijų sritis 

Asmenų skaičius 
Studijų 

srities etatas 
Asmenų skaičius 

Studijų srities 

etatas 

Pagrindinė 

pareigybė 

Docentas 10 4,55 10 4,2 

Lektorius 31 14,69 34 12,31 

Profesorius 2 0,46 

  Suma 43 19,7 44 16,51 

Nepagrindinė 

pareigybė 

Docentas 2 0,68 1 0,07 

Suma 2 0,68 1 0,07 

Tik dėstytojų, profesorių, asistentų, lektorių ir docentų pareigybių duomenys. Dėstytojai, kaip 

asmenys, rodomi tiek kartų, kiek skirtingų mokslo / studijų sričių jie dėsto 

 

4.2.5 lentelė. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai 2015 m. spalio 1 d. (nepagrindinė pareigybė) 

Dėstytojas Iš viso 

Personalas, 

dirbantis 

pagrindiniame 

darbe 

Iš jų turi mokslo laipsnį Personalas, 

dirbantis ne 

pagrindiniame 

darbe 

Personalo 

etatų 

skaičius* 
daktaro 

habilituoto 

daktaro 

Docentas 
  

2 0 
  

Padalinio, susijusio su 

mokslu ar studijomis 

vedėjas (vadovas, 

viršininkas) 

1 1 0 0 
  

Suma 3 3 2 0 0 1 

*Personalų etatų skaičiuje skaičiuojamas tik nepagrindinės pareigybės etatas. 

 

Dėstytojų skaičius nuo 2011 m. nežymiai sumažėjo, bet daugiau dėstytojų dirba nuolatinėje 

darbovietėje (4.2.2 lentelė). Įtakos tam turėjo tai, kad daugiau dėstytojų pradėjo dirbti kolegijoje pilnu 

etatu. Dėstytojų, dirbančių visu etatu skaičius yra 18 žmonių, t.y. 21,7%. 
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4.2.1 pav. Dėstytojų skaičiaus kaita 2011-2015 m. (asmenys) 

 

4.2.2 pav. Dėstytojų skaičiaus kaita 2011-2015 m. (proc.) 

 

4.2.6 lentelė. Dėstytojų kvalifikacija 2011-2015 m.m. laikotarpiu 

Eil. 

nr. 
Dėstytojai 

2010-2011 

m.m.  (visi /  

nuolatiniai) 

2011-2012 

m.m.  (visi /  

nuolatiniai) 

2012-2013 

m.m.  (visi /  

nuolatiniai) 

2013-2014 

m.m.  (visi /  

nuolatiniai) 

2014-2015 

m.m.  (visi /  

nuolatiniai) 

1 Visi dėstytojai 99 / 61 92 / 61 95 / 62 79 / 61 83 / 64 

1.1. 
Iš jų, turintys daktaro ar 

habilituoto daktaro laipsnį 
32 / 18 28 / 16 21 / 14 20 / 15 27 / 19 

1.2. 

Iš jų magistro, ar jam 

prilygintą kvalifikacinį 

laipsnį 
67 / 43 64 / 45 74 / 48 59 / 46 56 / 45 

2. 
Dėstytojai, dirbantys visu 

etatu 
15 / 15 20 / 20 20 / 20 20 / 20 18 / 17 

 

 

Kolegijoje 2014/2015 mokslo metais dirbo 27 dėstytojai, turintys daktaro ar habilituoto daktaro 

laipsnį. Iš jų 19 dirba nuolatinėse pareigose, o 8 – užima antraeiles pareigas (4.2.6 lentelė). Kiti 56 

dėstytojai turi magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, iš jų 45 dirba nuolatinėse pareigose.  
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4.2.3 pav. Dėstytojų kvalifikacija 2010-2015 m.m. laikotarpiu, proc. 

 

Per laikotarpį nuo 2011 m. dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, dalis 2012-2013 m.m. buvo šiek 

tiek sumažėjusi (4.2.3 pav.), kadangi iš darbo kolegijoje buvo atleista dalis darbuotojų, turėjusių daktaro 

laipsnį (Andriuščenka Jonas, Bartaševičienė Liucija, Makutėnienė Daiva, Mizaraitė Diana, Navickas 

Juozas, Pėtelis Kęstutis, Tarasevičienė Živilė ir keli valandininkai). Tačiau 3 kolegijos nuolatiniai 

dėstytojai apsigynė mokslų daktarų disertacijas ir 2014-2015 m.m. šis skaičius vėl pasiekė 32,5 proc. 

2014-2015 mokslo metais doktorantūroje studijavo 3 Kolegijos dėstytojai, dirbantys pagrindinėje 

darbovietėje ir 1 antraeilėse pareigose (4.2.7 lentelė). 

 

4.2.7 lentelė. Doktorantūroje 2014-2015 m. studijuojantys dėstytojai 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 
Katedra 

Studijų 

laikotarpis 
Pakopa Universitetas 

Mokslo/studijų 

kryptis 

Ingė Auželienė 
Kraštovaizdžio 

architektūros ir 

rekreacijos katedra 

2010-2016 Doktorantūra LŽŪU / ASU Žemės ūkis 

Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 

Kraštovaizdžio 

architektūros ir 

rekreacijos katedra 

2014-2020 Doktorantūra VGTU / KU Menotyra 

Sinilga 

Černulienė 

Miškininkystės 

katedra 
2013-2019 Doktorantūra LAMMC ir ASU Miškotyra 

Daiva 

Juknelienė 

Nekilnojamojo 

turto kadastro 

katedra 

2013-2019 Doktorantūra 

ASU, 

Žemėtvarkos ir 

geomatikos 

institutas 

Technologijos 

mokslai (T000) 

Aplinkos 

inžinerija (04T) 

 

Dėstytojų kvalifikacija  atitinka Kolegijos keliamus reikalavimus. Kiekvienais metais dėstytojai 

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

konferencijos), mokslo – tiriamuosius darbus.  

2015 m. Kolegijoje dirbo 12 įvairių lygių vadovų, 4 administracijos darbuotojai, akademinę 

pagalbą studentams teikė 7 darbuotojai. Pagalbinį mokymo, mokslinių tyrimų darbą atliko 2 darbuotojai 

(4.2.7 lentelė).  
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4.2.7 lentelė. Kolegijos darbuotojų skaičius pagal kategorijas ir darbo krūvį 2015 m. spalio 1 d. 

Visas personalas (pedagoginis ir 

nepedagoginis) 

Dirba visą 

laiką 

Dirba ne 

visą darbo 

laiką 

Iš viso 
Vidutinis sąly-ginis 

darbuotojų skaičius 

Akademinis 

personalas 

Dėstytojai 18 50 68 33,21 

Mokslo darbuotojai 0 1 1 0,25 

Pagalbinis mokymo, 

mokslinių tyrimų 

personalas 
1 1 2 1,5 

 Iš viso: 19 52 71 34,96 

Vadovai ir kiti 

administracijos 

darbuotojai 

Kiti administracijos 

darbuotojai 
3 1 4 3,5 

Mokyklų vadovai 6 2 8 6,5 

 Iš viso: 9 3 12 10 

Personalas, 

teikiantis 

profesonalią 

pagalbą 

studentams 

Personalas, teikiantis 

akademinę pagalbą 

studentams 
5 2 7 6,25 

Personalas, teikiantis 

sveikatos ir socialinę 

pagalbą studentams 
0 0 0 0 

Pagalbinis 

personalas 
Pagalbinis personalas 10 6 16 14,25 

 

Kolegijos dėstytojų amžiaus struktūra pavaizduota 4.2.4 pav. Jauni dėstytojai iki 40 metų 

amžiaus sudaro apie 24,3%, vidutinio amžiaus (40-49 metų) – 30,3%, 50-59 metų – 28,8%, vyresni 

negu 60 metų- 16,7%. Dėstytojų amžiaus vidurkis 47 metai. Toks pasiskirstymas užtikrina vyresnių 

dėstytojų patirties perdavimą jaunesniems, laipsnišką dėstytojų kolektyvo atsinaujinimą. 47 proc. 

dėstytojų kolektyvo yra moterys, o 53 proc. – vyrai (4.2.8 lentelė). 

 

4.2.8 lentelė. Dėstytojai pagal amžių ir darbo krūvį (be aukštosios mokyklos vadovų) 2014-2015 m.m. 

Amžius Moterys Vyrai 

25–29 metų 1 1 

30–34 metų 2 2 

35–39 metų 7 3 

40–44 metų 7 5 

45–49 metų 4 4 

50–54 metų 4 3 

55–59 metų 4 8 

60–64 metų 1 6 

65 metų ir vyresni 1 3 

Jaunesni nei 25 metų 0 0 

Iš viso: 31 35 

 
Moterys Vyrai 

Dirba visą dieną 10 8 

Dirba ne visą darbo dieną 21 27 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų 

skaičius 
15,56 16,9 
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4.2.4 pav. Dėstytojų amžiaus struktūra 2014-2015 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. Kolegijos valdymo organizacinės struktūros schema pateikta  priede.  

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

Keturis Tarybos narius skiria kiti akademinės bendruomenės nariai (išskyrus studentus) Akademinės 

tarybos nustatyta tvarka. Akademinės tarybos nustatyta tvarka atrenkami, skiriami ir atšaukiami keturi 

nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams nariai, iš jų vienas narys – studentų atstovybės jos 

nustatyta tvarka, o jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos); šie 4 nariai 

atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų 

įvertinimą. Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas. 

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.  

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.  

 

5.1. Kolegijos taryba ir jos veikla 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 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; 

Lina Martinkutė - studentų atstovybės prezidentė (nuo 2015.05.22); 

Vaida Vaitkutė Eidmintienė – Aplinkotvarkos katedros lektorė; 

Eugenijus Vaitiekus – Miškininkystės katedros docentas; 

Kristina Butkienė – Projektų vadovė. Tarybos sekretorė. 
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Vadovaudamasi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 2012, Nr. 92-4781), KMAIK 

Akademinė taryba 2015-05-22 nutarimu Nr. ATN-18-1 „Dėl kolegijos Tarybos sudėties pakeitimo“: 1. 

Panaikino Simonos KAIRYTĖS, Studentų atstovybės išrinktos KMAIK Tarybos narės, Tarybos nario 

įgaliojimus baigus studijas; 2. Patvirtino Liną MARTINKUTĘ, Studentų atstovybės išrinktą 

Rekreacijos studijų programos II kurso studentę KMAIK Tarybos nare; 3. Paskelbė atnaujintos Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Tarybos sudėtį viešai. 

Per 2014-2015 m. Taryba posėdžiavo 3 kartus.  

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

 Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos  metinę veiklos ataskaitą. 

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

 Patvirtino bendrą studijų vietų skaičių 2014-2015 m.m.; 

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

įvykdymo ataskaitą. 

 

5.2. Akademinė taryba ir jos veikla 

 

KMAIK Akademinę tarybą sudaro 15 narių. Kolegijos Akademinės tarybos sudėtis patvirtinta 

2011 m. spalio 21 d. posėdyje (6 priedas). Per šį laikotarpį Akademinės tarybos sudėtis kelis kartus 

atnaujinta - 2012-05-28 posėdyje  (vietoje doc. dr. V.Grybauskienės išrinkta doc. dr. E.Liniauskienė,). 

Vietoje baigusių studijas narių patvirtinti studentų atstovybės deleguoti studentai. 

Akademinės tarybos pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Loreta 

Semaškienė, pirmininkės pavaduotojas KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros ir Kauno 

kolegijos Geodezijos katedros lektorius Aurelijus Živatkauskas, sekretorė KMAIK Nekilnojamojo turto 

kadastro katedros vedėja doc. dr. Edita Abalikštienė. 

2014-2015 m.m. įvyko 6 Akademinės tarybos posėdžiai.  

Apsvarstytas ir patvirtintas KMAIK veiklos tobulinimo planas 2014-2020 m.  

Apsvarstyti kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimo ir kokybės vadybos sistemos 

įgyvendinimo klausimai. Kolegijos strateginių tikslų patikslinimo, pagal ekspertų pateiktas pastabas 

svarstymas. Sąmatų už studijas ir paslaugas, teikiamas užsienio studentams bei mokslinių tyrimų darbų 

vykdymą parengimas ir svarstymas. 

Apsvarstyti ir patvirtinti atnaujinti KMAIK darbuotojų pareiginiai nuostatai. 

Aptarti Kolegijos kokybės vadybos sistemos priemonių tobulinimo klausimai. 

Patvirtintos studentų priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2015 m. taisyklės. 

Apsvarstytos SKVC ekspertų pateiktos Rekreacijos studijų programos (653D46001) išorinio 

vertinimo išvados. Parengtas raštas SKVC dėl programos neigiamo įvertinimo. 

Parengtas ir patvirtintas priemonių planas neakredituotos Rekreacijos programos (653D46001) 

studentų studijoms baigti. 
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Apsvarstytas ir patvirtintas naujai parengtos biomedicinos mokslų srities gyvybės mokslų krypties 

ketinamos vykdyti Rekreacijos studijų programos aprašas. Parengta deklaracija SKVC dėl programos 

atitikties nustatytiems reikalavimams. 

Svarstytos galimybės teikti paraišką Kolegijos studentų bendrabučio Nr.4 renovacijai ir 

skolinimosi pagal JESSICA programą investicinio projekto įgyvendinimui. 

Atnaujinta Akademinės tarybos sudėtis pagal kolegijos studentų atstovybės teikimą. 

Atnaujinta kolegijos Tarybos sudėtis pagal kolegijos studentų atstovybės teikimą. 

Apsvarstytas ir patvirtintas Kolegijos akademinės etikos kodeksas. 

Patvirtinti Kolegijos akademinės etikos komiteto sudėtis ir etikos komiteto nuostatai. 

Patvirtinta baigiamųjų darbų kėlimo į virtualią biblioteką tvarka. 

Apsvarstyta direktoriaus pateikta Kolegijos veiklos ataskaita. 

Svarstyti kiti kolegijos veiklos klausimai. 

 

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 pavaduotoja akademinei veiklai yra doc. dr. L.Semaškienė, atsakinga 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. 2014 m. rugsėjo mėn. 

sudarytas tokios sudėties direktoratas: 

1. Direktorius doc. dr. A.Tebėra, 

2. Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. L.Semaškienė, 

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

4. Miškininkystės katedros vedėja D.Gustienė, 

5. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja I.Auželienė, 

6. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros ir Personalo skyriaus vedėja E.Morkūnienė, 

7. Aplinkos inžinerijos fakulteto studijų administratorė K.Javaitienė, 

8. Hidrotechninės statybos katedros vedėja doc. dr. Ernesta Liniauskienė, 

9. Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja doc. dr. E.Abalikštienė, 

10. Bendratechninių mokslų katedros vedėja A.Krasauskienė, 

11. Vyriausioji buhalterė R.Žaltauskienė, 

12. Informacinio centro Tarptautinių ryšių vadovė I.Kibirkštienė, 

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

14. Informacinio centro viešųjų ryšių vadovė Ž.Bazarienė, 

15. Studentų atstovybės prezidentė L.Martinkutė, 

16. Bendrabučių tarnybos vadovė V.Gudynaitė, 
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17. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė I.Varnienė,  

18. Ūkio tarnybos vadovas J.Raila, 

19. Administratorė L.Šimkevičiūtė, 

20. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas N.Marcinkevičius, 

Svarstant padaliniams svarbius klausimus į direktorato posėdžius kviečiami ir kiti Kolegijos 

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

2014-2015 m.m. įvyko 19 direktorato posėdžių. Direktoratas svarstė studijų, mokslinės veiklos 

gerinimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, dalyvavimo projektinėje veikloje ir kitus aktualius klausimus, 

padėjo direktoriui įgyvendinti Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos priimtus sprendimus. 

Pagrindiniai svarstyti klausimai: 

Studijos ir mokslinė veikla. 

Dalyvavimas Kauno aukštųjų mokyklų mugėje ir parodoje „Studijos 2015“ LITEXPO, bei 

vidurinių mokyklų „Karjeros dienose“ (Rokiškis, Rokai ir kt.). 

ŠMM ministro A.Pavalkio vizito (2015-01-16) rezultatų aptarimas. 

Dalyvavimas studijų parodose užsienyje: Gruzijoje (vasario 27-28 d.), Uzbekistane, Turkijoje. 

Studijų parodos Gruzijoje rezultatai. Moksleiviai domisi inžinerinėmis programomis, reikia stiprinti šias 

programas. Reklaminės informacijos apie studijų programas rusų kalba rengimas. 

Kolegijos „Karjeros dienos 2015“ (kovo 5 d.), dalyvaujant darbdaviams ir universitetams 

organizavimas ir rezultatų aptarimas. 

Baltarusijos magistranto Pavelo Sevruk stažuotė (miško ūkis) kolegijoje, programos sudarymas. 

Praktinių darbų, pratybų lankomumas ir pakartotinio pratybų organizavimo reglamentavimas, 

tvarkos parengimas. 

Atstovo į LR ŠMM darbo grupę užsienio kvalifikacijų pripažinimo teisiniam reglamentavimui 

išanalizuoti ir tobulinti delegavimas (L.Semaškienė) 

Pedagoginio krūvio skaičiavimas 2015-2016 m.m. - krūvio skaičiavimo metodikos koregavimas, 

kontaktinių valandų ištęstinėse studijose perskaičiavimas. 

Elektroninės virtualios bibliotekos tvarkymas, baigiamųjų darbų kėlimas į eLABA sistemą. 

Kandidatų atranka Lietuvos prezidentų vardinėms stipendijoms ir paraiškų teikimas. 

Želdynų tvarkytojų ir Arboristų profesinio mokymo programų rengimas ir licencijų joms 

įgyvendinti įgijimas. 

Priėmimo į kolegiją 2015 m. organizavimas, darbų pasiskirstymas. Priėmimo prašymai 2015 m. 

bus teikiami nuo birželio 1 d. iki liepos 18 d. LAMA BPO sistemoje. Aptartas bendravimas su 

potencialiais stojančiaisiais, galimybių pretenduoti į vf vietas analizė.  

Studentų priėmimo į kolegiją 2015 m. rezultatai. Priėmimas į laisvas vnf vietas (iki 08-28 d.). 

Naujos studijų programos „Sodininkystė ir daržininkystė“ rengimas. Ji turėtų būti orientuota į 

privataus sodininkystės verslo specialistų rengimą. Programos rengimo grupės formavimo klausimai, 

programos poreikio pagrindimas, darbdavių apklausų anketų parengimas, socialinių partnerių 

įtraukimas. 

Doktorantės V.Gudynaitės stažuotė Švedijos Žemės ūkio universitete Upsaloje. 

Baigiamųjų egzaminų ir baigiamųjų darbų gynimo kvalifikavimo komisijų sudarymas, komisijų 

pirmininkų ir narių skyrimas.  
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Diplomų išdavimas ir spausdinimas (organizaciniai klausimai). Diplomų įteikimo šventės 

organizavimas: AIF ir KAR katedrai – 06.29, MK ir Profesinio skyriaus moksleiviams – 06.30. 

Jungtinių studijų programų organizavimo galimybės, partnerių paieška.  

Absolventų įsidarbinimo monitoringas, apklausų anketų koregavimas. Seminaro apie absolventų 

įsidarbinimą organizavimas 2015-11 mėn.  

Galimybių priimti užsienio studentus studijuoti Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto 

vertinimo specialybę aptarimas. Studijoms reikalingos medžiagos anglų kalba parengimas. Susitikimas 

su studentų iš Azijos šalių (Indijos, Bangladešo) agentu. 

Garbės nario vardo suteikimas kolegijos absolventams ir garbės ženklų įteikimas rugsėjo 1-osios 

šventės metu. Absolventų sėkmės istorijos, dalyvavimas kolegijos veikloje.  

Pasirengimas Hidrotechninės statybos studijų programos vertinimui. Pasirengimas Želdynų 

dizaino ir Žemėtvarkos studijų programų vertinimui.  

Nuotolinio mokymo plėtros Kolegijoje galimybės ir įgyvendinimo etapai.  

Kolegijos dėstytojų doktorantūros studijų organizavimas. 

Projektinė veikla. Tiriamųjų darbų vykdymas ir naujų užsakovų paieška, mokslinių straipsnių 

publikavimo rezultatai. Paraiškų rengimas: „KMAIK aukštųjų studijų bazės plėtra“, „KMAIK 

profesinio mokymo bazės plėtra“, projekto „Strateginė partnerystė“ rengimo galimybės. 

Paraiškos kaimo plėtros fondui „Vaistinių augalų žaliavos ruošos verslo organizavimas“ rengimas. 

Kaimo plėtros fondo projektas „Miško savininkų mokymas“ kartu su LAMMC Miškų institutu. 

Dalyvavimas konkurse „Profesinio mokymo programų rengimas“. 

Kolegijos centrinio pastato apšiltinimo projekto paraiškos rengimas.  

Susitikime su LR Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriumi aptarti miško ūkio 

sektoriui svarbūs klausimai: Miško kuro standarto rengimas, Miškų technologinio tvarkymo taisyklių 

rengimas, Miško kuro žaliavos matavimo ir apskaitos normatyvai. Teikiami pasiūlymai. 

Susitikime su LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų departamento direktoriumi svarstyti 

klausimai: mokslinių tyrimų (disertacinių) vykdymo galimybės; darniosios miškininkystės priemonių, 

taikomų saugomose teritorijose tobulinimas; ekologinio monitoringo darbai; gamtos mokyklų bazės 

panaudojimas; rekreacinės veiklos plėtros saugomose teritorijose studijos; studentų praktikos 

nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Kolegijos pasiūlymai. 

Bendradarbiavimo su Baltarusijos MA Botanikos institutu galimybės pelkinių ekosistemų vandens 

lygio kritimo tyrimo ir Baltijos jūros baseino vandens lygio kritimo tyrimo srityse. 

KMPR paskelbto viešojo pirkimo Profesinio mokymo programų rengimui konkursas. KMAIK jį 

laimėjo ir rengs Miško darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą. 

Dalyvavimas konkurse Elektrėnų miesto želdynų inventorizacijai atlikti. 

Paraiškų ES struktūrinių fondų projektui rengimas. Apgalvoti ir pateikti pasiūlymus. Numatoma: 

Aplinkos inžinerijos įrenginių montavimas; Medienos ruošos ir apvaliosios medienos gabenimo 

įrenginių įsigijimas; Medienos ir augalinės masės miško kuro žaliavos fizikinių savybių tyrimo įrangos 

įsigijimas; Miško ir dekoratyviųjų augalų dauginimo su reguliuojamu mikroklimatu statinio įrengimas 

bei eksperimentinio – demonstracinio pomologinio sodo įrengimas; mokomųjų stendų įrengimas 

Hidrotechninės statybos ir Hidrologijos laboratorijose; Atsinaujinančių išteklių energetikos 

mokomosios – demonstracinės ekspozicijos įrengimas; Maisto kokybės kontrolės laboratorijos plėtra; 
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laboratorinių įrenginių, reikalingų Matavimų laboratorijai, įsigijimas; kompiuterių įsigijimas; 

programinės įrangos, reikalingos miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros ir matavimo inžinerijos 

studijoms ir mokslinei veiklai įsigijimas; interaktyvioji įranga, reikalinga miškininkystės, kraštovaizdžio 

architektūros ir matavimo inžinerijos studijoms ir mokslinei veiklai. 

Kolegijų veiklos vertinimo rezultatai ir KMAIK situacija bendrame kontekste. Vertinamas 

absolventų įsidarbinimas, mokslas ir konsultacinė veikla, multidiscipliniškumas, reikalavimai 

dėstytojams (tarptautinė patirtis). Šie punktai turi būti įtraukti į kolegijos savianalizę. KMAIK pagal 

užsakomuosius darbus tarp kolegijų yra 3 vietoje, mus lenkia tik didžiosios kolegijos.  

Laimėtas projektas „Žinių perdavimas miško savininkams ir ūkininkams siekiant formuoti 

profesinius įgūdžius agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos veiklose“. Projekto vadovė S. 

Černulienė, projektas truks 2 metus, bus apmokyta 800 žmonių. 

Valstybės projektų finansavimas kolegijų infrastruktūrai gerinti. Suma sumažinta 2 mln. eurų.  

