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DIREKTORIAUS ŽODIS 
 

 
 

 
Gerbiama Kolegijos bendruomene,  

 
2002-2011 metais gyvenome aukštosios 

mokyklos kūrimo laikotarpį. Bendromis ir 
sutelktomis pastangomis pasiekėme įspūdingų 
institucijos plėtros rezultatų – išaugome ir 
kiekybiškai, ir kokybiškai. Sukurta nauja 
aukštosios mokyklos statusą atitinkanti 
organizacinė struktūra ir veiklą reglamentuojati 
teisinė bazė. Studentų skaičius per šį laikotarpį 
padidėjo beveik 4 kartus, dėstytojų – 3 kartus, 
finansiniai ištekliai – daugiau kaip 5 kartus. Pradėjo 
veikti 5 naujos studijų programos ir 15 studijų 
programų šakų. Sukurta mokymosi visą gyvenimą 
sistema. Plačiai išplėtoti tarptautiniai ryšiai. 
Įspūdingų rezultatų pasiekta vykdant įvairius 
projektus – sukurta moderni studijų ir mokslo bazė, 
daug investuota į pedagoginio ir mokslinio 
personalo puoselėjimą.  

2011 metai, kuomet LR Vyriausybė patvirtino Kolegijos, kaip aukštojo mokslo institucijos 
statutą, žymi naujo mūsų institucijos raidos etapo pradžią. Iškyla nauji iššūkiai. Atnaujintoje 
Kolegijos strategijoje numatome pagrindines veiklos kryptis ir priemones, kurias įgyvendinus mūsų 
Kolegija turi tapti tarptautiniu mastu pripažinta biomedicinos ir technologijos mokslų bei studijų, 
skirtų kaimo plėtrai, institucija. Šį naująjį etapą pradėjome keisdamiesi. Pradedame įgyvendinti 
tobulesnę Kolegijos valdymo struktūrą. Numatome naujas priemones Kolegijos veiklos 
efektyvumui ir kokybei gerinti. Tam reikės nuolat tobulinti studijų programas, kad jose atsispindėtų 
miškininkystės, kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos sektoriams kylantys iššūkiai; plėtoti 
taikomuosius tyrimus, kuriant naujas technologijas bei mokymosi visą gyvenimą sistemą, sudarant 
šių sektorių specialistams efektyviausiu būdu įgyti ar atnaujinti reikalingas žinias. Ypatingą dėmesį 
skirsime studentų verslumo dvasios ir motyvacijos dirbti darbą bei kurti verslus pagal įgytas 
specialybes. Šių uždavinių įgyvendinimo sieksime sudarydami kaip įmanoma geresnes sąlygas 
tobulėti mūsų studentams, dėstytojams, mokslinio personalo ir kitiems darbuotojams. Svarbūs 
uždaviniai iškylą studijų ir mokslinės bazės plėtrai, veiklos aplinkos kokybei puoselėti.  Vienais iš 
kertinių dalykų siekiant užsibrėžtų tikslų bus Kolegijos veiklos tarptautiškumo didinimas ir 
bendradarbiavimo ryšių su miškininkystės, kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos sektorių socialiniais 
partneriais plėtra. 

Dėkoju visiems už dideles pastangas, kuriant ir įgyvendinant mūsų veiklos strategiją. 
Tikiuosi, kad ir ateityje Kolegija bus nuolat atsinaujinančios, modernėjančios institucijos kelyje bei 
strateguojanti miškininkystės, kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos sektorių plėtrą.  
 
 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius  
 

Doc., dr. Albinas Tebėra 
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1. STRATEGINIO  PLANAVIMO  SISTEMA 
 
 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  (toliau – KMAIK) strateginio planavimo 
sistemą sudaro trys planai: KMAIK strategija 20201 , KMAIK strategijos įgyvendinimo 2012 – 2015 
m. planas2 ir KMAIK metinės pajamų ir išlaidų sąmatos.  

KMAIK Strategija 2020 yra ilgalaikio strateginio planavimo dokumentas, apimantis 
devynerius metus. Dokumente nustatytos pagrindinės Kolegijos strateginės raidos nuostatos, 
apimančios misiją, viziją, prioritetines ilgalaikio vystymosi kryptis, pagrindinius tikslus ir 
uždavinius, bei pagrindinius strateginės raidos rodiklius.  

KMAIK strategija 2020 įgyvendinama Strategijos įgyvendinimo planais, kurie yra trejų 
metų laikotarpio.  

Strategijos įgyvendinimo planas yra sudaromas vadovaujantis KMAIK strategija 2020. 
Plane numatomos priemonės, kurios padeda pasiekti iškeltus uždavinius. Strategijos įgyvendinimo 
plane yra numatomi veiklos rodikliai, kuriais remiantis yra matuojama šio plano vykdymo eiga ir 
rezultatyvumas. Trimetis strategijos įgyvendinimo planas kasmet gali būti atnaujinamas. Jo 
pagrindu kasmet yra parengiamas ir teikiamas LR Finansų ministerijai LR Vyriausybės patvirtintoje 
strateginio planavimo metodikoje numatytas biudžeto lėšų asignavimų valdytojo veiklos strateginis 
planas.  

KMAIK metinė pajamų ir išlaidų sąmata numato reikalingus finansinius išteklius vykdant 
konkretiems metams numatytas Strategijos įgyvendinimo plano priemones.  

KMAIK Strategijos 2020 pagrindinės strateginės nuostatos, įskaitant prioritetines kryptis ir 
tikslus peržiūrimi ne rečiau kaip kas trejus metus. Strategijos uždaviniai gali būti tikslinami, 
papildomi ar išbraukiami kasmet tikslinant ir atnaujinant trimetį Strategijos įgyvendinimo planą ir 
tikslinant konkrečias priemones, įgyvendinimo rodiklius bei jų reikšmes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
1 Atitinka LR Vyriausybės patvirtintoje strateginio planavimo metodikoje numatytą plėtros strateginį planą; 
2 Atitinka LR Vyriausybės patvirtintoje strateginio planavimo metodikoje numatytą veiklos strateginį planą. 
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2. KMAIK  APLINKA  IR  JOS  ĮTAKA  STRATEGINIAMS  POKYČIAMS 
 
2.1 Aukštojo mokslo raidos tendencijos  
 

2.1.1 ES Aukštojo mokslo politikos kryptys 
 
 

KMAIK, identifikuodama save atviru, moderniu ir išskirtiniu miškininkystės, kraštotvarkos 
ir aplinkos inžinerijos  sričių atstovu, vadovaujasi Bolonijos proceso prioritetais3. Didžioji dalis 
gairių, sutartų Bolonijos proceso metu, yra įtrauktos į LR Mokslo ir studijų įstatymą. Pagrindiniai 
Bolonijos procese iškelti tikslai:  

• suvienodinti valstybių narių (tarp 46 narių šiuo metu yra ir Lietuva) aukštojo mokslo 
sistemas, kad jas būtų galima lengvai palyginti ir tokiu būdu užtikrinti galimybes vienos 
valstybės piliečiams nekliudomai dirbti ir tęsti studijas kitoje valstybėje;  

• kryptingai tobulinti aukštojo mokslo sistemą visose valstybėse. 

