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DIREKTORIAUS ŽODIS 

 

Praėjusieji metai mūsų Kolegijai buvo kupini judesio, netrūko įvairiausių veiklų, iššūkių, 
projektų, diskusijų... Žvelgiant į ataskaitoje pateikiamą statistiką, kyla įvairiausių minčių: situacija, 
be abejo, dinamiška – vieni rodikliai kyla aukštyn, kiti smukteli žemyn, versdami susimąstyti, ar 
viską padarėme taip, kaip reikėjo, ar visuomet priėmėme teisingiausius sprendimus? Tačiau skaičiai 
lieka skaičiais, o už kiekvieno skaičiaus statistikoje juk stovi gyvas žmogus, kurio pasirinkimus, 
norus ir įgeidžius ne visuomet supaisysi. Bet kokiu atveju, pagrindinis aukštosios mokyklos 
gyvavimo garantas šiais laikais – studentų skaičius, ir to skaičiaus jokiu būdu nenorime paleisti 
žemyn. Tik mūsų pačių intensyvus ir atkaklus darbas lėmė, kad į visas studijų programas surinkome 
pakankamai studentų, o ir apskritai, 2019-ųjų metų stojimo rodikliai buvo išties neblogi šalies 
aukštųjų mokyklų tarpe – tarp kolegijų pagal šį kriterijų atsidūrėme lyderių pozicijose. Smagu 
pažymėti ir tai, kad studentų skaičius Kolegijoje pastaraisiais metais pagaliau stabilizavosi –2019 
metais studentų priėmėme šiek tiek daugiau negu 2018 metais.  

Nepaisant aplinkui siaučiančių įvairių reformų vėjų, Kolegijos kolektyvas nepakriko, išliko 
darnus ir pasiruošęs susigrumti su ateities iššūkiais. Labai vertinu kolektyvo atsidavimą – tiek 
administracijos, tiek dėstytojų komandą, jų lojalumą ir pozityvų nusiteikimą. Džiugu, kad 
nuolatinių dėstytojų santykis kolegijoje kasmet gerėja (2018-2019 m.m. sudarė beveik 90% visų 
dėstytojų skaičiaus), kad vis daugiau dėstytojų KMAIK renkasi kaip savo pagrindinę darbovietę. 
Gerėja ir dėstytojų kvalifikacija: 2018-2019 m.m. dėstytojų, turinčių daktaro mokslo laipsnį, dalis 
pasiekė net 38,5 %, ir panašu, kad ši tendencija išliks ir ateityje: 2018-2019 m. m. doktorantūroje 
studijavo penki KMAIK dėstytojai, iš kurių du sėkmingai apgynė mokslų daktaro vardą, o likę trys 
toliau tęsia doktorantūros studijas. Tolygus mūsų dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
užtikrina vyresnių dėstytojų patirties perdavimą jaunesniems, laipsnišką dėstytojų kolektyvo 
atsinaujinimą. Ataskaitiniais metais mūsų Kolegijos dėstytojai ypač aktyviai dalyvavo įvairiose 
nacionalinėse ir tarptautinio masto konferencijose, seminaruose, varžybose, parodose, kituose 
renginiuose, prisidėjo prie Kolegijos viešinimo, rašė mokslines publikacijas, inicijavo ir dalyvavo 
moksliniuose projektuose, vedė įvairius mokymus, vykdė konsultacines veiklas. Aktyvia veikla 
pasižymėjo ir KMAIK Profesinio mokymo skyrius – parengė ir atidarė naują Dekoratyvinio 
želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą; skyriaus 
specialistų vadovaujama profesinio mokymo skyriaus moksleivių ir Kolegijos studentų komanda 
2019 metais net tris kartus dalyvavo miškininkystės studentų profesinio meistriškumo varžybose, 
vykusiose Švedijoje, Latvijoje ir Baltarusijoje. 

Turime ir daugiau kuo pasidžiaugti – 2019 metais atlikome nemažai Kolegijos 
infrastruktūros tobulinimo darbų, inicijavome ir vykdėme išties daug mokslo taikomųjų projektų, 
užsakomųjų darbų; sėkmingai susitvarkėme su šiuo metu rimčiausio KMAIK vykdomo tarptautinio 
INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto “Accelerating production of forest 
bioenergy in the Baltic Sea Region” (Baltic ForBio) užduotimis. Atlikome aibę įvairiausių 
ekspertizių, konsultacinių bei neformalaus ugdymo veiklų, organizavome Aplinkos ministerijos 
finansuojamus nuotolinius mokymus miško savininkams. 

Daug dėmesio skyrėme Kolegijos tarptautinių ryšių stiprinimui: KMAIK dėstytojai ir 
studentai aktyviai dalyvavo ERASMUS+ ir Nordnatur akademinių mainų programose, kėlė 
kvalifikaciją užsienio stažuotėse, dalyvavo tarptautinėse konferencijose. Tęsėme ir stiprinome 
bendradarbiavimą su Baltarusija, Latvija, Ukraina, Lenkija, Čekijos Respublika, Turkija. 2019 metų 
pavasarį KMAIK atstovai dalyvavo tarptautinėje studijų parodoje Minske, vyko į Turkijos bendrojo 
lavinimo mokyklas, rudenį Minske dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų prisistatymo renginyje, 
pristatė mūsų Kolegiją ir siūlomas studijų programas šių šalių moksleiviams bei jų tėvams.  

Netrūko 2019 metais Kolegijoje įvairių renginių: organizavome kasmetinę tarptautinę 
mokslinę-praktinę konferenciją „Gamtotvarkos aktualijos 2019“, respublikinę moksleivių 
konferenciją „Veriame duris į vandens pasaulį“, didelio dėmesio sulaukusį tarptautinį seminarą 
"Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“, tarptautinį mokslinį-praktinį seminarą 
uosio džiūties tematika. Lapkričio 8 d. organizavome buvusiam KMAIK Miškininkystės katedros 
vedėjui, dėstytojui, kolegai Evaldui Survilai (1939-2018 m.) atminti skirtą konferenciją „Miškai 
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Lietuvoje oš, jei juos tvarkys profesionalūs specialistai“. Gruodžio 5 d. KMAIK vyko populiarus 
kasmetinis floristinių kompozicijų respublikinis konkursas-paroda „Žiemos puokštė 2019“ bei 
Kolegijos atvirų durų diena. Iš tiesų, ištisus metus netrūko ekskursijų ir pavienių interesantų iš 
bendrojo lavinimo mokyklų, darželių, su visais stengėmės pabendrauti, sudominti mūsų studijų 
programomis, aprodyti Kolegiją, pristatyti studijų aplinką.  

2019-aisiais metais buvo reorganizuota ir atkūrė savo aktyvią veiklą Kolegijos Studentų 
atstovybė (KMAIK SA). Labai džiaugiuosi, kad KMAIK SA prezidentu tapo motyvuotas ir veiklus 
Kolegijos studentas, kurio dėka ženkliai pagerėjo Studentų atstovybės įvaizdis ir santykiai su 
Kolegijos administracija, imtasi naujų veiklų, projektų įgyvendinimo. Organizuodama naujus 
renginius, kurdama projektus ir rengdama įvairias akcijas KMAIK SA stipriai prisidėjo prie 
Kolegijos vardo garsinimo ir aktyvaus studentų įtraukimo į neformalias veiklas. 

2019 m. balandžio 24 d. buvo įkurtas KMAIK Alumni klubas, kurio Prezidentu ir Valdybos 
pirmininku išrinktas mūsų absolventas, Karmėlavos girininkas, aktyvus visuomenininkas, Kauno 
rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Mačiulis. Norisi pasidžiaugti, kad klubas nuo pat įkūrimo 
aktyviai ėmėsi įvairių veiklų, siekia pritraukti kuo daugiau naujų narių. 

2019-aisiais išleidome dar vieną absolventų laidą – 154-iems Kolegijos absolventams 
suteiktas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Šešiems KMAIK Profesinio mokymo 
skyriaus absolventams išduoti brandos atestatai ir suteikta miško darbuotojo kvalifikacija. Kolegija 
nuolat stengiasi palaikyti glaudžius ryšius su savo absolventais, teikia jiems informaciją apie laisvas 
darbo vietas, rekomenduoja darbovietes, teiraujasi apie karjeros sėkmę. Džiaugiuosi aukštu KMAIK 
absolventų įsidarbinamumo rodikliu (per 6 mėn. po studijų baigimo įsidarbino net 83,2% apklaustų 
2019 m. laidos absolventų) ir tikiuosi, kad jei ne visi, tai bent didžioji dalis ateityje dirbs pagal 
studijuojant įgytą specialybę. Visiems linkiu kuo didžiausios sėkmės! 

  

 
 
Nuotraukoje: Kolegijos direktorius su studentais parodoje“ STUDIJOS‘2019“ Vilniaus LITEXPO 

parodų centre 2019 m. vasarį. 
 
Sėkmingų ir darbingų metų, sveikatos ir ištvermės linkiu visai Kolegijos akademinei 

bendruomenei! 
 
KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis  
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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; 
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. 
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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. 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 5 priede. 

Kolegijos Taryba yra kolegialus Kolegijos valdymo organas. 
Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijos Statutu, Tarybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais. 
Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo bei 

akademinės laisvės principais. 
Vadovaujantis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Statutu, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 999 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 952 redakcija), Kolegijos Taryba atlieka šias funkcijas: 

• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją;  
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus; 
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos 

planą; 
• svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus; 
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo jais tvarką; 

• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 
organizavimo tvarką;  

• renka, skiria ir atleidžia direktorių; 
• nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus; 
• tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles; 
• direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos 

įgyvendinimu, dydžius; 
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• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į 
galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 

• svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos 
įvykdymo ataskaitą; 

• tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą,  
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo 

planus ir teikia juos Vyriausybei; 
• rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki 

balandžio 1 d.; 
• atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas. 

Kolegijos Taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka: 
• vieną Tarybos narį skiria Studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotinis 

studentų susirinkimas (konferencija); 
• 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. 

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

Akademinės tarybos patvirtintas Akademinės tarybos darbo reglamentas.  
Akademinė taryba atlieka šias funkcijas: 

• nustato studijų tvarką; 
• tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos 

struktūros pertvarkos, reikalingos šioms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir 
Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį; 

• tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama; 
• vadovaudamasi Kolegijos Tarybos nustatytais darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, nustato 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; 

• šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos 
veiklos klausimams aptarti; 

• fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės, pedagoginės ar visuomenei 
reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus; 

• svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos 
plano; 

• svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos Tarybai dėl Statuto pakeitimų; 
• svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas; 
• svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų; 
• svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos Tarybai dėl Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos; 
• svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, 

atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 
• atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas. 

 
Direktorius yra Kolegijos vienasmenis valdymo organas, veikia jos vardu ir jai atstovauja. 
Direktorius atlieka šias funkcijas: 
• vadovauja Kolegijai, organizuoja jos veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plano įgyvendinimą; 
• leidžia įsakymus; 
• priima ir atleidžia Kolegijos darbuotojus; 
• Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus; 
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• Teikia Kolegijos Tarybai siūlymus dėl studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų 
programos įgyvendinimu, dydžių nustatymo; 

• atsako už Kolegijos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;  
• teikia Kolegijos Tarybai tvirtinti Kolegijos metinę veiklos ataskaitą; 
• skelbia viešai Kolegijos Tarybos patvirtintą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą; 
• teikia Akademinei tarybai svarstyti ir Kolegijos Tarybai tvirtinti strateginį Kolegijos veiklos ir 

Kolegijos struktūros pertvarkos planus; 
• svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir 

kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais;  
• atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas. 
 
 

4.1. KOLEGIJOS TARYBA IR JOS VEIKLA 

 
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) ir Akademinės 
tarybos 2016 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 24-1 patvirtinta VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos Tarybos narių rinkimo ir skyrimo tvarka, Akademinė taryba 2016 m. lapkričio 4 d. posėdyje 
protokolo Nr. (1.22-3)-27 patvirtino Kolegijos Tarybos sudėtį: 

Nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams nariai, skirti atsižvelgus į Aukštojo mokslo 
tarybos atliktą kandidatų įvertinimą: 

Tarybos pirmininkas - Mindaugas Kasmauskis, UAB „Likmerė“ generalinis direktorius, skirtas 
Akademinės tarybos; 

Tarybos pirmininko pavaduotojas - Kęstutis Šakūnas, nepriklausomas miškininkas specialistas, 
skirtas Kolegijos Studentų atstovybės; 

Eduardas Černulis – UAB „Inžineriniai tinklai“ direktorius, skirtas Akademinės tarybos; 
Dr. Darius Kviklys – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų 

skyriaus vedėjas, skirtas Akademinės tarybos. 
Kolegijos akademinės bendruomenės skirti nariai: 
Jurgita Babilienė, Hidrotechninės statybos katedros lektorė; 
Eglė Morkūnienė, Socialinių humanitarinių mokslų katedros lektorė; 
Dr. Albinas Tebėra, Miškininkystės katedros docentas;  
Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė; 
Kolegijos Studentų atstovybės iš studentų skirtas narys: 
Aurelija Mocanu, Miško ūkio studijų programos studentė, KMAIK Studentų atstovybės prezidentė 

(KMAIK Tarybos narė iki 2019 m. gruodžio 11 d.), Martynas Matijoška Miškininkystės studijų programos 
studentas (KMAIK Tarybos narys nuo 2019 m. gruodžio 11 d.). 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Tarybos kadencija - 5 metai: nuo 2016 m. lapkričio 7 
d. iki 2021 m. lapkričio 6 d. 

Per 2018-2019 m.m. Taryba posėdžiavo 2 kartus.  
• Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos 2018 m. metinę veiklos ataskaitą. 
• Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos 2018 m. metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos 

įvykdymo ataskaitą. 
• Patvirtino bendrą studijų vietų skaičių 2018-2019 m.m.; 
• Nustatė metinę studijų kainą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019 m. priimamiems 

studentams: nuolatinių studijų metinė studijų kaina – 1731 Eur; ištęstinių studijų metinė studijų kaina - 1154 
Eur. 

• Svarstė kitus Kolegijai aktualius klausimus – švietimo reformos įtaką, miškų reformos įtaką, 
stojančiųjų skaičiaus stabilizavimą, finansavimo klausimus ir kt. 
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4.2. AKADEMINĖ TARYBA IR JOS VEIKLA 

 
KMAIK Akademinė taryba sudaroma iš 15 narių. Direktorius yra Akademinės tarybos narys pagal 

pareigas. Vienuolika narių išrenkama visuotiniuose Kolegijos padalinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
susirinkimuose; padaliniuose renkamų narių skaičius proporcingas juose dirbančių dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų skaičiui; ne mažiau kaip trys (20 proc.) Akademinės tarybos nariai turi būti docento ir vyresniojo 
mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys. Studentų skiriami atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 
proc. Akademinės tarybos narių. Studentų atstovus (tris) išrenka Studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, – 
visuotinis studentų susirinkimas (konferencija). 

Kolegijos Akademinės tarybos sudėtis patvirtinta 2016 m. rugsėjo 16 d. posėdyje. Akademinės tarybos 
5 metų kadencija nustatyta nuo 2016 m. rugsėjo 16 d. iki 2021 m. rugsėjo 15 d. 

AKADEMINĖS TARYBOS sudėtis: 
Pirmininkė – doc. dr. Loreta Semaškienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 
Pirmininkės pavaduotoja – doc. dr. Edita Abalikštienė, Nekilnojamojo turto kadastro katedros 

docentė. 
Sekretorė - Ingrida Poškienė - Bendratechninių mokslų katedros lektorė. 
Nariai:  
1. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC Miškų instituto direktorius; 
2. Doc. dr. Vytautas Bareika, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros docentas; 
3. Dr. Reda Cimmperman, Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotoja; 
4. Doc. dr. Laima Česonienė, VDU Kauno botanikos sodo mokslo darbuotoja; 
5. Asta Doftartė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė; 
6. Dovilė Gustienė, Miškininkystės katedros lektorė; 
7. Doc. dr. Ernesta Liniauskienė, Hidrotechninės statybos katedros docentė; 
8. Dr. Vaidotas Lygis, Kolegijos direktorius, Akademinės tarybos narys pagal pareigas; 
9. Nerijus Marcinkevičius, KMAIK Profesinio mokymo skyriaus vedėjas; 
10. Saulius Račkys, Miško ūkio specialybės studentas (Akademinės tarybos narys iki 2019 m. 

gruodžio 10 d.), Milda Samoškaitė, Žemėtvarkos specialybės studentė (Akademinės tarybos narė nuo 2019 
m. gruodžio 10 d.); 

11. Julius Žygaitis, Miško ūkio specialybės studentas (Akademinės tarybos narys iki 2019 m. 
gruodžio 10 d.), Andrius Liubertas, Želdynų dizaino specialybės studentas (Akademinės tarybos narys nuo 
2019 m. gruodžio 10 d.); 

12. Aušrinė Žolynaitė, Miško ūkio specialybės studentė (Akademinės tarybos narė iki 2019 m. 
gruodžio 10 d.), Monika Černišovaitė, Miškininkystės specialybės studentė (Akademinės tarybos narė nuo 
2019 m. gruodžio 10 d.). 

 
2018-2019 m.m. įvyko 5 Akademinės tarybos posėdžiai. Svarstyti klausimai: 
Dėl Akademinės tarybos ir Kolegijos Tarybos sudėties atnaujinimo ir naujų narių tvirtinimo. 
Dėl 2019 m. KMAIK priėmimo taisyklių svarstymo ir tvirtinimo.  
Dėl 2019 m. Studijų sutarties sąlygų atnaujinimo (naujos studijų kainos) ir tvirtinimo. 
Dėl direktoriaus pateiktos Kolegijos veiklos 2019 m. ataskaitos. 
Dėl priėmimo į Kolegiją 2019 m. rezultatų aptarimo. 
Dėl stojančiųjų į kolegines studijas 2020 m. konkursinių dalykų sąrašo svarstymo. 
Dėl naujos Gamtinio turizmo studijų programos ruošimo klausimų. 
Dėl Kolegijos vidaus tvarkų tvirtinimo. 
Svarstyti kiti aktualūs kolegijos veiklos klausimai. 
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4.3. DIREKTORIUS IR JO VEIKLA 

 
Kolegijos direktorius veikia kaip vienasmenis valdymo organas. Direktorius veikia Kolegijos vardu ir 

jai atstovauja. Valdymas grindžiamas demokratijos, savivaldos, kompetencijos, efektyvumo ir asmeninės 
atsakomybės principas. Direktorius dalį savo funkcijų įsakymu gali pavesti savo pavaduotojams. 
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai yra doc. dr. Loreta Semaškienė, atsakinga už studijas. 
Direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir inovacijoms pareigas eina dr. Remigijus Bakys. 

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. 2016-09-01 įsakymu Nr. 1-58 sudarytas tokios sudėties direktoratas: 

1. Direktorius dr. Vaidotas Lygis; 
2. Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Loreta Semaškienė; 
3. Direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms dr. Remigijus Bakys; 
4. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto NL studijų administratorė Edita Abramavičienė; 
5. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto ištęstinių studijų administratorė Renida Jankauskė (iki 

2019-12-05); 
6. Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. Vidmantas Verbyla (nuo 2018-10-01); 
7. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja Asta Doftartė; 
8. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros ir Personalo skyriaus vedėja Eglė Morkūnienė; 
9. Aplinkos inžinerijos fakulteto studijų administratorė Kristina Javaitienė; 
10. Hidrotechninės statybos katedros vedėja doc. dr. Ernesta Liniauskienė; 
11. Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja doc. dr. Edita Abalikštienė; 
12. Vyriausioji buhalterė Rasa Žaltauskienė; 
13. Informacinio centro Tarptautinių ryšių vadovė Inga Kibirkštienė; 
14. Informacinio centro projektų ir konsultacinės veiklos vadovė doc. dr. Sinilga Černulienė; 
15. Informacinio centro viešųjų ryšių vadovė Žeta Bazarienė; 
16. Studentų atstovybės prezidentas Martynas Matijoška (nuo 2019 m. birželio 3 d.); 
17. Studentų reikalų administratorė doc. dr. Valda Gudynaitė Franckevičienė; 
18. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Inga Varnienė; 
19. Ūkio tarnybos vadovas Jonas Raila; 
20. Administratorė Alma Gustienė (iki 2019 m. gruodžio 31 d); 
21. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Nerijus Marcinkevičius. 
Svarstant padaliniams svarbius klausimus į direktorato posėdžius kviečiami ir kiti Kolegijos 

bendruomenės nariai: dėstytojai, Studentų atstovybės nariai, kiti darbuotojai. 
 
2018-2019 m.m. įvyko šeši direktorato posėdžiai. Direktoratas svarstė Kolegijos biudžeto formavimo 

ir naudojimo, viešųjų pirkimų, studijų, mokslinės veiklos gerinimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, dalyvavimo 
projektinėje veikloje ir kitus aktualius klausimus, padėjo direktoriui įgyvendinti Kolegijos Tarybos ir 
KMAIK Akademinės tarybos priimtus sprendimus.  

Pagrindiniai Direktorato posėdžių metu svarstyti klausimai: 
 
Studijos ir mokslinė veikla. 
Studentų priėmimo į Kolegiją 2019 m. rezultatai.  
Naujienos iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos: bendrojo priėmimo į kolegijas 2019 m. 

rezultatai, studijų išorinio vertinimo tvarkos pakeitimai, studijų finansavimo pertvarka, kolegijų veiklos 
iššūkiai. 

KMAIK perspektyvos ir iššūkiai – kaip išsilaikyti audringoje reformų jūroje. 
Pasikeitimai Miškininkystės katedroje. 
Dėl psichologinės pagalbos teikimo ir prevencinių priemonių inicijavimo Kolegijoje. 
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Dėl Gamtinio turizmo studijų programos aprašo pakartotino teikimo Studijų kokybės vertinimo centrui 
(SKVC). 

Dėl Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo 
programos aprašo rengimo bei teikimo. 

Dėl KMAIK biudžeto 2019 metams. 
Dėl dėstytojų metinių ataskaitų. 
Dėl baigiamųjų darbų gynimo, egzaminų ir diplomų įteikimo šventės datų planavimo 
Naujienos iš LKDK posėdžio: ŠMSM pozicija kolegijų pertvarkos atžvilgiu; studentų priėmimo tvarka 

per LAMA BPO 2019 m. 
Kauno regiono kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų galimos pertvarkos. Darbo grupės susirinkimo 

pagrindiniai akcentai. 
Dėl profesinės magistrantūros studijų.  
Pasiruošimas 2019 m. studentų pritraukimui ir priėmimui. 
Dėl studentų užsieniečių pritraukimo. 
Dėstytojų atsakomybė rengiant publikacijas mūsų žurnalui „Miškininkystė ir kraštotvarka“, teikiant 

ataskaitas, dalykų aprašus, CV, atestacijos anketas ir kt. 
Dėl naudojimosi interaktyvia įranga paskaitoms vesti. 