Tarptautiniai ryšiai ir projektai. Erasmus+ projekto „Medienos ruošos procesų optimizavimas, 

taikant GIS technologijas“ paraiškos teikimas. 

Švietimo mainų paramos fondo AM programų skyriaus koordinatorių vizitas dėl Erasmus+ 

programos administravimo. Projektų įgyvendinimas, administracijos darbuotojų pastangos ir institucijos 

indėlis į Erasmus+ programos viešinimą ir veiklos organizavimą  įvertintas teigiamai. 

Erasmus+ vizito į Vengrijos Corvinus universitetą (V. Vaitkutė Eidimtienė, L. Daubaras) rezultatų 

aptarimas. 

Dėstytojų ir studentų dalyvavimo tarptautinėse mainų programose tvarkos tobulinimas. 

Planuojamų vizitų į užsienio šalių aukštąsias mokyklas tikslių planų sudarymas. Partnerių dalyvauti 

Nordplus programoje paieška. 

KMAIK KAR dėstytojų vizitas į Lenkiją, Varšuvos Ekologijos ir vadybos universitetą. Buvo 

išvykę I. Auželienė, V. Vaitkutė Eidimtienė, L. Daubaras, aptartos bendradarbiavimo galimybės, 

studentų ir dėstytojų mainai, projektų idėjos. 

KAR dėstytojų dalyvavimas tarptautinėje kraštovaizdžio architektų konferencijoje Kraj Art 2015 

Zakopanėje, pristatytas pranešimas. Pleneras „Tradicinė medinė Zakopanės architektūra 

kraštovaizdyje“. 

Dėstytojo iš Turku taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) Jari Hietaranta vizitas pagal 

Erasmus+ programą, pristatant paskaitų ciklą žemėtvarkos ir kadastrinio matavimo ir nekilnojamojo 

turto vertinimo specialybių studentams. 

KMAIK dalyvavimas Edinburgo hercogo projekte studentų motyvacijai didinti: „The Duke of 

Edinburgh‘s International Award“ („DofE“), kuriame gali dalyvauti studentai iki 25 metų amžiaus, 

pasirinkę neformalaus ugdymo programas. Kolegija prisijungia prie programos, sieks įtraukti studentus 

ir dalyvauti savanoriškos veiklos, sporto, meno ir neformalaus ugdymo srityse. 

Erasmus IP paraiškų rengimas. 

Kiti klausimai. 

Bendradarbiavimas su radijo laida „Mūsų sodai“, bei TV laida „Svajonių sodai“, „Svajonių ūkis“ 

(rekreacija ir želdynų dizainas). Bendradarbiavimas su VTDK, panaudojant šiuolaikines medijas 

reklaminių filmukų apie kolegijos studijų programas kūrimui (G.Zujaus pasiūlymas). 
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Kolegijoje 2015-09-16 vyko LKDK direktorių konferencija. Diskutuota apie dėstytojų darbo vietų 

gerinimo projektus (paraiškų gairės nepatvirtintos), studijų programų tobulinimą (gairių nėra), studentų 

verslumo didinimą. 

Informacijos apie KMAIK parengimas ir publikavimas leidinyje apie Kauno raj.  

KMAIK internetinės svetainės struktūros atnaujinimas ir dizaino sukūrimas. Derybos su TEXUS 

kompanija.  

Civilinės saugos klausimai.  

Partneriai, bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su KTU Medžiagų inžinerijos katedra. 

Galimybės absolventams studijuoti magistrantūroje. 

Narystė asociacijoje LITBIOMA. Informacijos apie kolegiją sklaida, praktikos vietos studentams, 

bendravimas su įmonėmis. 

KMAIK yra Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narė, dalyvauja jos veikloje. Siekiama 

aktyvinti veiklą bendradarbiaujant su gamybinėmis organizacijomis, vykdančiomis vandens ūkio 

statybos, projektavimo ir kt. darbus. 

Dalyvavimas parodoje „Miškai 2015“, kurią organizuoja žurnalas „Miškai“ 2015-05-15 

Vaišvydavoje. Kolegijos programų pristatymas parodos lankytojams. 

2015-05-15 Kauno senamiestyje vyks „Augalų žavadienio“ – žavėjimosi augalais dienos eisena. 

Eisenoje dalyvaus kolegijos studentai. 

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 

apygardos 2-osios rinktinės atstovais. Kariai supažindins studentus su tarnybos kariuomenėje 

galimybėmis, privalumais ir perspektyvomis. 

Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionato (2015 birželio 5-6 d.) 

rengimas, KMAIK komandos formavimas ir dalyvavimas čempionate. Čempionato rezultatai: 

Miškininkystės rungtyje laimėjo estai, lietuviai pirmavo sporto rungtyse. 
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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 yra Lietuvos studentų atstovybių sąjungos narė. Turi savo 

antspaudą, sąskaitą banke. Studentai vieną savo atstovą – Liną Martinkutę 2015-05-22 išrinko į 

kolegijos Tarybą. Ji pakeitė Simoną Kairytę, kuri kolegijos Tarybos sudėtyje buvo nuo 2013.10.11 iki 

2015.05.22; Rūta Ostasevičiūtė studentus kolegijos Taryboje atstovavo nuo 2011.10.28 iki 2013.10.11.  

Trys studentai dalyvauja Akademinės tarybos darbe. 

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. 2014-2015 m. m. KMAIK buvo vykdomos 6 koleginių 

studijų programos iš technologijos ir biomedicinos mokslų studijų sričių ir aprėpia 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 + + 

Biomedicinos mokslų srityje 2 2    

Technologijos 

mokslai 

inžinerija H900 
Želdynų dizainas 653H93005 + + 

Žemėtvarka 653H91001 + + 

bendroji 

inžinerija 
H100 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo turto 

vertinimas 

653H14005 + + 

Hidrotechninė 

statyba 
653H17004 + + 

Technologijos mokslų srityje 2 4    

 

2015 m. parengta nauja biomedicinos mokslų srities žemės ūkio krypties studijų programa 

„Sodininkystė ir daržininkystė“. Ji pateikta SKVC vertinimui. 

 



23 

 

 

Įgyvendinant kolegijos misiją ir sudarant stojantiesiems bei studentams platesnes pasirinkimo 

galimybes, 2014-2015 m.m. atnaujintos Hidrotechninės statybos, Miško ūkio ir Kadastrinių matavimų 

ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos, buvo kuriamos naujos studijų programų šakos, 

kurias studentai galėjo rinktis nuo 2015 metų.  

Parengtos Miško ūkio studijų programos „Medienos apdirbimo“ ir „Plantacinio miško ūkio“ 

šakų programos; Hidrotechninės statybos studijų programos šaka „Atsinaujinančių išteklių 

energetika“, 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 

savianalizės suvestinės rengimo grupės.  

Vykdomų studijų programų sąrašas, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis bei informacija apie 

kolegijos studijų programų išorinį vertinimą ir akreditavimą pateikta 6.1.1. lentelėje. 

Per laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. kolegijos studijų programas 

vertino SKVC tarptautinės išorinių ekspertų grupės.  

Išorinio vertinimo ir akreditacijos procedūrą praėjo biomedicinos mokslų srities programa 

Miško ūkis (653D50001). SKVC direktoriaus 2015-02-11 įsakymu Nr. SV6-5 Miško ūkio studijų 

programa akredituota 6 metam iki 2021-12-31. 

Rekreacijos (653D46001) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2014 m. Programa 

nebuvo akredituota. Studentų priėmimas į šią studijų programą sustabdytas. SKVC direktoriaus 2015-

07-27 įsakymu Nr. SV6-34 jos akreditacija pratęsta iki 2018-12-31. Parengtas planas kaip 

studijuojantys studentai baigs studijas. 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programa įregistruota vertinta 

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

2015-05-20 įsakymu Nr. SV6-22 akreditacija pratęsta iki 2016-08-31. Vertinimas numatytas 2016 m. 
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6.1.1. lentelė. Studijų programų vertinimas ir akreditavimas 

Studijų 

kryptis 

Studijų 

programa 

Progra

mos 

kodas 

Savian

alizės 

atlikim

o metai 

Išorini

ų 

ekspert

ų vizitų 

metai 

Studijų 

program

os 

akredita

vimo 

trukmė, 

m. 

Akreditavimo 

įsakymo data, 

numeris 

Akredit

uota iki 

Suteikiam

as 

laipsnis 

Studijų sritis. Technologijos mokslai 

Bendroji 

inžinerij

a 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamoj

o turto 

vertinimas 

(65310T

106) 

653H14

005 

2015 2016 

Nevertin

ta, 

akreditu

ota 

2015-05-20 Nr. 

SV6-22 

2016-08-

31 

Matavimų 

inžinerijos 

profesinis 

bakalauras 

Bendroji 

inžinerij

a 

Hidrotechnin

ė statyba 

(65304T

103) 

653H17

004 

2012 
2012-

09-12 
3 metai 

2015-05-20 d. 

Nr. SV6-22 

2016-08-

31 

Aplinkos 

inžinerijos 

profesinis 

bakalauras 

Inžinerij

a 

Želdynų 

dizainas 

(65304T

203) 

653H93

005 

2012 
2012-

11-07 
6 metai 

2013-04-30 Nr. 

SV6-34 

2019-08-

31 

Kraštovaiz

džio 

projektavi

mo 

profesinis 

bakalauras 

Inžinerij

a 
Žemėtvarka 

(65304T

207) 

653H91

001 

2012 
2012-

11-07 
6 metai 

2013-04-30 Nr. 

SV6-34 

2019-08-

31 

Žemėtvark

os 

profesinis 

bakalauras 

Studijų sritis. Biomedicinos mokslai 

Miškini

nkystė 
Miško ūkis 

(65314B

101) 

653D50

001 

2007 
2007; 

2012 
6 metai 

2015-02-11 Nr. 

SV6-5 

2021-08-

31 

Miškinink

ystės 

profesinis 

bakalauras 

Žemės 

ūkis 
Rekreacija 

(65303B

102) 

653D46

001 

2014 
2014-

05-16 
neakredit

uota 

2015-07-27 Nr. 

SV6-34 

2018-12-

31 

Žemės 

ūkio 

profesinis 

bakalauras 

Žemės 

ūkis 

Sodininkystė 

ir 

daržininkystė 

neįregist

ruota 
- 2016 

nevertint

a 
  

Žemės 

ūkio 

profesinis 

bakalauras 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$m$g_ee0fcdd5_0655_45c4_9b8e_abfe703b673f$ctl00$spgResults','Sort$StudijųSritis')
javascript:__doPostBack('ctl00$m$g_ee0fcdd5_0655_45c4_9b8e_abfe703b673f$ctl00$spgResults','Sort$StudijųSritis')


25 

 

 

6.2. STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje per pastaruosius 5 metus studentų skaičius kilo 

iki 1187 (2012 m.), bet pastaraisiais metais šiek tiek sumažėjo ir 2015 m. spalio 1 d. KMAIK studijavo 

1005 studentai (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 

2010-2011 

(NL / I) 
2011-2012 

(NL / I) 
2012-2013 

(NL / I) 
2013-2014 

(NL / I) 

2014-

2015 (NL 

/ I) 

NL I NL I NL I NL I NL I 

1. Miško ūkis 653D50001 256 160 321 188 329 213 325 215 313 215 

2. Rekreacija 653D46001 115 61 136 61 132 59 103 44 58 25 

3. Želdynų dizainas 653H93005 101 62 93 74 66 55 44 47 50 48 

4. Žemėtvarka 653H91001 91 0 83 0 69 14 53 42 43 61 

5. 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo 

turto vertinimas 

653H14005 101 95 97 88 79 69 75 72 61 68 

6. 
Hidrotechniknė 

statyba 
653H17004 50 0 42 4 31 10 25 18 33 30 

Bendras studijų formų studentų 

skaičius:  
714 378 772 415 706 420 625 438 558 447 

Iš viso: 1092 1187 1126 1063 1005 

 

 

 

6.2.1. pav. Studentų skaičiaus pokytis 2010-2015 m. proc. 

 

Labiausiai studentų skaičius išaugo 2011-2012 m.m., kai į I kursą buvo priimti 366 studentai – 

254 į nuolatines, 112 – į ištęstines studijas (6.2.1 pav.).  

Per visą analizuojamą laikotarpį daugiau studentų studijavo nuolatinėse studijose, 2014-2015 

m.m. jie sudarė 55,5% visų studentų. Išryškėjo tendencija, kad vis didesnis skaičius jaunuolių renkasi 

ištęstines studijas, nes laisvu laiku gali dirbti. 
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6.2.2. pav. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studentų skaičiaus pokytis 2011-2015 m. proc. 

 

Pasirinkusių ištęstines studijas skaičius nuo 378 studentų 2010-2011 m.m. išaugo iki 447 

studentų 2014-2015 m.m. (6.2.2. pav.). Didesnis studentų skaičius yra Miškų ir dekoratyviųjų želdynų 

fakultete. 

 

FINANSAVIMAS. Pagal finansavimo šaltinius 2014-2015 m.m. 83,6% visų studentų studijos 

buvo finansuojamos valstybės lėšomis, o 16,4% studentų mokėjo už studijas numatytą studijų kainą 

(6.2.2. lentelė). 

 

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

finansavimo šaltinius 2014-2015 m.m. 

Studijų programos 

pavadinimas 

Valstybės finansuojamų studijų 

vietų (vf) skaičius 

Valstybės nefinansuojamų studijų 

vietų (vnf) skaičius Studijuo-

ja iš viso 
NL I Iš viso NL I Iš viso 

Technologijos mokslai 

Hidrotechninė statyba 26 13 39 7 17 24 63 

Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto vertinimas 
50 62 112 11 6 17 129 

Želdynų dizainas 37 34 71 13 14 27 98 

Žemėtvarka 35 49 84 8 12 20 104 

Biomedicinos mokslai 

Miško ūkis 282 175 457 31 40 71 528 

Rekreacija 55 22 77 3 3 6 83 

Iš viso: 485 355 840 73 92 165 1005 

 

Nuolatinių studijų studentai priėmimo į kolegiją metu dažniausiai surenka didesnį konkursinių 

balų skaičių, todėl net 86,9% visų nuolatinių studijų studentų studijavo valstybės finansuojamose 

vietose, o 13,1% patys mokėjo už studijas (6.2.3 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 finansuojamose 

vietose iš visų ištęstinių studijų studentų mokosi 79,4%, o 20,6% patys moka už studijas (6.2.4 pav.). 

65,4 65,0 
62,7 

58,8 
55,5 

34,6 35,0 
37,3 

41,2 
44,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

S
tu

d
en

tų
 s

k
a

ič
iu

s,
 p

ro
c.

 

NL

I



27 

 

 

 

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

2014-2015 m.m. (proc. nuo studijų formos studentų skaičiaus) 

 

 

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

2014-2015 m.m. (proc. nuo viso kolegijos studentų skaičiaus) 

 

 

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.  

Bendrasis priėmimas į Aukštąsias mokyklas vyksta pagal vienodos formos prašymą, užpildomą 

LAMA BPO informacinėje sistemoje. 2015 m. pagrindiniame priėmimo etape prašyme buvo galima 
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pateikti iki 9 pageidavimų, o papildomame etape – iki 6 pageidavimų. Pageidavimu laikoma 

konkrečios aukštosios mokyklos (universiteto ar kolegijos) studijų programa. Pageidavime nurodoma 

aukštoji mokykla, studijų programos kodas ir pavadinimas, studijų forma(-os) ir finansavimo pobūdis. 

Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka. 

2015 m. kiekviename priėmimo etape stojantysis galėjo gauti tik vieną kvietimą studijuoti, 

jeigu tenkina jo konkursinis balas. 

Antrajame etape galioja tas pats įregistruotas prašymas. Stojantysis gali keisti pageidavimų 

eiliškumą, tačiau negali įrašyti naujų pageidavimų. 

Po pagrindinio priėmimo į studijų kryptis, kuriose liko neužimtų valstybės finansuojamų ir 

nefinansuojamų studijų vietų, skelbiamas papildomas priėmimas. Nuo 2015 m. jame gali dalyvauti ir 

tie asmenys, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmime. Šiame etape stojantieji registruoja atnaujintus 

prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų 

vietų. Pasibaigus konkursui, stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, gali būti 

pateiktas siūlymas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą. 

2015 m. priėmimo metu, stojanties į kolegiją buvo nustatytas minimalus konkursinis balas – 0,8. 

2014-2015 m.m. konkurso būdu į Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto nuolatines studijas 

priimti 139 studentai, o į ištęstines studijas - 94 studentai (6.3.1 lentelė). Į Miško ūkio studijų 

programos nuolatines studijas priimta 110 studentų, į ištęstines – 74. Į Želdynų dizaino studijų 

programos nuolatines studijas priimti 29, į ištęstines – 20 studentų, o į Rekreacijos studijų programos 

studijas studentai nebuvo priimami. 

Į Aplinkos inžinerijos fakulteto nuolatines studijas priimti 47 studentai, o į ištęstines studijas – 

56 studentai. Į Žemėtvarkos studijų programos nuolatines studijas priimta 12 studentų, o į ištęstines 

studijas – 23 studentai. Į Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos 

nuolatines studijas priimtas 21 studentas, ištęstines – 17 studentų. Į Hidrotechninės statybos studijų 

programos nuolatines studijas priimta 14, o į ištęstines – 16 studentų. 

 

6.3.1 lentelė. Priimtų į kolegiją I kurso studentų pasiskirstymas pagal studijų formas 2014-2015 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

programos 

kodas 

2010-2011 

(NL / I) 
2011-2012 

(NL / I) 
2012-2013 

(NL / I) 
2013-2014 

(NL / I) 
2014-2015 

(NL / I) 

NL I NL I NL I NL I NL I 

1. Miško ūkis 653D50001 117 42 122 48 118 61 119 54 110 74 

2. Rekreacija 653D46001 45 16 51 20 47 16 30 10 0 0 

3. Želdynų dizainas 653H93005 34 14 24 19 12 9 7 9 29 20 

4. Žemėtvarka 653H91001 37 0 22 0 19 14 17 28 12 23 

5. 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo 

turto vertinimas 

653H14005 43 28 24 21 18 22 28 26 21 17 

6. 
Hidrotechninė 

statyba 
653H17004 17 0 11 4 8 8 9 8 14 16 

Bendras studijų formų studentų 

skaičius:  
293 100 254 112 222 130 210 135 186 150 

Iš viso: 393 366 352 345 336 
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6.3.2 lentelė. Priimtųjų į kolegiją per LAMA BPO I kurso studentų pasiskirstymas pagal finansavimą, 

išskiriant kiek įstojo kiekvienoje srityje į skirtingo finansavimo vietas 2014-2015 m.m. 

 
Biomedicinos mokslų Technologijos mokslų 

Iš viso 
vf vnf iš viso vf vnf iš viso 

Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos 

kolegija 
147 23 170 92 31 123 293 

 

Tiesioginio priėmimo metu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimti 43 studentai 

(6.3.3. lentelė). 

 

6.3.3 lentelė. Priimtųjų į kolegiją I kurso studentų pasiskirstymas pagal finansavimą, pagal studijų 

programas ir studijų formas 2014-2015 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Studijų programa 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos Tiesiogiai 

į vnf 
Iš viso 

vf vnf vf vnf 

Biomedicinos mokslai 
1. Miško ūkis 85 16 62 7 14 184 

Technologijos mokslai 

2. Želdynų dizainas 18 7 13 2 9 49 

3. Žemėtvarka 8 1 14 5 7 35 

4. 
Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto vertinimas 
11 2 16 2 7 

38 

5. Hidrotechninė statyba 7 4 5 8 6 30 

 Iš viso: 129 30 110 24 43 336 

 

 

2015 m. kolegijos Miško ūkio studijų programa tarp Lietuvos koleginių studijų programų surinko 

daugiausia valstybės finansuojamų vietų (6.3.4. lentelė). 

 

6.3.4 lentelė. Daugiausia studentų, gavusių valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas, 

surinkusios studijų programos kolegijose 2015 m. 

Eil. Nr. Kolegija Studijų programa Skaičius 

1. 
Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija 
Miško ūkis 147 

2. Vilniaus kolegija Programų sistemos 141 

3. Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 115 

4. Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 114 

5. Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 112 

6. Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 106 

7-8. Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 103 

7-8. Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 103 

9. Kauno kolegija Multimedijos technologija 95 

10. Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 94 

 

2014 m. stojimas į aukštąsias mokyklas vyko tik dviem etapais, tačiau 2015 m. vėl sugrįžta prie 

3 etapų stojimo sistemos. Nuo 2014 m. buvo pereita prie dešimtbalės konkursinio balo skalės. Kaip 

pažymėjos LAMA BPO vadovas prof. P. Žiliukas, 10-balė skalė leido stojamuosius balus aiškiau 

lyginti su brandos egzaminų įvertinimais ir mokykliniais pažymiais, palengvino įgyto išsilavinimo 

rezultatų pervedimo procedūrą, suteikė aiškesnį stojančiųjų pasirengimo vaizdą (LAMA BPO). 
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LAMA BPO atliktos apklausos rezultatai parodė, kad dalyvaujant bendrajame priėmime 

stojantiesiems trūko matematikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos mokomųjų dalykų. 

Prof. P. Žiliuko teigimu, „darosi akivaizdu, kad turime pakankamai nedaug stojančiųjų, kurie 

pasiekia aukštą konkursinį balą. Ši situacija yra iš esmės nulemta gana nereiklių brandos atestato 

gavimo sąlygų, mažo skaičiaus abiturientų rinkimosi laikyti valstybinius brandos egzaminus, o ir 

sunkesnių dalykų vengimo baigiamosiose klasėse. Nemažai daliai stojančiųjų geresniam konkursiniam 

balui gauti ir galimybei pretenduoti į nemokamas studijų vietas prioritetinėse studijų programose 

pritrūko bendrojo lavinimo mokykloje A lygiu išeitų dalykų ir atitinkamų valstybinių brandos 

egzaminų“ (6.3.5 lentelė). 

 

6.3.5 lentelė. 2015 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į koleginių 

studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas 

(LAMA BPO) 
  Minimalūs balai 

Kodas Krypčių grupės pavadinimas 
Pagrindinio priėmimo Papildomo 

priėmimo I etapo II etapo 

  vf + vnf/st vf + vnf/st 

2.9 

biomedicinos mokslų studijų sritis 

(išskyrus medicinos ir sveikatos 

krypčių grupę) 
0,83 0,88 0,84 

2.11 technologijos mokslų studijų sritis 1,71 1,3 2,62 

 

 

2014-2015 m.m. kolegijoje nuolatines studijas pasirinko 58 merginos, t.y. 33% iš visų į 

nuolatines studijas priimtų studentų skaičiaus, o ištęstines studijas pasirinko 51 mergina, tai sudaro 

trečdalį (34) šios studijų formos studentų.  

Į miškininkystės profesinio mokymo skyrių 2014-2015 m.m. priimti 36 moksleiviai. 

Miškininkystės profesinio mokymo skyriuje 2014-2015 m.m. mokėsi 67 moksleiviai. Per 5 metų 

laikotarpį moksleivių skaičius profesiniame skyriuje sumažėjo (6.3.4 lentelė). 

 

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

Eil. 

Nr. 

Profesinio mokymo 

skyrius  

Valstybinis 

programos 

kodas 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1. 

Miško darbininko 

mokymo programa 

(330062304) 

Iš viso: 95 88 78 59 67 

Priėmimas: 37 36 31 27 36 

Baigimas: 15 29 23 12 14 
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6.3.2. Įstojusiųjų gyvenamoji vieta 

 

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

ūkio, Hidrotechninės statybos, Rekreacijos, Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo) 

yra unikalios ir vykdomos tik Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.  

 

6.3.5 lentelė. Priimti į pirmą kursą studentai pagal bendrojo lavinimo mokyklos baigimo vietą 

2015 m. (*vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m.) 