Europos Komisijos komunikatuose išskirtos prioritetinės aukštųjų mokyklų vystymosi 
kryptys ir darbo principai, aktualūs ir KMAIK:  

• Socialinis aspektas. Aukštoji mokykla turi pritraukti įvairias visuomenės grupes, tarp jų 
nepalankioje padėtyje esančius ir socialiai pažeidžiamų grupių atstovus ir tam skirti 
atitinkamus išteklius. Todėl siūloma, kad šioms grupėms būtų taikomos supaprastintos 
priėmimo sąlygos ir kitos lengvatos.  

• Nuolatinis mokymasis. Įgyvendinti nuolatinio mokymosi filosofiją, t. y. suteikti galimybę 
įvairios patirties asmenims įgyti išsilavinimą aukštojoje mokykloje ir skatinti nuolatinį 
akademinės bendruomenės tobulėjimą.  

• Tinkamumas darbo rinkai. Absolventams ir studentams suteikti ne tik gerus akademinius 
įgūdžius, bet ir gebėjimus juos taikyti praktikoje.  

• Orientacija į studentus. Studijų procesas turi būti organizuojamas taip, kad didėtų 
studentų pasitenkinimas studijomis.  

• Mokymas, tyrimai ir inovacijos. Studijų procesai turi būti orientuoti į naujausius tyrimus, 
inovacijų kūrimą.  

• Judumas. Skatinti studentus įgyti patirties užsienio universitetuose pagal ERASMUS 
programą, studentų asmenine iniciatyva ir kitais būdais. Dėstytojai taip pat turi būti 
skatinami stažuotis ir mokytis užsienio universitetuose, plėtoti įvairias akademinio 
bendradarbiavimo formas. 

• Finansavimas. Visoje Europoje valstybės finansavimas aukštajam mokslui mažėja, todėl 
nuosekliai mažinant priklausomybę nuo valstybės paramos, būtina ieškoti papildomų 
pajamų šaltinių iš taikomųjų mokslinių tyrimų, verslo konsultacijų ir pan. 

____________________ 
3KMAIK strategijoje bus naudojami terminai, kurie vartojami EK komunikate KOM(2011) 567. Europos aukštojo mokslo 
sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas 
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Lyginant su kitomis šalies aukštosiomis mokyklomis KMAIK yra vidutinio dydžio 
institucija. Iš daugiau kaip 40 šalies aukštųjų mokyklų  pagal pastarųjų metų studentų priėmimo į 
valstybės finansuojamas vietas skaičių yra 17-19 vietoje (1 lentelė). Tačiau pagal augimo tempus 
pastaraisiais metais užima pirmaujančias vietas (1 lentelė). 
 

1 lentelė. Priėmimo į  Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas vietas  
kitimas 2009-2011 metais (LAMABPO duomenys) 

� � � � � � � � � � �

Aukštoji mokykla 

Priimta į 
valstybės 

finansuojamas 
vietas 

 

Aukštoji mokykla 

Priimta į 
valstybės 

finansuojamas 
vietas 

Pokytis      
2009-2011 

metai 

2009 2011  2009 2011 % vnt. 
VU valstybinė 3085 2734  ISM privati 92 270 293.5 178 
VK valstybinė 1883 1846  VDK privati 31 83 267.7 52 
VGTU valstybinė 2004 1565  AVM privati 44 110 250.0 66 
KK valstybinė 1845 1473  SMK privati 138 246 178.3 108 
KTU valstybinė 1547 1402  KMAIK valstybinė 221 297 134.4 76 
KVK valstybinė 983 891  LKA valstybinė 50 66 132.0 16 
VDU valstybinė 825 842  ŠVK valstybinė 513 663 129.2 150 
ŠVK valstybinė 513 663  KTK valstybinė 420 515 122.6 95 
VTDK valstybinė 660 577  LEU valstybinė 555 570 102.7 15 
LEU valstybinė 555 570  VDU valstybinė 825 842 102.1 17 
KTK valstybinė 420 515  VK valstybinė 1883 1846 98.0 -37 
LSMU valstybinė 555 479  TTVAM privati 352 345 98.0 -7 
KU valstybinė 647 401  KVK valstybinė 983 891 90.6 -92 
PK valstybinė 414 352  KTU valstybinė 1547 1402 90.6 -145 
TTVAM privati 352 345  VU valstybinė 3085 2734 88.6 -351 
MRU valstybinė 649 342  VTDK valstybinė 660 577 87.4 -83 
UK valstybinė 380 328  LMTA valstybinė 162 141 87.0 -21 
KMAIK valstybinė 221 297  UK valstybinė 380 328 86.3 -52 
ISM privati 92 270  LSMU valstybinė 555 479 86.3 -76 
ŠU valstybinė 512 268  PK valstybinė 414 352 85.0 -62 
SMK privati 138 246  ŠLK privati 41 34 82.9 -7 
VDA valstybinė 306 224  KK valstybinė 1845 1473 79.8 -372 
LAJM valstybinė 305 206  VGTU valstybinė 2004 1565 78.1 -439 
AK valstybinė 215 163  VU TVM privati 109 85 78.0 -24 
MK valstybinė 298 160  AK valstybinė 215 163 75.8 -52 
LMTA valstybinė 162 141  VDA valstybinė 306 224 73.2 -82 
ŽK valstybinė 261 111  LCC privati 20 14 70.0 -6 
AVM privati 44 110  LAJM valstybinė 305 206 67.5 -99 
ASU valstybinė 223 94  KU valstybinė 647 401 62.0 -246 
VU TVM privati 109 85  VKK privati 76 46 60.5 -30 
VDK privati 31 83  KVAM privati 103 56 54.4 -47 
LKKA valstybinė 140 72  MK valstybinė 298 160 53.7 -138 
LKA valstybinė 50 66  MRU valstybinė 649 342 52.7 -307 
KVAM privati 103 56  VLVK privati 61 32 52.5 -29 
VKK privati 76 46  ŠU valstybinė 512 268 52.3 -244 
ŠLK privati 41 34  LKKA valstybinė 140 72 51.4 -68 
VLVK privati 61 32  ŽK valstybinė 261 111 42.5 -150 
LCC privati 20 14  ASU valstybinė 223 94 42.2 -129 