Naujienos iš LKDK posėdžio: ŠMSM ministro pozicija; studentų priėmimo per LAMA BPO rezultatų 
aptarimas; naujienos iš SKVC (nauja studijų krypčių vertinimo metodika, savianalizės instituciniam 
vertinimui). 

Dėl pasiruošimo savianalizei.. 
Dėl dėstytojų krūvių skaičiavimo. 
Dėl KMAIK studentų apklausos: vietinės apklausos; nacionalinė studentų apklausa. 
Naujienos iš LKDK posėdžio: kolegijų veiklos aktualijos (LR Prezidentūros pozicija); Švietimo mainų 

paramos fondo veiklos aktualijos kolegijų tarptautiškumo veiklų finansavimo kontekste; Vyriausybės 
strateginės analizės centro (STRATA) veiklų pristatymas; SKVC aktualijos kolegijų veiklos kontekste 
(institucijų, studijų krypčių vertinimas, studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas); dėl 2020 m. stojančiųjų 
konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo; dėl konkursinio balo nustatymo ir/ar 
laikymosi; dėl dalyvavimo parodose STUDIJOS 2020 ir STUDIJOS 2021. 

Naujienos iš Studentų registro naudotojų susitikimo. 
Dėl studijų programų ir laisvai pasirenkamų dalykų. 
Dėl KMAIK metinės ataskaitos.  

 
Projektinė veikla.  

Direktorato posėdžiuose svarstyti Kolegijos įgyvendinami projektai, naujų paraiškų teikimo galimybės 
ir idėjos, projektų administravimo niuansai. Diskutuota dėl mokslo taikomųjų tyrimų veiklos skatinimo tarp 
Kolegijos dėstytojų; pristatyti ir trumpai aptarti KMAIK 2018-2019 m.m. vykdomi ir inicijuojami mokslo, 
studijų projektai, užsakomieji darbai. Išsami informacija apie Kolegijos projektinę veiklą pateikiama 8 
skyriuje.  
 
Konferencijos, renginiai 

Direktorato posėdžiuose svarstyti Kolegijos organizuojami ir kitur vyksiantys renginiai, konferencijos, 
pasitarimai, varžybos, čempionatai, vizitai. Diskutuota dėl mokslo taikomųjų tyrimų pristatymo, viešinimo, 
aptarti 2018-2019 m.m. darbai: 

Dėl dalyvavimo studijų mugėse, mokinių agitavimo veiklose. 
Dėl birželio 6 d. KMAIK organizuojamos konferencijos ir Atvirų durų dienos mokytojams ir 

moksleiviams. 
Dėl Kolegijų darbuotojų sporto šventės („žaidynių“). 
Dėl pasiruošimo STUDFEST‘ui – mintys po susitikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijoje. 
Parodos „Žiemos puokštė“ organizaciniai ir viešinimo klausimai. 
Išsami informacija apie Kolegijos darbuotojų organizuotas/lankytas konferencijas ir kitus renginius 

pateikiama 8.4 skyriuje. 
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Tarptautiniai ryšiai 
KMAIK tarptautiškumo didinimo kryptys ir ryšių stiprinimas, ERASMUS+ ir NORDNATUR 

mainai.  
Studentų ir kontaktų paieška Baltarusijoje ir Turkijoje: mintys ir siūlymai. 
Išsami informacija apie Kolegijos tarptautinius ryšius, mainus, užsienio dėstytojų ar mokslininkų 

vizitus, konferencijas ir kitus renginius pateikiama 10 skyriuje. 
 
Kiti klausimai 
Tartasi dėl KMAIK administracijos, dėstytojų ir studentų dalyvavimo „Aukštųjų mokyklų mugėse” 

(Kaune ir Vilniuje), „Karjeros dienose“ mokyklose bei KMAIK pristatymo strategijos 2019 metais.  
Studentų pritraukimo klausimas – išorinė reklama, dalyvavimas studijų mugėse, karjeros dienose, 

būsimų studentų paieškos. KMAIK studentų apklausų rezultatų aptarimas.. 
Aptartas 2019 m. balandžio 11-13 d. Latvijoje, Uogrės technikume vykęs tradicinis, jau 55-asis, 

Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionatas.  
Paaiškinimai dėl atlyginimų skaičiavimo sistemos KMAIK. 
Aptarti klausimai dėl Kolegijos aplinkos priežiūros. 
Diskutuota dėl darbo atmosferos Kolegijoje ir atostogų planavimo. 
Dėl poreikio dalintis informacija/planais Kolegijos viduje. 
Dėl KMAIK pašto serverio ir kompiuterinių tinklų problemų sprendimo. 
KMAIK Studentų atstovybės veikla 2019 m. ir aktyvumas. Diskutuota Studentų atstovybės veiklos 

klausimu, išklausyta studentų nuomonė, jų pageidavimai. 
Tartasi dėl 2019 m. Mokslo metų pabaigimo renginių: diplomų įteikimo šventės organizavimo. 
Dėl Alumni klubo steigimo. 
Viešieji pirkimai KMAIK. Aptartos viešųjų pirkimų planavimo aktualijos – darbuotojai paraginti 

daugiau dėmesio skirti pirkimų planavimui, viešųjų pirkimų metinių planų parengimui, pirkimo paraiškų 
pildymui. Aptartas pasenusios elektroninės technikos utilizavimas. 
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4.4. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

 

KMAIK Studentų atstovybė (toliau - KMAIK SA) atstovauja Kolegijos studentų interesams. 
KMAIK SA sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. KMAIK SA 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 KMAIK SA įstatais. 

KMAIK SA yra Lietuvos studentų atstovybių sąjungos narė. Turi savo antspaudą, sąskaitą banke.  
Šiais metais KMAIK SA buvo reorganizuota ir atkūrė savo aktyvią veiklą Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje. Organizuodami naujus renginius, kurdami projektus ir rengdami įvairias akcijas 
KMAIK SA stipriai prisidėjo prie Kolegijos studentų įtraukimo į neformalias veiklas.  

KMAIK SA Prezidentas: Martynas Matijoška, kuris buvo išrinktas 2019-06-03. 
KMAIK SA taryba neeiliniame visuotiniame KMAIK SA narių susirinkime buvo išrinkta 2019-11-

12. Į KMAIK SA tarybą buvo išrinkti penki SA nariai: Andrius Liubertas, Monika Černišovaitė, Liudas 
Dudoravičius, Milda Samoškaitė, Viktoras Černenko ir pagal SA įstatus tarybos narys taip pat yra KMAIK 
SA prezidentas Martynas Matijoška. 

Studentai vieną savo atstovą skiria į Kolegijos Tarybą. KMAIK SA tarybos posėdyje 2019-12-10 
bendru KMAIK SA tarybos nutarimu į KMAIK Tarybą deleguoti KMAIK SA prezidentą Martyną 
Matijošką. 

Bendru KMAIK SA tarybos nutarimu į KMAIK Akademinę tarybą vietoje baigusių studijas studentų 
(Juliaus Žygaičio, Sauliaus Račkio, Aušrinės Žolynaitės) deleguojami: Andrius Liubertas (ŽD II k.) vietoje 
Juliaus Žygaičio (MŪ), Milda Samoškaitė (Žem I k.) vietoje Sauliaus Račkio (MŪ), Monika Černišovaitė 
(MŪ II k.) vietoje Aušrinės Žolynaitės (MŪ). 

Bendru KMAIK SA tarybos nutarimu į KMAIK Etikos komitetą deleguoti KMAIK SA prezidentą 
Martyną Matijošką (vietoj Aurelijos Jasionytės-Mocanu, MŪ III k.). 

2019 metais KMAIK SA įvykdyti renginiai: „KMAIK pirmakursių krikštynos“, „KMAIK SA movie 
night“, „KMAIK SA kalėdinis protų mūšis“, Andriaus Liuberto fotografijos paroda „Gamtos spalvos“. Taip 
pat kartu su Kolegijos pagalba paruošė projektą Kauno rajono jaunimo veiklos skatinimui ir gavo Kauno 
rajono savivaldybės finansavimą organizuojamam renginiui „Namus puoškime kitaip“. 

Pagrindinis KMAIK 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. 

 
 
  



14 

5. STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

5.1. 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. 

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 d. KMAIK Tarybos nutarimu, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas komandiniam darbui. Kolegijoje veikia keturios specialybinės katedros, kurios kuruoja 
po vieną – dvi studijų programas (5.1.1 lentelė), bendruosius studijų dalykus kuruoja Socialinių ir 
humanitarinių mokslų ir Bendratechninių mokslų katedros.  

 
5.1.1. lentelė. KMAIK padaliniai 

Akademiniai padaliniai Akademinės infrastruktūros padaliniai: 
Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas: Biblioteka 
Miškininkystės katedra Archyvas 
Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra Informacinis centras: 
Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra Tarptautinių ryšių vadovas 
Aplinkos inžinerijos fakultetas: Projektų ir konsultacinės veiklos vadovas  
Nekilnojamojo turto kadastro katedra Mokslinių tyrimų organizavimo vadovas 
Hidrotechninės statybos katedra Viešųjų ryšių vadovas 
Bendratechninių mokslų katedra  
Profesinio mokymo skyrius  

Ūkio infrastruktūros padaliniai: Administracijos padaliniai: 
Bendrabučių tarnyba Finansų tarnyba 
Transporto ir techninė tarnyba Viešųjų pirkimų tarnyba 
Valgykla Personalo ir teisės tarnyba 

 
Pagrindinis studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų Kolegijoje organizatorius ir vykdytojas yra 

katedros. Katedroms perduota veiklos funkcijos ir atsakomybės. Fakultetai atlieka tik bendrąsias studijų 
organizavimo funkcijas.  

Miškininkystės katedros veikla apima daugiatikslio miškų ūkio veiklą, visas miško mokslo ir 
technologijos šakas ir atitinka Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos tikslus ir uždavinius, 
kurie yra orientuoti į tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų ir modernių technologijų diegimą Lietuvos 
miškuose. Tikslams pasiekti reikalingi šiuolaikinius reikalavimus atitinkantys dėstytojai. 

Miškininkystės katedros uždaviniai – parengti aukštojo išsilavinimo miško ūkio specialistus, 
gebančius atkurti mišką kirtavietėse ar veisti nenaudojamose žemės ūkiui vietose, jį auginti, spręsti apsaugos 
problemas, inventorizuoti miško išteklius, projektuoti bei organizuoti daugiatikslį nenutrūkstamą naudojimą, 
saugoti ir plėtoti biologinę įvairovę. Programos uždaviniai orientuojami į būsimą absolventų darbą 
valstybinių miškų įmonėje, privačius miško savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose, kurti su šia veikla 
susijusią smulkią ar vidutinę įmonę, organizuoti jos veiklą. Pagrindinius uždavinius detalizuoja 5 veiklos 
sritys, kurių pagrindu numatyti programos tikslai ir studijų rezultatai. Realizuojant profesinei veiklai 
reikalingus gebėjimus siekiama ugdyti kūrybingą, atsakingą, aktyvią, gebančią laisvai bendrauti asmenybę.  



15 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra atsakinga už Želdynų dizaino ir Sodininkystės 
studijų programų vykdymo kokybę. Pagrindiniai katedros uždaviniai – aukšta dėstytojų profesinė 
kvalifikacija, praktiniai įgūdžiai, studijų aprūpinimas kokybiškais, šiuolaikiniais metodiniais ištekliais, 
aukšta studijų dalykų dėstymo kokybė, tarptautinių studijų ir mainų programų plėtra, aktyvi mokslo 
taikomųjų tyrimų veikla. 

Katedros dėstytojų tikslas – padėti studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus ir įgyti 
studentams būtinas kompetencijas. 

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros tikslas - integruoti ir apjungti socialinių ir 
humanitarinių mokslų dėstytojus bendram darbui, keistis pažangiomis idėjomis, inicijuoti reikšmingus 
Kolegijos veiklai darbus, skatinti veiksmingą sąveiką tarp studentų ir dėstytojų. Katedros uždaviniai: 

Studentų saviraiškos skatinimas, jų kūrybingumo ir pilietinio aktyvumo ugdymas, bendraujant su 
akademinės bendruomenės, verslo ir valdžios atstovais; 

Partnerystės organizavimas ir plėtojimas su kitomis mokslo, studijų ir švietimo institucijomis, verslo 
subjektais, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, valdžios institucijomis, studentų 
organizacijomis, Kolegijos absolventais, darbdaviais, buvusiais darbuotojais; 

Metodinio darbo organizavimas ir vykdymas, dėstomųjų dalykų vadovėlių, mokomųjų knygų,  
metodinių ir kitų studijų priemonių bei katedroje dėstomų studijų dalykų aprašų rengimas; 

Konferencijų, seminarų, diskusijų ir pasitarimų organizavimas;  
Paraiškų rengimas ES bei kitų fondų finansuojamiems projektams gauti bei dalyvavimas kitų 

padalinių ar institucijų rengiamuose ir įgyvendinamuose tarptautiniuose projektuose ir mainuose;  
Taikomųjų mokslinių tyrimų organizavimas ir vykdymas, mokslinės veiklos rezultatų sklaida ir 

diegimas. 
Nekilnojamojo turto kadastro katedros tikslas – gausinti ir skleisti mokslo žinias, reikalingas 

žemės ir kito nekilnojamojo turto racionaliam ir tausojančiam naudojimui, nekilnojamojo turto kadastriniams 
matavimams atlikti. Tikslas įgyvendinamas pagal Žemėtvarkos studijų programą rengiant būsimuosius 
žemėtvarkos specialistus bei pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų programą rengiant matavimų 
inžinierius. Katedros mokslinės veiklos kryptys - aplinkos inžinerija ir matavimų inžinerija. 

Hidrotechninės statybos katedros tikslas – užtikrinti kokybišką Hidrotechninės statybos studijų 
programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, orientuojantis į technologines inovacijas, plėtoti 
taikomąją veiklą. Pagrindiniai katedros uždaviniai:  

• aukšta dėstytojų profesinė kvalifikacija; 
• aukšta studijų dalykų dėstymo kokybė;  
• tarptautinių studijų ir mainų programų plėtra;  
• aktyvi mokslo taikomųjų tyrimų veikla; 
• studijų aprūpinimas kokybiškais, šiuolaikiniais metodiniais ištekliais. 
Katedros dėstytojų tikslas – padėti studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus ir įgyti 

hidrotechninės statybos specialistui  būtinas kompetencijas. 
Bendratechninių mokslų katedros veiklos tikslai ir uždaviniai: 
Išugdyti praktinius gebėjimus kūrybiškai naudotis informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis, bazine programine įranga bei operacinėmis sistemomis, sprendžiant miško ūkio, želdynų 
dizaino ir aplinkos inžinerijos uždavinius; 

Rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą įgyjančius kvalifikuotus technologijų krypčių specialistus, 
gebančius naudotis šiuolaikinių technologijų pasiekimais ir taikyti juos savarankiškame darbe konkurencinės 
rinkos sąlygomis; 

Sudaryti prielaidas mokytis visą gyvenimą, neatsitraukus nuo tiesioginio darbo (e-mokymas ir 
nuotolinis mokymas), kelti įgytą kvalifikaciją; 

Viešinti naujausius IKT pasiekimus, ugdyti studentų ir dėstytojų technologinę ir inžinerinę kultūrą, 
rengti virtualius seminarus ir konferencijas; 

Tobulinti studijų programas, metodinę medžiagą, atsižvelgiant į ypač sparčią IKT priemonių plėtrą ir 
technologines galimybes; 
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5.2.PERSONALAS (ŽMONIŲ IŠTEKLIAI) 

 
Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje. Viena iš 

Kolegijos strateginių vertybių, kuri įgyvendinama skatinant nuolatinį Kolegijos personalo tobulėjimą ir 
kompetencijos užtikrinimą yra dėstytojų profesionalumas ir kompetentingumas – praktiškai patikrintas 
gebėjimas integruotai ir tikslingai panaudoti įgytas žinias, mokėjimus, vertybes ir požiūrius įvairiose darbo ar 
studijų situacijose, taip pat tobulėti profesinėje srityje bei asmeniškai. Dėl šių priežasčių Kolegijos vadovybė 
skiria ypatingą dėmesį personalo kvalifikacijos kėlimui, kuris yra vienas svarbiausių veiksnių gerinant 
studijų ir mokslo kokybę. 

Pedagogų registro duomenimis 2019 m. spalio 1 d. Kolegijoje dirbo 59 pedagoginiai darbuotojai, 
įskaitant direktorių ir pavaduotoją akademinei veiklai, kurie užėmė 35,05 etato (2018 m. - 37,62 etato) (5.2.1 
lentelė). 
 

5.2.1. lentelė. Kolegijos darbuotojų skaičius 2019-10-01 d. duomenimis (pagrindinė pareigybė) (ŠV-
01 ataskaita, pedagogų registro duomenys) 

Pedagoginės 
pareigybės tipas 

Pedagoginė pareigybė 
Asmenų 
skaičius 

Pagrindinės pareigybės 
etatų skaičius 

Dėstytojas 

Direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai 1 1 
Direktorius 1 1 
Docentas 22 10,88 
Lektorius 35 22,17 

Dėstytojas - Suma 59 35,05 
Viso - Suma 59 35,05 

 
Pedagoginį darbą 2019 m. dirbo 57 dėstytojai (2018 m. – 57; 2017 – 63), iš jų daugiau dėstytojų dirbo 
pagrindiniame darbe (57,9 proc.). Ne pagrindiniame darbe dirbo 24 dėstytojai (42,1 proc.). Kolegijoje 2019 
m. dirbo 15 dėstytojų (26,3 proc.), turinčių mokslų daktaro laipsnį (5.2.2. lentelė). Dauguma dėstytojų 
(98,5%) dirbo pagrindinėje pareigybėje. Vyrai sudarė 46%, moterys - 54% dėstytojų skaičiaus (5.2.2 lentelė). 
 

5.2.2. lentelė. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai 2019-10-01 d. duomenimis* (ŠV-01 ataskaita, pedagogų 
registro duomenys) 

Dėstytojų 
pareigybės 

Iš viso 

Personalas, 
dirbantis 

pagrindinia
me darbe 

Iš jų turi 
mokslo laipsnį 

Personalas, 
dirbantis 

ne 
pagrindinia
me darbe 

Iš jų turi 
mokslo laipsnį 

Person
alo 

etatų 
skai-

čius** 

Tik 
pagrindinės 
pareigybės 

etatų 
skaičius 

dakta
ro 

habilitu
oto 

daktaro 

dakta
ro 

habilitu
oto 

daktaro 

Docentas 22 6 5 0 16 15 0 11,38 10,88 
Lektorius 35 27 0 0 8 0 0 22,17 22,17 

Suma 57 33 5 0 24 15 0 33,55 33,05 
Moterų sk. 31 20 3 0 11 7 0 17,91 17,41 

*Tik PAGRINDINĖ pedagogo pareigybė. 
**Personalų etatų skaičiuje skaičiuojami visi atitinkamos pareigybės etatai. 
 
Nepagrindinėje pareigybėje 2019 m. dirbo 1 dėstytojas, 4 katedrų vedėjai ir mokslinės veiklos vadovas, kurie 
užėmė 1,95 etato (5.2.3 lentelė). 
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5.2.3. lentelė. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai 2019-10-01 d. duomenimis (nepagrindinė pareigybė) 
(ŠV-01 ataskaita, pedagogų registro duomenys) 

Dėstytojas 
Iš 

viso 

Personalas, 
dirbantis 

pagrindiniame 
darbe 

Iš jų turi mokslo laipsnį Personalas, 
dirbantis ne 

pagrindiniame 
darbe 

Personalo 
etatų 

skaičius* 
daktaro 

habilituoto 
daktaro 

Docentas 1 1 1 0 0 0,5 
Katedros vedėjas 4 3 2 0 1 1,2 
Padalinio, susijusio su mokslu ar 
studijomis vedėjas (vadovas, 
viršininkas) 

1 1 0 0 0 0,25 

Suma: 6 5 3 0 1 1,95 
*Personalų etatų skaičiuje skaičiuojamas tik nepagrindinės pareigybės etatas. 
 
Nuolatiniai dėstytojai 2018-2019 m.m. sudarė 89,4% visų dėstytojų skaičiaus (5.2.1 pav.). Šis santykis per 
pastaruosius 5 metus pagerėjo – nuolatinių dėstytojų skaičius išaugo. 

 
5.2.1. pav. Dėstytojų skaičius 2013-2019 m. (proc.) 

 
2018-2019 m.m. Kolegijoje pagrindinėje pareigybėje dirbo 59 pedagogai, kurie buvo pasiskirstę 10 studijų 
grupių (5.2.4 lentelė). Iš visų dėstytojų 37,3% (2018 m. -30,5 %) dirba docento pareigose, 62,7 % lektoriaus 
pareigose (2018 m. - 69,5 %). Docentai užima 33,5 % (2018 m. -28,8 %) etatų, lektoriai – 66,5 % (2018 m. - 
71,2 %) etatų. Daugiausia dėstytojų dėsto žemės ūkio mokslų studijų grupės (40,7 %) (2018 m. 35,6 %) ir 
inžinerijos mokslų studijų grupės (35,6 %) (2018 m. 37,3 %) dalykus. Bendruosius bei studijų krypties 
dalykus dėsto humanitarinių, socialinių, matematikos, informatikos, teisės, menų, sporto , verslo ir viešosios 
vadybos mokslų studijų grupių dėstytojai (23,7 %) (5.2.4 lentelė). 
 