Savivaldybė, kurioje 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

priimta į 

I kursą 

* 

Savivaldybė, kurioje 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

priimta į 

I kursą 

* 

Savivaldybė, kurioje 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

priimta į 

I kursą 

* 

Alytaus m. sav. 7 Kalvarijos sav. 2 Mažeikių r. sav. 1 

Alytaus r. sav. 3 Kazlų Rūdos sav. 2 Plungės r. sav. 1 

Druskininkų sav. 4 Marijampolės sav. 5 Rietavo sav. 2 

Lazdijų r. sav. 3 Šakių r. sav. 3 Telšių r. sav. 1 

Varėnos r. sav. 1 Marijampolės apskr. 12 Telšių apskr. 5 

Alytaus apskr.. 18 Biržų r. sav. 1 Anykščių r. sav. 4 

Birštono sav. 3 Kupiškio r. sav. 5 Ignalinos r. sav. 1 

Jonavos r. sav. 5 Panevėžio m. sav. 1 Molėtų r. sav. 1 

Kaišiadorių r. sav. 3 Panevėžio r. sav. 1 Utenos r. sav. 2 

Kauno m. sav. 20 Rokiškio r. sav. 2 Zarasų r. sav. 2 

Kauno r. sav. 7 Panevėžio apskr. 10 Utenos apskr. 10 

Kėdainių r. sav. 2 Akmenės r. sav. 2 Šalčininkų r. sav. 1 

Prienų r. sav. 3 Kelmės r. sav. 1 Širvintų r. sav. 1 

Raseinių r. sav. 2 Pakruojo r. sav. 1 Trakų r. sav. 1 

Kauno apskr. 45 Radviliškio r. sav. 1 Ukmergės r. sav. 5 

Klaipėdos r. sav. 1 Šiaulių m. sav. 5 Vilniaus m. sav. 3 

Kretingos r. sav. 1 Šiaulių apskr. 10 Vilniaus apskr. 11 

Šilutės r. sav. 2 Šilalės r. sav. 3 
Priimtų I k. studentų 

skaičius, iš viso: 
136 

Klaipėdos apskr. 4 Tauragės r. sav. 8     

  Tauragės apskr. 11     

 

Analizuojant 6.3.5 lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad į kolegiją studentai atvyko iš visų 

10 Lietuvos apskričių. Kolegijoje studijas pradėjo studentai iš 46 Lietuvos savivaldybių. 

Daugiausia studentų, priimtų į I kursą, vidurinę mokyklą baigė ir atvyko studijuoti iš Kauno 

apskrities – net 33%, daugiausiai iš Kauno miesto bei rajono, Jonavos ir Prienų rajonų (6.3.1 pav.).  
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6.3.1 pav. 2015 m. priimtų į I kursą studentų pasiskirstymas pagal vidurinės mokyklos baigimo 

vietą (apskrityse) 

 

Iš Alytaus apskrities atvyko 13%, daugiausia iš Alytaus miesto ir rajono bei Druskininkų 

savivaldybės, o iš Marijampolės apskrities – 9% pirmakursių. Šiek tiek mažiau priimta studentų iš 

Tauragės, Vilniaus ir Panevėžio apskričių (po 8%). Mažiausiai studentų atvyko mokytis iš tolimesnių 

apskričių – Šiaulių ir Utenos  (po 7%), Telšių (4%) bei Klaipėdos (3%).  

Katedrose kasmet analizuojami studentų priėmimo į atskiras studijų programas rezultatai, 

vykdomų studijų programų atitikimas darbo rinkos pokyčiams, apibendrinami socialinių partnerių 

pastebėjimai, 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. 2014-2015 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 ir nuolatinių 

studijų programų apimtys vienodos, skiriasi tik studijų intensyvumas. Ištęstinės studijos 

organizuojamos sesijomis, kurių trukmė 4 savaitės ir vyksta rudenį ir pavasarį. Kitas semestro laikas 

skiriamas nuotolinėms ir savarankiškoms studijoms, konsultacijoms, tarpiniams atsiskaitymams. 

Kauno apskr. 

33% 

Alytaus apskr.. 

13% 

Marijampolės 

apskr. 

9% 

Tauragės 

apskr. 

8% 

Vilniaus apskr. 

8% 

Panevėžio apskr. 

8% 

Šiaulių 

apskr. 

7% 

Utenos 

apskr. 

7% 

Telšių apskr. 

4% 

Klaipėdos apskr. 

3% 
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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. 

2014-2015 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 2 savaičių šv. Kalėdų atostogos. Egzaminų sesija vyko sausio mėn. 

Rudens semestro egzaminų perlaikymui skirta savaitė po pagrindinės egzaminų sesijos.  

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 

baigiamoji diplominė praktika, buvo skirtas laikas pasiruošti baigiamiesiems egzaminams ir 

baigiamųjų darbų gynimui. 

 

 

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 studijų rezultatų vertinimo metodai.  

Išanalizavus egzaminų sesijos rezultatus pastebėta, kad dalis I kurso studentų silpnai išlaiko 

bendratechninių mokslų egzaminus, nes aukštesnėse vidurinių mokyklų klasėse nebuvo pasirinkę 

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. Nedidelė dalis 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. 

 

 

 

6.6. STUDENTŲ IŠBRAUKIMAS IŠ STUDENTŲ SĄRAŠŲ 

 

Per 2014/2015 mokslo metus iš Kolegijos studentų sąrašų buvo išbraukta 213 studentų (6.6.1 

lentelė). Dėl nepažangumo išbraukti 49 studentai, kartoti kursą palikti 93 studentai. 
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6.6.1. Studentų kaita per mokslo metus (nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d.) 

Studijų 

forma 

Atvyko 

(iš viso) 

Atvyko (iš jų 

pakeitė studijų 

formą, studijų 

programą arba 

aukštąją 

mokyklą) 

Išvyko 

(iš viso) 

Išvyko (iš jų 

pakeitė studijų 

formą, studijų 

programą arba 

aukštąją 

mokyklą) 

Išvyko 

(iš jų dėl 

nepažan

gumo) 

Perkelta į 

aukštesnį 

kursą 

Palikta 

kartoti 

metų kursą 

(dėl ligos 

ir kitų 

priežasčių) 

Ištęstinė 39 37 105 15 39 221 45 

Nuolatinė 26 21 112 41 10 303 48 

Iš viso: 64 57 213 54 49 524 93 

 

Pagal finansavimą pačių prašymu studijas dažniausiai nutraukia valstybės finansuojamose 

vietose studijuojantys studentai (40,1%), ypač 1 kurso studentai, nes nutraukus studijas nepasibaigus 

semestrui, jiems nereikia grąžinti valstybei „studijų krepšelio“ (6.6.2 lentelė). Iš akademinių atostogų 

taip pat dažniausiai negrįžta valstybės finansuojamose vietose besimokantys studentai (20,4%).  

 

6.6.2 lentelė. Studentų skaičiaus kaita per mokslo metus (nuo 2014-10-01 iki 2015-10-01) 

Eil. 

Nr. 
Studijų programa 

Pačių prašymu Dėl nepažangumo 

Neatvyko į sesiją / 

negrįžo iš 

akademinių atostogų 

VF VnF VF VnF VF VnF 

1 Nuolatinės studijos, proc.: 25,0 21,7 6,5 5,4 26,1 15,2 

2 Ištęstinės studijos, proc.: 60,0 14,3 4,3 4,3 12,9 4,3 

 Iš viso (proc.): 40,1 18,5 5,6 4,9 20,4 10,5 

 

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

išbrauktų studentų skaičiaus) 

 

Dėl nepažangumo iš valstybės finansuojamų vietų išbraukiama apie 5,6%, o iš nefinansuojamų 

– 4,9% studentų (6.6.1 pav.). 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 2011-2015 laikotarpį, studijas Kolegijoje baigė ir aukštojo mokslo diplomus įgijo 1125 

absolventai. Per paskutinius 5 metus kolegijos absolventų skaičius išaugo vidutiniškai 50%, nuo 149 

(2011 m.) iki 259 (2015 m.)(6.7.1 pav.).  

 

 

6.7.1 pav. Absolventų skaičiaus kaita 2011-2015 m. (asmenys ir proc.) 

 

Baigusiems studijas absolventams buvo suteiktas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

Miško ūkio studijų programos studentai rengė studijų programos šakos baigiamuosius darbus ir laikė 

baigiamąjį egzaminą, Rekreacijos specialybės studentai – tik baigiamąjį egzaminą (6.7.3 pav.), o kitų 

studijų programų absolventai rengė baigiamuosius diplominius  darbus (6.7.2 pav.). 

 

 

6.7.2 pav. Kolegijos absolventų parengtų baigiamųjų darbų skaičius 2011-2015 m.m. 
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Baigiamųjų 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 2011-2015 m.m. 

 

2014-2015 m.m. (2015 m.) studijas kolegijoje baigė 259 absolventai, iš jų 179 nuolatinių 

studijų (69,1%) bei 80 ištęstinių studijų (30,9%) studentų. 

 

6.7.1 lentelė. Kolegijos absolventų pasiskirstymas pagal studijų formas 2011-2015 m.m., proc. 

Studijų forma 
Mokslo metai 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nuolatinės studijos, proc. 63,1 75,6 82,3 77,5 69,1 

Ištęstinės studijos, proc. 36,9 24,4 17,7 22,5 30,9 

 

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetą 2014-2015 m.m. baigė 208 Miško ūkio, 

Rekreacijos ir Želdynų dizaino studijų programų absolventai.  

Miško ūkio studijų programos studijas baigė 132 absolventai: 79 nuolatinių ir 53 ištęstinių 

studijų studentai. Miško ūkio studijų programos absolventų specializacijos baigiamųjų darbų 

įvertinimų svertinis vidurkis – 7,79 balai (6.7.2 lentelė). Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 14% 

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

18% ir 27% darbų. Vidutiniškai (7 balai) baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino po 18% 

baigiamųjų darbų, patenkinamai (6 balai) - 16%, silpnai (5 balai) - 6%. Geriausiai baigiamuosius 

darbus apgynė ir baigiamąjį egzaminą išlaikė nuolatinių studijų studentai M.Siniauskaitė, L.Adamovič, 

P.Miliauskas, ištęstinių studijų - I.Ruginienė, L.Adamonienė, S.Kamandulis.  

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

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

baigiamųjų darbų gynimas ir baigiamojo kvalifikacinio egzamino vykdymas vyko sklandžiai, buvo 

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

numatytas veiklos sritis.  
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6.7.2 lentelė. 2015 metų absolventų diplominių darbų ir baigiamųjų egzaminų įvertinimai  

Eil. 

Nr. 
Studijų programa Vertinimo forma 

Stu-

dentų 

skai-

čius 

Įvertinimai (balais) Sver-

tinis 

vidu

rkis 
5 6 7 8 9 10 

1. Miško ūkis 
Baigiamasis egzaminas 

132 
16 50 43 16 6 1 6,60 

Baigiamasis darbas 8 21 24 36 24 19 7,79 

2. Rekreacija Baigiamasis egzaminas 47 4 10 17 8 5 0 7,00 

3. Želdynų dizainas Baigiamasis darbas 32 1 2 12 6 5 6 8,47 

4. Žemėtvarka Baigiamasis darbas 13 - - 1 5 1 6 8,90 

5. 

Kadastriniai 

matavimai ir 

nekilnojamojo turto 

vertinimas 

Baigiamasis darbas 32 1 4 11 8 5 3 7,66 

6. Hidrotechninė statyba Baigiamasis darbas 6 - - - 3 2 1 8,67 

 

Rekreacijos studijų programos studijas baigė 44 absolventai: 36 nuolatinių ir 8 ištęstinių 

studijų studentai. Kvalifikacinė komisija labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertino atitinkamai 11% 

ir 18% studentų žinias, vidutiniškai (7 balai) įvertintos 39% studentų žinios. Patenkinamai (6 balai) 

buvo įvertintos 23% studentų žinios, o silpnai (5 balai) – 8,5% (6.7.4 pav.). Baigiamojo egzamino 

įvertinimų svertinis vidurkis – 7,0 balai (6.7.4 pav.). 

Kvalifikacinė komisija baigiamojo egzamino vertinimo išvadose pažymėjo, kad egzamino 

klausimynas įvairiapusiškas ir apima visas profesinės veiklos sritis, kad studentų žinios, o ypač 

praktinės, yra geros. Ateityje siūloma egzaminų 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 (BD) ir 

baigiamųjų egzaminų (BE) įvertinimai (skaičius, proc.) 

 

Želdynų dizaino studijų programos studijas baigė 30 absolventų: 25 nuolatinių ir 7 ištęstinių 

studijų studentai. Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 7,8 balai. Aukščiausiais balais (10 

puikiai) įvertinti 13,3% studentų baigiamieji darbai (6.7.4 pav.). Labai  gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) 
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įvertinta atitinkamai 16,7% ir 20% darbų. 40% baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino 

vidutiniškai (7 balai), 6,7% patenkinamai (6 balai), o 3,3% silpnai (5 balai).  

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

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

ir gynime panaudotos šiuolaikinės kompiuterinės programos. Tiriamojo pobūdžio darbuose siūloma 

praplėsti tyrimo apimtį, informacinių šaltinių analizėje analizuoti naujausią literatūrą. Pastebėta, kad 

kai kuriuose darbuose šiek tiek trūko grafinio išbaigtumo, projektinės argumentacijos, geresnio 

pristatymo. Baigiamųjų darbų gynimui pasirengta gerai.  

Aplinkos inžinerijos fakultetą baigė 51 Žemėtvarkos, Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo 

turto vertinimo bei Hidrotechninės statybos studijų programų absolventai.  

Žemėtvarkos studijų programos studijas baigė 13 nuolatinių studijų absolventų. Baigiamųjų 

darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,9 balai. Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 46% studentų 

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

38,5% darbų. 12,5% baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai), o 12,5% - 

patenkinamai (6 balai). 

 

 

6.7.5 pav. Aplinkos inžinerijos fakulteto absolventų baigiamųjų darbų (BD) įvertinimai 

(skaičius, proc.) 

 

Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programos studijas baigė 

32 absolventai: 20 nuolatinių ir 12 ištęstinių studijų studentų. Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis 

vidurkis – 7,7 balai. Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 9,4% studentų baigiamieji darbai (6.7.5 

pav.). Labai  gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 15,6% ir 25% darbų. 12,5% 

baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino patenkinamai (6 balai)(6.7.5 pav.). 

Hidrotechninės statybos studijų programos studijas baigė 6 nuolatinių studijų absolventai. 

16,7% darbų įvertinta puikiai (10 balų), 33,3 % - labai gerai (9 balai), 50% - gerai (8 balai)(6.7.5 pav.). 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisija savo išvadose pažymėjo, kad studentų žinios ir praktiniai 

gebėjimai geri, baigiamųjų darbų gynimas organizuotas tinkamai, darbai atitinka nustatytus 

reikalavimus, absolventų profesinė kompetencija pakankama. 
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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, apie pusė 

studentų nemoka planuoti savo laiko, jiems trūksta savarankiško darbo įgūdžių. 

 

6.7.2 lentelė. Baigusių studijas studentų skaičius ir baigimo rezultatai (2014/2015 m.m.) 

Studijų programos pavadinimas 
Baigusių studijas skaičius 

Laidos baigimo 

procentas 
Baigusių su 

pagyrimu 
Iš viso NL I NL I 

Miško ūkio 132 79 53 62,4 91,4 3 

Želdynų dizainas 32 25 7 72,3 65,4 1 

Rekreacija 44 36 8 68,9 58,7 -- 

Hidrotechninė statyba 6 6 -- 54,5 -- -- 

Žemėtvarka 13 13 -- 55,0 -- -- 

Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto vertinimas 
32 20 12 75,0 48,0 1 

Iš viso: 259 179 80 73 57 5 

 

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

ištęstinių 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 keliais būdais: telefonine apklausa, siunčiamos 

internetinės apklausos anketos, per socialinius tinklus, elektroniniu paštu ir kt. Apklausa atliekama 

praėjus 6-12 mėn. po studijų baigimo, apklausiama ne mažiau kaip pusė visų absolventų. 

2015 m. apklausoje dalyvavo apie 88 % absolventų nuo visų baigusiųjų studentų skaičiaus. 

Apklausų metu nustatyta, kad įsidarbino 68 %, iš jų 38 % apklaustųjų absolventų dirbo darbą tiesiogiai 

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

13,1 proc. tęsė mokslus kitose aukštosiose mokyklose, 10,8% bedarbiai, apie 14,7% absolventų 

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

susisiekti nepavyko.  

 

6.8.1 lentelė. 2015 m. absolventų įsidarbinimas pagal studijų programas 

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 2015 132 75 46 11 13 25 

2. Rekreacija 2015 44 30 18 6 6 5 

3. Želdynų dizainas 2015 32 24 17 5 5 4 

4. Žemėtvarka 2015 13 12 4 4 1 - 

5. 

Kadastriniai matavimai 

ir nekilnojamojo turto 

vertinimas 

2015 32 25 11 4 3 4 

6. Hidrotechninė statyba 2015 6 6 3 4 0 0 

Iš viso: 259 177 99 34 28 38 
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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. Duomenys apie kolegijoje 2014-2015 mokslo metais vykusius kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo kursus 

Kursų lankytojų skaičius Iš jų moterų 
Gavo kvalifikacijos 

pažymėjimus 

602 116 267 

 

7.1.2 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, seminarai 2015 m. 

Eil 

Nr 
Darbo pavadinimas Užsakovas 

Sutarties Nr., 

data 

Sutarties 

suma, Eur 

1. 
Kursai „Želdynų įrengimas ir 

priežiūra“ 
UAB „Stebulė“ 

Nr.1505021, 

2015.05.02 
940,00 

  UAB „Herbela“ 
Nr.1505022, 

2015.05.02 
235,00 

  
UAB „Klaipėdos 

želdiniai“ 

Nr.1505023, 

2015-05-02 
235,00 

  
UAB „Floralita“ 

dizainas 

Nr.1505025, 

2015.05.02 
235,00 

  
UAB „Floralita“ 

gėlės 

Nr.1505025, 

2015.05.02 
235,00 

  UAB „Rudista“ 
Nr.1505026, 

2015.05.02 
235,00 

  
Giedriaus Liago 

įmonė 

Nr.150527, 

2015.05.02 
235,00 

  UAB „Želmita“ 2015.05.07 235,00 

2. 
Ūkininkavimo pradmenų mokymo 

kursai 
56 dalyviai 

 
8109,36 

3. 
Miškų urėdijų specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 
36 urėdijos 

 
9082,56 

4. 

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio 

mašinų vairuotojų (traktorininkų) 

mokymas 

30 dalyvių 

 

10974,00 

5. 

Mokymasis TR2 kategorijos 

traktorių vairuotojų 

(traktorininkų)programa 

15 dalyvių 

 

3923,00 

6. 
Įvairūs miškų ūkio specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 
59 užsakovai 

 
18224,19 

7. 

Kursai - Darbuotojų lavinimo ir 

atestacijos saugos ir specialybės 

klausimai mokymo programa 

UAB A.Žilinskio ir 

ko 

Nr.02-0602, 

2015-01-02 
289,62 
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8. 

Kursai -Urbanizuotų teritorijų 

želdinių projektavimas, įrengimas ir 

priežiūra 

VšĮ Aplinkosaugos 

valdymo ir 

technologijų centras 

Nr.150420, 

2015.04.20 
1450,00 

 Iš viso:   54637,73 

 

Už kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą, Kolegija 2015 m. uždirbo beveik 55 tūkst. 

Eurų (7.1.2 lentelė).  

 

7.2. TAIKOMIEJI TYRIMAI, PROJEKTAI 

 

7.2.1 lentelė. Užsakomoji projektinė veikla 

Eil 

Nr 
Darbo pavadinimas Užsakovas Sutarties Nr., data 

Sutarties 

suma, Eur 

1 

1000 miško savininkų individualus 

konsultavimo jų miškų valdose 

konkrečios valdos tvarkymo, 

priežiūros, atkūrimo ir naudojimo 

klausimais paslaugų atlikimas 

LR Aplinkos 

ministerija 

Nr.VPS-2014-2-

SBMŪRP, 2014-01-

08 
43 153,38 

2 

1000 miško savininkų individualus 

konsultavimas jų miško valdose 

konkrečios valdos tvarkymo, 

priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir 

naudojimo klausimais 

Viešoji įstaiga 

Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo 

tarnyba  

Nr.14/5168, 2014-

11-21 
3 754,00 

 Iš viso:   46907,38 

1. 

Miško darbuotojo modulinės 

profesinio mokymo programos 

rengimas 

Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo 

plėtros centras 

Nr.V9-66, 2015-

04-14 
12 265,41 

2. 

Kauno miesto privačiose valdose 

augančių želdynų ir želdinių 

inventorizavimas 

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

Nr.SR-1538, 

2013.07.30 
1 758,94 

3. 
Kaimo plėtros žemėtvarkos 

projekto parengimas 

Saulius 

Dumbrauskas 

Nr.NTKK1206201

5, 2015.06.12 
400 

4. 

Sveikatingumo zonos prie 

daugiabučių namų Neveronių 

kaime sutvarkymo projektas 

Neveronių 

seniūnija 

Nr.150212, 

2015.02.12 
870 

5. 
Neveronių gimnazijos želdynų 

sutvarkymo projektas 

Neveronių 

gimnazija 

Nr.150213, 

2015.02.13 
870 

6. 
Domeikavos kaimo viešųjų erdvių 

pertvarkymo projektinis pasiūlymas 

Domeikavos 

seniūnija 

Nr.151130, 

2015.11.30 
870 

7. 
Jūros upės ties Mociškių kaimu 

krantotvarkos galimybių studija 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Nr.A3-393, 

2015.09.02 
5 200,00 

8. Stovyklos organizavimas 

VŠĮ Tolerancijos ir 

fizinės gerovės 

ugdymo centras 

2015.07.14 2 850,00 

 

 

Fokoliarų 

judėjimas 

Lietuvoje 

Nr.(1.20)-13-8, 

2015.06.17 
6 462,40 

 

 

Nacionalinė šokio 

asociacija 

Nr.4.31-F-14-38, 

2012.06.27 
1 200,00 

9. 
Samylų seniūnijos sutvarkymo 

projektas 
Samylų seniūnija 

Nr.150212, 

2015.07.03 
435 
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Samylų seniūnija 
Nr.150212, 

2015.07.04 
5 360,00 

10. 
Hidrologiniai tyrimai Leono 

Rudinsko ūkyje 
Leonas Rudinskas 

Nr.4.31-F-14-242, 

2015.05.15 
1 080,00 

11. 
Laukžemio tvenkinio užtvankos 

hidrotechnikos statinių ekspertizė 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Nr.4.31-F-14-240, 

2015.05.04 
1 600,00 

12. 

Parodomųjų-bandomųjų ir mokymo 

želdinių atskirų tyrimo grupių 

išskyrimas, ribų žymėjimas, medžių 

skersmenų, aukščių ir kt. rodiklių 

matavimas 

VĮ Dubravos 

EMMU 
Nr.97, 2014.06.11 13 032,90 

13. Sklypo geodeziniai matavimai 
Saulius 

Dumbrauskas 

Nr.13012015, 

2015.01.13 
250 

14. 

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 
7 319,12 

15. 
Raudondvario Naujųjų kapinių 

plėtros projektas 

Raudondvario 

seniūnija 

Nr.150907, 

2015.09.07 
1 750,00 

    63 573,77 
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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.  

2014-2015 m.m. Kolegijos dėstytojai aktyviai vykdė mokslinius taikomuosius tyrimus, rengė 

mokslines publikacijas ir skelbė jas įvairiuose moksliniuose leidiniuose. 7.3.1 – 7.3.2 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.  
H. Stravinskas, L. Adamonienė. Ąžuolo želdinių sanitarinės būklės vertinimas VĮ Rokiškio 

miškų urėdijoje. 

2.  
Černulienė, S., Stakėnas, V., Semaškienė, L. Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia L.) 

atsikūrimas ir plitimas Lietuvoje. // Mokslo žurnalas „Miškininkystė“ 2(78) 2015 

3.  

Abalikštienė, E., Gudritienė, D. Identifying the intensity of using agricultural farming lands 

for agriculture in Lithuania // Baltic surveying’15. Proceedings of the International Scientific 

conference. ISSN 2243-6944 (online). 2015, p. 10-14. 

4.  