Iš viso 20725 18103  Iš viso 20725 18103 87.3 -2622 
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2.1.4 Aplinkos veiksnių įtaka įgyvendinant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 

plėtros strategiją 
 
 

KMAIK strategijos 2020 įgyvendinimui įtakos gali turėti tiek išorės, tiek vidaus veiksniai. 
Išoriniams priskiriami politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai veiksniai. Vidaus 
veiksniai – turima teisinė bazė, organizacinė struktūra, žmogiškieji ištekliai, planavimo sistema, 
finansiniai ištekliai, apskaitos tinkamumas, komunikacija. 

2.1.4.1 Išorės	veiksniai	

IŠORĖS VEIKSNIAI ĮGYVENDINANT KMAIK PLĖTROS STRATEGIJĄ 

POLITINIAI 
VEIKSNIAI – 

TARPTAUTINIAI  

 

Jungtinių Tautų Organizacija suformulavo „Tūkstantmečio tikslus“ 
(Millenium goals), tarp kurių yra KMAIK rengiamiems specialistams ir 
mokslininkams aktualūs siekiai: gerinti žmonių išsilavinimą, saugoti 
gamtą, kovoti su skurdu ir bedarbyste. 

Aukštoji mokykla, siekianti išlikti konkurencinga, turi nuosekliai 
įgyvendinti Bolonijos procesą, vadovautis Lisabonos strategija ir 
kitomis ES nuostatomis. 

Sparčiai didėjant mokslo tyrimų internacionalizacijai, mokslo tyrimus 
vykdančių institucijų veiklos sėkmė vis labiau priklauso nuo įsitraukimo 
į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus, gebėjimų perimti 
naujausius tyrimų metodus ir gauti ES fondų finansavimą. 

POLITINIAI 
VEIKSNIAI – 

VIETINIAI  

LRS 2009 m. balandžio 30 d. priėmė Mokslo ir studijų įstatymą, kuris 
sudarė sąlygas sisteminei mokslo ir studijų sektoriaus pertvarkai. 

Ilgalaikę Lietuvos perspektyvą nubrėžia 2002 metais LRS patvirtinta 
Valstybės ilgalaikės raidos strategija, kuri šiuo metu atnaujinama, 
remiantis įžvalgomis „Lietuva 2030“ ir „Lietuvos aukštasis mokslas ir 
moksliniai tyrimai 2030“. 

Kaimo plėtros strategija 2007-2013 m., kurios tikslas užtikrinti 
augimą, didinant žemės, maisto bei miškų ūkio konkurencingumą, 
sukuriant galimybes kaime įvairinti ekonominę veiklą ir gerinti 
gyvenimo kokybę.  

Šalyje suformuota mokslo ir studijų vertinimo sistema skatina gerinti 
studijų kokybę, įsilieti į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę. 

Nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojams ir mokslo 
darbuotojams.  
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VIDAUS VEIKSNIAI ĮGYVENDINANT KMAIK PLĖTROS STRATEGIJĄ 

TEISINĖ BAZĖ 

KMAIK, vadovaudamasis LR teisės aktais, Vakarų universitetų plėtotės 
tendencijomis ir Lietuvos aukštojo mokslo patirtimi, sukūrė ir nuolat 
tobulina vidaus norminių dokumentų sistemą.  

KMAIK sukūrė studijų sistemą su aiškiais reikalavimais studijų 
programoms, studijų dalykų rengimui ir dėstymui, dėstytojų sudėčiai 
ir kvalifikacijai.  

Būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti KMAIK dokumentus, įvertinant 
naujus LR priimtus įstatymus ir jų pataisymus, naujus teisės aktus, ES 
dokumentus, tarptautinių švietimo ir mokslo iniciatyvų veiklą ir t.t.  

ORGANIZACINĖ 
STRUKTŪRA 

 

Kolegiją sudaro: 2 Fakultetai, 6 katedros,  Profesinio mokymo skyrius, 
Informacinis centras. 

Visi padaliniai veikia vadovaudamiesi KMAIK statutu, teisynu ir 
padalinio veiklos nuostatais. KMAIK organizacinė valdymo struktūra 
periodiškai tobulinama, ji derinama prie besikeičiančių veiklos uždavinių, 
funkcijų ir jų apimčių. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu keičiama 
KMAIK valdymo struktūra.  

ŽMOGIŠKIEJI 
IŠTEKLIAI 

 

KMAIK dirba 119 darbuotojų, iš jų  80 (67,2 %) – akademinis 
personalas (dėstytojai ir mokslo darbuotojai). 21,3 % dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų turi mokslo laipsnius.  

2011 m. KMAIK studijavo 1170 studentų, kurių skaičius iki šiol sparčiai 
didėjo, o ateityje turėtų stabilizuotis.  

PLANAVIMO 
SISTEMA 

 

Strateginio veiklos plano parengimo ir tobulinimo funkcija priskirta 
Direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir inovacijoms vadovaujamai darbo 
grupei, kuri kartu su KMAIK vadovybe numato perspektyvas, planuoja jų 
įgyvendinimo priemones ir finansavimo šaltinius.  

Pagal LR Vyriausybės patvirtintus asignavimus sudaromos lėšų sąmatos 
programoms vykdyti.  

KMAIK kasmet sudaromi šie planai: 
- studentų priėmimo planas; 
- studijų organizavimo planas ir semestrų tvarkaraščiai; 
- mokslinių tyrimų planas; 
- dėstytojų atestavimo planas; 
- leidybos planas; 
- statybų ir pastatų renovavimo planas; 
- materialinės bazės atnaujinimo planas; 
- infrastruktūros palaikymo planas; 
- finansinis planas.  