5.2.4. lentelė. Dėstytojai* pagal mokslo / studijų sritis, kuriose dėsto 2019-10-01 d. duomenimis (ŠV-
01 ataskaita, pedagogų registro duomenys) 

Studijų grupė 
Pagrindinė pareigybė Nepagrindinė pareigybė 

Docentas Lektorius Suma Docentas Suma 

1. Humanitariniai mokslai 
Asmenų skaičius -  4 4 -   - 
Studijų srities etatas -  1,88 1,88  -  - 

2. Informatikos mokslai 
Asmenų skaičius -  2 2  -  - 
Studijų srities etatas -  0,89 0,89  -  - 

3. Inžinerijos mokslai 
Asmenų skaičius 9 12 21  -  - 
Studijų srities etatas 4,37 7,29 11,66  -  - 

4. Matematikos mokslai 
Asmenų skaičius -  1 1  -  - 
Studijų srities etatas -  0,96 0,96  -  - 

5. Menai 
Asmenų skaičius 1 1 2  -  - 
Studijų srities etatas 0,9 1 1,9  -  - 

6. Socialiniai mokslai Asmenų skaičius -  2 2  -  - 
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Studijų srities etatas -  0,7 0,7  -  - 

7. Sportas 
Asmenų skaičius -  1 1  -  - 
Studijų srities etatas -  0,7 0,7  -  - 

8. Teisė 
Asmenų skaičius 1 -  1  -  - 
Studijų srities etatas 0,47 -  0,47  -  - 

9. Verslo ir viešoji vadyba 
Asmenų skaičius -  1 1  -  - 
Studijų srities etatas -  0,25 0,25  -  - 

10. Žemės ūkio mokslai 
Asmenų skaičius 11 13 24 1 1 
Studijų srities etatas 5,14 7,88 13,02 0,5 0,5 

Asmenų skaičius 22 37 59 1 1 
Etatų skaičius 10,88 21,55 32,43 0,5 0,5 

*Tik dėstytojų, profesorių, asistentų, lektorių ir docentų pareigybių duomenys. Dėstytojai, kaip asmenys, rodomi tiek 
kartų, kiek skirtingų mokslo / studijų sričių jie dėsto. 

 
2018-2019 m.m. dėstytojai katedrose buvo pasiskirstę tolygiai pagal studentų skaičių (5.2.5 lentelė). 
Miškininkystės katedroje dirbo 15 dėstytojų: 7 docentai, turintys daktaro laipsnį (46.7 proc.) ir 8 lektoriai. 
Miškininkystės katedroje pagrindinėje darbovietėje dirba 12 (80,0 proc.), nepagrindinėje darbovietėje - du 
(20,0 proc.) dėstytojai (5.2.5 lentelė). Trys katedros dėstytojos - katedros vedėjo pavaduotoja Dovilė 
Gustienė, lektorės Valda Gudynaitė-Franckevičienė ir Sinilga Černulienė 2018-2019 metais studijavo 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bei VDU ŽŪA doktorantūroje.  
Hidrotechninės statybos katedroje 2018-2019 m.m. dirbo 13 dėstytojų: 7 docentai, turintys daktaro laipsnį 
(53,8 proc.) ir 6 lektoriai (46,2 proc.). Pagrindiniame darbe dirbo 2 dėstytojai (15,3 proc.), ne pagrindiniame 
darbe - 11 dėstytojų. Iš 11 ne pagrindiniame darbe dirbančių dėstytojų 3 dirba gamybos-projektavimo 
įmonėse, jų darbas tiesiogiai susijęs su dėstomomis disciplinomis, kiti 9 dėstytojai dirba VDU Žemės ūkio 
akademijoje, 4 iš jų vykdo individualią veiklą, kuri dalinai susijusi su dėstomomis disciplinomis. 
Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2019 m. dirbo 12 dėstytojų: 2 docentai (mokslų daktarai) ir 10 
lektorių. Pagrindiniame darbe dirbo 5 (41,7 proc.), ne pagrindiniame darbe dirbo 7 (58,3 proc.) dėstytojai. 
Viena lektorė (V. Stravinskienė) motinystės atostogose nuo 2018 m. spalio mėn. NTK katedroje 2019 m. 
dirbo 8 moterys ir 4 vyrai, vidutinis dėstytojų amžius 47,5 metų. 
Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje 2018-2019 m.m. dirbo 7 dėstytojai: 1 docentė mokslų 
daktarė ir 6 lektoriai, iš jų 6 moterys ir 1 vyras. Vidutinis dėstytojų amžius 53,6 metai. Visiems dėstytojams 
Kolegija yra pagrindinė darbovietė. Visi dėstytojai dirba 2 kartus laimėję konkursus lektoriaus/docento 
pareigybei užimti.  
 
5.2.5.  lentelė. Pedagogų pasiskirstymas pagal akademinius padalinius ir darbovietės statusą 2018-

2019 m.m. (KMAIK personalo skyriaus duomenys) 

Akademinis padalinys 
Iš viso pedagogų 

Pagrindinėje 
darbovietėje 

Nepagrindinėje 
darbovietėje 

Valandininkai 

asmenys etatai asmenys etatai asmenys etatai asm. etatai 
Miškininkystės katedra 15 9,29 12 7,38 3 1,91 - - 
Kraštovaizdžio architektū-
ros ir rekreacijos katedra 17 9,10 9 6,97 8 2,13 - - 

Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedra 7 4,07 6 3,6 1 0,47 - - 

Miškininkystės ir 
kraštotvarkos fakultetas  39 22,46 27 17,95 12 4,51 - - 

Hidrotechninės statybos 
katedra 13 5,08 2 1,5 11 3,58 - - 

Nekilnojamojo turto kadastro 
katedra 13 6,9 4 2,36 9 4,54 - - 

Bendratechninių mokslų 
katedra 1 0,91 1 0,91 - - - - 

Aplinkos inžinerijos 
fakultetas  27 12,89 7 4,77 20 8,12 - - 
         

Profesinio mokymo skyrius 17 3,54 12 2,98 5 0,56 - - 
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Kolegijoje 2018-2019 mokslo metais dirbo 25 dėstytojai, turintys daktaro ar habilituoto daktaro laipsnį. Iš jų 
19 dirba nuolatinėse pareigose, o 6 – užima antraeiles pareigas (5.2.6 lentelė). Kiti 40 dėstytojų turi magistro 
ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, iš jų 37 dirba nuolatinėse pareigose.  
 
5.2.6. lentelė. Dėstytojų kvalifikacija 2014-2019 m. laikotarpiu (KMAIK personalo skyriaus duomenys) 

Eil. 
nr. 

Dėstytojai 
2014-2015 (visi 

/ nuolatiniai) 
2015-2016 (visi 

/ nuolatiniai) 
2016/2017 (visi 

/ nuolatiniai) 
2017/2018 (visi 

/ nuolatiniai) 
2018/2019 (visi 

/ nuolatiniai) 

1 Visi dėstytojai 83 / 64 78 / 62 79 / 65 71 / 60 65 / 56 

1.1. 
Iš jų, turintys daktaro ar 
habil. dr. laipsnį 27 / 19 24 / 17 27 / 19 23 / 17 25 / 19 

1.2. 
Iš jų magistro, ar jam 
prilygintą kval. laipsnį 56 / 45 54 / 45 52 / 46 48 / 43 40 / 37 

2. 
Dėstytojai, dirbantys visu 
etatu 18 / 17 17 / 17 16 / 16 15 / 15 16 / 16 

 

 
5.2.2. pav. Dėstytojų kvalifikacija 2013-2019 m. laikotarpiu, proc. 

 

Dėstytojų, turinčių daktaro mokslo laipsnį, dalis stabili, ir 2018-2019 m.m. pasiekė 38,5 % (2018 m. 32,4 %) 
(5.2.2 pav.). Dėstytojų kvalifikacija atitinka kolegijoms keliamus reikalavimus. Kiekvienais metais dėstytojai 
numato kvalifikacijos kėlimo būdus (stažuotės, kursai, seminarai, gamybiniai pasitarimai, konferencijos), 
vykdo mokslo – tiriamuosius darbus.  
2018-2019 mokslo metais doktorantūroje studijavo 4 Kolegijos dėstytojai, dirbantys pagrindinėje 
darbovietėje ir 1 - antraeilėse pareigose (5.2.7 lentelė). 
 
5.2.7. lentelė. Doktorantūroje 2018-2019 m. studijavę dėstytojai 

Dėstytojo 
vardas, pavardė 

Katedra 
Studijų 

laikotarpis 
Pako-

pa 
Universitetas 

Mokslo / studijų 
kryptis 

Dovilė Gustienė Miškininkystės katedra 2017-2021 
Dokto-
rantūra 

LAMMC Miškų 
instituto ir VDU 
jungtinė doktorantūra 

Biomedicinos mokslai, 
ekologija ir 
aplinkotyra (03B) 

Vaida Vaitkutė 
Eidimtienė 

Kraštovaizdžio 
architektūros ir 
rekreacijos katedra 

2014 - 
2020 

Dokto-
rantūra 

VGTU / KU 
Humanitarinių mokslų 
sritis, Menotyros 
kryptis (03H) 

Asta Doftartė 
Kraštovaizdžio 
architektūros ir 
rekreacijos katedra 

2016 - 
2020 

Dokto-
rantūra 

LAMMC Miškų 
instituto ir ASU 
(VDU ŽŪA) jungtinė 
doktorantūra 

Žemės ūkio mokslų 
sritis, Miškotyros 
kryptis (04A) 

Ingė Auželienė 
Kraštovaizdžio 
architektūros ir 
rekreacijos katedra 

2012 - 
2018 

Dokto-
rantūra 

ASU (VDU ŽŪA) 
Žemės ūkio mokslų 
sritis, Agronomijos 
kryptis (01A) 

Daiva 
Juknelienė 

Nekilnojamojo turto 
kadastro katedra 

2013 - 
2019 

Dokto-
rantūra 

ASU (VDU ŽŪA), 
Žemėtvarkos ir 
geomatikos institutas 

Technologijos mokslų 
sritis (T000) Aplinkos 
inžinerijos kryptis 
(04T) 

74,7
67,5 69,2 65,8 67,6

61,5
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Turintys magistro laipsnį Turintys daktaro laipsnį



20 

Miškininkystės katedros lektorė Sinilga Černulienė 2018 m. gruodžio 19 d. apgynė Žemės ūkio mokslų 
srities, Miškotyros mokslo krypties (04A) daktaro disertaciją tema „Baltažiedės robinijos (Robinia 
pseudoacacia L.) plitimas ir ekologiniai ypatumai Lietuvos sąlygomis“ // Tema EN „Spreading and 
Ecological Peculiarities of the Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) in Lithuanian Conditions“. Diplomo 
išdavimo data  2018-12-19. 
2018-2019 m.m. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytoja Ingė Auželienė baigė 
doktorantūros studijas ir 2019 m. spalio 30 d. apgynė Žemės ūkio mokslų srities, Agronomijos mokslo 
krypties (A 001) daktaro disertaciją tema „Ilgalaikės augalų kaitos ir monopasėlių poveikis miglinių javų 
produktyvumui ir piktžolėtumui“ // Tema EN „Effect of long-term crop rotations and monoculture on 
cereals productivity and weed population“. 
Miškininkystės katedros lektorė Dovilė Gustienė pradėjo jungtinės LAMMC Miškų instituto ir VDU 
doktorantūros studijas Biomedicinos mokslų srities, ekologijos ir aplinkotyros krypties (03B) doktorantūroje. 
Studijų pradžia 2017-10-01 – pabaiga 2021-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. D. 
Gustienės disertacinio darbo tema „Miško cenozės atsikūrimo ypatumai nederlingų augaviečių pušynų 
plynose kirtavietėse“ 
Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja Asta Doftartė studijuoja LAMMC Miškų 
instituto ir ASU (VDU ŽŪA) jungtinėje Žemės ūkio mokslų srities, Miškotyros (04 AB) krypties 
doktorantūroje nuo 2016-09-01. Numatoma studijų pabaiga 2020-08-31 d. Mokslinė vadovė dr. Diana 
Lukminė. Disertacinio darbo tema ,,Miškininkavimo privačiose valdose ekonominį darnumą įtakojančių 
veiksnių analizė ir vertinimas". 
 
2018-2019 m.m., kaip ir ankstesniais metais, Kolegijoje dirbo 13 įvairių lygių vadovų, iš jų 8 Kolegijos 
vadovai ir 5 administracijos darbuotojai. Akademinę pagalbą studentams teikė 12 darbuotojų. Pagalbinį 
mokymo, mokslinių tyrimų darbą atliko 1 darbuotojas (5.2.8 lentelė).  
 

5.2.8. lentelė. Kolegijos darbuotojų skaičius pagal kategorijas ir darbo krūvį 2019-10-01 d. 
duomenims (ŠV-01 ataskaita) 

Visas personalas (pedagoginis ir 
nepedagoginis) 

Dirba visą 
laiką 

Dirba ne visą 
darbo laiką 

Iš viso 
Vidutinis sąlyginis 

darbuotojų skaičius 

Akademinis 
personalas  

Dėstytojai 13 46 59 33,90 
Mokslo darbuotojai 0 0 0 0 
Pagalbinis mokymo, 
mokslinių tyrimų personalas 1 0 1 1,00 

 Iš viso: 14 46 60 34,90 
Vadovai ir kiti 
administracijos 
darbuotojai  

Kiti administracijos 
darbuotojai 3 2 5 3,50 

Mokyklų vadovai 6 2 8 7,00 
 Iš viso: 9 4 13 10,50 

Personalas, 
teikiantis 
profesionalią 
pagalbą 
studentams  

Personalas, teikiantis 
akademinę pagalbą 
studentams 

4 8 12 6,95 

Personalas, teikiantis 
sveikatos ir socialinę 
pagalbą studentams 

0 0 0 0 

 Iš viso: 4 8 12 6,95 
Pagalbinis 
personalas 

Pagalbinis personalas 8 6 14 12,00 
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5.2.9. lentelė. Dėstytojai pagal amžių ir darbo krūvį (be Kolegijos vadovų) 2019-10-01 (ŠV-01 
ataskaita) 

Dėstytojų amžius Moterys 
Dirba 
visą 

dieną 

Dirba 
ne visą 
darbo 
dieną 

Vidutinis 
sąlyginis 

darbuotojų 
skaičius 

Vyrai 
Dirba 
visą 

dieną 

Dirba 
ne visą 
darbo 
dieną 

Vidutinis 
sąlyginis 

darbuotojų 
skaičius 

Jaunesni nei 25 metų         
25–29 metų         
30–34 metų 1  1 0,46     
35–39 metų 4 2 2 2,91 3  3 1,71 
40–44 metų 10 4 6 6,5 1  1 0,56 
45–49 metų 5 1 4 2,34 6 1 5 3,69 
50–54 metų 6 1 5 2,8 1  1 0,64 
55–59 metų 3 1 2 1,64 3  3 1,65 
60–64 metų 3  3 1,21 6 3 3 4,34 
65 metų ir vyresni 1  1 0,4 6  6 3,05 

Iš viso: 33 9 24 18,26 26 4 22 15,64 
 
Kolegijos dėstytojų amžiaus struktūra pavaizduota 5.2.3 pav. Jauni dėstytojai iki 40 metų amžiaus 2018-
2019 m.m. sudaro apie 13,6%, vidutinio amžiaus (40-49 metų) – 37,2%, 50-59 metų – 22,1%, vyresni negu 
60 metų – 27,2%. Dėstytojų amžiaus vidurkis 50,7 metai. Toks pasiskirstymas užtikrina vyresnių dėstytojų 
patirties perdavimą jaunesniems, laipsnišką dėstytojų kolektyvo atsinaujinimą. 55,9 proc. dėstytojų 
kolektyvo yra moterys, o 44,1 proc. – vyrai (5.2.9 lentelė). 
 

 
5.2.3. pav. Dėstytojų amžiaus struktūra 2018-2019 m.m., proc. 
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5.2.4. pav. Dėstytojų vidutinis amžius 2014-2018 m. 
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Viena iš svarbiausių Kolegijos veiklos strateginių krypčių - taikomųjų mokslinių tyrimų ir konsultacinės 
veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas. 
 
5.2.10. lentelė.  Dėstytojai pagal MOKSLINIO* darbo sritis ir kryptis, kuriose dirbo 2019 m. (katedrų 

duomenys) (pagal 2019 m. vasario 6 d. LR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 
įsakymą Nr.V-93 DĖL MOKSLO KRYPČIŲ IR MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIŲ 
PATVIRTINIMO (ŽR. HTTPS://E-SEIMAS.LRS.LT/PORTAL/LEGALACT/LT/TAD/064E79A22A4F11E9A505BD13C24940C9/ASR)  

 
Eil. 
Nr. 

Mokslini
s laipsnis 

Dėstytojo pavardė, 
vardas 

Mokslo  SRITIS Mokslo  KRYPTIS Katedra 

1 
 

Babilienė Jurgita 
Technologijos mokslai T 
000; Socialiniai mokslai S 
000 

T 004 Aplinkos inžinerija; S 
006 Psichologija 

HS 

2 Dr. Česonienė Laima 
Technologijos mokslai T 
000; Gamtos mokslai N 000 

T 004 Aplinkos inžinerija; N 
012 Ekologija ir aplinkotyra 

HS 

3 
 

Damulevičius Vitas Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija; T 
002 Statybos inžinerija 

HS 

4 Dr. Gegužis Ramūnas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HS 
5 Dr. Grybauskienė Vilda Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HS 

6 Dr. Gurskis Vincas Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija; T 
002 Statybos inžinerija 

HS 

7 Dr. Liniauskienė Ernesta 
Technologijos mokslai T 
000;  

T 004 Aplinkos inžinerija; T 
002 Statybos inžinerija;  

HS 

8 
 

Mickevičius Vytautas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HS 
9 

 
Miliauskas Irmantas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HS 

10 
 

Satkauskas Deividas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HS 

11 Dr. Šadzevičius Raimondas 
Technologijos mokslai T 
000;  

T 004 Aplinkos inžinerija; T 
002 Statybos inžinerija;  

HS 

12 Dr. Vaičiukynas Vilimantas 
Technologijos mokslai T 
000;  

T 004 Aplinkos inžinerija; T 
002 Statybos inžinerija;  

HS 

13 
 

Vyčienė Gitana Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HS 
14 Dr. Auželienė lngė Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija KAR 

15 Dr. Bareika Vytautas 
Gamtos mokslai N 000; 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Technologijos mokslai T 000 

N 005 Geologija; A 004 
Miškotyra; T 004 Aplinkos 
inžinerija 

KAR 

16 
 

Brazauskas Zigmantas 
Technologijos mokslai T 
000; Vaizduojamieji menai V 
000 

T 004 Aplinkos inžinerija; V 
003 Dizainas; V 002 Daolė 

KAR 

17 
 

Daubaras Linas 
Žemės ūkio mokslai A 000;  
Socialiniai mokslai S 000 

A 004 Miškotyra; S 008 
Komunikacija ir informacija; S 
003 Vadyba 

KAR 

18 
 

Doftartė Asta 
Žemės ūkio mokslai A 000;  
Technologijos mokslai T 000 

A 004 Miškotyra; T 004 
Aplinkos inžinerija 

KAR 

19 
 

Gurskas Tautvydas 
Žemės ūkio mokslai A 000;  
Technologijos mokslai T 000 

A 001 Agronomija; T 004 
Aplinkos inžinerija 

KAR 

20 
 

Janulaitis Zenonas 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Gamtos mokslai N 1000 

A 004 Miškotyra; N 014 
Zoologija 

KAR 

21 
 

Jurkonis Arūnas 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Technologijos mokslai T 000 

A 004 Miškotyra; T 004 
Aplinkos inžinerija 

KAR 

22 
 

Malijonienė Jolanta 
Gamtos mokslai N 000; 
Technologijos mokslai T 000 

N 013 Botanika; T 004 
Aplinkos inžinerija 

KAR 

23 
 

Obelevičius Kęstutis Gamtos mokslai N 000 
N 010 Biologija; N 013 
Botanika; N 012 Ekologija ir 
aplinkotyra  

KAR 

24 Dr. Ramaškevičienė Asta Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija KAR 
25 Dr. Steponavičienė Aušra Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija KAR 

26 Dr. Survilienė Elena 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Gamtos mokslai N 000 

A 001 Agronomija; N 010 
Biologija; N 013 Botanika  

KAR 

27 Dr. Tarasevičienė Živilė Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija KAR 

28 
 

Vaitkutė-Eidimtienė 
Vaida 

Technologijos mokslai T 
000; Vaizduojamieji menai V 
000 

T 004 Aplinkos inžinerija; V 
003 Dizainas 

KAR 

29 
 

Varnaitė-Milaknienė Gamtos mokslai N 000; N 013 Botanika; T 004 KAR 
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Valdutė Technologijos mokslai T 000 Aplinkos inžinerija 
30 Dr. Amšiejus Algirdas Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija MK 
31 Dr. Bakys Remigijus Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

32 Dr. Černulienė Sinilga 
Gamtos mokslai N 000; 
Žemės ūkio mokslai A 000 

N 012 Ekologija ir aplinkotyra; 
A 004 Miškotyra 

MK 

33 Dr. Česonienė Laima  Gamtos mokslai N 000 N 013 Botanika MK 
34 

 
Gydaitė Vilma Technologijos mokslai T 000 T 008 Medžiagų inžinerija MK 

35 Dr. 
Gudynaitė - 
Franckevičienė Valda 

Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

36 
 

Gustienė Dovilė  Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

37 
 

Kibirkštienė Inga Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija; T 
007 Informatikos inžinerija 

MK 

38 Dr. Kuliešis Andrius Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

39 Dr. Lygis Vaidotas 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Gamtos mokslai N 000 

A 004 Miškotyra; N 010 
Biologija ; N 013 Botanika ; N 
012 Ekologija ir aplinkotyra  

MK 

40 
 

Marcinkevičius Nerijus Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

41 
 

Morkūnas Gintaras 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Socialiniai mokslai  S000 

A 004 Miškotyra; S 004 
Ekonomika 

MK 

42 Dr. Semaškienė Loreta 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Gamtos mokslai N 000; 
Technologijos mokslai T 000 

A 004 Miškotyra; N 013 
Botanika; N012  Ekologija ir 
aplinkotyra; T 004 Aplinkos 
inžinerija  

MK 

43 
 

Stravinskas Henrikas 
Žemės ūkio mokslai A 000; 
Gamtos mokslai N 000 

A 004 Miškotyra; N 014 
Zoologija 

MK 

44 Dr. Tebėra Albinas Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 
45 

 
Vaičiukynas Giedrius Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

46 Dr. Verbyla Vidmantas Žemės ūkio mokslai A 000 A 004 Miškotyra MK 

47 Dr. Abalikštienė Edita Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija; T 
010 Matavimų inžinerija 

NTK 

48 Dr. Aleknavičius Audrius Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTK 
49 

 
Atkocevičienė Virginija Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTK 

50 
 

Balevičius Giedrius Technologijos mokslai T 000 T 010 Matavimų inžinerija NTK 

51 
 

Gudritienė Daiva Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija; T 
010 Matavimų inžinerija 

NTK 

52 
 

Ivavičiūtė Giedrė Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTK 
53 

 
Javaitienė Kristina Socialiniai mokslai S 000 S 003 Vadyba NTK 

54 
 

Juknelienė Daiva Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTK 

55 
 

Pupka Darius Technologijos mokslai T 000 
T 010 Matavimų inžinerija; T 
007 Informatikos inžinerija 

NTK 

56 
 

Stravinskienė Vaiva Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTK 
57  Šalkauskienė Vilma Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTK 
58 

 
Živatkauskas Aurelijus Technologijos mokslai T 000 T 010 Matavimų inžinerija NTK 

59 
 

Bazarienė Žeta 
Humanitariniai mokslai H 
000 

H 004 Filologija SHM 

60 
 

Čekanskienė Jolanta 
Socialiniai mokslai S 000; 
Humanitariniai mokslai H 
000 

S 008 Komunikacija ir 
informacija; H 004 Filologija 

SHM 

61 
 

Janulaitienė Ina 
Humanitariniai mokslai H 
000; Socialiniai mokslai S 
000 

H 004 Filologija; S 007 
Edukologija 

SHM 

62 
 

Morkūnienė Eglė Socialiniai mokslai  S000 
S 003 Vadyba; S 004 
Ekonomika 

SHM 

63 Dr. Perkumienė Dalia Socialiniai mokslai S 000 S 001 Teisė SHM 
64 

 
Poškienė Ingrida Gamtos mokslai N 000 N 001 Matematika BTM 

65 
 

Šimkuvienė Svetlana 
Humanitariniai mokslai H 
000; Socialiniai mokslai S 
000 

H 004 Filologija; S 007 
Edukologija 

SHM 

66 
 

Vyšniauskas Petras  
Medicinos ir sveikatos 
mokslai M 000;  

M 004 Visuomenės sveikata SHM 
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PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS mokytojų kvalifikacija 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriuje 2019 m. dirbo 19 

bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojų: 14 pagrindinėje, 3 – nepagrindinėje darbovietėje (5.2.11 lentelė). 
 