Gudritienė, D., Abalikštienė, E. Erdvinių georoferencinių duomenų patikimumo tyrimas // 

Miškininkystė ir kraštotvarka 2015 1 (6). Proceedings of the international scientific-methodical 

conference. ISSN 2345-0002. 2015. p. 87-94. 

5.  

Abalikštienė, E., Gudritienė, D. Statistical data for identifying the intensity of using 

agricultural farming lands// Miškininkystė ir kraštotvarka 2015 2 (7). Proceedings of the 

international scientific-methodical conference. ISSN 2345-0002. 2015 p. 10-14. 

6.  

Gudritienė, D., Abalikštienė E. Research of the reliability of georefential spatial dataset 

(GDR10LT) of the Republic of Lithuania // Baltic surveying. International Scientific Journal. 

ISSN 2255-999X (online). 2015, Vol. 1, p. 35-39. 

7.  

Julamanov, Tair; Turlybekov,  Olzhas; Aleknavičius, Audrius. Application of gis technologies 

for monitoring land resources in Kazakhstan // Baltic surveying' 15: proceedings of scientific 

methodical conference, [6 - 8 of May, 2015]. Jelgava, 2015. ISSN 2243-6944. p. 6-9. [AGRIS]. 

8.  

Aleknavičius, Pranas; Aleknavičius, Audrius; Juknelienė, Daiva. Agrarinių teritorijų 

naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, 

t. 21, nr. 2, p. 78-88. [CAB Abstracts]. 

9.  

Bykovienė, Agnė; Pupka, Darius; Aleknavičius, Audrius. Žemės ūkio naudmenų ploto 

apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 4, 

p. 250-264. [CAB Abstracts]. 

10.  

Aleknavičius, Audrius, Aleknavičius, Pranas, Stravinskienė, Vaiva. Ūkių žemės naudojimo 

perspektyvos Lietuvoje // Žemės ūkio mokslai. ISSN: 1392-0200. T 22, Nr.4 (2015), p. 216-

228. [CAB Abstracts, Index Copernicus]; 

11.  

Aleknavičius, Audrius, Aleknavičius, Marius. Žemės rinkos intensyvumo analizė Lietuvos 

savivaldybių teritorijose // Viešoji politika ir administravimas. ISSN: 1648–2603. T.14, Nr. 4 / 

2015, Vol. 14, No 4, p. 577–589. [Scopus, EBSCO] 

12.  

Aleknavičius, Audrius; Gurskienė, Virginija. Agricultural land use in Lithuania // Сучасні 

досягнення геодезичної науки та виробництва : Збірник наукових праць Західного 

геодезичного товариства УТГК ISSN 1819-1339. 2015,1(29), p. 90–91. [M.kr. 04T]. 

13.  

Aleknavičius, Audrius,  Aleknavičius, Marius,  Žemės ūkio paskirties žemės privatizavimas ir 

naudojimas Lietuvoje. // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2015, nr. 2(7), p. 68-73. 
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14.  

Parsova, V.; Kapostins, E.; Atkocevičienė, V; Sudonienė, V. Progression route of land 

consolidation in Latvia // Baltic surveying: internationaL scientific journal / Aleksandras 

Stulginskis university, Estonian university of life sciences, Latvia university of agriculture. 

ISSN 2255-999X. 2014, vol. 1. 

15.  
Valčiukienė J., Atkocevičienė V., Sudonienė V. Changes of land users in interwar Lithuania. 

ISSN 2255 – 999X (online)  Baltic surveying international scientific journal. 

16.  
R.S.Čalovas, A.Darbutas.  Nemuno lysvinio reljefo ypatumai  ir  vagos aliuvijus. 

Geografija.Nr.5, Maskva, 2014,  (rusų kalba) . Maskvos universiteto žinios. 124 – 132 psl. 

17.  

Gudritienė, Daiva; Makštutytė, Taira. Nemunas loops regional park formation and application 

possibilities of digital map // Baltic surveying : international scientific journal / Aleksandras 

Stulginskis university, Estonian university of life sciences, Latvia university of agriculture. 

ISSN 2255-999X. 2015, vol. 3, p. 66-72. [AGRIS; CAB Abstracts; Academic Search 

Complete]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5] 

18.  

Gudritienė, Daiva. Apleistų žemių duomenų patikimumo tyrimas // Miškininkystė ir 

kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija. ISSN 2345-0002. 2015, nr. 1(6), p. 79-86. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 0.5] 

19.  

Ivavičiūtė, G.;  Vrubliauskienė, R. Changes of Baltic sea coast during the period between 

2008 and 2015// Research for Rural Development 2015. Jelgava, Latvia. ONLINE ISSN 2255-

923X. ISSN 1691-4031. Volume 1. 2015 - 194-200 p. [AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI full 

text; EBSCO Academic Search Complete; Thomson Reuters Web of Science; Thomson 

Reuters SCOPUS]. 

20.  

Ivavičiūtė, G. Influence of Climate Change on Baltic Sea. Rural Development‘ 2015. SSN 

1822-3230 / eISSN 2345-0916 eISBN 978-609-449-092-7. Volume 1. 2015 -  6 p. 

C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/129-998-1-

PB.pdf. 

21.  

Ivavičiūtė, Giedrė; Vrubliauskienė, Rasida. Baltijos jūros kranto kaitos tyrimas nuo Šiaurinio 

molo iki Girulių 2012–2015 m // Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of 

urban green areas : scientific articles. Klaipėda. ISSN 1822-9778. 2015, Nr. 1 (12), p. 268-275. 

[IndexCopernicus]. [M.kr. 04T]. 

22.  

Ivavičiūtė, Giedrė. The current situation analysis and ecological farming in the Aukštadvaris 

regional park // Baltic surveying : international scientific journal / Aleksandras Stulginskis 

university, Estonian university of life sciences, Latvia university of agriculture. ISSN 2255-

999X. 2015, vol. 2, p. 45–50. [AGRIS; CAB Abstracts; Academic Search Complete]. [M.kr. 

04T]. 

23.  

Juknelienė Daiva, Valčiukienė Jolanta. Miško įveisimo Lietuvos agrarinėse teritorijose 

vertinimo tyrimai // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2015, Nr. 1(6), p. 69-78. 

24.  
Sinkevičiūtė, V., Januškevičiūtė, I. PROBLEMS OF ABANDONED BUILDINGS USE IN KAUNAS CITY, 

BALTIC SURVEYING’15, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2255–999X (online) 

25.  
V. Sinkevičiūtė, A. Tamašauskaitė, TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ANALIZĖ 

LIETUVOJE IR ISPANIJOJE. Miškininkystė ir kraštotvarka 2015 1 (6) ISSN 2345-0002 

26.  

Синкевичюте В., Сaкaлaвичюте К. AНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ, BALTIC SURVEYING’15, PROCEEDINGS OF SCIENTIFIC METHODICAL CONFERENCE„ 

BALTIC SURVEYING’15. ISSN 2243-6944(online) 

27.  
D. Jodaugienė, V. Bogužas, R. Mikučionienė, I. Auželienė, R. Zemeckis. Sėjomainų ir 

priešsėlių įtaka su javų derliumi išnešamų maisto medžiagų kiekiui. Žemės ūkio mokslai, 2015. 

28.  

Marija Survilaitė, lekt. dr. Ingrida Kraujutienė, lekt. Violeta Baryšnikova* Kauno kolegija, 

Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas, Maisto technologijos katedra* Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra. "Keksų praturtinimas 

pektininėmis medžiagomis". Verslo ir technologijų įžvalgos. ISSN 2351-5902. 2014, 1(5) 

29.  
Daubaras L. Old railroad development in Lithuania//Rome‘s Landscape. LE:NOTRE 

Landscape Forum 2013. Wien, 2014, p. 182 - 183; ISBN 978-90-820558-1-8 
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30.  
Janulaitis Z. ir kt.  „Genetic analysis of wild boar (Sus scrofa) in Lithuania. Vestnik 

ochotovedenija, Vol. 11, No 2, 2014, Moskovskaya obl.,  221-225 p. 

31.  
Brukas. A., Naureckaitė V. Sūduvos girios XIII-XVI a. (miškingumas, administravimas, 

kolonizavimas): Gimtasis kraštas, 2014 nr. 7, Kaunas, Žiemgalos leidykla, ISSN 2029-010 

32.  

Vaitkutė Eidimtienė V., Berezko O. Miestų želdynų formavimas 2015: viešosios erdvės: „ 

Teatras miesto erdvėje. Kauno ir Minsko teatrų aplinkos formavimo ypatumai„ ISSN 1822 - 

9778 

33.  

Buragienė, Sidona, Šarauskis, Egidijus, Romaneckas, Kęstutis, Sasnauskienė, Jurgita, 

Masilionytė, Laura, Kriaučiūnienė, Zita, Experimental analysis of CO2 emissions from 

agricultural soils subjected to five different tillage systems in Lithuania. // Science of the total 

environment. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 514 (2015), p. 1-9. 

34.  

Jakienė, Elena, Spruogis, Vidmantas, Romaneckas, Kęstutis, Dautartė, Anželika, Avižienytė, 

Dovilė, The bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and 

productivity. // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 

Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 

(2015), p. 141-146. 

35.  

Romaneckas, Kęstutis, Šarauskis, Egidijus, Avižienytė, Dovilė, Buragienė, Sidona, Arney, 

David, The main physical properties of planosol in maize (Zea mays L.) cultivation under 

different long-term reduced tillage practices in the Baltic region. // Journal of Integrative 

Agriculture. Oxford : Elsevier. ISSN 2095-3119. 2015, vol. 14, iss. 7, p. 1309-1320. 

36.  

Romaneckas, Kęstutis, Šarauskis, Egidijus, Avižienytė, Dovilė, Adamavičienė, Aida, Weed 

Control by Soil Tillage and Living Mulch. // Weed Biology and Control / edited by Vytautas 

Pilipavicius. Rijeka: In Tech, 2015. ISBN 9789535121312. p. 87-108. 

37.  

Romaneckas, Kęstutis, Zinkevičius, Remigijus, Steponavičius, Dainius, Maziliauskas, 

Antanas, Butkus, Vidmantas, Marcinkevičienė, Aušra, Principles of precision agriculture in on-

farm spring wheat fertilization experiment. // Engineering for rural development: 14th 

international scientific conference : proceedings, May 20-22, 2015. Jelgava, 2015. ISSN 1691-

3043. Vol. 14, p. 558-563. 

38.  

Šarauskis, Egidijus, Vaitauskienė, Kristina, Naujokienė, Vilma, Skukauskaitė, Ieva, 

Romaneckas, Kęstutis, Kriaučiūnienė, Zita, Butkus, Vidmantas. Harvest residues bio-treatment 

as a soil incorporation improvement. // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings 

of the 43 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 24-27 

February 2015. ISSN 1848-4425. p. 231-241. 

39.  

Šarauskis, Egidijus, Vaitauskienė, Kristina, Romaneckas, Kęstutis, Sakalauskas, Antanas, 

Jasinskas, Algirdas, Butkus, Vidmantas, Karayel, Davut, Kriaučiūnienė, Zita. Research in strip 

tillage machine row cleaner technology process. // Engineering for rural development : 14th 

international scientific conference : proceedings, May 20-22, 2015. Jelgava, 2015. ISSN 1691-

3043. Vol. 14, p. 51-56. 

40.  

Raimondas Šadzevičius, Vincas Gurskis, Vitas Damulevičius. Klaipėdos keleivių ir krovinių 

terminalo krantinės Nr.81 gelžbetoninių anstato kraštinių sijų plyšių analizė //Miškininkystė ir 

kraštotvarka. ISSN 2345-0002. 2014, Nr.1 (5), p.32-40. 

41.  
R. Motienė, A. Bilius, R. Šadzevičius. Tiltų ir viadukų priežiūros Lietuvos keliuose analizė ir 

problemos. „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ (ISSN 2029-9303), p.75-83. 2015. 

42.  

Šadzevičius, Raimondas; Berkmonas, Benas; Gurskis, Vincas. Medinių skydų su šiaudų 

užpildu panaudojimas šiuolaikinėje statyboje // Inžinerinės ir edukacinės technologijos : 

mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno 

technikos kolegija. 2015, Nr. 2, p. 113-122. Prieiga per internetą: 

<http://www.ktk.lt/assets/Uploads/KTK-7-Nr-zurnalas.pdf>. 

43.  

Gurskis, Vincas; Geivelis, Edgaras; Šadzevičius, Raimondas. Grunto stabilizavimo tyrimas // 

Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and 

educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 

93-97. Prieiga per internetą: <http://www.ktk.lt/assets/Uploads/KTK-7-Nr-zurnalas.pdf>. 
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44.  
Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys, Saulius Vaikasas. Kinetic energy gradient impact on 

small stream channel environment in Lithuania. Hydrology Research (pateikta spaudai) 

45.  
Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys, Saulius Vaikasas. Grishanin factor as criterion for 

river stability assessment. Water Management (pateikta spaudai) 

46.  

Vyčienė G.,  Liniauskienė E., Babilienė J. Nepatvankinės technologijos ir jų taikymo 

galimybės Lietuvos upėse// Miškininkystė ie Kraštotvarka=Forestry and landscape 

managememnt/ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002.2015, nr.1(6), 

p.110-114. 

47.  
Vyčienė G.,  Liniauskienė E., Babilienė J. Nepatvankinės technologijos ir jų taikymmo 

galimybės Lietuvos upėse. Miškininkystė ir Kraštotvarka, 2015 1 (6) p.110-114. 

48.  
Babilienė J., Stanevičius R. „Mažųjų Lietuvos kaimų vartotojų poreikis centralizuotiems 

vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams“ Gamtotvarkos aktualijos, 2015 I dalis p. 71-77. 

49.  

Šadzevičius, Raimondas; Gurskis, Vincas; Vaitiekūnas, Antanas; Damulevičius, Vitas.  

Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo krantinės Nr. 81 gelžbetonių antstato kraštinių sijų 

plyšių analizė. Miškininkystė ir kraštotvarka, 2014 1(5) ISSN 2345-0002, 32-40 p. 

50.  

Gurskis, Vincas; Skominas, Rytis. Investigation of physical and mechanical properties of straw 

as a building material // Civil Engineering'15 : 5th international scientific conference : 

proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 2255-7776. 2015, vol. 5, p. 43-

51. Prieiga per internetą: 

<http://llufb.llu.lv/conference/Civil_engineering/2015/Latvia_CivilEngineering2015Vol5.pdf>. 

51.  

Gurskis, Vincas; Geivelis, Edgaras; Šadzevičius, Raimondas. Grunto stabilizavimo tyrimas // 

Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and 

educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 

93-97. Prieiga per internetą: <http://www.ktk.lt/assets/Uploads/KTK-7-Nr-zurnalas.pdf>. 

52.  

Šadzevičius, Raimondas; Berkmonas, Benas; Gurskis, Vincas. Medinių skydų su šiaudų 

užpildu panaudojimas šiuolaikinėje statyboje // Inžinerinės ir edukacinės technologijos : 

mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno 

technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 113-122. Prieiga per internetą: 

<http://www.ktk.lt/assets/Uploads/KTK-7-Nr-zurnalas.pdf>. 

53.  

Gurskis, Vincas; Skominas, Rytis. Investigation of physical and mechanical properties of straw 

as a building material // Civil Engineering'15 : 5th international scientific conference : 

proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 2255-7776. 2015, vol. 5, p. 43-

51. Prieiga per internetą: 

<http://llufb.llu.lv/conference/Civil_engineering/2015/Latvia_CivilEngineering2015Vol5.pdf>. 

54.  

Liniauskienė, Ernesta; Babilienė, Jurgita; Vyčienė, Gitana. Nepatvankinės technologijos ir jų 

taikymo galimybės Lietuvos upėse  // Miškininkystė ir kraštotvarka 2015 1 (6), 2015, ISSN  

2345-0002, p. 110 – 114.    

55.  
Liniauskienė E.; Šadzevičius R. Hidrotechnikos specialistų rengimas KMAIK //  

Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2014, Nr.1 (157), 36-39 psl. 

56.  

E. Liniauskienė. Inžinerinės studijos Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. 2015-06-

14 Prieiga per internetą: http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Inzinerines-studijos-Kauno-

misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje/4455 

57.  
Liniauskienė, Ernesta; Šadzevičius, Raimondas. Hidrotechnikos specialistų rengimas KMAIK // 

Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2014, Nr.1 (157), 36-39 psl. 

58.  

Vaičiukynas, Vilimantas; Balevičius, Giedrius; Mickevičius V. Statistinio ryšio tarp 

meteorologinių veiksnių ir gruntinio vandens lygio tarpdrenyje nustatymas vidutinio sunkumo 

gruntuose. Miškininkystė. KMAIK. 2014. 

59.  

1.  Kraujalytė, Vilma, Venskutonis, Petras Rimantas, Pukalskas, Audrius, Česonienė, Laima, 

Daubaras, Remigijus,  Selection of new blueberry cultivars with higher contents of biologically 

active compounds.  Third Balkan symposium on fruit growing, 16-18 September 2015, 

Belgrade, Serbia. 
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60.  

2. Bogačiovienė, Sigita, Česonienė, Laima, Daubaras, Remigijus, Paulauskas, Algimantas, 

Žukauskienė, Judita,  DNA analysis of 6 Actinidia L. cultivars using SSR method.  International 

Scientific Conference Vital Nature Sign, April 30, 2015, Kaunas. 

61.  

3. Česonienė, Laima, Daubaras, Remigijus, Leskauskaitė, Daiva, Zabulionė, Donata. The effect 

of chitosan coating on the shelf life of Actinidia melanandra fruits.  Third Balkan symposium on 

fruit growing, 16-18 September 2015, Belgrade, Serbia.  

62.  

4. Kraujalytė, Vilma, Venskutonis, Petras Rimantas, Pukalskas, Audrius, Česonienė, Laima, 

Daubaras, Remigijus,  Blueberry genotypes for the selection of new cultivars with higher 

contents of biologically active compounds.  International Scientific Conference Vital Nature 

Sign, April 30, 2015, Kaunas. 

63.  

5. Mardosaitė-Busaitienė, Dalytė, Rugienius, Rytis, Žukauskienė, Judita, Paulauskas, 

Algimantas, Bogačiovienė, Sigita, Česonienė, Laima, Daubaras, Remigijus,  Genetic diversity 

in Vaccinium corymbosum, V. australe, and V. angustifolium based on microsatellite analysis.  

International Scientific Conference Vital Nature Sign, April 30, 2015, Kaunas. 

64.  

6. Česonienė Laima, Daubaras Remigijus. Sodinės šilauogės veislių charakteristika pagal 

atsparumą ligoms, produktyvumą ir uogų kokybę.  Žmogaus ir gamtos sauga: 21 - tarptautinė 

mokslinė-praktinė konferencija, 2015 m. gegužės 6-7 d. 2015, Kaunas. 

65.  
7.Česonienė Laima, Daubaras Remigijus. Effect of chitosan coating on fruit 

storage.International Scientific Conference Vital Nature Sign, April 30, 2015, Kaunas. 

66.  

8.  Česonienė Laima, Daubaras Remigijus, Genotypes of Cranberry bush Viburnum opulus is 

and up-coming plant for hortiulture. 8th International conference on biodiversity research. 28-30 

April, 2015, Daugavpils. 

67.  

9. Daubaras Remigijus,  Česonienė Laima, Kraujalytė, Vilma, Venskutonis, Petras Rimantas. 

Antioxidative activity in vitro of different Vaccinium genotypes. 8th International conference on 

biodiversity research. 28-30 April, 2015, Daugavpils. 

68.  

10. Česonienė Laima. Uoginių augalų priežiūros specifika botanikos sodo ekspozicijose, 

skirtose edukacijai. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Miestų želdynų formavimas, 

2015. balandžio 22-23 d., Klaipėda. 

69.  

11.Daubaras Remigijus,  Česonienė Laima. Galimi sprendimai viešųjų teritorijų aplinkos 

kūrime.  Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Miestų želdynų formavimas, 2015. 

balandžio 22-23 d., Klaipėda. 

70.  

12. Česonienė Laima, Daubaras Remigijus, Jasutienė, Ina; Miliauskienė, Inga. Organinių 

rūgščių ir cukrų tyrimai paprastosios spanguolės Vaccinium oxycoccos uogose. Žmogaus ir 

gamtos sauga : 21 - tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2015 m. gegužės 6-7 d. 2015, 

Kaunas. 
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7.3.2 lentelė. Straipsniai nepriskirti mokslo leidinių grupėms 

Eil. 

Nr. 
Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas  

1.  Jurkonis. A. Lietuvos medkirčiai pasaulyje septyniolikti, Mūsų girios, 2014 (X – 30); 

2.  Jurkonis. A.  KMAI kolegijos studentų sėkmė Estijoje, Mūsų girios, 2015 (VI – 29); 

3.  
Jurkonis. A.  Kolegijos studentas – stipriausias medkirtys Baltijos šalyse, Mūsų girios, 2015 (VI 

– 30); 

4.  
Brukas. A. Naureckaitė V. Kuršių nerijos miškai gamtinės ir socialinės raidos kontekste. 

„GIRIOS“, 2014, Nr.1-5. 

5.  
R. Zinkevičius, K. Romaneckas. Tikslusis ūkininkavimas cukrinių runkelių pasėliuose. Mano 

ūkis, 2015/06, P. 70-73. 

6.  

[Gurskis, Vincas]; [Šadzevičius, Raimondas]; [Ramukevičius, Dainius]. Naudokime šiaudus 

žemės ūkio pastatų statyboj. Projektas "Vietinių statybinių medžiagų, gaminamų su mažomis 

energijos sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose". Projekto Nr. 1PM-

PV-13-2-009531-PR001 // Ūkininko patarėjas. 2015, sausio 31, p. 4. 

7.  
[Gurskis, Vincas]; [Šadzevičius, Raimondas]; [Ramukevičius, Dainius]. Žemės ūkio 

gamybinių pastatų satyba–iš šiaudų // Mano ūkis. 2015, kovas, p. 58–61. 

8.  

[Šadzevičius, Raimondas]; [Gurskis, Vincas]; [Ramukevičius, Dainius]. Projektas "Vietinių 

statybinių medžiagų, gaminamų su mažomis energijos sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio 

gamybiniuose pastatuose".Projekto Nr. 1PM-PV-13-2-009531-PR001 Tvarioji žemės ūkio 

pastatų statyba naudojant medinius skydus su šiaudų užpilu // Ūkininko patarėjas. 2015, gegužės 

30, p. 17. 

9.  

Gurskis, Vincas; Šadzevičius, Raimondas; Ramukevičius, Dainius. Naudokime šiaudus žemės 

ūkio pastatų statyboj. Projektas “Vietinių statybinių medžiagų, gaminamų su mažomis energijos 

sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose”. Projekto Nr. 1PM-PV-13-2-

009531-PR001 // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, sausio 31, p. 4. 

10.  
Gurskis, Vincas; Šadzevičius, Raimondas; Ramukevičius, Dainius. Žemės ūkio gamybinių 

pastatų satyba–iš šiaudų // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, kovas, p. 58–61. 

11.  

Šadzevičius, Raimondas; Gurskis, Vincas; Ramukevičius, Dainius. Projektas  “Vietinių 

statybinių medžiagų, gaminamų su mažomis energijos sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio 

gamybiniuose pastatuose”. Projekto Nr. 1PM-PV-13-2-009531-PR001 Tvarioji žemės ūkio 

pastatų statyba naudojant medinius skydus su šiaudų užpilu // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-

2769. 2015, gegužės 30, p. 17. 

 

 

Eil 

Nr 

Projekto vadovas, 

dalyvis 
Darbo pavadinimas Užsakovas 

1.  Vaitiekūnas A. 

Kelmės rajono valstybei priklausančių ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomų 

hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra 

(statinio ekspertizė ). 

Kelmės rajono 

savivaldybė 

2.  Vaitiekūnas A. 
Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės 

būklės kompleksinis vertinimas.  

AB „Lietuvos 

energija” 

3.  Šadzevičius R. 
Laukžemio tvenkinio užtvankos hidrotechnikos  

statinių ekspertizė 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

administracija  

4.  Šadzevičius R. 

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.21:2015 

„Statinių pamatų pagrindų projektavimas. Bendrieji 

reikalavimai“.  