FINANSINIAI IR 
MATERIALINIAI 

IŠTEKLIAI 

 

Reformuojamai aukštojo mokslo sistemai finansiniai ištekliai yra riboti. 
KMAIK gebėjimas pritraukti kitus finansavimo šaltinius didėja, tačiau jis 
gali būti dar efektyvesnis. 
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FINANSINIAI IR 
MATERIALINIAI 

IŠTEKLIAI 

 

Reformuojamai aukštojo mokslo sistemai finansiniai ištekliai yra riboti. 
KMAIK gebėjimas pritraukti kitus finansavimo šaltinius didėja, tačiau jis 
gali būti dar efektyvesnis. 

ES struktūrinių fondų parama KMAIK naudojama žmogiškųjų išteklių 
plėtrai bei investicijoms į mokslo ir studijų infrastruktūrą. 

Kolegija įsikūrusi Girionių akademiniame miestelyje, kuriame dar veikia 
Miškų tyrimo institutas, Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų 
urėdija, Valstybinės miškų tarnybos padalinys, Kauno marių regioninis 
parkas. Kolegija turi 2 mokomuosius korpusus, studentų bendrabučius, 
kūno kultūros ir sporto bazės infrastruktūrą. Mokomuosiuose 
korpusuose yra 14 auditorijų, 8 mokomieji kabinetai, 20 laboratorijų, 
biblioteka. 

APSKAITOS 
TINKAMUMAS 

 

KMAIK buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais ir 
KMAIK teisyno dokumentais. Organizuojant Apskaitos tarnybos darbą 
užtikrinama vidaus kontrolė tarp atskirų apskaitos grupių. Naudojamos 
šiuolaikinės apskaitos formos ir metodai. 

KMAIK finansinių išteklių valdymo apskaita vedama ją derinant su 
KMAIK tvarkomos buhalterinės apskaitos principais. 

KOMUNIKACIJA KMAIK komunikavimo sistema yra išplėtota, tačiau ateityje ją reikia 
gerinti, diegiant naujausias technologijas. 

 

2.1.4.3. Kauno	miškų	ir	aplinkos	inžinerijos	kolegijos	SSGG	analizė	

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
- Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti 

Kolegijos specializacija biomedicinos ir 
technologijų mokslų srityje; 

- Aukštos mokslinio-pedagoginio personalo 
pedagoginė ir mokslinė kompetencijos, 
susijusios su miškininkystės ir aplinkos 
inžinerijos bei verslo plėtra kaimo teritorijoje; 

- Gera materialinė bazė studijoms organizuoti; 
- Pakankamai gerai išplėtoti tarptautinio 

bendradarbiavimo ryšiai; 
- Pastarąjį dešimtmetį sparčiai didėjantys 

veiklos mastai; 
- Gera geografinė padėtis ir vienoje vietoje 

susitelkta studijų bazė bei estetinė aplinka. 
 
 
 
 
 
 

- Per mažai studentų, demonstruojančių aukštus 
akademinius pasiekimus; 

- Nepakankamai vystomos akademinio personalo 
mokslinės kompetencijos; 

- Per mažai diegiami inovatyvūs studijų 
organizavimo metodai ir būdai; 

- Nepakankamas užsienio aukštųjų mokyklų 
studentų, atvykstančių studijuoti pagal mainų ir 
kitas programas, skaičius 

- Studentai per mažai prisideda vystydami mokslo 
ir verslo projektus. 
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
- Miškininkystė yra tradicinė Lietuvos ūkio 

šaka, kurioje yra nuolatinis aukštos 
kvalifikacijos specialistų poreikis; 

- Sparčiai didėjantis kraštovaizdžio tvarkymo, 
rekreacijos, gamtinio turizmo, vandentvarkos 
verslų didėjimo poreikis; 

- Prioritetinės ES ir JTO politikos kryptys yra 
klimato kaitos pasekmių mažinimas, 
aplinkosauga, atsinaujinančių energijos 
šaltinių problemų sprendimas, prie kurių 
sprendimo gali prisidėti mokslo darbuotojai ir 
parengti specialistai; 

- Sparčiai besikeičiančios miškininkystė ir 
aplinkos inžinerijos technologijos lemia 
aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį; 

- Augantis visuomenės poreikis formaliais ir 
neformaliais būdais mokytis visą gyvenimą  
lemia naujų mokymo formų poreikį; 

- Gerėjantis įvaizdis apie Lietuvos mokslo ir 
ekonomikos plėtros tendencijas sudaro 
prielaidas intensyvinti bendradarbiavimą su 
Rytų Europos, Azijos ir kitų regionų mokslo 
ir verslo institucijomis; 

- Didėjantis verslo struktūrų siekis dalyvauti 
studijų ir mokslo organizavimo procesuose 
sudaro prielaidas plėtoti aukštąjį mokslą, 
derinant rengiamų specialistų technologinės 
veiklos įgūdžius ir verslumą. 

- Sparčiai blogėja demografinė situacija, didėja 
emigracija; 

- Ekonominės krizės nulemtas mažėjantis 
gyventojų finansinis pajėgumas; 

- Prastėjantis stojančiųjų į aukštąsias mokyklas 
išsilavinimas; 

- Stiprėjanti tarptautinė konkurencija aukštojo 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityse. 
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3 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. 

4  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. 

 

Įgyvendindami Kolegijos misiją ir viziją iki 2020 metų mes: 

Tobulindami studijas, didindami jų patrauklumą sieksime, kad 
Kolegijoje studijuojančių  studentų skaičius būtų ne mažesnis kaip: 1000 

Sieksime, kad dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų iš užsienio 
dalis nuo bendro dėstytojų mokslo darbuotojų ir studentų skaičiaus, 
sudarytų: 

3% 

Plėtodami mokslinę ir konsultacinę veiklą sieksime, kad pajamos 
(mln. Lt) gaunamos iš atliktus šiuos darbus, sudarytų ne mažiau 
kaip: 

3 

Skatindami atvirumą studijose, mokslinėje veikloje, plėtodami 
akademinius mainus, pritrauksime studentus iš užsienio valstybių ir 
sieksime, kad Kolegijoje jų studijuotų ne mažiau kaip: 

4 % 

Modernizuodami studijų programas, didinami jų atitikimą rinkos 
poreikiams sieksime, kad per 18 mėn. nuo studijų baigimo 
įsidarbinančių studentų pagal jų studijų kryptis arba tęsiančių 
studijas aukštesnės pakopos programose dalis išaugtų iki: 