5.2.11. lentelė. Mokytojų kvalifikacija Profesinio mokymo skyriuje 2015-2019 m.m. 

Eil. 
Nr. 

Mokytojai 
2015-2016 m.m.  

(visi / nuolatiniai) 
2016-2017 m.m.  

(visi / nuolatiniai) 
2017-2018 m.m.  

(visi / nuolatiniai) 
2018-2019 m.m.  
(visi / nuolatiniai) 

1. Visi mokytojai 18 / 17 18 / 18 18 / 18 17 / 17 

1.1. Iš jų, turintys daktaro ar 
habil. dr. laipsnį 

2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 3 

1.2 

Iš jų, turintys mokytojo 
eksperto ar 
metodininko 
kvalifikaciją 

8 / 8 8 / 8 9 / 9 9 / 9 

2. Mokytojai, dirbantys 
KMAIK dėstytojais 

11 / 11 11 / 11 12 / 12 13 / 13 

 

5.2.12. lentelė. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2019-09-01 

 Mokytojas Vyr. mokytojas 
Mokytojas 

metodininkas 
Mokytojas ekspertas 

Profesijos mokytojai 5 - 2 3 
Mokytojai 1 4 4 - 
 
 

 
5.2.5 pav. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 

 
5.2.13. lentelė. Profesinio mokymo skyriaus mokytojai  
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Dalykas 

Profesijos mokytojai 

1 Dr. Bareika Vytautas  
(profesijos mokytojas ekspertas) 

Miško apsaugos modulis, Dekoratyvinių augalų dauginimo ir 
auginimo modulis, Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros 
modulis, Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis 

2 Doftartė Asta (profesijos 
mokytoja) 

Įvadinis modulis; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo 
modulis, Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis 

3 Dr. Dvaranauskas Eduardas  
(profesijos mokytojas) 

Miško želdymo modulis, TR1 traktorių vairavimas, Traktoriai ir jų 
eksploatacija; Medienos ruošos mašinų priežiūra ir remontas; Miško 
ūkio mašinos ir darbų technologijos; Saugaus eismo pagrindai;  

4 Jurkonis Arūnas (profesijos 
mokytojas ekspertas) 

Miško želdymo modulis, Ugdomieji miško kirtimai, Pagrindiniai 
miško kirtimai, TR1 traktorių vairavimas, Motoriniai instrumentai ir 
jų panaudojimas; Darbuotojų sauga ir sveikata; Pirminis medienos 
apdirbimas; Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, Dekoratyvinių 
augalų dauginimo ir auginimo modulis, Želdynų įrengimo ir 

1

4 4

0

5

0

2

3

0

1

2

3

4

5

6

Mokytojas Vyr. mokytojas Mokytojas
metodininkas

Mokytojas ekspertas

Mokytojai Profesijos mokytojai
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priežiūros modulis 

5 Marcinkevičius Nerijus 
(profesijos mokytojas) 

Miško želdymo modulis, Ugdomieji miško kirtimai, Pagrindiniai 
miško kirtimai, Medienos ruošos technologijos; Medienos ruošos 
mašinos; Mašinų valdymas; Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis 

6 Varnaitė-Milaknienė Valdutė 
(profesijos mokytoja) 

Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis, 
Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis, 

7 
Morkūnas Gintaras   
(profesijos mokytojas 
metodininkas) 

Ekonomikos ir verslo pagrindai, Miškų ūkio produkcijos apskaitos 
modulis 

8 Semaškienė Loreta (profesijos 
mokytoja) 

Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis, 
Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis, 

9 Stravinskas Henrikas  
(profesijos mokytojas ekspertas) 

Miško želdymo modulis, Ugdomieji miško kirtimai, Priešgaisrinė 
miško apsauga; Pagrindiniai miško kirtimai, Medynų formavimas; 
Miško ligos ir kenkėjai; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir 
auginimo modulis 

10 
Vaičiukynas Giedrius 
(profesijos mokytojas 
metodininkas) 

Miško želdymo modulis, Pagrindiniai miško kirtimai, Miško 
atkūrimas; Miško statiniai ir įrenginiai; Apvaliosios medienos 
gaminiai; Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis 

Bendrojo lavinimo mokytojai 

1 Čekanskienė Jolanta  (vyr. mokytoja) Lietuvių kalba, Profesinė kalbos kultūra 
2 Daukšienė Natalija  (vyr. mokytoja) Anglų kalba, Profesijos užsienio kalba 
3 Matuzevičienė Vida  (mokytoja metodininkė) Dailė 
4 Laima Dzedravičienė  (vyr. mokytoja) Biologija 
5 Poškienė Ingrida  (vyr. mokytoja) Matematika 
6 Strebeikienė Jolanta  (mokytoja metodininkė) Istorija 

7 Šimkuvienė Svetlana  (mokytoja) 
Etika, Profesinė etika, Bendravimo 
psichologija 

8 Talat-Kelpšienė Vaiva  (mokytoja metodininkė) Chemija 

9 Vyšniauskas Petras  (mokytojas metodininkas) 
Kūno kultūra, Sąmoningas fizinio 
aktyvumo reguliavimas 

 
Kiekvienais metais mokytojai numato kvalifikacijos kėlimo būdus (stažuotės, kursai, seminarai, 

gamybiniai pasitarimai, konferencijos), vykdo mokslo – tiriamuosius darbus. Profesinės kvalifikacijos 
dalykų mokytojai, skaitantys paskaitas miško ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose, gauna 
aukščiausius įvertinimo balus (kursų klausytojų anketų duomenys).  
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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. 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. Švietimo ir mokslo ministro 2016 
m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 patvirtintas naujas studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias 
vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąranga. Naujajame klasifikatoriuje 
patvirtintas mažesnis studijų krypčių ir krypčių grupių skaičius, atsisakyta krypčių šakų ir studijų sričių. 
Pagal naują kvalifikacinių laipsnių sąrangą kvalifikacinio laipsnio pavadinimas sudaromas atsižvelgiant į 
studijų krypčių grupės pavadinimą, priešingai nei pagal ankstesnį kvalifikacinių laipsnių sąrašą, kai 
kvalifikacijos pavadinimas buvo suteikiamas atsižvelgiant į studijų kryptį arba šaką. Naujoji tvarka įsigaliojo 
2017 m. sausio 1 dieną ir taikoma nuo 2017 m. gegužės 1 d.  

2018-2019 m. m. KMAIK buvo vykdomos koleginių studijų programos iš inžinerijos mokslų (seniau 
technologijos mokslų srities) ir žemės ūkio mokslų (seniau biomedicinos mokslų srities) studijų krypčių 
grupių. KMAIK vykdomos studijų programos (6.1 lentelė) priskirtos 4 studijų kryptims. 

 

6.1. lentelė. KMAIK studijų programų pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes ir kryptis 

Programos 
pavadinimas 

Programos 
valstybinis 

kodas 

Studijų krypčių 
grupė 

Studijų kryptis 
Kvalifikacinio 

laipsnio 
pavadinimas 

Nekilnojamojo turto 
kadastriniai matavimai 

6531EX031 Inžinerijos mokslai (E) E04 Matavimų inžinerija 
Inžinerijos mokslų 
profesinis bakalauras 

Žemėtvarka 6531EX034 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 
Inžinerijos mokslų 
profesinis bakalauras 

Hidrotechninė statyba 6531EX032 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 
Inžinerijos mokslų 
profesinis bakalauras 

Želdynų dizainas 6531EX033 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 
Inžinerijos mokslų 
profesinis bakalauras 

Miškininkystė 6531IX001 Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 
Žemės ūkio mokslų 
profesinis bakalauras 

Sodininkystė 6531IX005 Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis 
Žemės ūkio mokslų 
profesinis bakalauras 

 
2019 m. pagal socialinių partnerių rekomendacijas atnaujintos Miškininkystės studijų programos 

„Gamtinio turizmo“, „Medienos apdirbimo“ ir „Plantacinio miško ūkio“ specializacijų programos; 
Hidrotechninės statybos studijų programos šaka „Atsinaujinančių išteklių energetika“, Želdynų dizaino 
studijų programos šakos – „Želdynų kūrimas“, „Miesto želdynų tvarkymas“. 
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6.2. 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 6.2.7. lentelėje. Per laikotarpį nuo 2018 
m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Kolegijos studijų programos nebuvo vertinamos SKVC. 

Įgyvendinant Kolegijos misiją ir sudarant stojantiesiems bei studentams platesnes pasirinkimo 
galimybes, 2018 m. buvo parengta nauja Verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypčių grupės Turizmo ir 
poilsio (L08) studijų krypties studijų programa GAMTINIS TURIZMAS, kuri vizito metu buvo vertinama 
SKVC ekspertų (2018-09-28).  

 
 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETO studijų programų vertinimas 
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ (anglų k. - REAL ESTATE 
CADASTRAL MEASUREMENTS) (valstybinis kodas 6531EX031; istorinis kodas 653H14005; 
65310T106) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2016-05-04. Programa akredituota SKVC 
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. SV6-42 iki 2019 m. liepos 31 d. SKVC direktoriaus 2019 m. 
birželio 5 d. įsakymu Nr. SV6-15 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ programos akreditavimo 
terminas pratęstas iki 2020-08-31. 
Studijų krypties grupė - Inžinerijos mokslai; Studijų kryptis - Matavimų inžinerija; Švietimo sritis - 
Architektūra ir statyba; Švietimo posritis - Architektūra ir urbanistika. Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
(arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 
Pagal ekspertų rekomendacijas parengta Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos 
pažangos ataskaita (6.2.1 lentelė): 
 
6.2.1. lentelė. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ (valstybinis kodas 

6531EX031; istorinis kodas 653H14005; 65310T106) studijų programos vertinimo ekspertų 
nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas 

Eil. 
Nr. 

Ekspertų rekomendacijos 
Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami 

veiksmai 

Rekomendacijų 
įgyvendinimo 

terminai 

1. 

Į naują / atnaujintą studijų programą 
įtraukti šiuolaikinių nuotolinio 
stebėjimo technologijų ir erdvinių 
duomenų modeliavimo dalykus. 

Į studijų planą įtraukta skaitmeninė kartografija. Nuo 2017-2018 m.m. 

2. 

Iš naujo įvertinti Geodezijos 
profesinę praktiką 1, jai skiriamų 
ECTS kreditų skaičių (dabar 
suteikiami 9 ECTS kreditai) ir 
galbūt pailginti Baigiamosios 
profesinės veiklos praktikos trukmę. 

Geodezijos profesinė praktika-1 sumažinta iki 8 
ECTS.  
Baigiamosios profesinės praktikos trukmė 
palikta tokia pati, tačiau kasmet peržiūrima jos 
apimtis atsižvelgiant į vykstančius darbo rinkos 
pokyčius. 

Nuo 2017-2018 m.m. 
 
Kiekvienais mokslo 
metais. 

3. 

Įdiegti reguliarios pedagoginės 
paramos sistemą naujiems (ir net 
labiau patyrusiems) dėstytojams, 
siekiant užtikrinti dėstymo kokybę. 

Kolegijoje organizuojami kvalifikacijos kėlimo 
kursai įvairiomis pedagoginėmis, 
psichologinėmis temomis 

Nuolat 

4. 
Padidinti pagrindinės topografinių 
matavimų įrangos kiekį Kolegijoje 
atliekamai geodezijos praktikai. 

Įgyvendinat projektą Nr.09.1.1-CPVA-V-720-
02-0005 įsigyta geodezinės įrangos už ≈ 100000 
Eur. 

2018 m. 

5 
Iš naujo įvertinti nekilnojamojo 
turto formavimo ir vertinimo 
specializacijos statusą, atsižvelgiant 

Po konsultacijų su dėstytojais, socialiniais 
partneriais peržiūrėta ir pakoreguota pagal 
aktualius teisės aktus. 

2017 m. 
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į šalies nekilnojamojo turto 
vertinimo teisės aktų pakeitimus. 

6. 
Gerinti baigiamųjų darbų kokybę, 
užtikrinant, kad jie atitiktų visus 
baigiamųjų darbų reikalavimus. 

Organizuojamos papildomos konsultacijos 
baigiamųjų kursų studentams, jie nuosekliai 
supažindinami su metodiniai reikalavimais. 

Nuo 2017 m. 

7. 
Didinti pagrindinių dalykų etatinių 
dėstytojų, kuriems Kolegija būtų 
pagrindinė darbovietė, skaičių. 

Etatinių dėstytojų skaičių padidinti yra 
sudėtinga. KMAIK vadovybė tam teikia 
prioritetinį dėmesį, tačiau Kolegijoje antraeilėse 
pareigose dirbantys dėstytojai pirmaeile 
darboviete pasilieka universitetą (ASU), kur turi 
didesnes galimybes vykdyti aukšto lygio 
mokslinę veiklą, gerąją patirtį perduodant ir 
Kolegijos studentams. 

Nuolatos 

8. 

Stiprinti ir plėsti alumnų ir 
socialinių partnerių dalyvavimą 
vertinant ir tobulinant studijų 
programą. 

Įsteigtas Alumni klubas. 
Vyksta neformalūs susitikimai su socialiniais 
partneriais ir alumnais. 
Baigiamųjų darbų gynimų komisijoje dalyvauja 
socialiniai partneriai, kurie po gynimo išsako 
pastabas dėl studentų pasirengimo bei studijų 
programos tobulinimo. 
Studijų programos komiteto (kuriame dalyvauja 
soc. partneriai) posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 
2 kartus per metus, posėdžių metu diskutuojama 
apie studijų programą. 

2018 m. 
 
Nuolatos 
 
 
Nuolatos 
 
 
Nuo 2017 m. 
 

9. 
Sistemingai kelti dėstytojų 
kvalifikaciją. 

Dėstytojams sudaroma galimybė kelti 
kvalifikaciją darbo metu, apmokamos 
dalyvavimo mokymuose ir kelionės išlaidos. 

Nuolatos 

10. 
Skatinti daugiau studentų dalyvauti 
Erasmus mainų programoje ir 
taikomųjų tyrimų projektuose. 

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį 
dėmesį, vykdomi susitikimai su studentais, 
siūlomos papildomos skatinamosios stipendijos 
iš Kolegijos lėšų. 

Nuolatos 

11. 
Motyvuoti dėstytojus gerinti savo 
pasirengimą priimti atvykstančius 
mainų programos studentus. 

Už darbą su užsienio studentais dėstytojams 
mokamas priedas prie atlyginimo. 

Nuolatos 

12. 
Įdiegti priemones, mažinančias 
studentų nubyrėjimo rodiklį. 

Sudaryta galimybė studijuoti pagal individualų 
planą. 
Studentai teorinius užsiėmimus gali studijuoti 
nuotoliniu metodu. 

Nuolatos 
Nuo 2017-2018 m.m. 

 
Pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos vertinimo ekspertų nurodytas 

rekomendacijas į studijų planą įtraukta Skaitmeninė kartografija, įsigyta geodezinių matavimų įrangos. 
Katedroje padidėjo dėstytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičius, tai buvo nurodyta ir 
Žemėtvarkos studijų programos vertinimo rekomendacijose. 

 
 
 

ŽEMĖTVARKOS (anglų k. - LAND MANAGEMENT) (valstybinis kodas 6531EX034; istorinis kodas 
653H91001; 65304T207) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2012-11-07. Programa akredituota 
SKVC direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. SV6-34 iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. SKVC 
direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. SV6-15 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ 
programos akreditavimo terminas pratęstas iki 2020-08-31. 
Studijų krypties grupė - Inžinerijos mokslai; Studijų kryptis - Aplinkos inžinerija; Švietimo sritis - 
Architektūra ir statyba; Švietimo posritis - Architektūra ir urbanistika. Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
(arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 
Pagal ekspertų rekomendacijas parengta ŽEMĖTVARKOS studijų programos pažangos ataskaita (6.2.2 
lentelė): 
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6.2.2. lentelė. ŽEMĖTVARKOS (valstybinis kodas 6531EX034; istorinis kodas 653H91001; 
65304T207) studijų programos vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas 

Eil. 
Nr. 

Ekspertų rekomendacijos 
Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami 

veiksmai 

Rekomendacijų 
įgyvendinimo 

terminai 

1 

Programos tikslai ir numatomi 
studijų rezultatai taip pat turėtų būti 
pateikiami interneto svetainėje 
anglų kalba užsieniečiams 

Atlika 2013 gegužę. 2013 

2 
Reikėtų patobulinti programos 
uždavinių ir rezultatų formuluotes 

Atsižvelgiant į įsigaliojusį Inžinerijos krypties aprašą 
pagal jo reikalavimus 2015m. peržiūrėti uždaviniai ir 
rezultatai 

2015 

3 

Reikėtų padidinti teritorijų 
planavimo dalykų skaičių. Teritorijų 
planavimo specializacija turėtų būti 
aiškiai apibrėžta 

1 kurse studentams dėstomi Teritorijų planavimo 
pagrindai (3 ECTS). Teritorijų planavimo 
specializacija peržiūrėta studijų programos komiteto 
pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui. 

2014 

4 

Vadovybė turėtų labiau apsvarstyti 
ir strategiškai plėtoti tarptautiškumo 
stiprinimo procesą. Studentus 
reikėtų labiau skatinti dalyvauti 
ERASMUS mainų programoje 

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį dėmesį, 
vykdomi susitikimai su studentais, siūlomos 
papildomos skatinamosios stipendijos iš Kolegijos 
lėšų. 

Nuolatos 

5 
Studentus reikėtų labiau skatinti 
dalyvauti tyrimuose ir taikomųjų 
tyrimų veikloje 

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį dėmesį, 
vykdomi susitikimai su studentais, siūlomos 
papildomos skatinamosios stipendijos iš Kolegijos 
lėšų. 

Nuolatos 

6 

Aukštesnio lygmens dėstytojų 
(docentų) skaičius turėtų būti 
didesnis ir labiau susietas su 
specializacijų dalykais. Ateinančiais 
metais reikėtų dididnti etatinių 
dėstytojų skaičių. 

2013-2014 m. m. trys programos dėstytojai apgynė 
daktaro disertacijas. Viena dėstytoja studijuoa 
doktorantūroje. Etatinių dėstytojų skaičiaus 
padidinimas yra sudėtingas. KMAIK vadovybė tam 
teikia prioritetinį dėmesį, tačiau Kolegijoje 
antraeilėse pareigose dirbantys dėstytojai pirmaeile 
darboviete pasilieka universitetą (ASU), kur turi 
didesnes galimybes vykdyti aukšto lygio mokslinę 
veiklą, gerąją patritį perduodant ir Kolegijos 
studentams.. 

Nuolatos 

7 
Reikėtų gerinti galimybes naudotis 
tarptautinėmis duomenų bazėmis ir 
litaratūra 

Studentai gali naudotis Lietuvos agrarinių mokslų 
centro Miškų institute esančia biblioteka su 
prenumeruojamomis mokslinėmis duomenų bazėmis. 

2015 

8 

Dėstytojai privalo ir gali sistemingai 
kelti kvalifikkaciją, dalyvaudami 
tyrimų ir plėtros veikloje, 
seminaruose ir konferencijose bei 
tęstiniame mokyme. Reikėtų 
daugiau darbų skelbti 
recenzuojamjuose žurnaluose 

Dėstytojai kiekvienais metais teikia veiklos ataskaitą, 
kas 5 metus atestuojami. Dėstytojai skiria nemažai 
laiko kvalifikacijos kėlimui. 

Nuolatos 

 
 
Rengiant būsimus Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialistus, 12 kreditų 

skiriama Baigiamajai profesinės veiklos praktikai. Jos metu studentai įgytas žinias gilina įvairiose įmonėse 
užsiimančiose kadastrinių matavimų, teritorijų planavimo ir panašiomis veiklomis. 2018 – 2019 m.m. 
studentai atliko praktiką šiose įmonėse:  AB „Panevėžio keliai“, Akmenės rajono savivaldybės 
administracijoje, MB „Geoneta“, MB „Mato forma“, MB „Tiksli valda“, MB „TopoRanga“, NŽT prie ŽŪM 
Kretingos skyriuje, UAB „Anykščių matininkas“, UAB „Archigrupė“, UAB „Axis Power“, UAB „Brantas“, 
UAB „Fegda“, UAB „Fiksa“, UAB „Geodezijos centras“, UAB „Geodezininkai“, UAB „Geomastas“, UAB 
„Geometra“, UAB „Geosoma“, UAB „Geostartas“, UAB „Geotakas“, UAB „KB Components„ UAB 
„Kiauras stogas“, UAB „Latmas“, UAB „Metrum LT“, UAB „Mobitakas“, UAB „Nišos matavimai“, UAB 
„Proidėja“, UAB „Surveta“, UAB „Topolinija“, UAB „Vaidos valdos“, UAB „Žemės matavimai“, V. 
Šileikio IĮ, VĮ Valstybės žemės fondas. 
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HIDROTECHNINĖS STATYBOS (anglų k. - HYDROTECHNICAL ENGINEERING) (valstybinis 
kodas 6531EX032; istorinis kodas 653H17004; 65304T103) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 
2016-05-03. Programa akredituota SKVC direktoriaus 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. SV6-48 iki 2019 
m. rugpjūčio 31 d. SKVC direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. SV6-15 „Dėl vykdomų studijų 
programų akreditavimo“ programos akreditavimo terminas pratęstas iki 2020-08-31; 
Studijų krypties grupė - Inžinerijos mokslai; Studijų kryptis - Aplinkos inžinerija; Švietimo sritis - 
Architektūra ir statyba; Švietimo posritis - Statyba ir statybos inžinerija. Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 
ir (arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 
Parengtas ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planas ir pažangos ataskaita (6.2.3 lentelė): 
 
6.2.3. lentelė. HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos (valstybinis kodas 6531EX032, 

istorinis kodas 653H17004; 65304T103) vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų 
įgyvendinimas 

Eil. 
Nr. 