Aplinkos 

ministerija 

5.  Šadzevičius R. 

Kelmės rajono valstybei priklausančių ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomų 

hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra 

Kelmės rajono 

savivaldybė. 
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(statinio ekspertizė). Pradžia – 2014-05-01, pabaiga  

– 2014-10-01.  

6.  Šadzevičius R. 

„Kertuojų hidromazgo techninės būklės įvertinimo 

tyrimai bei konstrukcijų remonto ar rekonstrukcijos 

sprendinių analizė“ atlikimas pagal 2014 09 05 d. 

sutartį Nr. I-06-56/14, Darbo pradžia -2014-09-01, 

pabaiga 2014-12-31.  

UAB „ECCUS“ 

7.  Šadzevičius R. 
„Hidrotechnikos statinių šlaitų ir dugno tvirtinimo 

standžių konstrukcijų kompiuterizuota analizė“  

UAB ,, Zeuss 

Capital“. 

8.  Šadzevičius R. 
Statybos taisyklės ST 120793378.01:2014 

„Bendrieji statybos darbai “.  

Lietuvos 

melioracijos 

įmonių 

asociacija 

(LMĮA) 

9.  Šadzevičius R. 

Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės 

būklės kompleksinis vertinimas. Pradžia -2014 06 

01, pabaiga - 2014 12 31.  

AB „Lietuvos 

energija 

10.  Šadzevičius R. 

Normatyvinio statybos techninio reglamento, 

nustatančio vandens uostų statinių projektavimo 

techninius reikalavimus, parengimas. Sut. Nr. 34-

2015-438,  2015 -11-03.  

VĮ Klaipėdos 

valstybinio jūrų 

uosto direkcija, 

11.  Šadzevičius R. 

Utenos rajono Utenos (Klovinių) tvenkinio ant Rašės 

(Raudesos) upės hidromazgo būklės vertinimas 2014 

m. spalio mėn. 09 d. doc. dr. Rytis Skominas, lekt. 

dr. Vilimantas Vaičiukynas, KMAIK doc. dr. 

Raimondas Šadzevičius 

Utenos raj. 

savivaldybės 

administracija 

12.  Šadzevičius R. 

„Sklypo Brastos g. 24, Kaunas, gruntinio vandens 

lygio pažeminimo modeliavimo rezultatų 

patikslinimas pasikeitus projektiniams sprendimams  

UAB ,,Sweco 

Lietuva“ 

13.  Šadzevičius R. 

Statybos taisyklės ST 120793378.02:2015 „Tiltai, 

viadukai, estakados, seklieji tuneliai, atraminės 

sienos, lynų keliai”. 

Lietuvos 

melioracijos 

įmonių 

asociacija 

(LMĮA). 

14.  
Vyčienė G., 

Liniauskienė E. 
Hidrologiniai tyrimai Andriaus Rudinsko ūkyje 

Andrius 

Rudinskas 
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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 7.3.3 ir  7.3.5 lentelėse. 

 

7.3.3 lentelė. Pranešimai konferencijose 

Eil 

Nr 
Pranešėjas 

Pranešimo 

pavadinimas 

Konferencijos 

pavadinimas 

Konferencijos 

statusas 

Konferenci-

jos data 

1.  
Vytautas 

Bareika 

Pranešimas: „Beržų 

paplitimas miško 

augavietėse“. 

Pažymėjimo Nr. 

LDD/2015-013 

Mokslinė 

konferencija 

„Dirvožemis ir 

aplinka – 2015“. 

Lietuvos 

dirvožemininkų 

draugija prie 

Lietuvos MA 

žemės ūkio ir 

miškų mokslų 

skyrius. 

Pranešimas 

pateikiamas 

VIDEO 

formate. 

2015.04.10 

2.  
Vytautas 

Bareika 

Skaitytas 

pranešimas: „The 

influence of 

humidity on the 

distribution of birch 

trees“,  

Pažymėjimo Nr. 

2820 

„Urgent questions of 

nature 

management‘15“ 

Tarptautinė 

mokslinė 

konferencija 

2015.05.06-

08 

3.  
Violeta 

Baryšnikova  

"Keksų 

praturtinimas 

pektininėmis 

medžiagomis" 

KVK,  "Verslo ir 

technologijų įžvalgos 

2014" 

Respublikinė 

mokslinė – 

praktinė 

studentų 

konferencija 

2014-05-22 

4.  Linas Daubaras 

Peculiarities of the 

work of a bicycle 

tour leader. Baltic 

States case study 

TATRA congress 

„Formal and non- 

formal tour guide, 

tour leader 

competence 

development in 

Europe 

Tarptatautinė 

mokslinė - 

praktinė 

2014.10.10. 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

5.  
Tautvydas 

Gurskas 

Floristikos 

konferencija 
Vertikalus želdinimas 

Naujovės 

floristikoje 
2014 

6.  
Vaida Vaitkutė 

Eidimtiene 

Teatras miesto 

erdvėje. Kauno ir 

Minsko teatrų 

aplinkos formavimo 

ypatumai 

Miestų želdynų 

formavimas 2015: 

viešosios erdvės 

Tarptautinė 

mokslinė - 

praktinė 

2015 04 22-

23 

7.  Vaida Vaitkutė Istorinė Kauno VGTU jaunųjų Tarptautinė 2015-05-14-
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Eidimtiene miestovaizdžio raida 

XIX – XXI (amžių) 

laikmetyje” 

mokslininkų 

konferencijoje 

„Mokslas – Lietuvos 

ateitis“. 

mokslinė 15 

8.  
Vaida Vaitkutė 

Eidimtiene 

” Tikra lietuviška 

sodyba: ar įmanoma 

be rūtų ir 

diemedžio?” 

Aplinkos dizaino 

konferencija  „Garden 

style“, Vilnius 

Tarptautinė 2015 08 29 

9.  

E. Šarauskis, K. 

Vaitauskienė, K. 

Romaneckas ir 

kt. 

Žodinis pranešimas 

„Research in strip 

tillage macine row 

cleaner technology 

process“ 

„Engineering for rural 

development – 2015“, 

Latvija 

Tarptautinė 

tęstinė 

užsienyje 

2015 05 20-

22 

10.  

K. Romaneckas, 

R. Zinkevičius, 

D. 

Steponavičius ir 

kt. 

Žodinis pranešimas 

„Principles of 

precision agriculture 

in on-farm spring 

wheat fartilization 

experiment““ 

„Engineering for rural 

development – 2015“, 

Latvija 

Tarptautinė 

tęstinė 

užsienyje 

2015 05 20-

22 

11.  

D. 

Steponavičius, 

R. Velička, K. 

Romaneckas  ir 

kt. 

Žodinis pranešimas 

„Augalų tręšimas, 

taikant tiksliosios 

žemdirbystės 

principus“ 

„Žemdirbio vasara 

2015“, ASU 

Mokslinė-

praktinė 

Lietuvoje 

2015 06 18 

12.  K. Romaneckas 

Žodinis pranešimas 

„Agrofitocenozių 

vertinimo 

pavyzdžiai“ 

„Agronomijos 

mokslų istorija ir 

dabartis“, LMA 

Mokslinė 

Lietuvoje 
2015 03 17 

13.  

K. Vaitauskienė, 

E. Šarauskis, K. 

Romaneckas ir 

kt. 

Žodinis pranešimas 

„Juostinio žemės 

dirbimo mašinos 

technologinių 

parametrų poveikis 

aplinkai“ 

„Žmogaus ir gamtos 

sauga 2015“, ASU 

Tarptautinė 

mokslinė-

praktinė 

Lietuvoje 

2015 05 6-7, 

22 

14.  

E. Šarauskis, K. 

Vaitauskienė, K. 

Romaneckas ir 

kt. 

Žodinis pranešimas 

„Harvest residues 

bio-treatment as a 

soil incorporation 

improvement“ 

„Actual Tasks on 

Agricultural 

Engineering“, 

Kroatija 

Tarptautinė 

mokslinė 

užsienyje 

2015 02 24-

27 

15.  

Šadzevičius, 

Raimondas; 

Berkmonas, 

Benas; Gurskis, 

Vincas 

Medinių skydų su 

šiaudų užpildu 

panaudojimas 

šiuolaikinėje 

statyboje 

Mokslo pasiekimų ir 

inovacijų integracija į 

studijų procesą 2015 

Respublikinėje 

mokslinėje 

praktinėje 

konferencijoje 

2015 m. 

balandžio 

30 d. 

16.  

Šadzevičius, 

Raimondas 

Tatjana 

Sankauskiene, 

Petras Milius 

Comparison of 

Concrete 

Compressive 

Strength Values 

Obtained Using 

Rebound Hammer 

and Drilled Core 

Specimens 

ʻRural Development 

2015 

Tarptautinė 

mokslinė- 

konferencija 

2015-

lapkričio-

19-20 d. 

17.  Šadzevičius, Sustainable ʻRural Development Tarptautinė 2015-
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Raimondas 

Vincas Gurskis, 

Dainius 

Ramukevičius 

Construction of 

Agro-industrial 

Buildings from 

Straw Panels 

2015 mokslinė- 

konferencija 

lapkričio-

19-20 d. 

18.  

Šadzevičius, 

Raimondas 

Rytis Skominas, 

Vincas Gurskis, 

Dainius 

Ramukevičius 

Estimation of Type 

and Amount of 

Aggregates in 

Hardened Concrete 

ʻRural Development 

2015 

Tarptautinė 

mokslinė- 

konferencija 

2015-

lapkričio-

19-20 d. 

19.  

Šadzevičius, 

Raimondas 

Vincas Gurskis, 

Rytis Skominas, 

Arūnas 

Lukoševičius 

Temperatūros kaitos 

įtaka plyšių 

atsivėrimui Kruonio 

HAE slėginio 

vamzdyno 

gelžbetoniniame 

apvalkale  

Technologijos srities 

specialistų rengimo 

aktualijos 

technologinių 

pokyčių kontekste 

 Respublikinė 

mokslinė 

konferencija 

 2015 m. 

gruodžio 

mėn. 09 d. 

20.  

Saulius 

Vaikasas, 

Ramūnas 

Gegužis, 

Raimundas 

Baublys 

 “Research of 

deformation 

processes in 

regulated stream 

channels of 

Lithuania”.  

Research for Rural 

Develompent 2015. 

Jelgava, Latvija. 

Tarptautinė 

konferencija 
20015 05 07 

21.  

Juozas 

Pekarskas, 

Ramūnas 

Gegužis, 

Raimundas 

Baublys, 

Algirdas 

Gavenauskas 

 „Anykščių rajone 

Troškūnų seniūnijoje 

esančio Malmažos 

tvenkinio dumblo 

kokybės vertinimas“.  

Žmogaus ir gamtos 

sauga 2015 
 

20015 05 06  

20015 05 07 

22.  

Juozas 

Pekarskas, 

Ramūnas 

Gegužis, 

Raimundas 

Baublys, 

Algirdas 

Gavenauskas 

 „Anykščių rajone 

Troškūnų seniūnijoje 

esančio Malmažos 

tvenkinio dumblo 

kokybės vertinimas“.  

Gamtotvarkos 

aktualijos 2015 

Tarptautinė 

konferencija 
20015 05 27 

23.  

Ramūnas 

Gegužis, 

Raimundas 

Baublys 

„Inžinerinių 

priemonių 

pritaikymas upių 

atgaivinimo 

projektuose“ 

„Engineering means 

adaptation for river 

revitalization 

projects“  

Gamtotvarkos 

aktualijos 2015 

Tarptautinė 

konferencija 
20015 05 27 

24.  Vyčienė, Gitana 

ES ir Lietuvos 

mažųjų vandens 

jėgainių (malūnų ir 

tvenkinių) 

potencialių 

"Vandens malūnų 

diena" 
Vietinė 

2014 m. 

birželio 11 

d, 

Akademija 
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statybos/renovacijos 

vietovių virtualus 

atlasas"  

25.  G.Vyčienė 

Possibilities of usage 

of non-affluent 

technologies in 

Lithuanian rivers. 

Urgent questions of 

nature management 

15 

Tarptautinė 

konferencija 

2015 

m.gegužės 

6-8 d. 

26.  
V. Gurskis, 

V.Zujavičienė 

Influence of 

Buildings Exterior 

on the Landscape of 

the Nemunas delta 

regional Park  

The 7th international 

scientific conference 

„Rural Development 

2015:Towards the 

Transfero f 

Knowledge, 

Innovations and 

Social progress“. 

Tarptautinė 

konferencija 

2015-11-19-

20 

27.  

V.Gurskis, 

R.Skominas  

R.Šadzevičius, 

D.Ramukevičius 

Estimation of Type 

and Amount of 

Aggregates in 

Hardened Concrete. 

The 7
th

 international 

scientific conference 

„Rural Development 

2015:Towards the 

Transfero f 

Knowledge, 

Innovations and 

Social progress“. 

Tarptautinė 

konferencija 

2015-11-19-

20 

28.  

R.Šadzevičius 

V.Gurskis, 

D.Ramukevičius 

Sustainable 

Construction of 

Agro-industrial 

Buildings from 

Straw Panels.   

The 7
th

 international 

scientific conference 

„Rural Development 

2015:Towards the 

Transfero f 

Knowledge, 

Innovations and 

Social progress“. 

Tarptautinė 

konferencija 

2015-11-19-

20 

29.  
V.Gurskis, 

R.Skominas 

Investigation of 

physical and 

mechanical 

properties of straw as 

a building material  

Civil Engineering'15 : 

5th international 

scientific conference 

Tarptautinė 

konferencija 
2015-05-14 

30.  

Liniauskienė, 

Ernesta; 

Babilienė, 

Jurgita; 

Vyčienė, 

Gitana. 

Possibilities of 

Usage of Non-

affluent 

Technologies in 

Lithuanian Rivers  

International 

Scientific Conference 

„Urgent questions of 

nature 

managementʼ15“. 

Tarptautinė 

konferencija 
2015-03-08 
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7.3.4 lentelė. Skaitytos paskaitos 

Eil 

Nr 
Vardas, pavardė Paskaitos pavadinimas Institucija Data 

1.  Ingė Auželienė  
Horticulture. Review of decorative 

characteristics 

Corvinus 

universitetas 

(Vengrija) 

2015 03 23-

27 

2.  Linas Daubaras 
Possibilities of sustainable tourism in 

Lithuanian landscape reserves 

Portalegrės 

(Portugalija) 

politechnikos 

institutas 

2014. 09. 23  

- 27 

3.  Linas Daubaras 

Compulsory restrictions of land 

using, concerning landscape design 

and gardening 

Corvinus 

universitetas 

(Vengrija) 

2015. 03. 23 

- 27 

4.  
Vaida Vaitkutė 

Eidimtiene 

Composition and form Bionic. 

Analysis of nature forms Bionic 

landscape design  

Corvinus 

universitetas 

(Vengrija 

2015. 03. 23 

- 27 

5.  
Kęstutis 

Romaneckas 

Paskaitų ciklas (8 akad. val.) 

tausojančių aplinką technologijų 

taikymo žemės ūkyje tematika. 

Erasmus+ darbuotojų mokymo 

mobilumo skatinimas. 

Varmijos ir 

Mozūrijos 

universitetas, 

Lenkija 

2014 12 01-

05 

6.  
Kęstutis 

Romaneckas 

Paskaitų ciklas (8 akad. val.) 

tausojančių aplinką technologijų 

taikymo žemės ūkyje tematika. 

Erasmus+ darbuotojų mokymo 

mobilumo skatinimas. 

Čekijos gyvybės 

mokslų 

universitetas 

Prahoje 

2015 04 20-

24 

7.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Erasmus intensive programme 

“Learning Sustainable Building 

Principles“, skaitytos paskaitos: 

1. Passive Solar Design principles for 

Buildings 

2. Hydropower for Sustainable 

Development 

3. Local building materials, produced 

with low energy consumption, and 

their usage for construction of 

Buildings for Producing Agricultural 

Products 

Vysoká škola 

technická a 

ekonomická v 

Ceskych 

Budejovicích, 

Čekija 

04/08/2014 

iki 

15/08/2014 

8.  Gegužis Ramūnas 
Poveikio aplinkai vertinimas ir 

stebėsena 
ASU 2014-2015 

9.  Gegužis Ramūnas 
Taršos sklaidos procesai 

ekosistemose 
ASU 2014-2015 

10.  Gegužis Ramūnas Miško hidromelioracija ir keliai ASU 2014-2015 

 

7.3.5. Kursų vedimas, konsultavimas, mokymas pagal neformalaus švietimo programas 

Eil. 

Nr. 
Dėstytojas Pavadinimas Institucija 

Dalyvių 

skaičius 
Data 

1.  
Mickevičius 

V. 

Mokymo kursai ,,Vandentvarkos 

darbų technologijos ir darbų  sauga“ 
UAB ,,Žilinskis 

ir KO“ 
20 2015 02 20 

2.  
Vaičiukynas 

V. 

Mokymo kursai ,,Vandentvarkos 

darbų technologijos ir darbų  sauga“ 
UAB ,,Žilinskis 

ir KO“ 
20 2015 02 20 

3.  Liniauskienė Mokymo kursai ,,Vandentvarkos 
UAB ,,Žilinskis 

ir KO“ 
20 2015 02 20 
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E. darbų technologijos ir darbų  sauga“ 

4.  Gegužis R. 

Pravesti mokymo kursai 

,,Vandentvarkos darbų technologijos ir 

darbų  sauga“ 

UAB ,,Žilinskis 

ir KO“ 
20 2015 02 20 

5.  
Šadzevičius 

R. 

Bendrieji HTS konstrukcijų 

skaičiavimo principai ir 

schematizavimas.  

ASU Hidrotechninės statybos 

inžinerijos instituto darbuotojų 

sukurtos kompiuterinės programos 

HTS konstrukcijoms skaičiuoti 

ASU, LHŽIS 30 
2015 01 09 

 

6.  
Šadzevičius 

R. 

Tiltų projektavimas kompiuterinėmis 

projektavimo programomis. Tiltų 

stiprinimo projektavimas, 

rekonstrukcijos variantų analizė. 

ASU, LHŽIS 30 
2015 01 30 

 

7.  
Šadzevičius 

R. 

Projekto ,,Vietinių statybinių 

medžiagų, gaminamų su mažomis 

energijos sąnaudomis, panaudojimas 

žemės ūkio gamybiniuose pastatuose“ 

ir parodomojo bandymo metodikos 

pristatymas. 

ASU, LR 

Žemės ūkio 

rūmai 

15 

2015-02-24 

2015-04-14 

2015-05-19 

8.  
Šadzevičius 

R. 

Projekto ,,Vietinių statybinių 

medžiagų, gaminamų su mažomis 

energijos sąnaudomis, panaudojimas 

žemės ūkio gamybiniuose pastatuose“ 

ir parodomojo bandymo metodikos 

pristatymas. 

ASU, LR 

Žemės ūkio 

rūmai 

15 

2015-01-27 

2015-03-26 

2015-03-28 

2015-04-21 

Seminaras 

2015-05-12 

9.  
Šadzevičius 

R. 

Projekto ,,Vietinių statybinių 

medžiagų, gaminamų su mažomis 

energijos sąnaudomis, panaudojimas 

žemės ūkio gamybiniuose pastatuose“ 

ir parodomojo bandymo metodikos 

pristatymas. 

ASU, LR 

Žemės ūkio 

rūmai 

15 

2015 m. 

vasario 17 

d.  

10.  
Šadzevičius 

R. 

Projekto ,,Vietinių statybinių 

medžiagų, gaminamų su mažomis 

energijos sąnaudomis, panaudojimas 

žemės ūkio gamybiniuose pastatuose“ 

ir parodomojo bandymo metodikos 

pristatymas. 

ASU, LR 

Žemės ūkio 

rūmai 

15 

2014-10-02 

2014-10-03 

2015-01-20 

2015-03-26 

Seminaras 

2015-03-27 

Lauko 

diena 2015-

03-27 

2015-03-28 

11.  
Šadzevičius 

R. 

Šiaudinio namelio temperatūrinio- 

drėgminio režimo tyrimai 
Tyrėjų naktys 15 2015. 09.25 

12.  
Šadzevičius 

R. 

Šiaudinio namelio temperatūrinio- 

drėgminio režimo tyrimai 
Tyrėjų naktys 15 2015. 09.25 

13.  Gurskis V. 
Kursai statybos specialistams 

„Vandens uostų statybos darbai“;  
LŽHIS 50 2015-02-13 

14.  Gurskis V. 

Kursai  „Vandens uostų, tiltų, viadukų 

pralaidų ir kitų transporto statinių 

statybos ir remonto darbai“  

LŽHIS 40 2015-12-11 
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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 (2014/ 2015 m.m.) 

Eil. 

Nr. 
Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla 

Psl. 

sk. 

1.  
A. Živatkauskas 

E. Abalikštienė 

METODINIAI NURODYMAI 

BAIGIAMAJAM 

DARBUI RENGTI 

Nurodymai Platinama PDF 34 

2.  
D. Pupka, 

I.Kibirkštienė 
GIS pradmenys 

Metodiniai 

nurodymai 

pratyboms 

KMAIK 118 

3.  
D. Pupka, 

I.Kibirkštienė 
Getting Started with GIS 

Metodiniai 

nurodymai 

pratyboms 

KMAIK 118 

4.  L.Semaškienė Dendrologija 

Metodiniai 

nurodymai 

pratyboms 

KMAIK 54 

 

7.4.2. lentelė. Parengtos mokymo ir metodinės priemonės (2014/ 2015 m. m.) 

Eil. 

Nr. 

Studijų 

programa 
Autorius ir pavadinimas Paskirtis 

1. 
Hidrotechninė 

statyba 
Mickevičius V. Drenažo ir drėkinimo sistemos Studijoms 

2. 
Hidrotechninė 

statyba 

Šadzevičius R. Metodinių priemonių rinkinys „Mano 

būsimoji sodyba“ Paskaitų pateiktys. Metodiniai 

patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų 

pavyzdys, 2015 elektroninėje formoje patalpinta KMAIK 

Moodle 

http://kmaik.moodle.liedm.lt/course/view.php?id=194 

Skirtas studentams suteikti 

bendrųjų statybos pagrindų 

žinių ir formuoti 

bendruosius ir 

specialiuosius gebėjimus 

sodybos projektavimo, 

statybos ir priežiūros 

srityse 

3. 
Hidrotechninė 

statyba 

Šadzevičius R. Metodinių priemonių rinkinys 

„Hidroenergetika“ Paskaitų pateiktys. Metodiniai 

patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų 

pavyzdys, 2014 elektroninėje formoje patalpinta KMAIK 

Moodle 

http://kmaik.moodle.liedm.lt/course/view.php?id=105 

Skirtas suteikti žinių apie 

atsinaujinančių energijos 

išteklių bei 

hidroenergetikos reikšmę 

energetinėje sistemoje; 

supažindinti studentus su 

pagrindiniais 

hidroelektrinių 

projektavimo, skaičiavimo 

ir konstravimo principais 

statybos, remonto ir 

priežiūros darbais, 

formuoti praktinius 
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gebėjimus apskaičiuoti 

vandens išteklių galią ir 

galimą elektros energijos 

išdirbį, parinkti 

projektuojamai 

hidroelektrinei turbinas, jų 

skaičių, suprojektuoti 

hidroelektrinės pastatą 

4. 
Hidrotechninė 

statyba 

Šadzevičius R. Metodinių priemonių rinkinys 

„Inžinerinės konstrukcijos“ Paskaitų pateiktys. 

Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. 

Praktinių darbų pavyzdys, 2014  elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle 

http://kmaik.moodle.liedm.lt/course/view.php?id=26 

Studijų metu įgyjami 

gebėjimai naudotis nuolat 

besikeičiančiomis statybos 

noriniais dokumentais, 

ugdomi pažintiniai 

gebėjimai analizuojant, 

sisteminant ir vertinant 

projektavimo duomenis, 

suteikiamos žinios apie 

optimalių hidrotechnikos 

statinių inžinerinių 

konstrukcijų projektavimą 

5. 
Hidrotechninė 

statyba 

Šadzevičius R. Metodinių priemonių rinkinys „Vandens 

ūkio verslo ekonomika ir vadyba“ Paskaitų pateiktys. 

Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. 

Praktinių darbų pavyzdys, 2014 elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle 

http://kmaik.moodle.liedm.lt/course/view.php?id=106 

Skirtas studentams suteikti 

bendrųjų ekonomikos žinių 

apie vandens ūkio verslo 

ekonomikos ir vadybos 

pagrindus, tikslus ir 

uždavinius ir suformuoti 

praktinius gebėjimus 

panaudoti valdymo 

sprendimus būtinus 

sėkmingai veiklai įvairiose 

vandens ūkio srityse 

6. 
Hidrotechninė 

statyba 

Šadzevičius R. Metodinių priemonių rinkinys Vandens 

ūkio verslo organizavimas” Paskaitų pateiktys. 

Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. 

Praktinių darbų pavyzdys, 2014 elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK 

http://kmaik.moodle.liedm.lt/course/view.php?id=107 

Skirtas studentams suteikti 

bendrųjų ekonomikos žinių 

ir gebėjimų reikalingų 

vertinant, administruojant 

ir įgyvendinant 

hidrotechnikos inžinerijos 

srities vandens ūkio 

projektus, atsižvelgiant į 

esamus ar numatomus 

vandens ūkio pokyčius. 
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7.5. DALYVAVIMAS RENGIANT IR ĮGYVENDINANT MOKSLO IR STUDIJŲ 

PROJEKTUS 
 

7.5.1. lentelė. Dėstytojų dalyvavimas mokslo ir studijų projektuose (2014/ 2015 m. m.) 

Eil. 

nr. 
Dėstytojas Projekto pavadinimas 

Dalyvavimo 

aprašymas 
Laikotarpis 

1.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Projektas „Vietinių statybinių medžiagų, 

gaminamų su mažomis energijos 

sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio 

gamybiniuose pastatuose“ Nr. 1PM-PV-

13-2-009531-PR001. Paraiška parengta 

pagal priemonę Lietuvos kaimo plėtros 

2007–2013 metų programos priemonės 

„Profesinio mokymo ir informavimo 

veikla“ pagal veiklos sritį „Žemės ir 

miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio 

produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir 

inovacinės praktikos sklaida“. 

Projekto 

vadovas 

2014.09_ 

2015.06.30 

2.  
Vaičiukynas 

Vilimantas 

Jūros upės ties Mociškių kaimu 

krantotvarkos galimybių studija. Pagėgių 

savivaldybės administracija 

Projekto 

vadovas 

2015-08-24 

– 2015-10-

17 

3.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Kertuojų hidromazgo techninės būklės 

įvertinimo tyrimai bei konstrukcijų 

remonto ar rekonstrukcijos sprendinių 

analizė“ atlikimas pagal 2014 09 05 d. 

sutartį Nr. I-06-56/14. UAB „ECCUS“ 

Projekto 

vadovas 

2014.09.01- 

2014.12.31 

4.  
Šadzevičius 

Raimondas 

„Hidrotechnikos statinių šlaitų ir dugno 

tvirtinimo standžių konstrukcijų 

kompiuterizuota analizė“. UAB ,,Zeuss 

Capital“ 

Projekto 

vadovas 

2014-09 – 

2014-12 

5.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Utenos r. sav., Klovinių k., Utenos 

tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upės, 

statinių rekonstravimo (I etapas) techninis 

darbo projektas. Utenos rajono 

savivaldybė 

Projekto 

vadovas 

14.08.11- 

15.02.22 

6.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės 

(Raudesos) up. statinių renovacijos 

(pirmojo etapo)“. Utenos rajono 

savivaldybė 

Projekto 

vykdymo 

priežiūros 

vadovas 

15.06.25- 

15.10.23 

7.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Atraminės sienutės Sukilėlių gatvėje 

Plungės mieste kapitalinio remonto 

projekto konstrukcinės dalies parengimas. 

UAB „Šiaulių hidroprojektas“ 

Konstruktorius 

2015 m. 

liepos 1 d. - 

rugsėjo 1 d. 

8.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Laikinos slenkstinės pralaidos Utenos 

rajone ant Rašės (Raudesos) upės 

griovimo aprašas. AB „Utenos 

melioracija“ 

Projekto 

vadovas 

2015 m. 

spalio 08 -

26 d. 

9.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Statybos techninis reglamentas STR 

2.05.21:2015 „Statinių pamatų pagrindų 

projektavimas. Bendrieji reikalavimai“. 

Aplinkos ministerija 

Bendraautorius 2014-2015 

10.  Šadzevičius Normatyvinio statybos techninio Bendraautorius 2015-2016 
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Raimondas reglamento, nustatančio vandens uostų 

statinių projektavimo techninius 

reikalavimus, parengimas. Sut. Nr. 34-

2015-438,  2015 -11-03. VĮ Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija 

11.  
Vytautas 

Bareika 

Dalyvavimas: Projektas Nr. VPI-2.2-

ŠMM-04-V-03-001 "Kvalifikacijų 

formavimas ir modulinio profesinio 

mokymo sistemos kūrimas.  Lietuvos 

Švietimo ministerija 

Miško 

darbuotojo 

programos 

rengimas 

2015 m. 05-

06 mėn. 

12.  
Vytautas 

Bareika 

„Biocenologijos mokomosios praktikos 

dirvožemio tipų ir miško augaviečių 

tyrimo mokomieji objektai“ 

Dalyvis 
2014 m. 09-

12 mėn. 

13.  
Česonienė 

Laima 

Paraiška sumaniosos specializacijos 

projektui "Liofilizuota biologiškai 

vertinga netradicinių uogų produkcija - 

inovatyvus ingredientas funkcionaliajam 

maistui.", numatoma projekto vertė 

300000 eurų. 

Projekto 

vykdytoja 
2015 m. 

14.  
Česonienė 

Laima 

Projektas "Plynųjų kirtimų poveikio 

miško ekosistemų biologinės įvairovės 

dinamikai tyrimai"" (MEKODINA""). 

LTM, projekto vertė 325 610 eurų. 

Projekto 

vykdytoja 
2015 m. 

15.  
Česonienė 

Laima 

Projektas ""Stambiauogių spanguolių 

pramoninių plantacijų įrengimas ir pažan-

giausių technologijų bei mokslo žinių 

taikymas, ūkininkaujant jose”, projekto 

vertė 193 080 eurų 

Projekto 

vykdytoja 
2015 m. 

16.  
Kęstutis 

Romaneckas 

LMT ES struktūrinių fondų projektas 

„Aukštos kvalifikacijos specialistų 

mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai 

rengimo tobulinimas – NKPDOKT“. 

Finansuojamos mokslo ir meno 

doktorantūros vietos Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijose. Paraiškos 

registracijos numeris NKPDOKT-14092. 

Doktoranto mokslinis vadovas. LMT 

Vykdomas 2014-2018 

17.  
Kęstutis 

Romaneckas 

MTTV projektas „Tiksliojo ūkininkavimo 

technologinių procesų įtaka mažinant 

poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio 

produkcijai pagaminti“. 2014-03-28 Nr. 

4MM-17(12.128). LMT 

Vykdomas 
2014-05-01 

-2015-11-01 

18.  
Kęstutis 

Romaneckas 

Demonstracinių lauko bandymų projektas 

„Lauko augalų technologinių parametrų 

optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje“ 

Nr. 1PM-PV-13-2008495PR001. KPF 

Baigtas 
2014 04 17- 

2015 06 30 
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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. 

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 2015 m. įsigyta turto daugiau kaip už 59 tūkst. Eur. 

 

8.1.1 lentelė. 2015 m. įsigytas turtas 

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

 Ilgalaikis materialusis turtas iš viso: 35499,92 

1 Mašinos ir įrengimai 9 19176,44 

2 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1 6620,00 

2 Kompiuterinė įranga 9 7473,71 

3 Bibliotekų fondai  1209,32 

4 Programinė įranga  1020,45 

 Trumpalaikis turtas iš viso: 23549,79 

Iš viso: 59049,71 

 

 

8.2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA 

 

Kiekvienas dėstytojas aprūpintas personaliniu kompiuteriu. 

Studentų 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), 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 

 

2014/2015 m.m. bibliotekos dokumentų fondas  – 50413 fizinių vienetų (13869 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 268 knygos (89 pavadinimų). Fondai papildyti  įsigyjant naujausios literatūros už 2880 

Eur. 

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

sąrašai, nurodomas egzempliorių skaičius. 

Bibliotekoje užregistruota 560 skaitytojų, iš jų – 540 studentų ir moksleivių. Bibliotekoje 

apsilankyta 10683 kartus, skaitytojams išduota 3913 dokumentų (iš jų studentams bei moksleiviams -  

3773 dokumentai).  

Kolegijos bendruomenei skirtoje skaitykloje yra 40 darbo vietų, visos – kompiuterizuotos.  Čia 

sudarytos sąlygos naudotis reikalinga literatūra bei periodika (19 pavadinimų), internetu, atviros 

prieigos duomenų bazėmis. Teikiamos kopijavimo (22263 fotokopijos popieriuje) ir spausdinimo 

paslaugos. 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniuose, kortelių kataloguose – 31071. Iš jų Katalogavimo 

modulyje ALEPH bibliotekinėje sistemoje automatizuotai parengti per metus 1285 įrašai. Nuo 2009 m. 

dirbama ir su Cirkuliacijos moduliu. 

Per metus gautos 42 užklausos, iš jų elektroninėmis priemonėmis - 35, į visas atsakyta. 

Biblioteka 8 parodėlėmis pristatė gautus naujausius leidinius. 

Bibliotekos vedėja dalyvauja ir gilina savo profesines žinias Lietuvos kolegijų bibliotekų 

asociacijos bei eLABA 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.  

Kolegijos studentams skiriamos stipendijos ir išmokos pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 

2010-11-10 įsakymu nr. V-1988 patvirtintą „Stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatorių“. 

Skatinamosios stipendijos mokamos iki 20 proc. geriausiai besimokančių studentų. Skatinamosios 

stipendijos skiriamos pagal studijų rezultatus nuo semestro pradžios, pagal paskutinės sesijos pažymių 

vidurkį. Puikiai besimokantiems ir aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems studentams 

geriausiems studentams už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus bei aktyvų dalyvavimą 

visuomeninėje veikloje, katedrų vedėjų teikimu skiriamos trys vardinės J. Raukčio, A. Rukuižos ir J. 

Rimkaus stipendijos. Vardinės stipendijos dydis ne didesnės nei 3 BSI per mėnesį. 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. Studentams už dalyvavimą mokslinėje eksperimentinėje veikloje 

(dalyvavimą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose ir kt.), atliekant 

mokslinius taikomuosius ir užsakomuosius darbus ir pasiekusiems gerų rezultatų ugdant verslumo 

įgūdžius skiriamos kolegijos tikslinės stipendijos, jų dydis negali viršyti 2,5 BSI dydžio. Studentams 

gali būti skirtos rėmėjų stipendijos, o už nuolatinę aktyvią veiklą kolegijoje gali būti skiriama studijų 

išmoka. 

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. 
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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 

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.  

Studentų aprūpinimas bendrabučiais 2015 spalio 1 d. 

Vietų skaičius aukštosios 

mokyklos bendrabutyje 

Vietų skaičius 

nuomojamų iš kitų 

mokyklų, organizacijų 

Studentų (NL), kuriems 

reikia bendrabučio, 

skaičius 

iš jų gyvena 

bendrabutyje* 

520 0 310 310 

 

Bendrabučiuose yra 520 vietų, juose gyvena 310 nuolatinių studijų studentų, profesinio 

skyriaus moksleiviai (55) , sesijų metu - apie 45-55 ištęstinių studijų studentai ir keletas studentų 

užsieniečių. Studentų poreikis visiškai patenkinamas. Bendrabučio kambariuose gyvena po du ar tris 

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. 2014/2015 mokslo metais įvyko atviros 

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

sporto, svarsčio kilnojimo varžybos, smiginio bei „Galiūnas 2014“ konkursas. Kasmet tradiciškai 

organizuojama Sporto šventė, „Miškininko dienos“ krepšinio 3x3 ir tinklinio 4x4 turnyrai, 

„Nepriklausomybės dienos“ krepšinio turnyras. 

Kolegijos komandos dalyvavo Lietuvos kolegijų XV žaidynėse: 

 Krepšinio varžybose kolegijos vaikinų komanda Kauno pogrupyje užėmė II vietą; 

 Krepšinio varžybose merginų komanda Šiaulių pogrupyje užėmė IV vietą; 

 Tinklinio varžybose kolegijos komanda Kauno pogrupyje užėmė III vietą; 

 Salės futbolo varžybose, Kauno pogrupyje užimta II vieta;  

 Lengvosios atletikos kroso varžybose merginų komanda užėmė V vietą. Asmeniškai 

geriausiai pasirodė Jovita Didžiulytė  - VIII vieta. 

 Vaikinų komanda (Laurynas Gedvilas, Eimantas Degėsys, Lukas Tarasevičius, Giedrius 

Zareckas ) užėmė III vietą. Asmeninėse varžybose Laurynas Gedvilas užėmė II vietą. 

Lengvosios atletikos kroso pirmenybės vyko mūsų kolegijoje. Uždarų patalpų lengvosios 

atletikos varžybose kolegijos komanda užėmė V vietą. 
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Asmeniniai rezultatai: Laurynas Gedvilas 300 m bėgime - I vieta, Eglė Misiūnaitė rutulio 

stūmime - II vieta, Deimantė Paškevičiūtė IV vieta, Gražvydas Mockus šuolis į aukštį - II vieta, 

Laurynas Gedvilas, Lukas Tarasevičius, Titas Kakčiukas, Lukas Kairaitis estafetinis bėgimas - I vieta. 

• Lengvosios atletikos kombinuotos estafetės varžybose Gražvydas Mockus, Laurynas 

Gedvilas, Lukas Tarasevičius, Lukas Kairaitis užėmė III vietą. 

• Svarsčio kilnojimo varžybose komanda užėmė VI vietą. Asmeninėje įskaitoje Dainius 

Arkanglis užėmė I vietą, Tadas Guzevičius - II vietą, Mantas Valavičius - VI vietą, Žilvinas Šomka - V 

vietą. 

KMAIK komanda dalyvavo Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo 

čempionate, kuris 2015 m. vyko Lietuvoje.  

Krepšinio 3x3 varžybose merginos (Deimantė Paškevičiūtė, Agnė Kiverytė, Sandra 

Bilinevičiūtė, Rūta Malinauskaitė) ir vaikinai  (Gražvydas Mockus, Benas Norvilas, Arnas Petrauskas, 

Aurimas Gudaitis) laimėjo pirmąsias vietas. 

Orientacinio sporto varžybose vaikinai Lukas Krencius, Titas Kakčiukas ir merginos KMAIK 

studentų krepšinio komanda dalyvavo Kauno krepšinio lygos C varžybose, kur varžybose iškovojo IV 

vietą ir „Pavasario taurės“ varžybose  II vietą.  

Kolegijos krepšinio komanda dalyvavo „A. Baltušniko“ taurės varžybose kur laimėjo II vietą. 

Tinklinio komanda dalyvavo Kauno Tinklinio mėgėjų lygos varžybose. 

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

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

"Pramoga", 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 

 

 



66 

 

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 2011–2015 m. vyko per Erasmus+ ir NORDPLUS 

(Nordplus Framework Programme) programas.  

Erasmus+ programoje Kolegija dalyvauja nuo 2004 metų. Dalyvaujama studentų ir dėstytojų 

mainų, praktikų ir stažuočių, intensyvių programų srityje. Kolegija yra sudariusi 33 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 stabilus (10.1.1 pav.). 

Kolegijoje tarptautinių ryšių organizavimą ir plėtrą koordinuoja Erasmus+ programos 

institucinė koordinatorė. Tarptautinių ryšių koordinavimo veiklą reglamentuoja Erasmus+ Universiteto 

Chartija ir Kolegijos studijų nuostatai. Tarptautinių ryšių veikla organizuojama bendradarbiaujant su 

kolegijos bendruomene (katedrų vedėjais, dėstytojais, studentais) bei šalies ir užsienio socialiniais 

partneriais (įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis). Kolegijos tarptautinių ryšių vadovė organizuoja 

tarptautinius renginius, atsako už šių renginių administravimą. Už bendradarbiavimą su Erasmus+ 

instituciniais partneriais atsakingos studijų programas kuruojančios katedros. 

Kolegijos politiką Erasmus+ programos atžvilgiu reglamentuoja Erasmus+ mobilumo 

programos vykdymo tvarka, sukurta pagal Erasmus+ chartijos reikalavimus. Plečiamas 

bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų sąrašas ir geografija, didesnį dėmesį kreipiant į naująsias ES 

šalis (Vengriją, Čekiją, Lenkiją).  

 

 
10.1.1 pav. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių su 

Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijomis skaičiaus kaita 
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Daugiausia sutarčių sudaryta su Lenkijos aukštojo mokslo institucijomis (8 sutartys), Suomijos 

– 4 sutartys, Turkijos, Vengrijos, Portugalijos, Danijos institucijomis - po 3 sutartis (10.1 lentelė). 

2014-2015 mokslo metais buvo atnaujintos Erasmus+ sutartys su Lenkijos, Slovakijos, 

Turkijos, Portugalijos, Vengrijos, Suomijos šalių aukštosiomis mokyklomis. Kolegija pasirašė 

tarptautinę dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos valstybiniu technologiniu universitetu.  

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. 

 

 



68 

 

10.1.1 lentelė. ERASMUS+ institucinės sutartys 2014-2015 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Institucijos pavadinimas /  

Institution name  

Šalis 

/country 

Sutarties 

pasirašymo data 

/ The date of 

signing 

Atnaujintos 

2014-2020 m. 

periodui 

Studijų programa /  

Study programme 

ERASMUS programos dalykas / 

ERASMUS subject area 

1.  
Wroclaw University of 

Environmental and Life Sciences 
PL 2012.11.13 2014-20/21 

Želdynų dizainas;  

Žemėtvarka;  

Aplinkos inžinerija 

Landscape architecture;   

Land management;  

Environmental Engineering 

2.  
University of Applied Sciences 

Erfurt 
D 2012.09.10 2012-2016 

Miškininkystė;  

Želdynų dizainas 

Forestry;   

Landscape architecture 

3.  University of Szeged  HU 
2008.11.02 ir  

2012.08.28 
2014-2021 Aplinkos inžinerija Environmental Engineering; 

4.  Anadolu University  TR 2012.05.03 2014-2020 
Rekreacija,  

Aplinkos inžinerija; Miškininkystė 

Rural Tourism;  

Environmental Engineering;  

Forestry 

5.  
University of Agriculture in 

Krakow 
PL 2012.04.24 2014-2020 Miškininkystė Forestry 

6.  Szechenyi Istvan University  HU 2012.01.13 2011-2015/16 
Aplinkos inžinerija,  

Žemėtvarka 

Environmental Engineering;  

Land management 

7.  Polytechnic Institute of Portuguese P 2011.12.29 2014-2020 
Rekreacija; Žemės ūkis ir 

Miškininkystė 

Tourism, Travel and leisure 

Agriculture and Forestry 

8.  
College of Enterprise and 

Administration in Liublin 
PL 2011.12.27 2014-2020 

Aplinkos inžinerija,  

Žemėtvarka 

Environmental Engineering;  

Land management 

9.  
Seinajoki University of Applied 

Sciences 
FI 2011.12.21 2014-2020 Miškininkystė Forestry 

10.  
University of Ecology and 

Management in Warsaw 
PL 2011.09.06 201-20/21 Želdynų dizainas Landscape architecture 

11.  Technical University of Zvolen SK 2011.08.30 2014-2020 

Miškininkystė; Rekreacija; 

Želdynų dizainas;  

Aplinkos inžinerija 

Forestry;  Rural Tourism;  

Landscape architecture; Environmental 

Engineering 

12.  Hedmark University College  N 2011.01.24 2014-2020 Miškininkystė Forestry 

13.  
JAMK University of Applied 

Sciences 
FI 2011.01.20 2014-2020 Miškininkystė Forestry 

14.  
Estonian University of Life 

Sciences 
EE 2010.11.12 2014-2020 Želdynų dizainas Landscape architecture 

15.  Turku University of Applied FI 2010.05.26 2014-2020 Aplinkos inžinerija Environmental Engineering 
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Sciences 

16.  
University of Warmia and Mazury 

in Olsztyn 
PL 2010.05.10 2014-2020 

Rekreacija;  

Želdynų dizainas 

Rural Tourism; 

Landscape architecture 

17.  
The Angelus Silesius State School 

of Higher Education in Walbrzych 
PL 2010.03.02 2014-2020 

Rekreacija;  

Želdynų dizainas 

Rural Tourism;  

Landscape architecture 

18.  Latvia University of Agriculture LV 2009.09.16 2014-2020 

Miškininkystė,  

Žemėtvarka,  

Želdynų dizainas 

Forestry;  

Land management;   

Landscape architecture 

19.  University of Extremadura  ESP 2009.07.13 2014-2020 
Aplinkos inžinerija;  

Miškininkystė; Želdynų dizainas 

Environmental Engineering;  

Forestry;  

Landscape design; Low 

20.  
Czech University of Life Sciences 

Prague 
CZ 2009.06.28 2014-2020 Miškininkystė Forestry 

21.  Suleyman Demirel University  TR 2009.05.13 2014-2020 
Miškininkystė;   

Želdynų dizainas 

Forestry;  

Landscape architecture 

22.  
Wiesbaden University of Applied 

Sciences 
D 2008.10.29 2014-2020 Želdynų dizainas Landscape architecture 

23.  
HAMK University of Applied 

Sciences 
FI 2008.04.03 2014-2020 Aplinkos inžinerija Environmental Engineering 

24.  
Rottenburg University of Applied 

Sciences 
D 2005.06.02 2014-2021 Miškininkystė Forestry 

25.  Corvinus University of Budapest HU 2014.11.17 2014-2020 Želdynų dizainas 
Landscape architecture and Urban 

planning 

26.  Agricultural University of Iceland IS 2014.05.08 2014-20/21 Aplinkos inžinerija Environmental science; Earth science 

27.  
Swedish University of Agricultural 

Sciences  
SE 2013.04.10 2014-2020 Želdynų dizainas Landscape architecture 

28.  Bialystok University of Technology PL 2013.07.011 2014-2020 
Aplinkos inžinerija, Ekologija; 

Miškininkystė; Želdynų dizainas 

Environment science; Ecology; 

Landscape architecture; Forestry 

29.  
Universidade de Lisboa Instituto 

Superior de Agronomia 
PT 2015.05.29 2014-2021 Miškininkystė Forestry 

30.  Bingol University TR 2013.05.08 2014-2021 Miškininkystė; Sodininkystė Forestry; Horticulture 

31.  ISAG – European Business School PT 2015.04.30 2014-2021 Rekreacija Tourism, Catering, Hotel Management  

32.  
Warsaw University of Life 

Sciences- SGGW 
PL 2015.02.18 2015-2017 Aplinkos inžinerija; Gamtos mokslai 

Engineering and construction, Natural 

Sciences 

33.  Polytechnic Institute of Coimbra PT 2015.10.26 2014-2021 Aplinkos inžinerija Building and civil engineering 
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Išvykstančių studentų skaičius Erasmus+ programoje per paskutinius 5 metus išliko stabilus, tik 

2012-2013 m.m.  buvo pasiekęs 26 studentus (10.1.2 pav.). Nuo 2008 m. studentams buvo sudarytos 

sąlygos vykti į užsienio įmones Erasmus+ praktikoms. Šia galimybe pasinaudojusių studentų skaičius 

kito nuo 9 studentų 2011 m. iki 19 studentų 2015 m.  

 

 

10.1.2. pav. Išvykusių studentų skaičiaus kaita Erasmus+ mainų programoje 2011-2015 m.m. 

 

2014-2015 m.m. vienodai aktyvūs buvo ir biomedicinos mokslų studijų srities, ir technologijos 

mokslų studijų srities studenta (10.1.2 lentelė).  

10.1.2 lentelė. kolegijos studentai, studijavę užsienio mokslo ir studijų institucijose 2014-2015 m. 