80 % 

Studijas grįsdami moksline veikla ir plėtodami akademinio personalo 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą sieksime, kad akademinio 
personalo darbuotojų dalis, turinti mokslų daktaro laipsnį, sudarytų 
ne mažiau kaip: 

25% 

Sieksime, kad studentų, vykdančių aktyvią taikomųjų mokslų veiklą, 
dalis pasiektų: 50 % 

Didindami mokslinės produkcijos apimtis ir kokybę sieksime, kad 
ISIWOS citavimo indeksą turinčiuose žurnaluose, publikuojamų 
mokslinių straipsnių skaičiaus vienam akademinio personalo etatui 
būtų ne mažiau kaip: 

0,2 

Didindami poveikį šalies ekonominiams ir socialiniams procesams 
sieksime, kad akademinio personalo darbuotojų, kurie dalyvauja 
įgyvendinant socialinės, ekonominės plėtros ir darnaus vystymosi 
projektus, sudarytų ne mažiau kaip: 

80% 
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5 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. 
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6 TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

I strateginė kryptis. Tobulinti studijas ir skatinti absolventų įsidarbinimą, orientuojantis į 
šiuolaikiškas studijas, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius. 
 
Lentelė Nr. 1. I Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

1.1 Gerinti studijų programų 
kokybę ir didinti jų patrauklumą 

1.1.1 
Kurti ir įgyvendinti naujas studijų programas ar jų šakas 
pagal šiuolaikines  mokslo tendencijas, studentų  ir 
darbdavių lūkesčius 

1.1.2 
Atnaujinti vykdomas studijų programas, darančias jas 
aktualesnėmis ir patrauklesnėmis studentams bei 
darbdaviams 

1.1.3 Sukurti ir išplėtoti efektyvią studijų rinkodaros sistemą 

1.2 Gerinti studentų verslumą ir 
pasirengimą darbo rinkai 

1.2.1 Gerinti studentų verslumo gebėjimus 

1.2.2 Gerinti studentų praktinės profesinės veiklos gebėjimus 

1.2.3 Gerinti studentų gebėjimus konkuruoti darbo rinkoje 

1.3 Gerinti studijų kokybę 

1.3.1 Modernizuoti studijų programų vykdymą taikant 
inovatyvius mokymo metodus ir technologijas 

1.3.2 Užtikrinti visų studijų programų kompleksinį 
aprūpinimą studijų literatūra 

1.3.3 Pertvarkyti studijų kokybės gerinimo organizacines ir 
teisines sąlygas 

 
 
Studijų programų kokybės ir jų patrauklumo didinimo veiklos vertinimo rodikliai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

1.1 Studentų, įstojusiųjų į studijų programas skaičius spalio 1 d. 300 

1.1.1 Naujai užregistruotų studijų programų skaičius 3 

1.1.2 Atnaujintų ir patobulintų studijų programų dalis, proc. 65 

1.1.3 Įgyvendintų studijų rinkodaros priemonių skaičius 20 
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Studentų verslumo ir pasirengimo darbo rinkai veiklos vertinimo indikatoriai rodikliai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

1.2 Absolventų ,turinčių nuosavą verslą (praėjus 18 mėn. nuo 
baigimo), skaičiaus didėjimas, proc. (2012 m. – 100 proc.) 120 

1.2.1 Studentų, dalyvavusių verslumo gebėjimų ugdymo neformalaus 
mokymo renginiuose, dalis, proc. 70 

1.2.2 Praktikos vietų, atitinkančių koleginių studijų reikalavimus ir 
studijų programų pobūdį, skaičius 150 

1.2.3 Studentų, dalyvavusių neformalaus mokymo renginiuose ir 
konsultuotų karjeros klausimais, skaičius per metus 220 

 
 
Studijų kokybės gerinimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

1.3 Išorinių tarptautinių ekspertų akredituotų studijų programų dalis, 
proc. 80 

1.3.1 Studijų dalykų, kuriuose taikomi inovatyvūs mokymo metodai ir 
technologijos dalis, proc. 100 

1.3.2 Studijų dalykų, kuriems užtikrintas kompleksinis aprūpinimas, 
studijų literatūra dalis, proc. 100 

1.3.3 Per metus pagerinusių pedagogines, dalykines ir komunikacines 
kompetencijas dėstytojų dalis, proc. 30 

   

 
 

 
_____________________________ 
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II strateginė kryptis. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos kokybinis ir kiekybinis 
plėtojimas 
 
Lentelė Nr. 2. II Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

2.1 
Intensyviai plėtoti taikomuosius 
tyrimus ir konsultacinę veiklą 
prioritetinėse mokslo srityse 

2.1.1 Sukurti palankias organizacines ir motyvacines sąlygas 
plėtojant mokslinę ir konsultacinę veiklą 

2.1.2 Didinti taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės 
veiklos apimtis 

2.1.3 Gerinti mokslinės ir konsultacinės veiklos 
produktyvumą 

2.1.4 Plėsti taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės 
veiklos išteklius 

2.1.5 Stiprinti institucinę partnerystę taikomųjų mokslinių 
tyrimų ir konsultacinės veiklos srityse 

2.2 Mokslinės veiklos ir studijų 
integracija 

2.2.1 Pasiekti, kad studijos sistemingai būtų grindžiamos 
taikomaisiais moksliniais tyrimais 

2.2.2 Skatinti ir aktyvinti studentų mokslinę veiklą 

2.3 

Ugdyti Kolegijos darbuotojų 
mokslinę kompetenciją ir 
motyvaciją rengti disertacinius 
darbus 

2.3.1 Didinti doktorantų skaičių  

2.3.2 Didinti disertacinių darbų rengimo efektyvumą 

 
 
Intensyvios taikomųjų tyrimų ir konsultacinės veiklos plėtros vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

2.1 Taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos apimtys, 
mln. Lt 1,2 

2.1.1 Parengta nauja tvarka, laiduojanti palankias organizacines ir 
motyvacines  sąlygas mokslinei ir konsultacinei veiklai plėtoti 1 

2.1.2 
Konkurso būdu laimėtų taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
konsultacinės veiklos paraiškų augantis skaičius proc. (2012 m. – 
100 proc.) 