Ekspertų 
rekomendacijos 

Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 
Rekomendacijų 
įgyvendinimo 

terminai 

1.  

Persvarstyti studijų 
programos 
Hidrotechninė statyba 
specializacijų su 
konkrečiais tikslais ir 
numatomais studijų 
rezultatais būtinumo 
klausimą.  

Apsvarsčius Hidrotechninės statybos (HS) studijų programos 
specializacijų su konkrečiais tikslais ir numatomais studijų 
rezultatais būtinumo klausimą, HS studijų programos komiteto 
posėdyje (2016-11-18 d., posėdžio protokolas Nr. 1.29-12-1), 
nutarta atsisakyti specializacijos “Žuvininkystė ir akvakultūra”, 
kadangi studentai per tris metus (nuo specializacijos patvirtinimo 
KMAIK Akademinės tarybos 2014 m. vasario 21 d. posėdyje 
(protokolo Nr.11) iki 2017 m. birželio 30 d.) jos nepasirinko.  

2017-06-30  

2.  

Pertvarkyti šią studijų 
programą laikantis darnaus 
išdėstymo metodo 
(constructive alignment 
app-roach), Inžinerijos 
krypčių grupės aprašo ir 
taikant standartinį modulių 
dydį.  

Konsultuojantis su dėstytojais ir socialiniais partneriais, peržiūrėtas 
ir pakoreguotas HS programos studijų planas bei dalykų aprašai 
pagal Inžinerijos studijų krypčių grupės aprašą (2015 m. rugsėjo 10 
d., Nr. V-964), taikant standartinį modulių dydį.  

nuo 2017-
2018 m. m.  

3.  

Didinti studentų gamtos 
mokslų ir užsienio kalbos 
gebėjimus, sistemingai 
pateikti naujausius 
mokslo ir technologijų 
pasiekimus ir tobulinti 
studentų verslumo bei 
vadybos įgūdžius, 
gebėjimą atlikti 
mokslinius tyrimus.  

Užsienio kalbos dėstymui Kolegijoje skiriamas nemažas dėmesys: 
dirba aukštos kvalifikacijos specialistai – užsienio kalbų dėstytojai, 
kurie siekia pagerinti ne tik studentų bendrinės, bet ir profesinės 
užsienio kalbos gebėjimus.  
Pagal vykdytą projektą 2011-2013 m. HS katedros dėstytojai kartu 
su kitų 2 katedrų dėstytojais vykdė ES Struktūrinių fondų 
finansuojamą (tarptautiškumo didinimo) 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. Projekto metu studijų 
programos dėstytojai parengė 12 mokomųjų knygų anglų kalba: 
studentai turi galimybę specializacijų dalykus studijuoti anglų 
kalba; daugelis specialybinių dalykų dėstytojų skatina studentus 
atliktų savarankiškų darbų pristatymus pateikti užsienio kalba; 
studentai ir dėstytojai kalbos įgūdžius tobulina ne tik tarptautinėse 
konferencijose, seminaruose, vykdami stažuotėms ar studijoms į 
užsienį pagal Erasmus+ mobilumo programą, bet ir organizuojant 
tarptautinius kursus pagal Nord Natur bendradarbiavimą, taip pat 
klausydami iš užsienio atvykstančių dėstytojų paskaitų; užsienio 
kalbos dalyką gali Siekiant stiprinti HS studijų programos studentų 
gamtos mokslų kompetencijas, programoje buvo išskirtas 
„Vandens chemijos“ dalykas. 
Studentų verslumo bei vadybiniams įgūdžiams stiprinti KMAIK 
vadovybė teikia prioritetinį dėmesį: dėstytojai siekia studentus 
įtraukti į verslumą skatinančias ir vadybos įgūdžius gerinančias 
veiklas, tai reglamentuoja ir KMAIK dėstytojų pareigybių 
kvalifikacinių reikalavimų aprašas. Sistemingai siekiama 
įgyvendinti „KMAIK strategijoje 2020“ iškeltą tikslą gerinti 
studentų verslumą ir parengimą darbo rinkai. Nuolat organizuojami 
Kolegijos studentų susitikimai su verslo įmonių, įvairių 
organizacijų, asociacijų atstovais, kurie atvyksta į Kolegiją, 

nuo 2017-
2018 m. m.  
 
Nuolatos  
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pristatyti naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 2017 m. į 
HS studijų programą pakviesti 3 dėstytojai gamybininkai. Tiek 
paskaitų, tiek mokomųjų bei gamybinių praktikų metu, HS studijų 
programos studentams organizuojamos praktinės, pažintinės, 
mokomosios išvykos į įvairias verslo įmones. Aktyviems, verslo 
idėjas plėtojantiems studentams - skiriamos papildomos 
skatinamosios stipendijos iš Kolegijos lėšų. 

4.  

Dėstant šią studijų pro-
gramą, taikyti praktinius 
konkretaus atvejo tyrimo 
ir kitus aktyvaus 
mokymo ir (arba) 
mokymosi metodus.  

HS studijų programos komiteto posėdyje (2016-11-18 d. posėdžio 
protokolas Nr. 1.29-12-1) buvo nutarta papildyti esamus dėstymo 
metodus naujais aktyvaus mokymo ir (arba) mokymosi metodais, 
kurie atsispindės dalykų aprašuose.  

nuo 2017-
2018 m.m. 
Kasmet 

5.  

Mokyti dėstytojus geriau 
suprasti ir įgyvendinti 
darnaus išdėstymo 
metodą – ryšį tarp 
programos tikslų, 
numatomų studijų 
rezultatų, mokymo ir 
mokymosi bei studentų 
vertinimo.  

Siekiant įgalinti Kolegijos dėstytojus geriau suprasti ir įgyvendinti 
darnaus išdėstymo metodą – ryšį tarp programos tikslų, numatomų 
studijų rezultatų, mokymo ir mokymosi bei studentų vertinimo, HS 
katedros vadovybė su dėstytojais, studijų kokybės gerinimo 
klausimais, nuolatos diskutuoja tiek asmeniniuose pokalbiuose, 
tiek katedros posėdžiuose. Ypač daug dėmesio skiriama studentų 
gebėjimų vertinimo objektyvumo klausimui. Vadovaujantis 2015 
m. rugsėjo 10 d. Nr. V-964 LR ŠMM įsakymu „Dėl inžinerijos 
studijų krypčių grupės aprašu“ yra taikomi, pasiektų studijų 
rezultatų studijose lygmenys (puikus, tipinis, slenkstinis).  

2017-2018 
m.m.  
Kasmet 

6.  

Gerinti dėstytojų 
kalbinius, ypač anglų 
kalbos, įgūdžius siekiant 
sustiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, 
judumą ir mokslinių 
tyrimų veiklą.  

„KMAIK strategija 2020“ yra numatyta darbuotojų motyvavimo 
sistema, KMAIK vadovybė tam teikia ypatingą dėmesį.  
HS studijų programos iniciatyva pasirašytos tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartys su Instituto Politecnico de Portalegre, 
Portugalija; Kaakkois Suomen Ammattikorkeakolu, South-Eastern 
Finland University of Applied Sciences, Suomija. 
Derinamos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su Universita di 
Corsica Pasquale Paoli, Prancūzija; UTP University of Science and 
Technology, Lenkija. Mokslinių tyrimų veikla Hidrotechninės 
statybos katedroje yra vykdoma nuolatos. Ši veikla ir 
bendradarbiavimas su kitų (University of Szeged, Vengrija; 
Instituto Politecnico de Portalegre, Portugalija; Anadolu 
University, Turkija; University of Turku, Suomija; JAMK 
University of Applied Sciences, Suomija; South-Eastern Finland 
University of Applied Sciences (XAMK), Suomija) mokslo ir 
studijų institucijų mokslininkais atsispindi mokslinėse 
publikacijose, skaitomuose pranešimuose tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose. 

Nuolatos  
2016-2018 m. 
Nuolatos 

7. 

Didinti pilnu etatu 
dirbančių dėstytojų dalį 
ir kviestis daugiau 
dėstytojų iš užsienio bei 
regioninių organizacijų.  

„KMAIK strategijoje 2020“ yra numatyta ir šiuo metu sėkmingai 
įgyvendinama darbuotojų motyvavimo sistema – siekiant pritraukti 
kuo daugiau dėstytojų pagrindiniam darbui Kolegijoje, jiems 
siūlomos patrauklios darbo sąlygos: lankstus darbo grafikas, 
galimybės įsitraukti į vykdomus projektus, tačiau Kolegijoje 
antraeilėse pareigose dirbantys dėstytojai pirmaeile darboviete 
pasilieka universitetą (ASU), kur turi didesnes galimybes vykdyti 
aukšto lygio mokslinę veiklą, gerąją patirtį perduodant ir Kolegijos 
studentams. Atsižvelgiant į pastabas, 2017-2018 m. m. pradžioje į 
HS studijų programą pakviesti dirbti 3 dėstytojai gamybininkai iš 
regioninių verslo įmonių: doc. dr. R. Gegužis (AB „Lietuvos 
energijos gamyba“ Gamybos departamento Techninės priežiūros 
tarnybos Technologinių įrenginių priežiūros skyriaus Statinių ir 
inžinerinių tinklų grupės vadovas), lekt. D. Satkauskas (UAB 
"Sakura", projektų vadovas) bei lekt. I. Miliauskas (MB „Rustos 
projektai“ vadovas).  
Užsienio dėstytojai skaityti paskaitų, HS studijų programos 
studentams, buvo atvykę iš: University of Szeged, Vengrija; 
Instituto Politecnico de Portalegre, Portugalija; University of 
Turku, Suomija; JAMK University of Applied Sciences, Suomija; 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK), 
Suomija. HS katedros posėdžio metu (2017-06-14 d. posėdžio 
protokolas Nr. 1.25.-(AIF-19) – 6) nutarta: kartą per semestrą 
organizuoti studentų ir gamybininkų susitikimą ir išvyką į 

2017-2018 
m.m.  
Nuolatos  
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gamybinį objektą, kur studentai galėtų įgyti praktinių žinių, 
pristatant ar pademonstruojant naujausią techniką, naudojamas 
technologijas. 

8.  

Skatinti dėstytojus atlikti 
daugiau taikomųjų 
mokslinių tyrimų, ypač 
susijusių su 
hidrotechnine statyba ir 
vandens valdymu.  

HS studijų programos dėstytojai aktyviai dalyvauja su 
hidrotechninės statybos ir vandens ūkio sritimis susijusiuose 
mokslo taikomuosiuose tyrimuose. Veiklos rezultatų sklaida 
vykdoma KMAIK organizuojamuose kursuose ir seminaruose 
specializuotų įmonių darbuotojams, ūkininkams.  
-Ūkininkams skaityti kursai tema: „Agrarinė aplinkosauga ir 
kraštovaizdžio gerinimas“ (KPP finansuojamas projektas „Žinių 
perdavimas miško savininkams ir ūkininkams siekiant formuoti 
profesinius įgūdžius agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos 
veiklose“ Nr.14PM-KK-1-03180-PR001. (2015-2017 m.)  
- Dėstytojų ir studentų atlikti moksliniai taikomieji tyrimai:  
1. Hidrogeologinių sąlygų tyrimas ūkininko sklype ir tvenkinio 
įrengimo galimybės. (2015-2016 m.m.)  
2. Hidrogeologiniai tyrimai 770 m2 ploto žemės sklype Poderiškių 
k., Kauno r. (2017-2018 m.m.)  
- Dėstytojų dalyvavimas priemonėje „Inovaciniai čekiai“, pagal 
projektą Nr. 01.2.1 – MITA-K-824-01-0254, finansuojamą iš ES 
struktūrinių fondų lėšų (2017-2018 m.m.)  
- Atlikta Klaipėdos r. Laukžemio tvenkinio užtvankos 
hidrotechnikos statinių ekspertizė (2015-2016 m.m.)  

Nuolatos  

9.  

Apsvarstyti 
specializuotos 
hidrotechninių 
konstrukcijų 
laboratorijos įkūrimo 
Kolegijos teritorijoje 
klausimą.  

Specializuotos hidrotechninių konstrukcijų laboratorijos įkūrimo 
galimybės buvo svarstomos ir anksčiau, tačiau prieita išvados, kad 
KMAIK teritorijoje įrengti ir išlaikyti modernią laboratoriją 
Kolegijai būtų per didelė finansinė našta.  
Nutarta, kad racionaliau šį klausimą būtų spręsti nuomojantis 
naujausias laboratorijas iš kitų universitetų ir kolegijų (ASU, 
VGTU, VDU, KTK), taip užtikrinant didesnes galimybes 
studentams ir dėstytojams vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą.  

Nuolatos  

10.  

Bibliotekai įsigyti su šia 
programa susijusios 
specialios mokslinės 
literatūros ir užtikrinti 
laisvą prieigą prie 
tarptautinių mokslinių 
tyrimų duomenų bazių 
(pvz., Science Direct).  

KMAIK kasmet atnaujina bibliotekoje esančią literatūrą lietuvių ir 
užsienio kalbomis, įsigyjama naujausios specialios HS studijų 
programai aktualios literatūros. Dėstytojai savo srities 
publikuojamą naujausią medžiagą talpina Kolegijos duomenų 
bazėje e-mokslas ir Moodle sistemoje elektroniniu ištekliumi. 
KMAIK dėstytojai ir studentai naudojasi tame pačiame pastate 
įsikūrusio LAMMC Miškų instituto biblioteka bei jų 
prenumeruojamomis tarptautinėmis mokslo leidinių duomenų  

Nuolatos  

 

Hidrotechninės statybos studijų programos NL studijų studentų mokomosios praktikos vyksta 2 ir 4 
semestrų pabaigoje, Ištęstinių studijų – (I studijų)  2, 3, 6 semestruose.  

Hidrotechninių statinių pažintinės praktikos metu 2018-2019 m.m. studentai vyko prie šių 
hidromazgų: Kauno r. Gaižėnų ant Dievogalos upės, ŽŪA - trys užtvankos ant Graužės upės ir mokomoji 
hidrosistema, Pajiesio ant Jiesios upės, Kėdainių r. Labūnavos ant Barupės upės, Angirių ant Šušvės upės, 
Juodkiškių ir Būblių ant Obelies upės. Praktikos metu Kauno meteorologinėje stotyje studentai susipažino su 
oro, kritulių ir kt. matavimo prietaisais jų matavimo eiga. Realius vandens greičio, debito ir kt. parametrų 
matavimus studentai atlieka Jiesios upėje. Užsiėmimų metu įgytas Hidrogeologijos teorines žinias pritaikė 
Kolegijos teritorijoje įvairiais metodais nustatydami gruntinio vandens lygį, filtracijos koeficientą. 

Statybos darbų technologijų ir organizavimo profesinės veiklos praktikos metu studentai lankėsi 
betono mišinių gamybos įmonėje „Betono centras“ Kaune. Susipažino su betono mišinio užsakymo tvarka, 
mišinių įvairove, gamybos procesu, kokybės kontrole. Taip pat lankėsi vienoje iš didžiausių Lietuvoje 
veikiančių statybos, kelių tiesimo, prekinio betono mišinio ir asfalto gamybos kompanijų UAB 
„Autokausta“. Šioje įmonėje stebėjo prekinio betono mišinio gamybos gelžbetonio, strypynų suvirinimo, 
plieninių konstrukcijų gamybos, dažymo procesus, asfaltbetonio ir bitumo emulsijos gamybą. Studentai buvo 
gamyklos laboratorijoje, kurioje yra tikrinama gaminamų statybos produktų kokybė. Pabuvojo UAB 
"Autokausta" vykdytame transporto mazgo Akademijoje - žiedinių sankryžų įrengimo, triukšmo slopinimo 
sienučių statybos, viaduko remonto objekte. Analizavo vandens nuvedimo tinklų, šaligatvių įrengimo, 
gręžtinių polių įrengimų darbus. Marvelės uosto krantinėje nagrinėjo esamas  konstrukcijas, bandymais 
tikrino grindinio, atraminės sienutės ir kt. statinių stiprį. Kauno apylinkėse studentai aplankė 5 skirtingos 
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paskirties statybvietes, kuriose pagilino teorines žinias įgytas paskaitų metu (brėžiniai, statybinės medžiagos 
bei konstrukcijos, technologiniai procesai bei įrenginiai). Kauno r. Vaišvydavos gyvenvietėje stebėjo, kaip 
buvo vykdomi kryptiniu būdu vamzdžių klojimo darbai, požeminių tinklų – vandentiekio ir nuotekų tiesimas, 
vietinių kelių statyba, pralaidų įrengimas, drenažo rekonstrukcija. Lankėsi Marvelės vandenvietės ir nuotekų 
stotyje. Stebėjo triukšmo mažinimo sienutės, atraminės sienutės statybos ir montavimo darbų etapus, šlaitų 
tvirtinimus geotekstile, formuojamos estakados įrengimą, apšvietimo įrengimą, paviršinio vandens surinkimo 
sistemą, susipažino su darbų technologija, kelio rekonstrukcija greitkelyje Kaunas-Vilnius ties PC „Mega“. 

Geodezijos ir geologijos mokomoji praktika vyko Kauno r. Girionių miestelyje. Geologijos žinios 
praktikos metu buvo gilinamos kasant dirvožemio profilius, imant dirvožemio pavyzdžius, atliekant 
agrochemines analizes. Studentai ištyrę dirvožemio mėginius daro išvadas ir teikia rekomendacijas 
dirvožemio savybėms gerinti bei derlingumui didinti. Šios praktikos metu taip pat susipažino su geodeziniais 
prietaisais,  išmoko atlikti geodezinius matavimus bei juos apdoroti. 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika vyko šiose įmonėse: AB „Anykščių melioracija“, UAB 
„DETAS“, UAB „Hidrosta“, UAB „ONRAMA“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „Telšių vandenys“, UAB 
„Luksta“. Praktikos vadovų atsiliepimai: studentai pasižymi darbo drausme, atsakingumu, kruopštumu, 
iniciatyvumu, domėjimusi ne tik atliktais darbais, bet ir planuojamais vykdyti; skaito brėžinius, puikiai 
niveliuoja; dauguma gali dirbti savarankiškai. Trūkumai: dauguma praktikos vadovų neįvardina esminių 
trūkumų, pažymi jog reikėtų daugiau patirties. Pastabos: 100 proc. praktikos vadovų pažymi, kad 
praktikantus ateityje norėtų matyti savo įmonės kolektyve. Nutarta atsižvelgti į išsakytas praktikos vadovų 
pastabas. 

 
 

MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETO studijų programų vertinimas 
ŽELDYNŲ DIZAINO (anglų k. - LANDSCAPE DESIGN) (valstybinis kodas 6531EX033; istoriniai 
kodai 653H93005; 65304T203) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2012-11-07. Programa 
akredituota SKVC direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. SV6-34 iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 
SKVC direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. SV6-15 „Dėl vykdomų studijų programų 
akreditavimo“ programos akreditavimo terminas pratęstas iki 2020-08-31. 
Studijų programos įregistravimo data 2002-08-30, Nr. 1515 (istorija).  
Studijų sritis - Technologijos mokslai; Studijų kryptis – Inžinerija; Švietimo sritis - Žemės ūkis; Švietimo 
posritis – Sodininkystė (iki 2017.09.01). Studijų krypties grupė - Inžinerijos mokslai; Studijų kryptis - 
Aplinkos inžinerija; Švietimo sritis - Žemės ūkis; Švietimo posritis – Sodininkystė (nuo 2017.09.01). 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras 
(AIKOS). 
Parengtas ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planas ir Želdynų dizaino studijų programos 
pažangos ataskaita (6.2.4 lentelė): 
 
6.2.4. lentelė. ŽELDYNŲ DIZAINO (valstybinis kodas 6531EX033; istoriniai kodai: 653H93005; 

65304T203) studijų programos vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas 

Eil. 
Nr. 

Ekspertų rekomendacijos 
Aukštosios mokyklos atlikti arba 

planuojami veiksmai 

Rekomendacijų 
įgyvendinimo 

terminai 

1. 

Didinti kraštovaizdžio dizaino ir menų 
dalykų skaičių. Ateityje labiau 
orientuotis į kraštovaizdžio, o ne tik 
želdinių dizainą. 

Pirmajame kurse buvo dalykas „Piešimas ir 
braižyba“ – 5 kreditai. Nuo 2015-2016 metų 
pirmame kurse dalykai išsidėsto taip:  
„Piešimas „ – 5 kreditai; antrame kurse –
„Braižyba“ – 3 kreditai.  

Nuo 2015-2016 
m.m. 

2. 

Skirti kreditus už bakalauro darbą; 
peržiūrėti kai kurių dalykų grupavimą; 
tobulinti dalykų aprašus; pašalinti 
modulių dubliavimąsi; supaprastinti 
numatomų studijų rezultatų formuluotes 
dalykų aprašuose ir juose aprašyti 
praktines užduotis. 

Baigiamajam darbui skirta – 9 kreditai; 
Želdynų dizaino studijų programos komitetas 
peržiūrėjo visus dalykų aprašus ir panaikino 
tarpusavio dubliavimąsi. Supaprastinta 
dalyko aprašo forma, joje daugiau dėmesio 
skirta praktinių užduočių aprašymui. 

Nuo 2014-2015 
m.m. 
 