Šalis į kurią 

studentas išvyko 

studijuoti 
Mokslo sritis 

Mokslo 

kryptis 

Studentų 

skaičius 

Iš jų 

studijavo iki 

6 mėn. 

Iš jų studijavo 

daugiau kaip 6 

mėn. 

Danijos Karalystė 

Biomedicinos mokslų 

studijų sritis 
Miškininkystė 7 7 0 

Technologijos mokslų 

studijų sritis 

Bendroji 

inžinerija 
1 1 0 

Technologijos mokslų 

studijų sritis 
Inžinerija 2 2 0 

Danijos Karalystė - Viso 10 10 0 

Didžioji Britanija 

(Jungtinė 

Karalystė) 

Technologijos mokslų 

studijų sritis 

Bendroji 

inžinerija 
2 2 0 

Technologijos mokslų 

studijų sritis 
Inžinerija 1 1 0 

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė) - Viso 3 3 0 

Norvegijos 

Karalystė 
Technologijos mokslų 

studijų sritis 

Bendroji 

inžinerija 
1 1 0 

Norvegijos Karalystė - Viso 1 1 0 

Viso (asmenų) 14 14 0 
Iš bendro studentų 

skaičiaus išvyko studijuoti 

pagal Europos Sąjungos 

programas   

Iš bendro studentų skaičiaus 

išvyko studijuoti pagal kitą 

pobūdį 
    

8 6     

13 

14 

26 

15 

14 

9 

12 

10 

26 

19 

0 5 10 15 20 25 30

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Skaičius 

Išvykusių į praktikas studentų

skaičius

Išvykusių studijuoti studentų

skaičius
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10.1.3. lentelė. Absolventai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę į užsienį (2014-2015) 

Studijų pakopa 
Buvo išvykę 

studijuoti, 

Viso 

Buvo išvykę 

atlikti 

praktiką, 

Viso 

Pagal 

Europos 

Sąjungos 

programas, 

Studijuoti 

Pagal 

Europos 

Sąjungos 

programas, 

Atlikti 

praktikos 

Pagal kitas 

tarptautines 

ir 

tarpžinybine

s sutartis ir 

susitarimus, 

atlikti 

praktikos 

Savo 

iniciatyva, 

Atlikti 

praktikos 

ne trumpiau kaip 3 mėn. 

arba įgijo ne mažiau 15 

ECTS kreditų   
3 11 3 7 2 2 

trumpiau kaip 3 mėn. arba 

įgijo mažiau 15 ECTS 

kreditų   
 3  2 1  

Viso (asmenų) 3 14 3 9 3 2 

 

10.1.4 lentelė. Absolventai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę į užsienį ne trumpiau kaip 3 

mėn. arba įgijo ne mažiau 15 ECTS kreditų 

Šalis į kurią studentas išvyko studijuoti Studijų sritis 
Studijų 

kryptis 

Buvo išvykę 

studijuoti 

Buvo išvykę 

atlikti 

praktikos 

Čekijos Respublika   2 - 

Danijos Karalystė   - 6 

Olandijos Antilai   - 4 

Slovakijos Respublika   1 - 

Švedijos Karalystė   - 1 

Viso (asmenų)   3 11 

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 Erasmus+ programos veiklose vykti į dalykines trumpalaikes stažuotes 

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

išnaudojama nepakankamai. „KMAIK strategijoje 2020“ numatytos priemonės dėstytojų aktyvesniam 

tarptautiniam bendradarbiavimui ir spartesniam viso akademinio personalo internacionalizavimui. 

 

10.1.5 lentelė. Kolegijos dėstytojų, išvykusių skaityti paskaitas į užsienį ir stažuotes pagal mainų 

programas skaičius 2012-2015 m. 

Metai 2012 2013 2014 2015 

Išvykusių dėstytojų 

skaičius iš viso: 
11 7 10 13 
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Užsienio studentų skaičius augo nuo 3 studentų 2012 metais iki 7 studentų 2015 metais (10.1.6. 

lentelė). Kolegija nuo 2009 m. yra užmezgusi ryšius su Baltarusijos valstybiniu technologiniu 

universitetu. Kiekvienais metais iš šio universiteto į KMAIK atvyksta studijuoti po 1-3 studentus. 

2014-2015 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 (10.1.7 lentelė). 

 

10.1.6 lentelė. Studentai užsieniečiai 2011-2015 m. 
Valstybė iš 

kurios atvyko 

Studijų programos 

pavadinimas 

Studijų programos 

valstybinis kodas 
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Baltarusijos 

Respublika 
Rekreacija 653D46001 1  2 3 

Kanada Miško ūkis 653D50001 1 1 1 1 
Baltarusijos 

Respublika 
Miško ūkis 653D50001  2 1 1 

Ukraina Miško ūkis 653D50001   1 2 

Švedijos 

Karalystė 

Kadastriniai matavimai 

ir nekilnojamojo turto 

formavimas 
653H14005 1 1   

Lenkija Želdynų dizainas 653H93005  1   

Viso (asmenų) 
  

3 5 3 7 

 

 

Atvykstančių į kolegiją užsienio dėstytojų pagal Erasmus+ programą skaičius per 6 metus kito 

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

investuoja į 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 

2015 m. šioje veikloje dalyvavo 45 studentai ir 10 dėstytojų. Jie dalyvavo IP projektų veiklose Estijoje, 

Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje. 
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10.1.7 lentelė. Studentai užsieniečiai 2015 spalio 1 d. 

Pilietybė (-ės) 

Valstybė, 

kurioje asmuo 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą** 

Valstybė, 

kurioje 

asmuo įgijo 

stojant 

reikalingą 

išsilavinimą 

Valstybė iš 

kurios atvyko 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

valstybinis 

kodas 

Švietimo 

posričio 

kodas 

2015 m. 

priimta 

studentų 

Studijuoja iš 

viso 

Studijuoja iš 

viso (moterų) 

BALTARUSIJOS 
Baltarusijos 

Respublika 

Baltarusijos 

Respublika 

Baltarusijos 

Respublika 
Rekreacija 653D46001 345 0 3 3 

KANADOS Kanada Kanada Kanada Miško ūkis 653D50001 623 0 1 0 

UKRAINOS 
Ukraina Ukraina 

Baltarusijos 

Respublika 
Miško ūkis 653D50001 623 1 1 1 

Ukraina Ukraina Ukraina Miško ūkis 653D50001 623 2 2 0 

Viso (asmenų) 
      

3 7 4 

Iš bendro studentų 

skaičiaus atvyko studijuoti          

Savo iniciatyva 7 
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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. įgyvendino 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 metu parengtos 36 mokomosios knygos 

užsienio kalba ir sudaryta galimybė 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 
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programoje, buvo “patenkinti” ir/ar “labai patenkinti” 100 %. Dėstytojai, susipažinę su užsienio 

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. 

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. 

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje sukaupta informacija ir žinios labai sėkmingai 

naudojamos Informacinio centro organizuojamuose kursuose, kuriuos išklauso miško ūkio specialistai 

ir privačių miškų savininkai. 

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. Į stažuotes ir bendradarbiavimo tikslais buvo išvykę 42 kolegijos dėstytojai. 

Dėstytojai kartu su studentais aktyviai dalyvavo Baltijos ir Europos studentų profesinio meistriškumo 

čempionatuose. 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. 

2014-2015 mokslo metais kolegijoje apsilankė 18 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. 
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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 (9 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 2014/2015 m.m. 

Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Metai (data) 

„Sveika mugė 14“ 

Kraštovaizdžio 

architektūros ir 

rekreacijos katedra 

2014-09-20 

Lyderystės ir profesinio orientavimo mokymai 

Kauno rajono mokyklų mokiniams „Kas aš esu? Ko 

aš noriu? Ką aš galiu?“  

 KMAIK programų pristatymas 

80 dalyvių 2014-09-27 

Respublikinė fotografijų paroda  konkursas 

„Veriame duris į gamtos pasaulį“ 

153 moksleiviai  

iš  22  mokyklų 
2014-10-22 

Kolegijos Atvirų durų diena 
153 moksleiviai  

iš  22  mokyklų 
2014-10-22 

Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr.VP1-2.3-

ŠMM-01-V-01-002 (toliau – Projektas) veiklos – 

mokinių profesinis veiklinimas. 

 2014-11-04 sutartis 

Knygų mainų mugė  2014-12-01 / 19 

Respublikinė paroda-konkursas „Žiemos puokštė“ 
312 dalyvių,  46 

mokyklos 
2014-12-11 

Kolegijos Atvirų durų diena 
53 moksleiviai  

iš  5 mokyklų 
2014-12-11 

Aukštųjų mokyklų mugė“ Kaune Studentai, dėstytojai 2015-01-30 

Studijų paroda Lietuvos parodų centre Litexpo  

„Mokymasis, studijos, karjera“ 
Studentai, dėstytojai 2015-02-05 / 07 

Tarptautinė aukštųjų mokyklų studijų paroda 

Gruzijoje 
2 dėstytojai 2015-02-25 / 27 

Karjeros diena KMAIK 

19 darbdavių atstovų, 8 

universitetai, studentai, 

dėstytojai 

2015-03-05 

Atvirų durų diena KMAIK 58 moksleiviai 2015-04-02 

Aukštųjų mokyklų mugė Kėdainiuose Studentai, dėstytojai 2015-04-10 

Paroda „Baltijos miškai“, pristatyta „Sodybos 

aplinkos formavimo“, „Želdyno įrengimo ir 

tvarkymo“ stendai 

Studentai, dėstytojai 2015-05-14 / 16 

Karių apsilankymas KMAIK  „Savo noru ir 

vienybe mes už Lietuvą Tėvynę“ 
80 studentų 2015-04-29 

Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio 

meistriškumo čempionatas 
 2015-06-04 / 06 

Iškilmingas kolegijos diplomų įteikimo posėdis - 

šventė 
 2015-06-27 / 28 
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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: Bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimas, laimėtojas 

UAB „VASTATYBA“, pasiūlęs atlikti darbus už 281977,80 Eur. Pirkimas atliktas remiantis Europos 

regioninės plėtros fondu taikant JESSICA iniciatyvą. Atlikti bendrastatybiniai darbai, apšiltintos 

sienos, stogas, pakeistos vidaus inžinerinės sistemos, įrengta apsauginė signalizacija, gaisrinė 

signalizacija, įžeminimas, žaibosauga. Po atnaujinimo pasiekta pastato energinio naudingumo klasė C. 

Įdiegtų modernizavimo priemonių dėka energijos suvartojimo sąnaudos sumažėjo 64,92 procentų. 

Vykdant pirkimus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos prekių, paslaugų ir darbų 

viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, nustatyta tvarka, surašyta apie 506 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 ,,Šildis“, 

AB „Lietuvos draudimas“, UAB ,,Rikonetas“, UAB ,,SDG“, UAB „Londrėja“, UAB „Garliavos 

duona“, UAB „Sanitex“, ŽŪB ,,Delikatesas“ ir kt. 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus atlikta pirkimų už 41493,51 Eur., 

kurie sudaro 8,48 procentus nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės. Sudaryta 

sutartis su UAB,, Socialinė integracija“. 

Vykdant pirkimus pagal preliminariąsias sutartis: UAB ,,Officeday“, UAB ,,LIBRA VITALIS“, 

UAB ,,Eurobiuras“, UAB ,,OFFICE SYSTEM“, UAB ,,TELE2“, UAB ,,LINDSTROM“. 

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, 
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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. 

 

 

 

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;  

3) ES paramos lėšos, skirtos projektams įgyvendinti;  

4) tikslinio finansavimo lėšos, gaunamos tam tikriems pavedimams vykdyti, gauta parama.  

Kolegijos gautos lėšos nagrinėjamu laikotarpiu pateikiamos 1 priedo 1 lentelėje. Per 

pastaruosius 5 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 2011-2015 m. 

pateikta 13.1. pav.  
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13.1 pav. Kolegijos lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2011-2015 m.  

 

 

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami kiekvieniems metams pagal asignavimų valdytojo – 

Lietuvos 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. 

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 „EDINA“, kuri skirta buhalterinės apskaitos vedimui ir lėšų naudojimo pagal 

paskirtį kontrolei. 

2011-2015 m. Kolegijai pavyko išlaikyti bendras biudžeto apimtis ir užtikrinti tolimesnę 

mokymo bazės plėtrą. Vidutiniškai biudžeto lėšos sudaro apie 66% visų Kolegijos lėšų. Nuosavos 

lėšos gaunamos iš kelių šaltinių: organizuojant kvalifikacijos kėlimo kursus suaugusiems, studijų 

įmokų, bendrabučių ir kitų paslaugų, kurios sudaro apie 22% visų Kolegijos lėšų. Baigus vykdyti 

pagrindinius ES paramos projektus ženkliai sumažėjo šios veiklos finansavimo pajamos, kurios 2015 

m. sudarė vos 2%, o 2011m. sudarė apie 15%. Kolegijos uždirbtos lėšos 2011-2015 m. pateiktos 2 

priede.  

2015 m. Kolegija iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros gavo paskolą bendrabučio 

renovacijai 226,2 tūkst. Eur. Dalį paskolos 70,0 tūkst. Eur ketvirtame ketvirtyje grąžino. 

Kolegijos išlaidose 1 priedo 2 lentelėje dominuoja darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos, kurios minėtu laikotarpiu vidutiniškai sudarė 63% visų išlaidų. Paprastojo remonto ir 

eksploatacijos išlaidos - 4,7%, atsargų įsigijimo išlaidos – 8%, stipendijų išlaidos – 7,6%, kitų 

paslaugų – 5,7%.  
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1 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lėšos 

 

1 lentelė. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pajamų kaita 2011-2015 m., tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai 
Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 

Valstybės biudžeto 

asignavimai 
1299,58 1300,51 1357,94 1349,66 1345,97 

iš jų:  stipendijoms 88,33 85,73 94,13 92,01 95,10 

studijoms 847,88 850,35 884,67 880,36 875,60 

administravimui ir 

ūkiui 
363,37 364,43 379,14 377,29 375,27 

investicijoms - - - - - 

Pajamos už studijas, 

mokslo ir kitas paslaugas 
442,32 435,71 416,25 483,80 461,92 

iš jų:  studijų ir mokymosi 

visą gyvenimą 
263,84 207,53 160,84 210,55 189,00 

užsakomieji  darbai 31,47 59,88 48,45 77,62 85,95 

administravimo ir ūkio 147,01 168,30 206,96 195,63 186,97 

Tikslinio finansavimo lėšos 36,78 21,35 62,10 90,78 78,24 

iš jų:  parama 4,16 4,34 3,92 1,12 4,96 

studijoms ir mokymuisi 

visą gyvenimą 
10,96 17,01 35,93 12,29 15,36 

investijoms 21,66 - 22,25 77,37 57,92 

ES paramos lėšos 315,97 177,72 350,74 55,31 47,22 

iš jų:  studijoms 188,61 139,45 224,66 53,42 47,22 

investicijoms 127,36 38,27 126,08 1,89 - 

Iš viso pajamų: 2094,65 1935,29 2187,03 1979,55 1933,35 

iš jų:  stipendijoms 88,33 85,73 94,13 92,01 95,10 

studijoms ir mokymuisi 

visą gyvenimą 
1311,29 1214,34 1306,10 1156,62 1127,18 

administravimui ir 

ūkiui 
510,38 532,73 586,1 572,92 562,24 

užsakomieji  darbai 31,47 59,88 48,45 77,62 85,95 

parama 4,16 4,34 3,92 1,12 4,96 

investicijoms 149,02 38,27 148,33 79,26 57,92 

 

 

  



82 

 

2 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lėšos 

 

2 lentelė. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos išlaidų kaita 2011-2015 m., tūkst. Eur 

Išlaidų pavadinimas 
Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 

Darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įmokos 
1095,1 1078,43 1220,68 1120,14 1113,23 

Komunalinės ir ryšių 

paslaugos 
155,32 196,45 215,63 139,31 144,15 

Komandiruočių 19,97 14,98 10,11 14,39 15,59 

Transporto 9,58 5,08 5,37 7,49 9,29 

Kvalifikacijos kėlimo 1,4 5,03 6,34 1,57 2,66 

Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo 
88,63 44,41 105,61 98,17 85,45 

Atsargų įsigijimo 128,02 142,77 158,91 146,54 130,72 

Socialinių išmokų 126,94 120,74 160,62 123,71 154,01 

Nuomos 0,1 0,97 0,97 1,7 0,81 

Kitų paslaugų įsigijimo 65,77 101,33 113,79 129,4 101,07 

Sumokėtos palūkanos - - - - 1,77 

Kitos išmokos 1,51 0,47 0,64 1,48 4 

Iš viso einamųjų išlaidų: 1692 1710,66 1998,67 1783,9 1762,8 

Renovavimo išlaidos 83,36 - 3,08 114,69 123,22 

Ilgalaikio turto įsigijimas 33,87 73,29 197,76 35,38 11,28 

Iš viso investicijų: 117,2 73,29 200,84 150,07 134,5 

Grąžinta paskolų: - - - - 70 

Iš viso išlaidų: 1810 1783,95 2199,51 1934 1967,3 

 

Informacijos šaltinis –Kolegijos 2011-2015m. ataskaitos 

 

 

 

3 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  uždirbtos lėšos 2011-2015 m., tūkst. Eur 

 

Uždirbtų lėšų šaltiniai / 

metai 
2011 2012 2013 2014 2015 

Studijų įmokos 195,9 174,32 133,75 129,38 100,52 

Kursai 67,99 33,21 27,09 81,17 88,48 

Mokestis už bendrabutį 94,99 120,31 155,28 145,92 133,6 

Valgykla 43,17 37,2 45,81 36,99 31,62 

Užsakomieji darbai 31,47 59,88 48,45 77,62 85,95 

Kitos pajamos 8,85 10,79 5,87 12,72 21,75 

Viso: 442,3 435,71 416,25 483,8 461,92 
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4 priedas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos organizacinės struktūros schema 

 

 

 

 

 
 

 

Akademinė taryba 

Kolegijos taryba 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas plėtrai ir 

inovacijoms 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

akademinei veiklai 

 

Informacinis centras 
 

 

Miškininkystės ir 

kraštotvarkos fakultetas 
 

 

Aplinkos inžinerijos 

fakultetas 

 

Profesinio mokymo skyrius 

 

 
 

 

Viešųjų 

pirkimų 

tarnyba 

 

 
 

 

Personalo ir 

teisės tarnyba 

 

 
 

 

Finansų 

tarnyba 

 

 
 

 

Biblioteka 

 
 

 

Archyvas 
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s katedra 
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Hidrotechninės  

statybos 

katedra 
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kadastro 

katedra 
 

Bendratechni-

nių mokslų 

katedra 

 

 

Viešųjų ryšių 

vadovas 

 

 

Tarptautinių 

ryšių vadovas 

 

 

Mokslinių 

tyrimų 

organizavimo 

vadovas 

 

 

Projektų 

konsultacinės 

veiklos 

vadovas 

 

 

Bendrabučiai 

 

 

Valgykla 

 

 

Aplinkos 

inžinierius 

 

 

Ūkio tarnyba 
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5 priedas. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Stažuotės tematika 

Data 

(nuo / iki) 

Pažymėjimo 

nr. 
Val. sk. 

1.  G. Vaičiukynas 
Metodinės veiklos planavimas, 

organizavimas, vertinimas 
92056 2015 6 

2.  G. Vaičiukynas 
Probleminiai tėvai-probleminiai vaikai. 

Kaip dirbti. 
4209 2015 6 

3.  G. Vaičiukynas Rekreacija-naujos galimybės edukacijai 
7.9-IC-5M-

677 
2015 4 

4.  G. Vaičiukynas 
Konferencija. “Miškas –žmogui, 

žmogus-miškui“ 
- 2015 8 

5.  G. Vaičiukynas Seminaras „Darbų sauga įmonėse“ - 2015 6 

6.  G. Vaičiukynas 

Seminaras „Kvalifikacijų formavimas 

ir modulinio profesinio mokymo 

sistemos kūrimas 

- 2015 8 

7.  Česonienė Laima 

Seminaras "Klimato kaitos poveikio 

Pietvakarių Lietuvos botaninei 

įvairovei nustatymas ir prisitaikymo 

priemonių parengimas“, Kauno 

botanikos sodas. 

 2015.01.16  

8.  Česonienė Laima 

Mokslinė konferencija "Agroinovacijų 

ir maistotechnologijų krypties 

pristatymas", LAMMC Sodininkystės 

institutas, Babtai 

 2015.09.25  

9.  Česonienė Laima 

Mokslinė konferencija "Agrariniai ir 

miškininkystės mokslai: naujausi 

tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 

sprendimai", LAMMC Miškų 

instututas 

 2015.01.29  

10.  Česonienė Laima 
Mokslinė konferencija "Dirvožemis ir 

aplinka-2015", ASU 
 2015.04.10  

11.  Česonienė Laima 

Seminaras-ekspedicija po Čekijos, 

Lenkijos, Prancūzijos, Liuksemburgo 

sodus bei privačias sodybas 

 
2015.07.13-

18 
 

12.  Česonienė Laima 

Kvalifikacijos kėlimo kursai porgramos 

LEADER ir žemdirbių mokymo centre 

pagal neformaliojo profesinio mokymo 

programą "Agrarinės aplinkosaugos ir 

ūkininkavimo saugomose teritorijose 

reikalavimų įgyvendinimas" 

 
2015.04.14-

15 
 

13.  Česonienė Laima 

Mokslinė konferencija "Nuo lauko iki 

stalo - inovatyvūs maisto mokslo ir  

technologijų sprendimai", KTU 

maistoinstitutas 

 2015.10.16  

7.  Česonienė Laima 

Studijų programos"Miško ūkis"  Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 

savianalizės rengimo grupės narė. 

 2014  

8.  G. Morkūnas 
„Finansai ne finansininkams. Įmonės 

veiklos finansinė analizė“. 

Nr. DRV 

7418 

2015 m. 

kovo 24 d. 
6 val. 

9.  G. Morkūnas 

 „Naujas požiūris į ekonomikos 

mokymą laisvosios rinkos ekspertų 

lūpomis“. 

Nr. TI - 525 

2015 m. 

balandžio 20 

d. 

6 val. 

10.  G. Morkūnas 

„Studijų prieinamumo užtikrinimas 

specialiųjų poreikių turintiems 

studentams“ 

Nr. ESFA5 - 

75 

2014 m. – 

2015 m. 
54 val. 

11.  V. Verbyla „Agrariniai ir miškininkystės mokslai:  2015-01-29 8 
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L.Semaškienė naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 

sprendimai“  

12.  

V. Verbyla 

G. Vaičiukynas 

D. Gustienė 

L. Semaškienė 

V. Bareika 

„Dirvožemio organinės anglies 

tvarumas agro- ir miško ekosistemose“ 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro Miškų institutas. 

 2015-11-25 8 

13.  V. Verbyla 

Pažintinė-mokomoji kelionė po 

„Latvijos botanikos sodus, medelynus 

ir parkus“  

1401/24 
2015-05-08-

10 
30 

14.  

D. Gustienė, A. 

Tebėra, E. 

Survila, E. 

Vaitiekus  

Miško sodmenų su uždara šaknų 

sistema auginimo technologijos 
   

15.  I. Kibirkštienė 
Agrarinė aplinkosauga ir 

kraštovaizdžio derinimas 
KP 198528 2015.05.28 18 

16.  E. Abalikštienė 
ERASMUS mobilumo programa 

skaitytos paskaitos  

Latvijos 

žemės ūkio 

universitetas 

2014-09-22 

– 2014-09-

26 

5 d. 

17.  A. Aleknavičius 

Dalyvavimas tarptautiniame seminare: 

Problemos ir galimi sprendimai žemės 

reformos metu Baltijos šalyse  

Latvijos 

žemės ūkio 

universitetas 

2014.09.05-

06 
16 

18.  A. Aleknavičius 

Stažuotė geodezijos, teritorijų 

planavimo, žemėtvarkos ir kadastro 

srityse 

Lvovo 

nacionalinis 

agrarinis 

universitetas 

2015.05.20-

24 
40 

19.  
A. Aleknavičius 

V.Atkocevičienė 

Žemėtvarkos, geodezijos ir GIS darbų 

specifika. 