115 

2.1.2 Taikomųjų mokslinių ir konsultacinės veiklos projektų skaičius 30 

2.1.3 Įmonių ir organizacijų užsakomųjų darbų apimtis (tūkst. Lt) 
vienam pilno darbo laiko dėstytojo ir mokslo darbuotojo etatui  15 

2.1.3 
Mokslinių straipsnių skaičius WOS su citavimo indeksu 
leidiniuose, tenkantis vienam pilno darbo laiko dėstytojo ir 
mokslo darbuotojo etatui (įvertinus autoriaus indėlį)  

0,1 

2.1.4 Modernizuotos taikomųjų tyrimų ir konsultacinės veiklos 
infrastruktūros dalis nuo bendros infrastruktūros dalies  0,2 

2.1.5 Bendrų su socialiniais partneriais vykdytų taikomųjų tyrimų ir 
konsultacinės veiklos projektų skaičius  4 

 



21 
 

 
Mokslinės veiklos ir studijų integracijos veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

2.2.1 
Studijų dalykų, pagrįstų Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
vykdomais taikomaisiais tyrimais dalis nuo bendro studijų dalykų 
skaičiaus, proc. 

80 

2.2.2 Studentų, vykdančių aktyvią taikomųjų tyrimų veiklą, skaičius 100 

 
 
Kolegijos darbuotojų mokslinės kompetencijos ir motyvacijos rengti disertacinius darbus veiklos vertinimo 
indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

2.3 Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų, pakėlusių mokslinę 
kompetenciją, proc. nuo bendro akademinio personalo skaičiaus 30 

2.3.1 Doktorantų skaičius 6 

2.3.2 Apgintų daktaro disertacijų skaičius 3 

 
 
 

_____________________________ 
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III strateginė kryptis. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje 
 
Lentelė 3. III Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

3.1 Intensyviai išplėtoti studijas 
užsieniečiams 

3.1.1 Išplėtoti nuosekliąsias studijas užsienio studentams 

3.1.2 Išplėtoti studentų akademinius mainus pagal įvairias 
tarptautines programas ir bendradarbiavimo iniciatyvas 

3.1.3 Išplėtoti tarptautines jungtines studijų programas 

3.2 Aktyviai plėtoti tarptautinį 
mokslinį bendradarbiavimą 

3.2.1 
Padidinti pajamų, gaunamų iš tarptautinių projektų ir 
sutarčių, dalį nuo bendros Kolegijos pajamų už mokslą 
dalies 

3.2.2 Skatinti tarptautinių mokslinių ir ekspertinių paslaugų 
plėtrą 

3.3 Internacionalizuoti akademinį 
personalą 

3.3.1 
Išplėtoti dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarptautinius 
akademinius mainus pagal įvairias tarptautines 
programas ir bendradarbiavimo iniciatyvas 

3.3.2 
Skatinti žymių dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš 
užsienio mokslo ir studijų institucijų įtraukimą į studijų 
ir tyrimų procesus 

 
 
Intensyvaus studijų užsieniečiams plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

3.1.1 Nuosekliųjų studijų programų anglų kalba dėstomų  užsienio 
valstybių studentams skaičius 2 

3.1.2 Dalinių studijų studentų iš užsienio valstybių skaičius  40 

3.1.2 Kolegijos studentų, išvykusių dalinėms studijoms ir praktikoms į 
užsienio aukštąsias mokyklas skaičius  80 

3.1.3 Jungtinių tarptautinių studijų programų skaičius 2 
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Aktyvaus mokslinio bendradarbiavimo tarptautiniu mastu plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

3.2.1 Pajamos gautos iš tarptautinių projektų ir sutarčių, tūkst. Lt 500 

3.2.2 Pajamos, gautos iš tarptautinių mokslinių paslaugų mainų, tūkst. 
Lt 50 

 
 
 
Akademinio personalo internacionalizavimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

3.3.1 Užsienio dėstytojų, atvykusių skaityti paskaitas pagal akademinių 
mainų programas, skaičius  20 

3.3.1 Kolegijos dėstytojų, išvykusių skaityti paskaitų pagal akademinių 
mainų programas, skaičius  30 

3.3.1 Užsienio mokslo ir studijų universitetuose besistažavusių 
doktorantų dalis, proc. 80 

3.3.2 Žymių dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio, įtrauktų į 
studijų ir mokslo procesus, skaičius  4 

 
 
 

_____________________________ 
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IV strateginė kryptis. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi 
plėtra 
 
Lentelė 4. IV Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

4.1 Intensyvinti švietėjiškos veiklos 
sklaidą 4.1.1 Plėtoti Kolegijoje sukurtų mokslo žinių populiarinimą 

4.2 Aktyviai plėtoti mokymosi visą 
gyvenimą paslaugas 

4.2.1 
Išplėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas su 
Kolegijos misija susijusioms tikslinėms visuomenės 
grupėms 

4.2.2 Plėtoti dalines ir papildomąsias studijas, suderinamas su 
nuosekliosiomis studijomis 

4.2.3 Išplėtoti išteklius ir gebėjimus, būtinus mokymosi visą 
gyvenimą paslaugų kiekybinei ir kokybinei plėtrai 

 
 
Švietėjiškos sklaidos intensyvinimo vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

4.1.1 TV mokslo populiarinimo laidų skaičius 15 

4.1.1 Mokslo populiarinimo straipsnių skaičius 25 

 
 
Mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

4.2 Pajamos, gautos už mokymosi visą gyvenimą paslaugas, tūkst. Lt 800 

4.2.1 Mokymo kursuose asmenų patobulinusių kvalifikaciją, skaičius 1000 

4.2.2 Dalinių ir papildomųjų studijų klausytojų skaičius  70 

4.2.3 Kolegijos darbuotojų, teikiančių mokymosi visą gyvenimą 
paslaugas, skaičius  30 

 
 
 

_____________________________ 
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V strateginė kryptis. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į 
šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą 
 
Lentelė 5.V Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

5.1 Orientuoti mokslinę veiklą į 
šalyje sprendžiamas problemas 

5.1.1 
Plėtoti projektus ir iniciatyvas su Lietuvos valstybės 
valdymo ir savivaldos institucijomis, visuomeninėmis 
nevyriausybinėmis organizacijomis 