 
Kiekvienais 
mokslo metais 

3. 
Pakelti stojančiųjų kokybės kartelę 
taikant kriterines ribas, pvz., meninių 
gebėjimų, mažiausio stojamojo balo ir 

Minimalus konkursinis balas 2017 m. - 1,6, 
2018 m. – 2,0, 2019 m. – 4,3, 2020 m. – 4,3 
(nustatomas ŠMSM įsakymu) 

Kiekvienais 
mokslo metais 
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pan. 

4. 
Tobulinti programos tikslų ir numatomų 
studijų rezultatų formuluotes. 

Želdynų dizaino studijų programos komitetas 
tobulina programos tikslų ir numatomų 
studijų rezultatų formuluotes. 

Kiekvienais 
mokslo metais 

5. 

Strategiškai labiau išvystyti ir vadovybei 
apsvarstyti tarptautiškumo didinimo 
procesą. 
Studentai turėtų būti labiau skatinami 
dalyvauti ERASMUS+ mainų 
programose. 

KMAIK vadovybė tam teikia prioritetinį 
dėmesį, vykdomi susitikimai su studentais, 
siūlomos papildomos skatinamosios 
stipendijos iš olegijos lėšų. 

Nuolatos 

6. 
Atnaujinti studijų programos materialinė 
bazę 

Katedros iniciatyva įrengta žalioji siena, 
hidroponinės sistemos moduliai, 
kompostinės dėžės.   

Įgyvendinta 

 
 
SODININKYSTĖS (anglų k. - HORTICULTURE) (valstybinis kodas 6531IX005; istorinis kodas 
653D40001) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2016 m. SKVC direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. 
įsakymu Nr. SV6-32 programa akredituota iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.  
Studijų krypties grupė - Žemės ūkio mokslai; Studijų kryptis - Žemės ūkis; Švietimo sritis - Žemės ūkis; 
Švietimo posritis – Sodininkystė. Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija - Žemės ūkio 
mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 
 
6.2.5. lentelė. SODININKYSTĖS (valstybinis kodas 6531IX005; istorinis kodas 653D40001) studijų 

programos studijų programos vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas 
Eil. 
Nr. 

Ekspertų rekomendacijos 
Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami 

veiksmai 
Pastabos 

1. 

Į studijų programą įtraukti tokius 
papildomus dalykus kaip augalų 
apsauga, vandentvarka, 
vejininkystė. 

Dalykas „Augalų apsauga“ yra įtrauktas į studijų 
krypties dalykus.  
Dalykai „Vandentvarka“ ir „Vejininkystė“ yra įtraukti 
į studentų laisvai pasirenkamus dalykus.  

Įgyvendinta 

2. 

Atnaujinti Kolegijos turimą 
dirvotyros laboratorijos įrangą 
parietaisiais leidžiančiais vertinti 
azoto, fosforo, kalio kiekius 
dirvožemyje, kas, itin, svarbu 
priimant agronominius 
sprendimus tiek augalininkystės, 
tiek daržininkystės ūkyje.  

Pastatytas ir įrengtas tunelinis šiltnamis ProTunel800; 
įveistas 345 vnt. įvairiausių rūšių ir veislių sodas; 
atnaujinta Maisto žaliavų kokybės ir saugos 
laboratorija (pH metras nešiojamas smeigiamas EBRO 
ST1000; Refraktometras skaitmeninis 0-80 BrIX 
Atago Pal-3; Svarstykles analitines; Laboratorinis 
mėginių homogenizatorius skirtas paruošti mėginius 
malti, homogenizuoti su papildomu peilių komplektu; 
Vandens dejonizatorius WP3000; Elektrinė plytelė 
HOTPLATE KP 1092; Džiovinimo spinta200 litrų 
BINDER ED serija; Drėgmės svarstyklės KERN DAB 
100-3; Spalvos analizatorius tirpalų ir miltelių bei 
pastų spalvos vertinimui Konica Minolta CR 400; 
Rinkinys uogienėms/džemams virti).  

Įgyvendinta 

3. 

Daugiau laiko skirti studentų 
supažindinimui su žemės ūkio 
technika ir žemės dirbimo 
darbais, darbų mechanizavimu 
sodininkystėje ir daržininkystėje.  

Daugiau kreditų skiriama mokomojoje  praktikoje 1 
vienai iš sudedamųjų praktikos dalių   „Žemdirbystės 
pagrindai ir žemės ūkio mechanizacija“ – 3 kreditai.  

Įgyvendinta 

4. 
Išplėsti socialinių partnerių ratą, 
įtraukiant daugiau sodininkystės 
ir daržininkystės ūkių.  

Kiekvienais metai plečiamas socialinių partnerių 
tinklas, su kuriais pasirašomos bendradarbiavimo 
sutartys.  

Įgyvendinta 

 
 
MIŠKININKYSTĖS (anglų k. - FORESTRY) (valstybinis kodas 6531IX001; istorinis kodas 653D50001; 
65314B101). Miško ūkio studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2014-12-09. Miško ūkio studijų 
programa SKVC direktoriaus 2015-02-11 įsakymu Nr. SV6-5 akredituota 6 metams iki 2021-12-31.  
Studijų krypties grupė - Žemės ūkio mokslai; Studijų kryptis – Miškininkystė; Švietimo sritis – 
Miškininkystė; Švietimo posritis – Miškininkystė. Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija - 
Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 
Parengtas ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planas ir Miško ūkio studijų programos pažangos 
ataskaita (6.2.6. lentelė): 
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6.2.6. lentelė. MIŠKO ŪKIO (valstybinis kodas 6531IX001, istorinis kodas 653D50001; 65314B101) 

studijų programos vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas KMAIK 

Eil. 
Nr. 

Ekspertų rekomendacijos Aukštosios mokyklos atlikti arba planuojami veiksmai 
Rekomendacijų 
įgyvendinimo 

terminai 

1. 

Pakeisti programos šakos 
“Miško auginimas” 
pavadinimą, (ypač anglų 
kalba) 

Miško auginimo specializaciją pertvarkyta į Daugiatikslio 
miško išteklių naudojimo (Multiple use forest management) 
keičiant jos turinį. 

2017/2018 m.m. 

2. 

Aptarti specializacijų rūšis, 
siekiant platesnio pobūdžio 
ir atitikimo tarptautinei 
praktikai 

Miško auginimo specializacija pertvarkyta į Daugiatikslio 
miško išteklių naudojimo, įtraukant Medžioklėtvarkos, 
Nemedieninės produkcijos ruošos technologijų dalykus. 

2017 m. 

3. 
Baigiamųjų darbų 
santraukos užsienio kalba 
turi būti išsamesnės 

Parengta baigiamųjų darbų santraukos pavyzdinė forma ir 
atnaujintos rekomendacijos baigiamojo darbo rengimui 

2017 m.  

4. 
Parengti baigiamųjų darbų 
santraukos pavyzdinę formą 

Parengta baigiamųjų darbų santraukos pavyzdinė forma ir 
atnaujintos rekomendacijos baigiamojo darbo rengimui 

2017 m.  

5. 
Įtraukti  studentus į studijų 
programos tobulinimo 
procesą 

Kviesti baigiamojo kurso SA atstovus į katedros posėdžius, 
nagrinėjant studijų programos tobulinimo procesus. 
Tęsti kasmetinį studijų programos atskirų dalykų anketinį 
vertinimą. 

Nuolat 

6. 
Persvarstyti studijų dalykų 
pavadinimus, siekiant 
išvengti temų dubliavimosi 

Naujai parengtos aplinkosaugos ir miško ekologijos dalykų 
programos. 
Naujai parengti daugiatikslio miško išteklių naudojimo 
specializacijos studijų dalykų aprašai. 

2016 m. 
 
2017 m. 

7. 
Baigiamųjų darbų vadovais 
kviesti LAMMC ir 
gamybininkus 

Kviesti teiki tematikas ir vadovauti studentų baigiamiesiems 
darbams LAMMC Miškų instituto mokslininkus ir 
gamybininkus 

Nuo 2016 m. 

8. 
Didinti mokslo taikomųjų 
tyrimų skaičių ilgalaikiuose 
projektuose 

Ieškoti partnerių ir teikti paraiškas tarptautiniams 
projektams  

Kiekvienais 
mokslo metais 

9. 

Skelbti mokslininkų 
straipsnius apie atliktus 
taikomuosius tyrimus ypač 
recenzuojamuose 
tarptautiniuose žurnaluose 

Pristatyti atliktus taikomuosius tyrimus mokslinėse 
konferencijose. 
Skelbti bent po 1 straipsnį „Miškininkystės ir kraštotvarkos“ 
leidinyje 

Kiekvienais 
mokslo metais 

10. 
Didinti dėstytojų, turinčių 
daktaro laipsnį, skaičių 

Sudaryti sąlygas 2 dėstytojams tęsti doktorantūros studijas.  2015-2020 m.  

11. 
Įtraukti studentus į mokslo 
taikomuosius tyrimus 

Baigiamuosiuose darbuose numatyta privaloma tiriamoji 
darbo dalis.  
Organizuojamos studentų mokslo taikomųjų tyrimų darbų 
konferencijos. 

Kiekvienų 
mokslo metų 
pavasario 
semestre 

12. 
Taikyti internacionalizavimo 
iniciatyvas studijų 
programoje 

Skatinti studentų ir dėstytojų dalyvavimą Erasmus+ ir Nord 
Plus programose. Skatinti studentus atlikti mokomąsias 
praktikas užsienio įmonėse.  
Skatinti dėstytojus dalyvauti tarptautiniuose projektuose. 

Kiekvienais 
mokslo metais 

12. 

Gerinti dėstytojų ir studentų 
anglų kalbos įgūdžius. 
Daugiau dalykų dėstyti 
anglų kalba. 

Paruošti daugiau modulių dėstomų užsienio kalba 
atvykstantiems tarptautiniams studentams. 
Skatinti dėstytojų dalyvavimą ES finansuojamuose anglų 
kalbos tobulinimo kursuose. 

Kiekvienais 
mokslo metais 

13. 

Studentams daugiau 
informacijos teikti Moodle 
sistemoje (taip pat anglų 
kalba) 

Paruoštą anglų kalba dalykų mokomąją medžiagą sukelti į 
sistemą ir naudoti mokymo procese. 

Nuo 2017 m.m. 
atnaujinama 
kasmet 

14. 

Programos valdymo ir 
kokybės užtikrinimo procese 
įtraukti Studentų atstovybę ir 
absolventus. 

Kviesti po vieną 2-3 metų absolventą į rudeninį posėdį 
aptariant programos valdymą ir kokybę. 

Nuo 2015 m.m 
kasmet 
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6.2.7. lentelė. Studijų programų vertinimas ir akreditavimas 

Studijų 
krypčių 
grupė 

Studijų kryptis Studijų programa Programos kodas 

Savianali
zės 

atlikimo 
metai 

Išorinių 
ekspertų 

vizitų metai 

Studijų 
programos 

akreditavimo 
trukmė, m. 

Akreditavimo 
įsakymo data, 

numeris 

Akredituota 
iki 

Suteikiamas 
laipsnis iki 2017 

m. 

Suteikiamas 
laipsnis nuo 

2018 m. 

 Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai, nuo 2017-09-01 (Studijų sritis. Technologijos mokslai iki 2017-08-31)  

Inžinerijos 
mokslai 

Bendroji 
inžinerija / 
Matavimų 
inžinerija 

Kadastriniai matavimai 
ir nekilnojamojo turto 
vertinimas / 
Nekilnojamojo turto 
kadastriniai matavimai 

6531EX031 
(653H14005) 
(65310T106) 

2015 2016-05-04 3 metai 

2016-09-30 
Nr. SV6-42; 
2019-06-05 
Nr.SV6-15 

2019-07-31; 
2020.08.31 

Matavimų 
inžinerijos 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslų 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslai 

Bendroji 
inžinerija / 
Aplinkos 
inžinerija 

Hidrotechninė 
statyba 

6531EX032 
(653H17004) 
(65304T103) 

2015 2012-09-12; 
2016-05-03 

3 metai; 3 
metai 

2016-11-29 
Nr. SV6-48; 
2019-06-05 
Nr.SV6-15 

2019.08.31; 
2020.08.31 

Aplinkos 
inžinerijos 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslų 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslai 

Inžinerija / 
Aplinkos 
inžinerija 

Želdynų dizainas 
6531EX033 
(653H93005) 
(65304T203)  

2014 2012-11-07 6 metai 

2013-04-30 
Nr.SV6-34; 
2019-06-05 
Nr.SV6-15 

2019.08.31; 
2020.08.31 

Kraštovaizdžio 
projektavimo 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslų 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslai 

Inžinerija / 
Aplinkos 
inžinerija 

Žemėtvarka 
6531EX034 
(653H91001) 
(65304T207) 

2012 2012-11-07 6 metai 

2013-04-30 
Nr. SV6-34; 
2019-06-05 
Nr.SV6-15 

2019.08.31; 
2020.08.31 

Žemėtvarkos 
profesinis 
bakalauras 

Inžinerijos 
mokslų 
profesinis 
bakalauras 

 Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai, nuo 2017-09-01 (Studijų sritis. Biomedicinos mokslai iki 2017-08-31))  

Žemės ūkio 
mokslai 

Miškininkystė 
Miško ūkis/ 
Miškininkystė 

6531IX001 
(653D50001) 
(65314B101) 

2007; 
2012 

2007; 2012 6 metai 
2015-02-11 
Nr. SV6-5 

2021-08-31 
Miškininkystės 
profesinis 
bakalauras 

Žemės ūkio 
mokslų 
profesinis 
bakalauras 

Žemės ūkio 
mokslai 

Žemės ūkis Sodininkystė 6531IX005 
(653D40001) - 2016 

nauja 
programa 

2016-07-05 
Nr. SV6-32 

2020-08-31 
Žemės ūkio 
profesinis 
bakalauras 

Žemės ūkio 
mokslų 
profesinis 
bakalauras 

Žemės ūkio 
mokslai 

Žemės ūkis Rekreacija 
6531IX010 
(653D46001) 
(65303B102) 

2014 2014-05-16 neakredituota 
2015-07-27 
Nr. SV6-34 

2018-12-31 
Žemės ūkio 
profesinis 
bakalauras 

Programa 
nevykdoma nuo 
2019-01-01 

 
SKVC direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. SV6-15 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ programų akreditavimo terminas pratęstas iki 2020-08-31 
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6.3. STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA 

 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje studentų skaičius pastaraisiais metais stabilizavosi – 

2019 m. spalio 1 d. KMAIK studijavo 837 studentai (6.3.1 lentelė). Pasirinkusių ištęstines studijas skaičius 
2019 m. buvo 515 studentų., o nuolatinėse studijose studijavo  - 322 studentai. 

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

formas (nuolatinė NL / ištęstinė I ) (2019-10-01, ŠV-01 ataskaita) 

Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas ir 

2015 2016 2017 2018 2019 

valst. kodas NL I NL I NL I NL I NL I 

1. 
Miškininkystė 
(6531IX001) 

313 215 246 213 187 189 117 187 87 163 

2. 
Rekreacija 
(6531IX010) 

58 25 23 17 1 11 0 0 0 0 

3. 
Želdynų dizainas 
(6531EX033) 

50 48 58 54 65 64 49 80 54 82 

4. 
Žemėtvarka 
(6531EX034) 

43 61 34 97 31 117 24 129 45 118 

5. 

Nekilnojamojo turto 
kadastriniai 
matavimai 
(6531EX031) 

61 68 54 84 46 86 30 60 44 74 

6. 
Hidrotechninė 
statyba (6531EX032) 

33 30 31 42 40 53 38 57 41 65 

7. 
Sodininkystė 
(6531IX005) 

- - 12 5 19 12 45 12 51 13 

Bendras studentų skaičius: 558 447 458 512 389 532 303 525 322 515 
Iš viso: 1005 970 920 828 837 

 
 
Lyginant 5 metų duomenis nustatyta, kad nuo 2015 m. studentų skaičius kasmet mažėjo po 3-5 proc., 

o 2019 m. studentų turėjome 1 proc. daugiau nei 2018 m.(6.3.1 pav.). 
 

 
6.3.1. pav. Studentų skaičiaus kaita 2015-2019 m.m. 

 
2019 m. į I kursą buvo priimti 273 studentai – 130 į nuolatines (2018 – 97), 143 į ištęstines (2018 – 

149) studijas. Per analizuojamą laikotarpį nuo 2015 metų išryškėjo tendencija, kad vis daugiau jaunuolių 
renkasi ištęstines studijas, nes laisvu laiku gali dirbti.  

2016 m. pirmą kartą ištęstinių studijų studentai sudarė 52,8% visų studentų (6.3.2 pav.), 2018 m. – 
63,3 % visų studentų, o 2019 m. – 61,5 % visų studentų. 
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6.3.2. pav. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studentų skaičius 2015-2019 m. spalio 1 d. (proc.) 

 
Studijų finansavimas. Pagal finansavimo šaltinius 2019 m. 76,9% visų Kolegijos studentų (visų 

studijų formų) studijos buvo finansuojamos valstybės lėšomis, o 23,1% studentų mokėjo už studijas 
numatytą studijų kainą (6.3.4 pav.). 

Studentai, kurie priėmimo į Kolegiją metu surenka didesnį konkursinių balų skaičių, užima valstybės 
finansuojamas vietas. 2019 m. spalio 1 d. duomenimis 68,9% visų nuolatinių studijų studentų studijavo 
valstybės finansuojamose vietose, o 31,1% patys mokėjo už studijas (6.3.3 pav.). Valstybės finansuojamose 
vietose iš visų ištęstinių studijų studentų mokėsi 81,7%, o 18,3% patys mokėjo už studijas.  

 

 
6.3.3. pav. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2019 m. 

(proc. nuo visų studijų formos studentų skaičiaus) 
 
Išanalizavus visų Kolegijos studentų, studijuojančių vf ir vnf vietose 2019 m. pasiskirstymą 

nustatyta, kad ištęstinių studijų studentų, studijuojančių vf vietose skaičius (50,4 proc.) viršijo nuolatinių 
studijų studentų, studijuojančių vf vietose (26,6 proc.) skaičių (6.3.4 pav.). Valstybės nefinansuojamose 
vietose (vnf) studijuojantys ištęstinių studijų studentai sudarė 11,2 proc., o nuolatinių studijų - 12 proc. visų 
Kolegijos studentų. 
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6.3.4. pav. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius  
2019 m. (proc. nuo viso Kolegijos studentų skaičiaus) 

 

Didesnis studentų skaičius 2018-2019 m.m. buvo Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultete (450 
studentų): Miškininkystės katedroje 2019-10-01 studijavo 250 studentų; Kraštovaizdžio architektūros ir 
rekreacijos katedroje 2019-10-01 studijavo 200 studentų. 
Aplinkos inžinerijos fakultete 2018-2019 m.m. studijavo 387 studentai: Hidrotechninės statybos katedroje 
2019-10-01 studijavo 106 studentai, o Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2019-10-01 studijavo 281 
studentų.  
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6.4.  STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 

 
6.4.1. 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. 2019 m. pagrindiniame priėmimo etape prašyme buvo galima 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. 2019 m. kiekviename priėmimo etape stojantysis galėjo gauti tik vieną kvietimą 
studijuoti, jeigu tenkina jo konkursinis balas. 2019 m. buvo pakeista konkursinio balo skaičiavimo metodika.   

2019 m. bendrajame priėmime dalyvavo 36 aukštosios mokyklos (17 universitetų – 12 valstybinių ir 
5 privatūs bei 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios) (https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-
rezultatai-6/). Bendrojo priėmimo 2019 m. į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO prašymus pateikė 30 
855 brandos atestatus turintys asmenys (2018 m. – 32 499). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus 
tenkino 23 901 asmuo (2018 m. – 25 619). Iš jų švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius 
rodiklius ir mažiausią stojamąjį konkursinį balą valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų 
stipendijai gauti pagal pateiktus pageidavimus tenkino 16292 asmenys (2018 m. – 16993) 
(https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-rezultatai-6/). Per tris etapus vykusius konkursus įveikė ir 
studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 19302 stojantieji (2018 m. – 20 805), t. y. 7 proc. 
mažiau negu 2018 m. Studijų sutartis pasirašė 11 974 šių metų abiturientai (2018 m. – 12 787). 2019 metų 
Lietuvos abiturientų, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo: bendrojo ugdymo mokyklose šiemet įteikti 
21988 brandos atestatai (2018 m. – 23635), profesinio mokymo įstaigose – 4170 (2018 m. – 4727) 
(https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-rezultatai-6/). 

Abiturientams švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyti minimalūs rodikliai pakito, 
2019 m. juos įveikė mažiau abiturientų nei ankstesniais metais (reikėjo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, 
užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos VBE ne mažesniu kaip 25 balų aritmetiniu 
vidurkiu stojant į kolegijas) (https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-istojusiuju-konkursiniai-balai/).Valstybės 
finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekė 6,03, o 
nefinansuojamose vietose – 4,82. Kolegijose, kuriose stojamųjų egzaminų nėra, vidutiniai balai žemesni, jie 
nesiekė 6 balų, o valstybės nefinansuojamose vietose – ir 5 balų, išskyrus atvejus, kai mokyklos prideda 
papildomų balų už jų nusistatytus rodiklius (https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-istojusiuju-konkursiniai-
balai/). 

LAMA BPO duomenimis stojančiųjų motyvacija rinktis artimų studijų krypčių studijų programas 
gana stabili. 2019 m. 61,3 proc. prašymų pageidavimai yra vienos studijų srities. Įstojusių pagal aukščiausiu 
prioritetu nurodytą pageidavimą skaičius aukštosiose mokyklose svyruoja nuo 98 iki 42 proc. Stojantieji 
sunkiau nuspėja savo galimybes, kai konkursai itin dideli (LSMU), o neretai stojantieji kai kurias aukštąsias 
mokyklas prašymuose numato kaip atsarginį variantą (https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-priimtuju-i-
aukstasias-mokyklas-skaiciai/). 2019 m. stojančiųjų prioritetai ir pasirinkimai. Pirmojo etapo metu 64 proc. 
stojančiųjų (2018 m. – 57 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 36 proc. (2018 
m. – 43 proc.) – kolegijų. Pirmojo etapo metu 66,5 proc. stojančiųjų į universitetus buvo tų pačių metų 
abiturientai (2018 m. – 65,3 proc.), kolegijų sektoriuje jų mažiau – tik 33,5 proc. (2018 m. – 34,7 proc.)  
(https://bakalauras.lamabpo.lt/populiariausios-studiju-programos-2/).  
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6.4.2. lentelė. Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą 
(LAMA BPO) (https://bakalauras.lamabpo.lt/populiariausios-studiju-programos-2/) 

Studijų kryptis 
2019 m. 2018 m. 