Baltarusijos 

respublikos 

valstybinis 

žemėtvarkos 

projektavimo 

institutas 

2014.06.25-

27 
24 

20.  G.Ivavičiūtė 

Erasmus Programme 

Staff Mobility - Staff Training. 

Estonian University of Life Sciences, 

EE TARTU01. Institute of Forestry and 

Rural Engineering, Department of 

Geomatics. 

Estonian 

University of 

Life Sciences 

2014 10 22 -

2014 10 24 
8 

21.  G.Ivavičiūtė Nord plus – Teacher Mobility  

Latvia 

University of 

Agriculture 

2015 09 28- 

2015010 02 
8 

22.  G.Ivavičiūtė Nord plus – Teacher Mobility  

Latvia 

University of 

Agriculture 

2015 05 25 – 

2015 05 29 
8 

23.  G.Ivavičiūtė Nord plus – Teacher Mobility  

Latvia 

University of 

Agriculture 

2015 05 11 – 

2015 05 15 
8 

24.  

A.Aleknavičius, 

V.Atkocevičienė, 

D.Gudritienė, 

G.Ivavičiūtė, 

V.Sinkevičiūtė 

Aktualios žemėtvarkos studijų 

problemos jų tobulinimas, ASU  
Pažymėjimas 

2015.04.29-

30 
8 

25.  

E.Abalikštienė, 

A.Aleknavičius, 

V.Atkocevičienė, 

D.Gudritienė, 

V.Sinkevičiūtė, 

D.Pupka 

Antiprofesionalumo priežastys ir 

padariniai, KMAIK () 
Pažymėjimas 2015.02.1 4 
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26.  

D.Gudritienė, 

D.Pupka, 

V.Sinkevičiūtė 

ArcGIS įgūdžių tobulinimas Pažymėjimas 2015.05.21 8 

27.  E.Abalikštienė 
Dalyvavimas konferencijoje ,, Baltic 

Surveyng 15"  
Pažymėjimas 2015.05.08 16 

28.  
D.Gudritienė, 

G.Ivavičiūtė 

Darni plėtra ir aplinkosauga teritorijų 

planavime 
59-228 2015.09.25 8 

29.  D,Gudritienė GIS diena  2015.11.18 4 

30.  D.Pupka GIS švietimui   2014 10 01 8 

31.  V.Sinkevičiūtė 

Hidrotechniniai ir melioracijos 

sprendiniai kraštovaizdyje ir 

kraštovaizdžio architektūroje  

Nr. 203 2014-12-05 8 

32.  D.Pupka Hnit-baltic vartotoju konferencija   
2014 10 02-

03 
16 

33.  G.Ivavičiūtė IV Japonijos kultūros festivalis  Pažymėjimas 
2015 rugsėjo 

4-6 d 
16 

34.  

D.Gudritienė, 

G.Ivavičiūtė, 

D.Pupka, 

V.Sinkevičiūtė 

Kokybinio ir kiekybinio tyrimo 

duomenų analizės metodai ir tyrimo 

rezultatų teorinis interpretavimas 
 

2015.03.20-

04.02 
48 

35.  G.Ivavičiūtė 
Kraštovaizdžio architektūra – 

profesijos horizontai ir sinergija. 

Pažymėjimas, 

Nr. 592. 

2015 spalio 

29 d. 
8 

36.  G.Ivavičiūtė 

Lietuvos Esri vartotojų konferencija. 

Trukmė – 16 val. Konferencijų centras 

“Karolina”, Sausio 13 g. 2, Vilnius.  

Pažyma 
2014 10 2-3 

d. 
16 val. 

37.  E.Abalikštienė Miškininkystės pagrindai   2013-2014 
2013.11.04- 

2014.09.15 

38.  V.Sinkevičiūtė 

Motyvuojantis bendravimas ir 

bendradarbiavimas šiuolaikiniame 

universitete  

Nr. 307 2014-11-07 4 

39.  D.Gudrietienė 
Nuotolinių tyrimų galimybės Lietuvos 

miškotvarkoje 
 2015.12.09 4 

40.  D.Gudrietienė 

Optimalūs žemės ūkio pastatų 

konstrukcijų projektiniai sprendimai, 

panaudojant efektyvias atsinaujinančias 

medžiagas iš vietinių žaliavų  

141 2015.03.27 8 

41.  V.Atkocevičienė 
Pedagoginių – psichologinių žinių  

kursai  
004248 

2014 10 24-

2014 12 12 
120 

42.  G.Ivavičiūtė 

Seminaras “E. paslaugų plėtra 

žemėtvarkos planavimo rengimo 

dokumentų procese“ 

Pažymėjimas 
2014 11 12 

d. 
8 val. 

43.  
V.Atkocevičienė 

V.Sinkevičiūtė 

Studentų savarankiško mokymosi 

organizavimas  
Pažymėjimas 2015 06 4-5 10 

44.  

E.Abalikštienė, 

D.Gudritienė, 

D.Pupka, 

V.Sinkevičiūtė 

Urgent questions of nature 

management’15 
Pažymėjimas 

2015 05 06-

08 
24 

 

Stažuotės Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose 

Eil. 

Nr. 
Institucija Stažuotės tematika 

Data 

(nuo / iki) 

Val. 

sk. 

1.  
Conference Center Hall Alfa, 

Latvija 

Šadzevičius R. Paraiškų rašymo 

pagal Horizon 2020 infodiena 
2015-11-04 1 d. 

2.  

Universität Rostock. Agrar- und 

Umweltwissenschaftliche Fakultät 

Lehrstuhl für Geotechnik und 

Küstenwasserbau Chair of 

Šadzevičius R. Kick-Off Workshop 

of the MultiDikes preparatory project 

2015-12-14 -

2015-12-16 
3 d. 
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Geotechnics and Coastal 

Engineering. Justus-von-Liebig-

Weg 6, LAG II D 18059 Rostock 

3.  
Varšuvos gamtos mokslų 

universitetas-SGGW 

Grybauskas E. Geodezija, 

žemėtvarka 

2015-03-

16/2015-03-20 
 

4.  
Warsaw University of Life 

Sciences -SGGW 

Vyčienė G. Contacts with lecturesrs 

that works in GIS and Hydrology 

erea. 

2015 03 16-20  

 

Praktinės veiklos stažuotės Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse 

Eil. 

Nr. 
Institucija Stažuotės tematika 

Data 

(nuo / iki) 

Pažymėji-

mo nr. 

Val. 

sk. 

1.  UAB „ECCUS“ 

Šadzevičius R. Utenos rajono Utenos 

tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. 

statinių renovacijos (pirmojo etapo)“ 

projekto vadovas 

2014.08.11 – 

15-02-22 
 140 d. 

2.  UAB „ECCUS“ 

Šadzevičius R. Utenos rajono Utenos 

tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. 

statinių renovacijos (pirmojo etapo)“ 

projekto vykdymo priežiūros vadovas 

2015.06.25 – 

2015.10.23 
 120 d. 

3.  
UAB „Šiaulių 

hidroprojektas“ 

Šadzevičius R. Atraminės sienutės 

Sukilėlių gatvėje Plungės mieste 

kapitalinio remonto projekto 

konstrukcinės dalies parengimas 

2015 m. 

liepos 1 d.- 

rugsėjo 1 d. 

 60 d. 

4.  
AB „Utenos 

melioracija“ 

Šadzevičius R. Laikinos slenkstinės 

pralaidos Utenos rajone ant Rašės 

(Raudesos) upės griovimo aprašas 

2015 m. 

spalio 08 -26 

d. 

 18 d. 

5.  

Lietuvos žemėtvarkos 

ir hidrotechnikos 

inžinierių sąjunga ir 

Lietuvos melioracijos 

įmonių asociacija 

Babilienė J., Liniauskienė E. Praktinis 

seminaras melioracijos ir 

hidrotechninės statybos darbų 

technologijų klausimais 

2014-09-15 

2015-08-18 
 

8 val. 

8 val. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai, pasitarimai, lauko dienos ir kt. 

Eil. 

Nr. 
Dalyvis ir renginio pavadinimas Pažymėjimo nr. Data 

Val. 

sk. 

1.  

Mickevičius V. Praktinis seminaras 

melioracijos ir hidrotechninės statybos darbų 

technologijų klausimais 

b/n 2014 09 15 8 

2.  

Mickevičius V. Seminaras ,,Gamtosugos 

priemonių įrengimas melioracijos sistemų 

rekonstravimo ir remonto techniniuose 

projektuose“ 

b/n 2014 11 12 8 

3.  

Mickevičius V. Seminaras ,,Hidrotechniniai ir 

melioracijos sprendiniai kraštovaizdyje ir 

kraštovaizdžio architektūroje 

192 2014 12 05 8 

4.  

Mickevičius V. Lauko diena ,,Medinių rėminių 

išorės skydų su termoizoliaciniu šiaudų užpildu 

(šiaudų skydų) pritaikymas statant žemės ūkio 

gamybinius pastatus“ 

ŽŪR/ASU-042 2015 01 27 4 

5.  
Mickevičius V. Kursai ,,Pasirengimas BIM, 

melioracijos vieta skaitmeninėje statyboje“ 
 2015 03 20 8 

6.  

Mickevičius V. Seminaras ,,Medinių rėminių 

išorės skydų su termoizoliaciniu šiaudų užpildu 

(šiaudų skydų) pritaikymas statant žemės ūkio 

ŽŪR/ASU-132 2015 05 12 5 
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gamybinius pastatus“ 

7.  

Mickevičius V. Praktinis seminaras 

melioracijos ir hidrotechninės statybos darbų 

technologijų klausimais 

b/n 2015 08 18 8 

8.  

Vaitiekūnas A. Hidrotechniniai ir melioracijos 

sprendiniai kraštovaizdyje ir kraštovaizdžio 

architektūroje 

229 2014 12 05 8 

9.  

Vaitiekūnas A. Lauko diena ,,Medinių rėminių 

išorės skydų su termoizoliaciniu šiaudų užpildu 

(šiaudų skydų) pritaikymas  statant žemės ūkio 

gamybinius pastatus“ 

ŽŪR/ASU-041 2015 01 27 4 

10.  

Vaitiekūnas A. Seminaras melioracijos ir 

hidrotechninės statybos darbų technologijų 

klausimais. 

b/n 2015 08 18 8 

11.  
Vaičiukynas V. Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymas, sąnaudų kiekių žiniaraščiai 
 2015 03 13 8 

12.  
Vaičiukynas V. Melioracijos ir hidrotechninės 

statybos darbų technologijos 
 2015 08 18 8 

13.  
Vaičiukynas V. Lietuvoje naudojamos drenažo 

statybai medžiagos 
 2015 11 27 8 

14.  
Vaičiukynas V. Melioraciniai tyrimai ASU 

VŪŽF 
 2015 12 04 16 

15.  

Šadzevičius R. „Europos inovacijų partnerystė 

– priemonė, jungianti gamintojus ir tyrėjus 

bendrai veiklai, kad nemenkėtų derlius 

aruoduose... “ 

ASU Žemės ūkio 

inžinerijos 

fakultetas 

2015.03.26 1 d. 

16.  
Šadzevičius R. „Skaitmeninė statyba. Patirtis ir 

perspektyvos“ 

KTU „Santakos 

slėnis“ 
2015.03.06 1 d. 

17.  

Šadzevičius R. Respublikinė mokslinė praktinė 

konferencija „Mokslo pasiekimų ir inovacijų 

integracija į studijų procesą 2015 " 

Kauno technikos 

kolegija 
2015.04.30 1 d. 

18.  
Šadzevičius R. Žalieji sprendimai pastatams: 

iššūkiai irgalimybės 
Vilnius 2015.05.05 1 d. 

19.  

Šadzevičius R. Individualių namų statyba ir jų 

atnaujinimas pasitelkiant atsinaujinančią 

energetiką 

Alytaus kolegija 2015.05.12 1 d. 

20.  
Šadzevičius R. „ Konkursinis finansavimas 

mokslininkams“ 
ASU 2015-05-19 1 d. 

21.  
Šadzevičius R. Studentų savarankiško 

mokymosi organizavimas“ 
ASU 

2015.06.04-

05 
2 d. 

22.  Šadzevičius R. Didaktika ASU 2015.06.11 1 d. 

23.  
Šadzevičius R. HTC SuperfloorTM" 

pramoninių betono grindų pristatymas 
Kaunas 2015.06.16 1 d. 

24.  
Šadzevičius R. PRAKTINIS SEMINARO 

MELIORACIJOS KLAUSIMAIS 
Šilutės rajonas 2015.08.18 1 d. 

25.  
Šadzevičius R. Konferencija “INŽINERINĖ 

GRAFIKA 2015 
ASU 2015-10-02 1 d. 

26.  
Šadzevičius R. UAB TPI Vilnius 3D lazerinis 

skanavimas 
KMAIK 2015.11.16 1 d. 

27.  
Šadzevičius R. "Žalieji pastatai - Vilnius, 

2015" 
Vilnius 2015.11.17 1 d. 

28.  
Šadzevičius R. UAB „MC-Bauchemie" rengtas 

seminaras „Infrastruktūros statinių statyba ir 
Druskininkai 2015-12-10 1 d. 
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remontas" 

29.  

Šadzevičius R. Projekto BUILD UP SKILLS-

ENERGOTRAIN KONFERENCIJA „Nuo 

technologijų iki kompetencijų: pasirengimas 

energiškai efektyvios Statybos reikalavimams 

nuo 2016 m. 

Vilnius 2015.12.17 1 d. 

30.  
Grybauskas E. Teritorijų planavimo reforma : 

naujovių praktinis įgyvendinimas 
 2014.03.28 7 

31.  
Grybauskas E. Geodezininko kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 
Nr. G-523 

2014.05.17-

19 
30 

32.  

Grybauskas E. Nekilnojamųjų daiktų kadastro 

duomenų nustatymo kvalifikacijos tobulinimo 

kursai 

Nr. K-1973 
2014.05.17-

19 
22 

33.  

Grybauskas E. Autodesk Autorizuotų 

Mokymo Centrų (ATC) ,,Vault Professional 

2014” kursai 

Nr.1BDY4BDYB2 2015-03-02 8 

34.  
Grybauskas E. Kitos paskirties statiniai - 

savartynai 

Nr. M-065-12-

LŽHIS 
2015-03-20 8 

35.  

Grybauskas E. Projektų plano sudarymas, 

kontrolė ir optimizavimas naudojant projektų 

valdymo informacinę sistemą MS Project 2013 

ir Project Server 

 
2015-06-08; 

2015-06-10 
16 

36.  
Grybauskas E. Žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų rengimas 
Nr. 861 

2015-08-

28,30 d. 
22 

37.  

Damulevičius V. Atestuotas ypatingo statinio 

projekto vadovo, ypatingo statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio 

projekto ekspertizės vadovo ir ypatingo statinio 

ekspertizės vadovo pareigoms, statinių grupės – 

hidrotechnikos statiniai, atestato Nr. 9296 ir 

atestato Nr.15817 suteikta teisė eiti ypatingo 

statinio projekto dalies vadovo pareigas. 

Nr. 9296; 

Nr.15817 
2015 06 25 24 

38.  Damulevičius V. Hidrotechnikos statiniai M-059-12-LŽHIS 2015 01 23 8 

39.  
Damulevičius V. Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymas, sąnaudų kiekių žiniaraščiai 
 2015 03 13 8 

40.  Damulevičius V. Hidrotechnikos statiniai M-058-12-LŽHIS 2015 01 09 8 

41.  

Vyčienė G. Gamtosaugos priemonių įrengimas 

melioracijos sistemų rekonstravimo ir remonto 

techniniuose darbo projektuose 

 2014 11 12 8 

42.  

Vyčienė G. Optimalūs žemės ūkio pastatų 

konstrukcijų projektiniai sprendimai, 

panaudojant efektyvias atsinaujinančias 

medžiagas iš vietinių žaliavų 

ŽŪR/ASU-002 2014 10 02 5 

43.  

Vyčienė G. Motivuojantis bendravimas ir 

bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. 

Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai 

komunikacijai kurti 

333 2014 11 07 4 

44.  Vyčienė G. Efektyvi informacijos sklaida KMP11 2014 12 05 8 

45.  

Babilienė J. „Medinių rėminių išorės skydų su 

termoizoliaciniu šiaudų užpildu (šiaudų skydų) 

pritaikymas statant žemės ūkio gamybinius 

pastatus“ 

Nr. ŽŪR/ASU-162 

Nr. ŽŪR/ASU-156 

2015-03-26 

2015-05-19 

4  

4 

46.  Babilienė J. Individualių namų statyba ir jų Nr. V8-292 2015-05-12 8 
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atnaujinimas, pasitelkiant atsinaujinančią 

energetiką 

47.  
Babilienė J. “Žalieji sprendimai pastatams: 

iššūkiai ir galimbės” 
- 2015-05-05 8 

48.  

Gurskis V. Latvijos žemės ūkio universiteto 

Žemėtvarkos ir geodezijos katedros 

organizuotas seminare „Žemės reformos darbų 

problemos ir galimi sprendimai Baltijos šalyse“ 

(„Problems and possible solutions of land 

reform works in Baltic countries“). 

be Nr. 
2014-09-

5...6 
16 

49.  

Gurskis V. Seminaras „Hidrotechniniai ir 

melioracijos sprendiniai kraštovaizdyje ir 

kraštovaizdžio architektūroje“. Seminarą 

organizavo Lietuvos kraštovaizdžio architektų 

sąjunga LKAS, Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministerija, LŽHIS, ASU VŪŽF. 

Nr. 188 2014-12-05 8 

50.  

Gurskis V. Seminaras „Skaitmeninė statyba. 

Patirtis ir perspektyvos“. KTU „Santakos“ 

slėnis. 

Be pažymėjimo 2015-03-06 5 

51.  
Gurskis V. Konferencija „Skaitmeninė statyba 

2015. Vilnius 
Be pažymėjimo 2015-04-24 8 

52.  
Gurskis V. Konferencijoja „Žalieji sprendimai 

pastatams: iššūkiai ir galimybės“ 
Be pažymėjimo 2015-05-05 5 

53.  

Gurskis V. Alytaus kolegijos ir Alytaus miesto 

savivaldybės organizuota seminaras 

„Individualių namų statyba ir jų atnaujinimas, 

pasitelkiant atsinaujinančią energetiką“ 

Nr. V8-543 2015-05-12 8 

54.  

Gurskis V. Seminaras „Darni plėtra ir 

aplinkosauga teritorijų planavime“ ASU. 

Seminarą organizavo: ASU VŪŽF, LR žemės 

ūkio ministerija, LŽHIS. 

Nr. 59(12.17)–231 2015-09-25 8 

55.  

Gurskis V. Konferencijoje „Inžinerinė grafika 

2015“. Konferenciją organizavo ASU, Lietuvos 

inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. 

Nr.  14 2015-10-02 8 

56.  

Gurskis V. Kraštovaizdžio architektūros 

forumas 2015 „Kraštovaizdžio architektūra – 

profesijos horizontai ir sinergija“. Vilnius. 

Konferenciją organizavo LKAS. 

Nr. 590 2015-10-29 7 

57.  

Liniauskienė E. LR ūkio ministerija, 

Norvegijos agentūra „Innovation 

Norway“,Norvegijos Karalystės ambasada. 

Konferencija „Žalieji sprendimai pastatams: 

iššūkiai ir galimybės“. Vilnius, Lietuva, 

 2015-05-05 6 

58.  

Liniauskienė E. Individualių namų statyba ir jų 

atnaujinimas, pasitelkiant atsinaujinančią 

energetiką 

 2015-05-12 8 

59.  

Liniauskienė E. „Medinių rėminių išorės skydų 

su termoizoliaciniu šiaudų užpildu (šiaudų 

skydų) pritaikymas statant žemės ūkio 

gamybinius pastatus“ 

 
2015-03-26 

2015-05-19 

4 

4 
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6 priedas. DĖSTYTOJŲ DALYVAVIMAS VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, 

KOMISIJOSE, TARYBOSE 

 

6.1 lentelė. Kolegijos dėstytojai, išrinkti įvairių komisijų nariais (2014/2015 m.m.) 

Kolegijos 

darbuotojo vardas, 

pavardė, pareigos 

Organizacija, kurioje darbuotojas dalyvauja 

Dalyvavimo pobūdis 

(vadovauja organizaci-jai, 

lanko jos renginius, rengia 

pranešimus ir kt.) 

Edita Abalikštienė, 

docentė 

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 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjungos (LŽHIS) narys 
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, sprendžia 

melioracijos Lietuvoje 

klausimus, svarsto nor-

matyvinius dokumentus 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga (LŽHIS)  

Narys, tęstinio mokymo 

programų rengimas 

KTU Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciniam 

laipsniui teikti sudarytos kvalifikacijos komisija. 

2014 m. gegužės 30 d., birželio 2 d.  

Komisijos pirmininkas 

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, 

docentas 

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, 

docentė 

Lietuvos dendrologų draugija Narė 

Lietuvos miškininkų sąjunga Narė 

E. F. André klubas Lietuvoje Narė 

Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos prie LR Narė 
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Aplinkos ministerijos narė 

KMAIK Akademinė taryba Pirmininkė 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros 

valstybinė kvalifikacinė komisija 
Narė 

Vitas Damulevičius, 

lektorius 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga (LŽHIS)  
Narys 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų 

ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo 

komisijos narys 

Narys 

Visuomeninės techninės tarybos prie ŽŪM narys 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 (LŽHIS)  
Narys 

Raimondas 

Šadzevičius 

Hidrotechnikos statinių konstrukcijų būklės 

įvertinimo ekspertas 

2013 m. lapkričio 22 d. suteikta teisė eiti ypatingo 

statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto 

ekspertizės vadovo ir statinio ekspertizės vadovo 

pareigas. 

Ekspertas 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 

sąjunga (LŽHIS) 

Narys, tęstinio mokymo 

programų rengimas 

Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija Narys 

Mokslininkų sąjunga Narys 

Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir 

Žemėtvarkos fakulteto Taryba 
Narys 

Konferencijos „Civil Engineering 2013“ org. 

Komiteto narys, Latvija 
Narys 

Konferencijos „NEW DIRECTIONS IN 

AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT”XII. Wellmann International 

Scientific Conference 2013 org. Komiteto narys, 

Vengrija 

Narys 

Kauno technikos kolegijos Inžinerijos mokslų 

fakulteto Statybos inžinerijos krypties studijų 

programų komitetas 

Narys 

Ernesta 

Liniauskienė 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija KMAIK  atstovė 

Dalia Perkumienė, 

docentė 

Lietuvos teisininkų (Kauno skyrius) draugija;  Narė 

Tarptautinės Šiaurės šalių Aplinkosaugos teisės 

draugija 
Narė 
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Gintaras Morkūnas, 

lektorius 
Lietuvos miškininkų sąjunga Narys 

Romaneckas 

Kęstutis, profesorius 

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, 

docentas 

LR Aplinkos ministerijos Miškininkystės 

konsultacinė taryba 

Tarybos narys. 

Dalyvauja posėdžiuose, 

rengia pranešimus 

Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas; 

Pakomitečio „Apvalioji ir pjautinė mediena“  

Pirmininkas; 

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 

Žurnalo Miškininkystė redakcinė kolegija 
Redakcinės kolegijos 

narys 

Žurnalo Mūsų girios redakcinė kolegija 
Redakcinės kolegijos 

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 

V.Vaitkutė 

Eidimtienė, lektorė 

Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo 

programą ekspertizės komisija 
Pirmininkė 

V.Vaitkutė 

Eidimtienė, lektorė 

Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo 

komisija 
Narė 

Valdutė Varnaitė-

Milaknienė - lektorė 

Lietuvos dendrologų draugija 

Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras 
Narė 

Zigmantas 

Brazauskas, 

docentas 

Lietuvos architektų sąjunga Narys 

Verbyla Vidmantas, 

docentas 

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško 

atkūrimo ekspertų komisijos  prie LR Aplinkos 

ministerijos narys 

Narys-ekspertas 
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7 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 

 

8 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 Informavimas ir konsultavimas profesinio 
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gimnazija 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 

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, 
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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, 

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  
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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 

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 
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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, 

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 

 