5.1.2 Skatinti verslumą ir bendradarbiavimą su verslu kaip 
esminį Kolegijos veiklos aspektą 

5.2 
Propaguoti šalies kraštovaizdžio 
gerinimą, vystant kraštotvarkos 
projektus 

5.2.1 
Sutelkti Kolegijos kraštotvarkos ir miškininkystės 
specialistus ir studentus kraštorvarkos darbų 
propagavimui, projektų rengimui ir jų įgyvendinimui 

 
Mokslinės veiklos orientavimo į šalies problemų sprendimą veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

5.1.1 Parengtų ir įgyvendintų socialinės, ekonominės plėtros ir 
darnaus vystymosi projektų skaičius 2 

5.1.2 Verslo įmonių asociacijų, kuriose Kolegija atlieka koordinuojantį 
vaidmenį skaičius 2 

5.2.1 Parengtų viešųjų erdvių kraštovaizdžio tvarkymo projektų 
skaičius 40 

5.2.1 Parengtų ir įgyvendintų viešųjų erdvių kraštovaizdžio tvarkymo 
projektų skaičius 10 

 
 

_____________________________ 
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VI strateginė kryptis. Dėmesio Kolegijos bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir 
studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti 
 
Lentelė 6.VI Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

6.1 Skatinti darbuotojus 
visapusiškai tobulėti 

6.1.1 Sukurti sąlygas dėstytojų pedagoginėms, dalykinėms ir 
komunikacinėms kompetencijoms tobulinti 

6.1.2 Ugdyti darbuotojų bendrąsias kompetencijas ir sudaryti 
sąlygas darbuotojams tobulėti 

6.1.3 Tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą 

6.2 Skatinti studentus visapusiškai 
tobulėti 

6.2.1 Ugdyti studentų kultūrines, dvasines vertybes 

6.2.2 Tobulinti studentų skatinimo sistemą 

6.3 Palaikyti ryšius su buvusiais 
darbuotojais 6.3.1 Užtikrinti sąlygas senjorų veiklai Kolegijoje 

6.4 Puoselėti harmoningą veiklos 
aplinką 6.4.1 Kurti ir puoselėti harmoningus Kolegijos bendruomenės 

narių tarpusavio santykius 
 
Darbuotojų skatinimo visapusiškai tobulėti veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

6.1 Dėstytojų, pagerinusių pedagogines, dalykines ir komunikacines 
kompetencijas, dalis, proc. 30 

6.1.1 
Nauja tvarkos, laiduojančios geresnes sąlygas dėstytojų 
pedagoginėms, dalykinėms ir komunikacinėms kompetencijoms 
tobulinti, rengimas, teisės aktų skaičius 

1 

6.1.2 Renginių, skirtų darbuotojų bendrųjų kompetencijų tobulinimui 
skaičius 5 

6.1.3 Atlyginimų priedų skyrimo tvarkos, skatinančios darbuotojų 
motyvaciją, sudarymas, teisės aktų skaičius  1 

6.1.3 Darbuotojų priėmimo į aukštesnes pareigas tvarkos, skatinančios 
darbuotojų motyvaciją, sudarymas, teisės aktų skaičius 1 
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Visapusiško studentų tobulėjimo skatinimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

6.2.1 Remiamų studentų veiklos grupių, skatinančių kultūrinių, 
dvasinių vertybių puoselėjimą, skaičius 10 

6.2.2 Stipendijų priedų skyrimo tvarkos, skatinančios studentų 
motyvaciją, sudarymas, teisės aktų skaičius 1 

6.2.2 Finansinės paramos skyrimo studentų atstovybei tvarkos, 
skatinančios motyvaciją, sudarymas, teisės aktų skaičius 1 

 
Ryšių su buvusiaisiais darbuotojais palaikymo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

6.3.1 Kolegijos bendruomenės garbės nario vardo suteikimo 
buvusiems darbuotojams tvarka, teisės aktų skaičius 1 

6.3.1 Renginių, skatinančių buvusius darbuotojus integruotis į 
Kolegijos veiklas skaičius 2 

 
Harmoningos veiklos puoselėjimo vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

6.4.1 Renginių, skatinančių darbuotojus puoselėti harmoningus 
Kolegijos bendruomenės narių tarpusavio santykius, skaičius 5 

 
 
 
 

_____________________________ 
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VII strateginė kryptis. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas 
 
Lentelė 7. VII Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

7.1 Modernizuoti ir plėsti mokslo ir 
studijų infrastruktūrą 

7.1.1 Gerinti auditorijų, laboratorijų ir kitų patalpų kokybę, 
panaudojimą ir jų aprūpinimą įranga 

7.1.2 Modernizuoti Kolegijos bibliotekos patalpas 

7.1.3 Efektyviai valdyti IT techninius išteklius 

7.1.4 
Efektyviau panaudoti Dubravos eksperimentinės 
mokomosios miškų urėdijos infrastruktūrą studentų 
mokymo reikmėms 

7.2 Gerinti pastatų ir patalpų būklę, 
darbo priemones ir aplinką,  

7.2.1 Mažinti pastatų energijos suvartojimą ir didinti 
energijos vartojimo efektyvumą 

7.2.2 Gerinti studentų gyvenimo sąlygas 

7.2.3 Pritaikyti pastatus, patalpas specifiniams poreikiams 

7.2.4 Plėtoti darbuotojų ir studentų sporto ir laisvalaikio 
praleidimo vietas ir gerinti jų kokybę 

7.2.5 Gerinti aplinkos priežiūros priemones 

7.2.6 Gerinti transporto priemonių  parkavimo ir eismo 
saugumo sąlygas 

 
Mokslo ir studijų infrastruktūros modernizavimo ir plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

7.1 Lėšos, skirtos investicijoms į infrastruktūrą, mln. Lt 2 

7.1 Darbuotojų ir studentų pasitenkinimo esančia aplinka indekso 
augimas, vertinimo indeksas dešimtbalėje sistemoje 9 

7.1.1 Įrengtų naujų ir renovuotų laboratorijų, auditorijų ir dėstytojų 
darbo kabinetų skaičius 9 

7.1.2 Įrengtos naujos bibliotekos patalpos, vnt 1 

7.1.3 Įrengtos naujos IT laboratorijos, aprūpintos modernia 
programine įranga 3 

7.1.4 Įrengti Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos 
miškuose mokymo – demonstraciniai objektai, skaičius  8 

7.1.4 
Įrengti Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos 
miškuose miškininkystės valstybinio egzamino laikymo 
organizavimui reikalingą bazę, vnt 