Stojančiųjų 
universitetuose, % 

Stojančiųjų 
kolegijose, % 

Stojančiųjų 
universitetuose, % 

Stojančiųjų 
kolegijose, % 

Žemės ūkio mokslai 1,69 1,26 1,56 0,98 
Inžinerijos mokslai 9,39 17,36 9,26 17,28 

 
6.4.3. lentelė. Stojančiųjų pakvietimo studijuoti ir pasirašiusių sutartis KMAIK statistika 

bendrajame priėmime 2019 m. (Priėmimo į aukštąsias mokyklas eiga 2019 m. LAMA BPO) 

Programos 
pavadinimas 

Stu- 
Per pagrindinį 

priėmimą (I etapą) 
Per II etapą 

Per papildomą 
priėmimą 

Iš viso pasirašė ir 
nenutraukė 

sutarčių dijų Pakviesta 
Pasirašė 
sutartis 

Pakviesta 
Pasirašė 
sutartis 

Pakviesta 
Pasirašė 
sutartis 

forma vf vnf vf vnf vf vnf vf vnf vf vnf vf vnf vf vnf 
iš 

viso 
Miškininkystė NL 5 7 2 2 4 2 4 2 1 1 1 1 7 5 12 
Miškininkystė I 16 2 15 2 4 1 4 1 2 1 2  21 3 24 
Miškininkystė 
(Gamtinė 
rekreacija ) 

NL 5 8 4 6     1  1  5 6 11 

Miškininkystė 
(Gamtinė 
rekreacija ) 

I 1 4 1 2 2  2      3 2 5 

Sodininkystė NL 12 7 12 6 1  1  1  1  14 6 20 
Sodininkystė I 2 1 2 1  1  1     2 2 4 
Želdynų 
dizainas 

NL 8 3 6 2 1 1 1 1 5  5  12 3 15 

Želdynų 
dizainas 

I 17 4 17 2 1 1 1 1 2  2  20 3 23 

Nekilnojamojo 
turto kadastriniai 
matavimai 

NL 9 3 9 3 1  1      10 3 13 

Nekilnojamojo 
turto kadastriniai 
matavimai 

I 18 1 17 1 1  1  6 1 6 1 24 2 26 

Žemėtvarka NL 13 1 12 1         12 1 13 
Žemėtvarka I 23 5 21 4 3 1 3  2  2  26 4 30 
Hidrotechninė 
statyba 

NL 5 3 4 3         4 3 7 
Hidrotechninė 
statyba 

I 5 3 5 3  1  1     5 4 9 

Iš viso:  139 52 127 38 18 8 18 7 20 3 20 2 165 47 212 
 
 
6.4.4. lentelė. 2019 m. per BENDRĄJĮ priėmimą su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų 

sutarčių skaičius (LAMA BPO) (https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-priimtuju-i-aukstasias-
mokyklas-skaiciai/) 

Aukštoji mokykla 

Sutarčių dėl valstybės 
finansuojamų, studijų 

stipendijų vietų skaičius 
Pokytis, proc. 

(vf+vnf/st) 

Sutarčių dėl valstybės 
nefinansuojamų vietų (vnf) 

skaičius 
Pokytis 

proc. (vnf) 

Bendras 
pokytis, 

proc. 
2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos 

kolegija 
165 155 6 47 41 15 8 

Iš viso kolegijose 4 674 4 987 -6 3 932 5 015 -22 -14 
 
Po pagrindinio priėmimo į studijų kryptis, kuriose liko neužimtų valstybės finansuojamų ir 

nefinansuojamų studijų vietų, skelbiamas papildomas priėmimas. 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, 
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stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, gali būti pateiktas siūlymas užimti valstybės 
finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą. 

Pasibaigus bendrajam priėmimui, tiesioginio institucinio priėmimo metu į valstybės nefinansuojamas 
studijų vietas 2019 m. į visas studijų programas priimti 289 studentai, iš jų 273 priimti į I-ą kursą  (6.4.5. 
lentelė). 

 
6.4.5. lentelė. Tiesioginio priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2019 m. rezultatai 

pagal studijų programas (2019-10-20 fakultetų duomenys) 
Programos kodas Programos pavadinimas Priimta tiesiogiai į vnf 

6531IX001 Miškininkystė 18 
6531IX005 Sodininkystė 4 
6531EX033 Želdynų dizainas 10 
6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 16 
6531EX034 Žemėtvarka 14 
6531EX032 Hidrotechninė statyba 18 

 
Iš viso: 80 

 
Bendrojo priėmimo į Aukštąsias mokyklas 2019 m. metu per LAMA BPO sistemą ir tiesioginio 

priėmimo metu į Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto nuolatines (NL) studijas priimti 68 studentai, į 
ištęstines studijas – taip pat 68 studentai (6.4.6 lentelė). Į Miškininkystės studijų programos NL studijas 
priimti 28 studentai, į ištęstines – 34. Į Želdynų dizaino studijų programos NL studijas priimta 18, į ištęstines 
– 29 studentai, į Sodininkystės studijų programos NL studijas priimta 22 studentai, į ištęstines – 5 studentai. 

 
6.4.6. lentelė. Bendras priimtų į Kolegiją I kurso studentų pasiskirstymas pagal studijų formas 2014-

2019 m. (2019 m. spalio 1 d. duomenimis, pagal ŠV-01) 
Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
NL I NL I NL I NL I NL I 

1. Miškininkystė 110 74 68 48 46 48 28 65 28 34 
2. Sodininkystė - - 12 6 11 9 29 5 22 5 
3. Želdynų dizainas 29 20 14 23 21 15 16 21 18 29 

4. 
Nekilnojamojo turto 
kadastriniai matavimai 21 17 17 37 21 20 7 14 23 31 

5. Žemėtvarka 12 23 18 33 13 25 6 35 25 27 
6. Hidrotechninė statyba 14 16 11 22 14 24 11 12 14 17 

 Studentų skaičius pagal 
studijų formas: 186 150 140 169 126 141 97 152 130 143 

 Iš viso: 336 309 267 249 273 
 

 
6.4.1. pav. Studentų priėmimas pagal studijų programas 2019 m. (pagal ŠV-01) 
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Į Aplinkos inžinerijos fakulteto NL studijas priimti 62 studentai, o į ištęstines studijas – 75 studentai 
(6.4.6 lentelė). Į Žemėtvarkos studijų programos NL studijas priimti 25 studentai, į ištęstines – 27 studentai. Į 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos NL studijas priimti 23 studentai, į ištęstines – 
31 studentas. Į Hidrotechninės statybos studijų programos NL studijas priimta 14, o į ištęstines - 17 studentų. 

 

 
6.4.2. pav. Studentų priėmimas 2015-2018 m. pagal studijų formas ir finansavimą  

 
Lietuvos aukštosiose mokyklose moterų studijuoja daugiau, negu vyrų. 2019 m. 58 proc. 

pirmakursių yra moterys, universitetuose ir kolegijose moterų ir vyrų santykiniai skaičiai panašūs 
(https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-priimtuju-i-aukstasias-mokyklas-skaiciai/). 

2019 m. į studijas Kolegijoje buvo priimtos 109 merginos, t.y. 39,9% priimtų į 1 kursą (6.4.7 
lentelė). Nuolatines studijas pasirinko 53 merginos, t.y. 40,8% iš visų į nuolatines studijas priimtų studentų 

skaičiaus, o ištęstines studijas pasirinko 56 merginos, tai sudaro 39,2 šios studijų formos studentų.  
 

6.4.7. lentelė. Priimtųjų į Kolegiją 2019 m. I kurso studentų pasiskirstymas pagal studijų programas, 
studijų formas ir lytį (2019 m. spalio 1 d. duomenimis, pagal ŠV-01) 

Metai Studijų programa Studijų forma 
Priimta 

studentų iš 
viso 

Priimta 
studentų į I 

kursą 

Priimta 
studentų į I 
kursą (iš jų 
moterys) 

2019 Hidrotechninė statyba NL 15 14 2 
2019 Hidrotechninė statyba I 18 17 2 

2019 
Nekilnojamojo turto kadastriniai 
matavimai 

NL 23 23 5 

2019 
Nekilnojamojo turto kadastriniai 
matavimai 

I 32 31 11 

2019 Žemėtvarka NL 26 25 10 
2019 Žemėtvarka I 31 27 10 
2019 Miškininkystė NL 28 28 9 
2019 Miškininkystė I 41 34 10 
2019 Sodininkystė NL 22 22 13 
2019 Sodininkystė I 5 5 3 
2019 Želdynų dizainas NL 18 18 14 
2019 Želdynų dizainas I 29 29 20 

 Iš viso (asmenų)   289 273 109 
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6.4.8. lentelė. Studentai pagal kursus ir studijų programas 2019-10-01 (finansavimas)(ŠV-01 ataskaita) 

 Skaičius 
Priimta studentų 2019 m. iš viso 289 
Priimta studentų iš viso M 113 
Studentų, studijuojančių VF studijų vietose, skaičius 160 
Priimta studentų į I kursą 2019 m. iš viso: 273 
Priimtų į I kursą studentų VF vietose, iš viso: 150 
Priimta studentų į I kursą M iš viso: 109 
Priimtų į I kursą VF vietose M 67 

Studijuoja I metus iš viso: 276 
Studentų VF vietose I kurse 152 
Studijuoja II metus iš viso: 193 

Studentų VF vietose II kurse 168 
Studijuoja III metus iš viso: 212 

Studentų VF vietose III kurse 181 
Studijuoja IV metus iš viso: 149 

Studentų VF vietose IV kurse 138 
Studijuoja 2019 m. iš viso 836 
Studentų VF vietose 2019 m., iš viso / iš jų moterų: 639 / 288 
Studentų, studijuojančių VF vietose (M) 223 

 
6.4.9. lentelė. Užsienyje įgiję išsilavinimą ir tęsiantys studijas Lietuvoje Lietuvos Respublikos piliečiai 
2019 m. spalio 1 d. duomenimis (ŠV-01 ataskaita) 

Valstybė, 
kurioje 

asmuo įgijo 
vidurinį 

išsilavinimą
** 

Valstybė, 
kurioje 

įgijo 
išsilavini

mą 

Valstybė 
iš kurios 
atvyko 

Studijų 
pakopa 

Studijų 
programos 

pavadinimas 

Studijų 
programos 
valstybinis 

kodas 

Studijuo
ja iš viso 

Studijuoj
a iš viso 

(iš jų 
moterys) 

2019 m. 
įgijo 

kvalifika
ciją 

2019 m. 
įgijo 

kvalifika
ciją (iš 

jų 
moterys) 

Didžioji 
Britanija 
(Jungtinė 
Karalystė) 

Didžioji 
Britanija 
(Jungtinė 
Karalystė) 

Lietuvos 
Respubli
ka 

Pirmosi
os 

pakopos 
studijos 

Hidrotechninė 
statyba 

6531EX032 1 0 0 0 

Viso (asmenų) 1 0 0 0 
 
Nuo 2015 m. stojimas į aukštąsias mokyklas vyksta 3 etapais. Nuo 2014 m. buvo pereita prie 

dešimtbalės konkursinio balo skalės. Kaip pažymėjo 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 atliktos apklausos rezultatai parodė, kad dalyvaujant bendrajame priėmime 
stojantiesiems trūko matematikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos mokomųjų dalykų. 

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, 2019 m. buvo taikomas 
minimalus konkursinis balas – 4,3 (2018 m. – 2,00; 2017 m. – 1,60; 2016 m. – 1,20; 2015 m. – 0,80). 

Visų studijų sutartis su Kolegija pasirašiusiųjų 2019 m. vidutinis konkursinis balas į vf vietas buvo 
6,18, stojančiųjų į vnf vietas konkursinis balas kiek žemesnis – 5,0 balai (6.4.10 lentelė).  

 
6.4.10. Lentelė. Bendrojo priėmimo metu studijų sutartis pasirašiusiųjų 2019 m. vidutinis konkursinis 

balas (LAMA BPO) (https://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-istojusiuju-konkursiniai-balai/) 

Aukštoji mokykla 
Vidutinis konkursinis balas 

vf+vnf/st vnf* 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 6,18 5,0 

 

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 
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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“.  

Studijų sutartis pasirašiusių studentų vidutinis konkursinis balas viršijo nustatymą minimalų balą 
(6.4.11. lentelė). Priimtųjų į IŠT studijų vf vietas vidutiniai konkursiniai balai aukštesni už NL studentų, bet 
priimtųjų į IŠT studijų vnf vietas konkursiniai balai šiek tiek žemesni už NL studentų. 

 
 

6.4.11. lentelė. Pasirašiusiųjų studijų sutartis 2019 m. konkursiniai balai (Fakultetų duomenys) 

Metai Studijų programa 
Studijų 
forma 

Konkursinis balas 
minimalus maksimalus vidutinis 

vf vnf* vf vnf* vf vnf* 
2019 Hidrotechninė statyba NL 5,3 4,3 5,16 8,7 5,23 6,5 
2019 Hidrotechninė statyba I 4,4 4,3 8,1 5,67 6,25 4,99 

2019 
Nekilnojamojo turto 
kadastriniai matavimai NL 4,7 5,1 7,2 5,3 5,8 5,2 

2019 
Nekilnojamojo turto 
kadastriniai matavimai I 4,6 4,3 8,4 4,3 6,1 4,3 

2019 Žemėtvarka NL 4,7 4,4 7,7 4,6 5,9 4,5 
2019 Žemėtvarka I 4,8 4,7 9,4 6,3 6,3 5,2 
2019 Miškininkystė NL 4,54 4,3 9,6 5,75 6,05 4,8 
2019 Miškininkystė I 4,44 4,3 9,6 4,92 7,02 4,61 
2019 Sodininkystė NL 4,44 4,3 8,06 5,75 5,94 4,83 
2019 Sodininkystė I 5,15 4,49 8,11 4,56 6,63 4,52 
2019 Želdynų dizainas NL 4,45 3,34 9,6 5,72 6,92 4,7 
2019 Želdynų dizainas I 4,48 4,3 8,72 5,45 6,6 4,87 

      vidutinis 6,18 4,92 
* – vnf vietų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal aukštosios mokyklos taisykles 

 

 
6.4.12. Lentelė. Studentai studijuojantys antrą studijų programą 2019 m. spalio 1 d. duomenimis 

Studijų programos valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Priimtų skaičius 
Besimokančių 

skaičius 
6531EX032 Hidrotechninė statyba 0 1 
6531EX034 Žemėtvarka 0 1 
  0 2 
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6.4.2. Įstojusiųjų gyvenamoji vieta 
 

Studentai į Kolegiją yra priimami iš visos Lietuvos, nes dauguma studijų programų (Miško ūkio, 
Hidrotechninės statybos, Sodininkystės, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų) yra unikalios ir 
vykdomos tik Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.  

 
6.4.13. lentelė. Priimti į pirmą kursą studentai pagal bendrojo lavinimo mokyklos baigimo vietą 2019 

m. (*vidurinį išsilavinimą įgijo 2019 m.) (LAMA BPO duomenimis) 

Apskritis, kurioje 
įgijo vidurinį 
išsilavinimą 

Savivaldybė, 
kurioje įgijo 

vidurinį 
išsilavinimą 

priimta į 
koleginių 

studijų I kursą 
* 

Apskritis, kurioje 
įgijo vidurinį 
išsilavinimą 

Savivaldybė, 
kurioje įgijo 

vidurinį 
išsilavinimą 

priimta į 
koleginių 

studijų I kursą 
* 

Alytaus apskr. 
Alytaus m. sav. 1 Panevėžio apskr. Biržų r. sav. 1 
Alytaus r. sav. 1 Panevėžio m. sav. 2 

Alytaus apskr. 2 Rokiškio r. sav. 1 

Kauno apskr. 

Jonavos r. sav. 2 Panevėžio apskr. 4 
Kauno m. sav. 7 Šiaulių apskr. Akmenės r. sav. 2 
Kauno r. sav. 2 Pakruojo r. sav. 1 
Kėdainių r. sav. 1 Radviliškio r. sav. 2 
Raseinių r. sav. 2 Šiaulių apskr. 5 

Kauno apskr. 14 Tauragės apskr. Tauragės r. sav. 1 

Klaipėdos apskr. 
Klaipėdos m. sav. 1 Tauragės apskr. 1 
Klaipėdos r. sav. 1 Telšių apskr. Mažeikių r. sav. 2 

Klaipėdos apskr. 2 Telšių r. sav. 1 
Marijampolės 
apskr. 

Marijampolės sav. 2 Telšių apskr. 3 
Vilkaviškio r. sav. 1 

Utenos apskr. 
Anykščių r. sav. 2 

Marijampolės apskr. 3 Utenos r. sav. 2 
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav. 1 Utenos apskr. 3 
Vilniaus apskr. 1   

Viso (asmenų): 38 
 
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. 

 
6.4.14. lentelė. Studentai, priimti į koleginių studijų programas 2019 m. spalio 1 d. (ŠV-01 ataskaita) 

 Skaičius 
Iš viso priimta baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš viso) 270 
Iš viso priimta baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš jų šiais metais) 39 
Iš viso priimta baigusių profesinę mokyklą (iš viso) 14 
Iš viso priimta baigusių aukštesniąją mokyklą 1 
Iš viso priimta baigusių mokyklą ar studijas ne Lietuvoje 4 

Iš viso: 289 
 
6.4.15. lentelė. Studentai, priimti į koleginių studijų programas 2019 m. spalio 1 d. (priimta į pirmą 

kursą) (ŠV-01 ataskaita) 
 Skaičius 
Priimta į I kursą baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš viso) 254 
Priimta į I kursą baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš jų šiais metais) 38 
Priimta į I kursą baigusių profesinę mokyklą (iš viso) 14 
Priimta į I kursą baigusių aukštesniąją mokyklą 1 
Priimta į I kursą baigusių mokyklą ar studijas ne Lietuvoje 4 

Priimta į I kursą iš viso: 273 
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6.4.3. pav. VISŲ 2019 m. PRIIMTŲ Į PIRMĄ KURSĄ KMAIK studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 
 
Analizuojant 6.4.3 paveiksle pateiktus duomenis apie 2019 m. priimtų į I kursą studentų pasiskirstymą pagal vidurinės mokyklos baigimo vietą matyti, kad į Kolegiją 
studentai atvyko iš 45 Lietuvos savivaldybių, o iš 14 savivaldybių studentų nebuvo priimta. 
Studijas daugiausia rinkosi moksleiviai iš Kauno miesto (25,1% visų priimtų į I kursą) ir Kauno rajono (14,9%) savivaldybių, taip pat gyvenantys Šakių rajone (5,8%), 
Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse (po 3,6%). Iš Alytaus miesto, Jonavos ir Prienų rajonų savivaldybių priimta po 3,3%, iš Kaišiadorių rajono atvyko 2,9%, iš 
Klaipėdos miesto – 2,5%, iš Panevėžio rajono ir Vilniaus miesto – po 2,2% visų priimtų į I kursą studentų. Iš 10 kitų miestų  ir rajonų savivaldybių atvyko nuo 1,1 iki 
1,8%, o  iš 23 savivaldybių – nuo 0,4 iki 0,7% studentų. Iš 14 savivaldybių studentų neatvyko. 
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6.5.STUDENTŲ IŠBRAUKIMAS IŠ STUDENTŲ SĄRAŠŲ 

 
Per 2018-2019 mokslo metus iš Kolegijos studentų sąrašų dėl nepažangumo buvo išbraukti 24 

studentai (6.5.1 lentelė), kartoti kursą palikti 85 studentai, studijų programą ar studijų formą per mokslo 
metus pakeitė (išvyko) net 32 studentai. 

 
6.5.1. lentelė. KMAIK STUDENTŲ KAITA PER MOKSLO METUS (nuo 2018-10-01 iki 2019-10-01) (ŠV-

01 ataskaita) 

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 

nepažangumo) 

Perkelta į 
aukštesnį 

kursą 

Palikta 
kartoti metų 
kursą (dėl 

ligos ir kitų 
priežasčių) 

Ištęstinė 21 18 104 15 24 291 54 
Nuolatinė 14 13 63 17 0 145 31 

Viso 
(asmenų) 

35 31 164 32 24 436 85 

 
 
Pagal finansavimą pačių prašymu studijas dažniausiai nutraukia valstybės finansuojamose vietose 

studijuojantys studentai - 30,7 % nutraukusių studijas pačių prašymu studijavo VF vietose. Ypač dažnai 
studijas nutraukia I kurso (1 iš 5 studentų), nes nutraukus studijas nepasibaigus semestrui, jiems nereikia 
grąžinti valstybei „studijų krepšelio“. Iš akademinių atostogų taip pat dažniausiai negrįžta valstybės 
finansuojamose vietose besimokantys studentai (32,6 %). Bendros studentų kaitos priežastys – bloga 
finansinė padėtis, kuri lemia didelę emigraciją, nesugebėjimas derinti mokslų Kolegijoje su darbu ir 
motyvacijos siekti mokslo stoka.  

 

 
6.5.1. pav. Studentų išbraukimas iš sąrašų per mokslo metus pagal studijų finansavimą, proc.  