1 
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Pastatų ir patalpų būklės gerinimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

 

7.2.1 Energijos suvartojimo mažėjimas, proc. (2012 m. – 100 proc.) 85 

7.2.2 Lėšos investuotos į studentų gyvenimo sąlygų gerinimą, mln Lt 1,5 

7.2.3 Lėšos investuotos į patalpų pritaikymą studentams ir 
darbuotojams turintiems specifinius poreikius, mln Lt. 0,1 

7.2.4 Lėšos investuotos į darbuotojų ir studentų sporto ir laisvalaikio 
praleidimo vietas, mln. Lt 0,5 

7.2.5 Sukurta nauja patalpų priežiūros tvarka, teisės aktų skaičius 1 

7.2.5 Sukurti ir įgyvendinti Kolegijos aplinkotvarkos projektus 2 

7.2.6 Lėšos investuotos į transporto priemonių parkavimo ir eismo 
saugumo sąlygų gerinimą, mln. Lt 0,4 

 
 
 

_____________________________ 
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VIII Strateginė kryptis. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti Kolegijos 
išskirtinumą ir pažangą 
 
Lentelė 8. VIII Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
` 

Tikslas Uždavinys 

8.1 
Gerinti Kolegijos įvaizdį ir 
komunikavimą su tikslinėmis 
grupėmis 

8.1.1 Sukurti Kolegijos įvaizdį 

8.1.2 Užtikrinti efektyvių komunikacijos metodų ir priemonių 
parengimą ir komunikavimą su tikslinėmis grupėmis 

 
Kolegijos  įvaizdžio ir komunikavimo su tikslinėmis grupėmis veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

8.1 Stojančiųjų dalis nuo visų stojančiųjų, kurie renkasi studijas 
KMAIK  pirmuoju prioritetu, proc. (2012 m. – 100 proc.) 110 

8.1.1 Sukurta nauja KMAIK internetinė svetainė, vnt 1 

8.1.1 Parengti Kolegijos įvaizdį reprezentuojantys leidiniai 3 

8.1.1 Parengti Kolegijos įvaizdį reprezentuojantys stendai 2 

8.1.2 Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su akademiniais, 
socialiniais ir verslo partneriais, sutarčių skaičius 120 

 
 

_____________________________ 
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IX Strateginė kryptis. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros 
gerinimas 
 
Lentelė 9.IX Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 
 

Tikslas Uždavinys 

9.1 Veiksmingai įgyvendinti planus 

9.1.1 Įdiegti integruotą, šiuolaikinę, Kolegijos poreikius 
atitinkančią kokybės vadybos sistemą 

9.1.2 Įdiegti strategijos stebėsenos sistemą 

9.1.3 Puoselėti organizacijos kultūrą 

 
Veiksmingo planų įgyvendinimo veiklos vertinimo indikatoriai: 
 

Nr. Rodiklis Siekiama rodiklio reikšmė 
2015 

9.1 Strateginio veiklos plano vykdymo indeksas, proc. 100 

9.1.1 

Įdiegti standartai: 
EUA Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gairės 
LST EN ISO 9001-2008 
SA 8000:2008, vnt 

3* 

9.1.2 Sukurta strategijos įgyvendinimo stebėsenos sistema, vnt 1 

 
 
 
 
 
__________________________ 
*Standartai bus diegiami ta apimtimi, kiek jie siejasi su Kolegijos veikla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

7 STRATEGINIŲ KRYPČIŲ KOORDINAVIMAS 

Kodas Strateginė kryptis Atsakingas asmuo 

I. 
Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo 
skatinimas orientuojantis į studijų šiuolaikiškumą, 
aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius. 

Direktoriaus pavaduotoja akademinei 
veiklai 

II. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės veiklos 
kokybinis ir kiekybinis plėtojimas.  Direktorius 

III. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą 
studijose ir mokslinėje veikloje. Direktorius 

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

Direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir 
inovacijoms 

V. 
Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams 
didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų 
identifikavimą ir sprendimą. 

Direktorius 

VI. 
Dėmesio Kolegijos bendruomenei didinimas, kad 
kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir 
turėtų galimybių visapusiškai tobulėti. 

Direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir 
inovacijoms 

VII. 
Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas 
siekiant Kolegijos miestelį išvystyti kaip mielą ir 
patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi.  

Direktorius 

VIII. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas siekiant 
atskleisti Kolegijos išskirtinumą ir pažangą. 

Direktoriaus pavaduotoja plėtrai ir 
inovacijoms 

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

Direktoriaus pavaduotoja akademinei 
veiklai 
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8 STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS SISTEMA 

Už KMAIK Strategijoje 2020 ir strategijos įgyvendinimo plane numatytų veiklos rodiklių įvykdymą 
atsiskaito KMAIK padalinių ir administracijos atstovai, kurie atsakingi už strateginio tikslo ar uždavinio 
realizavimą. Atsiskaitymas vyksta kartą per ketvirtį KMAIK Direktoriui pateikiant strategijoje numatytų 
veiklos rodiklių reikšmes. 

Už KMAIK Strategijos ir jos įgyvendinimo plano vykdymą ir veiklos rodiklių reikšmes KMAIK padaliniai 
atsiskaito Direktoriui pateikdami tarpines (6 mėnesių) ir metines (12 mėnesių) ataskaitas. 

Direktorius, apibendrinęs KMAIK padalinių ir administracijos veiklos ataskaitas ir rodiklius, pateikia 
tarpines (6 mėnesių) ataskaitas Akademinei tarybai, ir Kolegijos metines (12 mėnesių) ataskaitas Kolegijos 
Tarybai. Vadovaujantis KMAIK Statutu, Taryba tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos 
ataskaitą. 

Kolegijos metinės ataskaitos yra platinamos viešai paskelbiant jas KMAIK interneto svetainėje. 

Akademinė taryba vertina strateginio plano įgyvendinimą du kartus per metus. Akademinė taryba turi teisę 
teikti siūlymus Direktoriui dėl strategijos įgyvendinimo priemonių parinkimo, tikslų ir uždavinių tikslinimo 
bei tobulinimo, strategijos įgyvendinimo efektyvumo ir tobulinimo. 

Taryba svarsto strateginio plano įgyvendinimą kartą per metus. Svarstymo metu atsižvelgiama į Akademinės 
tarybos siūlymus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