(nuo bendro išbrauktų studentų skaičiaus) 
 

Dėl nepažangumo iš valstybės finansuojamų vietų išbraukiama vos 2,0%, o iš nefinansuojamų – 3,0% 
studentų (6.5.1 pav.; 6.5.2 lentelė). Analizuojant nepažangumo priežastis pastebėta, kad dažniausiai studentai 
nesugeba studijuoti dėl prasto vidurinės mokyklos paruošimo lygio, nemokėjimo sistemingai dirbti bei 
motyvacijos trūkumo. Dažnai studentai dėl darbo pakeičia studijų formą, bet negali suderinti darbo ir studijų. 
Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai studentai nutraukia studijas dėl emigracijos į užsienio valstybes. 
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6.5.2. lentelė. STUDENTŲ IŠBRAUKIMAS iš studentų sąrašų 2018-2019 m.m. pagal studijų programas, 
studijų formas ir finansavimą (nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d.) (katedrų duomenys) 

Studijų programa Kursas 
Pačių 

prašymu 
Dėl 

nepažangumo 
Neatvyko į sesiją / Negrįžo iš 

akademinių atostogų 
Akademinės 

atostogos 
VF VnF VF VnF VF VnF VF VnF 

NT kadastriniai matavimai I-NL 2        
NT kadastriniai matavimai II-NL 2 1     1 1 
NT kadastriniai matavimai III-NL       1  

Iš viso NL 4 1     2 1 
NT kadastriniai matavimai I-I 2    1    
NT kadastriniai matavimai II-I 1        
NT kadastriniai matavimai III-I       1  
NT kadastriniai matavimai IV-I 1      2 1 

Iš viso I 4    1  3 1 
Žemėtvarka, NL I-NL  1       
Žemėtvarka, NL II-NL         
Žemėtvarka, NL III-NL         

Iš viso NL  1       
Žemėtvarka I-I 6    1 1 1  
Žemėtvarka II-I 1     1 1  
Žemėtvarka III-I         
Žemėtvarka IV-I 1      3  

Iš viso  8    1 2 5  
Hidrotechninė statyba, NL I 3        
Hidrotechninė statyba, NL II  1    1 1  
Hidrotechninė statyba, NL III 1      2  

Iš viso  NL   4 1    1 3  
Hidrotechninė statyba, I I 4        
Hidrotechninė statyba, I II     1 1   
Hidrotechninė statyba, I III       1  
Hidrotechninė statyba, I IV  1     5  

Iš viso , I   4 1   1 1 6  
          

Miškininkystė, NL I-NL 6 2      1 
Miškininkystė, NL II-NL     6  2  
Miškininkystė, NL III-NL 1 1 1  2  3 1 

Iš viso NL 7 3 1 - 8 - 5 2 
Miškininkystė I-I 5 5  4 2    
Miškininkystė II-I 1   1 1  1  
Miškininkystė III-I 1    1  4  
Miškininkystė IV-I 6  3 1 10 1 22 2 

Iš viso I 13 5 3 6 14 1 27 2 
Sodininkystė, NL I-NL 6 3   2    
Sodininkystė, NL II-NL  1       
Sodininkystė, NL III-NL       3  

Iš viso NL 6 4 - - 2 - 3 - 
Sodininkystė I-I 2    1    
Sodininkystė II-I         

Iš viso I 2 - - - 1 - - - 
Želdynų dizainas, NL I-NL 3        
Želdynų dizainas, NL II-NL 1       1 
Želdynų dizainas, NL III-NL       4  

Iš viso NL 4 - - - - - 4 1 
Želdynų dizainas I-I 1 1   1 1   
Želdynų dizainas II-I 1      1  
Želdynų dizainas III-I 1 1    1 2  
Želdynų dizainas IV-I 2    2  4  

Iš viso I 5 2 - - 3 2 7 - 
Iš viso  NL 25 10 1 0 10 1 17 4 
Iš viso  I 36 8 3 6 21 6 48 3 

Iš viso 2019 m. 199 61 18 4 6 31 7 65 7 
Proc. 2019 m. 100 30,7 9,0 2,0 3,0 15,6 3,5 32,7 3,5 

 
Pagrindinės nubyrėjimo priežastys yra silpnos vidurinio išsilavinimo dalykų žinios, menkas 

pasirengimas studijuoti savarankiškai, socialinės problemos, sveikatos sutrikimai, atsitiktinis studijų 
programos pasirinkimas. 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. Dalis studentų jaučiasi atsakingi už savo mokymosi rezultatus, kita dalis – 
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atsakomybės nejaučia, o treti yra abejingi savo mokymosi rezultatams. 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. Dėl 
šių priežasčių studentai nelanko paskaitų ir nelaiko egzaminų, kas lemia studijų nutraukimą. 
Pagal finansavimą pačių prašymu studijas dažniausiai nutraukia valstybės finansuojamose vietose 
studijuojantys studentai, ypač 1 kurso studentai, nes nutraukus studijas nepasibaigus semestrui, jiems 
nereikia grąžinti valstybei „studijų krepšelio“. Iš akademinių atostogų taip pat dažniausiai negrįžta valstybės 
finansuojamose vietose besimokantys studentai.  

 

6.6. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 

 
2019 meais (2018-2019 mokslo metais) studijas Kolegijoje baigė 154 absolventai: 73 nuolatinių 

studijų ir 81 ištęstinių studijų studentas (6.6.1 pav.). Baigusiems kolegines pirmosios pakopos studijas 
absolventams buvo suteiktas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, kuris atitinka 6-ąjį Lietuvos 
kvalifikacijų sandaros (LTKS) lygį; 6-ąjį Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) lygmenį; 6-ąjį Tarptautinio 
standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED 2011) lygmenį. Per 2011-2019 laikotarpį, tapus aukštąja 
mokykla, studijas Kolegijoje baigė ir aukštojo mokslo diplomus įgijo 1856 absolventai. 

 

 
6.6.1 pav. Kolegijos absolventų skaičius 2015-2019 m. (asmenys) 

 
 

 
6.6.2 pav. Kolegijos absolventų skaičius pagal studijų programas 2019 m. (asmenys) 
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6.6.1. lentelė. Kolegijos absolventų pasiskirstymas pagal studijų formas 2012-2019 m., proc. 

Studijų forma 
Metai 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NL studijos, % 75,6 82,3 77,5 69,1 77,8 63,5 59,4 47,4 
Ištęst. studijos, % 24,4 17,7 22,5 30,9 22,2 36,5 40,6 52,6 
 
 
MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETĄ 2019 m. baigė 85 absolventai: Miško ūkio 
studijų programos studijas baigė 54, Sodininkystės  - 5, Želdynų dizaino - 26 absolventai (6.6.2 lentelė), iš jų 
49 nuolatinių studijų bei 36 ištęstinių studijų studentai. 
 
 
6.6.2. lentelė. MKF absolventų skaičius 2018-2019 m.m. (2019-06-30) 

Studijų programa 
Studijų 
forma 

Absolventų skaičius Laidos baigimo 
procentas 

Baigusių su 
pagyrimu skaičius vf vnf IŠ VISO 

Miškininkystė NL 33 - 33 49,25 1 
Miškininkystė I 21 - 21 28,00 - 
 Iš viso: 54 - 54  1 
Sodininkystė NL 5 - 5 38,46 1 
Sodininkystė I - - - - - 
 Iš viso: 5 - 5  1 
Želdynų dizainas NL 10 1 11 66,67 1 
Želdynų dizainas I 14 1 15 93,75 - 
 Iš viso: 24 2 26 - 1 

Iš viso MKF: 83 2 85  3 
 
Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto absolventai pagal studijų programose numatytą studijų 

planą rengė ir gynė baigiamuosius diplominius darbus ar projektus. Baigiamųjų diplominių projektų temų 
pasirinkimas, gynimo eiga, įvertinimas bei kiti duomenys apie diplominius projektus ir baigiamuosius 
egzaminus yra pateikti atskirose kvalifikacinių komisijų ataskaitose. 

 

 
6.6.3 pav. MKF absolventų parengtų baigiamųjų darbų skaičius 2015-2019 m. 

 
Miškininkystės katedroje MIŠKO ŪKIO studijų programos studijas 2018-2019 m.m. (2019-06-30) 

Kolegijoje baigė 54 absolventai, iš jų 33 nuolatinių studijų (61,11 %) bei 21 ištęstinių studijų (38,89%) 
studentų. Studijas baigė šiek tik daugiau nei pusė nuo įstojusiųjų mokytis (6.6.2 lentelė), studijavę valstybės 
finansuojamose vietose. 
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Pagal numatytą studijų programos planą Miško ūkio studijų programos studentai rengė studijų 
programos šakos baigiamuosius darbus ir laikė baigiamąjį egzaminą. Miškininkystės baigiamasis egzaminas 
susideda iš teorinių klausimų ir praktinių užduočių, atliekamų objektuose miške. Baigiamąjį egzaminą 2019 
m. leista laikyti 54 studentams (33 nuolatinių studijų, 21 ištęstinių ir išlyginamųjų (1) studijų) baigusiems 
studijų programą ir apgynusiems specializacijos baigiamąjį darbą (6.6.3 lentelė). Visų studentų teorinio 
baigiamojo egzamino žinios buvo įvertintos patenkinamai, tad praktinį egzaminą laikė visi 54 studentai. 
Baigiamojo egzamino įvertinimų vidurkis 6,94 balai. 

 
 

6.6.3. lentelė. MIŠKO ŪKIO studijų programos baigiamojo egzamino įvertinimai 2019 m. balais 

Studijų programa Studijų 
forma 

Studentų 
skaičius 

Įvertinimas balais (skaičius) Svertinis 
vidurkis 0-4 5 6 7 8 9 10 

Miško ūkis NL 33 - 3 7 12 9 2 - 7,10 
Miško ūkis I 21 - 1 8 6 5 1 - 6,86 
 Iš viso: 54 - 4 15 18 14 3 - 6,94 

 
Gilinimosi sritis (specializacijas), tiek nuolatinių studijų, tiek ištęstinių studijų studentai rinkosi 

savarankiškai. 2018-2019 m.m. NL studijų studentai pasirinko net 3 specializacijas: Miškotvarkos (9 NL 
studentų), Daugiatikslio miško naudojimo (21 NL studentai); Gamtinio turizmo (1 NL studentas). Dauguma 
ištęstinių studijų studentų pasirinko Medienos ruošos (12 studentų), Miškotvarkos (8 studentai); Medienos 
apdirbimo (1 studentas) specializacijas. 

2018-2019 m.m. visi Miškų ūkio studijų programos absolventai (54) apgynė baigiamuosius darbus 
(BD) iš kurių 4 buvo įvertinti aukščiausiu balu – puikiai. Miško ūkio studijų programos absolventų 
specializacijos baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis - 7,70 balo (6.6.4 lentelė). Ištęstinių studijų 21 
absolvento baigiamųjų darbų vidutinis įvertinimo balas siekė 7,95 balo, bet 3 absolventų baigiamieji darbai 
buvo įvertinti neigiamai (6.5.4 lentelė).  Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 7,4% studentų baigiamieji 
darbai (6.7.4 pav.). Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 25,9% ir 29,6% darbų. 
Vidutiniškai (7 balai) baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino 16,7% baigiamųjų darbų, 
patenkinamai (6 balai) - 13%, silpnai (5 balai) – 1,9%.  

Geriausiais rezultatais studijas baigė ištęstinių studijų sudentai Algirdas Adomaitis (sv. vid. 8,9) ir 
Marius Imbrasas (sv. vid. 8,66). Geriausiai baigiamuosius darbus apgynė ir baigiamąjį egzaminą išlaikė 
nuolatinių studijų studentai Gytis Geraltauskas (9,50) ir Jūratė Mockuvienė (9,27). 

Miško ūkio studijų programos baigiamųjų darbų temos atitiko įvairias profesines veiklos sritis. 
Didžioji dalis baigiamųjų darbų buvo susieti su konkrečiais gamybiniais objektais ir nagrinėjo aktualius 
praktinius klausimus. 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 egzamino vykdymas buvo gerai organizuotas, vyko sklandžiai, egzamino 
užduotys parengtos kompetentingai, apimant visas studijų programoje numatytas veiklos sritis.  

 
6.6.4. lentelė. Miškininkystės ir kraštotvarkos f-to studentų baigiamųjų darbų įvertinimai 2019 m. 

Studijų programa Studijų 
forma 

Studentų 
skaičius 

Įvertinimas balais (skaičius) Svertinis 
vidurkis 0-4 5 6 7 8 9 10 

Miškininkystė NL 33 3 1 5 4 8 10 2 7,55 
Miškininkystė I 21 - - 2 5 8 4 2 7,95 

 Iš viso: 54 3 1 7 9 16 14 4 7,70 
Sodininkystė NL 5 - - - 2 1 1 1 8,2 
Sodininkystė I - - - - - - - - - 

 Iš viso: 5 - - - 2 1 1 1 8,2 
Želdynų dizainas NL 11 - - - 1 6 1 2 7,64 
Želdynų dizainas I 15 - - 1 2 3 3 6 8,73 

 Iš viso: 26 - - 1 3 9 4 8 8,27 
Iš viso MKF 85 3 1 8 14 26 19 13 7,91 
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Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje 2019 m. studijas baigė 26 Želdynų dizaino 
studijų programos absolventai, iš jų 11 nuolatinių studijų (42,3%) bei 15 ištęstinių studijų (57,7%) studentai  

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos diplomantai baigiamuosius darbus pristatė ir apgynė 
kvalifikavimo komisijoje 2019 m. birželio mėn. Baigiamiesiems darbams (projektams) vadovavo 8 vadovai: 
Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,67 balai. Aukščiausiu balu (10 puikiai) įvertinti 32% 
studentų baigiamieji darbai. Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 16% ir 36% darbų. 
12% baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai), o 4% - patenkinamai (6 balai) 
(6.5.4 lentelė). 

Želdynų dizaino studijų programos studijas 2019 m. geriausiais rezultatais baigė nuolatinių studijų 
studentės Miglė Grigutytė (sv.vid. 9,4), Justina Baranauskaitė ir Aistė Čašej (sv. vid. 9,25); o iš 15 ištęstinių 
studijų absolventų programos studijas geriausiais rezultatais baigė Eglė Ravinskaitė (sv. vid. 9,43), Gytis 
Lietvaitis (sv.vid. 9,37) ir Kristina Ferensaitė (sv. vid. 9,33). 

Želdynų dizaino studijų programos studentų baigiamųjų darbų temos pasirinktos iš programoje 
išskirtų profesinių veiklos sričių. Baigiamųjų darbų – projektų temos įvairiapusiškos ir aktualios. Daugiau 
kaip du trečdalius sudarė tiriamieji darbai, kiti - kūrybinio pobūdžio (želdynų projektavimas). Kvalifikacinė 
komisija ataskaitoje pastebėjo, kad baigiamųjų darbų tematika aktuali, atitinkanti profesinės veiklos kryptį, 
darbai originalūs, darbams rengti panaudotos naujausios šiuolaikinės kompiuterinės programos. Tiriamojo 
pobūdžio darbuose siūloma praplėsti tyrimo apimtį, analizuoti naujausią literatūrą. Kai kuriuose darbuose 
trūko grafinio išbaigtumo, projektinės argumentacijos, geresnio pristatymo. Baigiamųjų darbų vertinimo 
komisija savo išvadose pažymėjo, kad baigiamųjų darbų gynimui pasirengta gerai; darbų tematika atitinka 
profesinės veikos kryptį; dauguma baigiamųjų darbų yra iš želdynų projektavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo 
profesinės veiklos srities; didžioji dalis projektinių darbų parengti taikant kompiuterines technologijas. 

SODININKYSTĖS studijų programos studijas 2019 m. baigė pirmoji absolventų laida. 
Sodininkystės studijų programos studijas baigė 5 nuolatinių studijų absolventai. Baigiamųjų darbų įvertinimų 
svertinis vidurkis – 8,2 balai. Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 20% studentų baigiamieji darbai 
(4.4.2. pav.). Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 20% ir 20% darbų. 40% baigiamųjų 
darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai) ir 7,4%. Programos studijas geriausiais rezultatais 
baigė nuolatinių studijų studentė Ilona Krivčienė (sv.vid. 10,0). 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisija savo išvadose pažymėjo, kad baigiamieji darbai parengti gerai, 
apima visas profesinės veiklos sritis; studentų žinios yra pakankamos praktiniam darbui gamyboje. 

 
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETĄ 2019 m. baigė 69 absolventai: Žemėtvarkos studijų 
programos studijas baigė 38, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų – 21, Hidrotechninės statybos – 10 
absolventų (6.6.5 lentelė), ių jų 24 nuolatinių studijų bei 45 ištęstinių studijų studentai. 
 
6.6.5. lentelė. Aplinkos inžinerijos fakulteto absolventų skaičius 2018-2019 m.m. (2019-06-30) 

Studijų programa 
Studijų 
forma 

Absolventų skaičius Laidos baigimo 
procentas 

Baigusių su 
pagyrimu skaičius Iš viso vf vnf 

Hidrotechninė statyba NL 6 6 - 55,00  
Hidrotechninė statyba I 4 4 - 30,25  
 Iš viso: 10 10 0   
NT kadastriniai matavimai NL 9 9 - 56,25  
NT kadastriniai matavimai I 12 12 - 60,00  
 Iš viso: 21 21 0   
Žemėtvarka NL 9 9 - 50,00  
Žemėtvarka I 29 29 - 138,00 1 
 Iš viso: 38 38 0  1 

Iš viso AIF: 69 69 0  1 
 
Hidrotechninės statybos katedroje 2019 m. studijas baigė 10 Hidrotechninės statybos studijų 

programos absolventų, iš jų 6 nuolatinių studijų (60%) bei 4 ištęstinių studijų (40%) studentai.  50 % darbų 
įvertinti labai gerai (9 balai), 10 % - gerai (8 balai), 40 % - vidutiniškai (7 balai). Nuolatinių studijų studentų 
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mokymosi vidurkis 8,5 balo, o baigiamųjų darbų gynimo vidurkis 8,75; ištęstinių studijų studentų mokymosi 
vidurkis 7,45 balai, o BD gynimo 7,66 balai (6.6.6 lentelė). 

Hidrotechninės statybos studijų programos studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisija savo 
išvadose pažymėjo, kad kai kuriems studentams trūksta užtikrintumo savo žiniomis, bet pasidžiaugė 
studentų, dirbančių hidrotechninės statybos srityje, žiniomis, indėliu į baigiamąjį darbą, temų įvairumu jų  
problematika ir pasiūlytais sprendimo būdais, kurie racionalūs ir techniški. 

 
6.6.4 pav. AIF absolventų parengtų baigiamųjų darbų skaičius 2015-2019 m. 

 
Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2019 m. Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų studijų programų studijas Kolegijoje baigė 59 absolventai, iš jų 18 nuolatinių studijų (30,5 %) bei 
41 ištęstinių studijų (69,5 %) studentų. 

Žemėtvarkos studijų programos studijas baigė 38 absolventai. Baigiamųjų darbų įvertinimų 
svertinis vidurkis – 7,11 balo. Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinta 5,3 % studentų baigiamieji darbai. 
Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 13,1 % ir 15,8 % darbų. 26,3 % baigiamųjų darbų 
kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai) ir 31,6 % patenkinamai (6 balai), silpnai (5 balai) buvo 
įvertinti 7,9 % darbų. Žemėtvarkos studijų programos studijas geriausiais rezultatais baigė ištęstinių studijų 
studentė Garnytė Eglė. Žemėtvarkos ištęstinių studijų laidos baigimo procentas siekė 138, nes buvo priimta 
studentų į IV kursą, kurie baigę panašios krypties studijas kitose aukštosiose mokyklose, taip pat skaičių 
padidino grįžę iš akademinių atostogų studentai. 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos studijas baigė 21 absolventas: 9 
nuolatinių ir 12 ištęstinių studijų studentų. Jų baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,05 balo. 
Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertintas 1 studentės baigiamasis darbas. Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 
balai) įvertinta po 33,3 % darbų. 19 % baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai) 
ir 9,5 % patenkinamai (6 balai). Programos studijas geriausiais rezultatais baigė nuolatinių studijų studentės 
Dailidėnaitė Justina, Litvinovičiūtė Justina. Baigiamąjį darbą geriausia parengė ir apgynė Petraškaitė Joana.  
6.6.6. lentelė. Aplinkos inžinerijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų įvertinimai 2019 m. (balais) 

Studijų programa Studijų 
forma 

Studentų 
skaičius 

Įvertinimas balais (skaičius) Svertinis 
vidurkis 0-4 5 6 7 8 9 10 

Hidrotechninė statyba I 4 - - - - 1 3 - 8,75 
Hidrotechninė statyba NL 6 - - - 4 - 2 - 7,66 

Iš viso:  10 - - - 4 1 5 - 8,90 
NT kadastriniai matavimai NL 9 - - - 1 4 3 1 8,44 
NT kadastriniai matavimai I 12 - - 2 3 3 4 - 7,75 

Iš viso:  21 - - 2 4 7 7 1 8,05 
Žemėtvarka NL 9   1 2 1 5 - 8,11 
Žemėtvarka I 29 - 3 11 8 5 - 2 6,45 

Iš viso:  38 - 3 12 10 6 5 2 7,11 
Iš viso AIF: 69 - 3 14 18 14 17 3  
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Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo komisija 
savo išvadose pažymėjo, kad baigiamųjų darbų gynimas organizuotas tinkamai, darbai atitinka nustatytus 
reikalavimus, absolventų profesinė kompetencija pakankama. 

Aplinkos inžinerijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijos savo išvadose pažymėjo, 
kad baigiamųjų darbų gynimas organizuotas tinkamai, darbai atitinka nustatytus reikalavimus, absolventų 
profesinė kompetencija pakankama. Studentų BD rengti naudojantis profesinės veiklos praktikos metu 
įgytomis praktinėmis žiniomis, savarankiškai atlikti matavimai, skaičiavimai, natūriniai tyrimai pasirinktuose 
objektuose. Išsakytos pastabos ir pasiūlymai: komisijos nariai pasidžiaugė studentų darbais, juose nagrinėtos 
temos ir iškeltos problemos atspindi esamą situaciją įmonėse, kuriose jie dirba, o pasiūlyti sprendimo būdai 
racionalūs ir techniški; kadangi brėžiniai daromi AutoCAD programa ir jie dedami į pristatymą, tad gynimo 
metu popieriniai jų variantai galėtų būti nebesegami demonstravimui. 
 
 
 

6.7. 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. Apklausos duomenys apie 
absolventų įsidarbinimą pateikti 6.6.1. lentelėje. 

Hidrotechninės statybos studijų programos absolventai apie įsidarbinimą po studijų baigimo buvo 
apklausti telefonu praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo. 2019 m. apklausoje dalyvavo visi hidrotechninės 
statybos studijų programos absolventai. Jos metu nustatyta, kad įsidarbino 90% absolventų, viena absolventė 
yra vaiko auginimo atostogose, apklausos duomenimis tiek pat apklaustųjų absolventų dirbo darbą tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijusį su įsigyta profesija studijų metu. Visi absolventai dirba Lietuvoje. Nei vienas 
netęsia studijų universitete, paklausti kodėl, teigia, jog nori įgyti darbinės patirties, įsitvirtinti pirma darbo 
rinkoje, dėl finansinių sunkumų, nes išlyginamosios studijos mokamos, sumaištis universitetų sistemoje. 

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2019 m. apklausoje dalyvavo 39 absolventai.  
Miškininkystės katedra palaiko ryšius su dauguma Kolegiją baigusių absolventų, teikia jiems 

informaciją apie laisvas darbo vietas, rekomenduoja darbovietes. 2019 m. apklausoje dalyvavo apie 82,5 % 
absolventų iš visų baigusiųjų studentų, t.y. 77 % moterų ir 83 % vyrų. Apklausų metu nustatyta, kad 
įsidarbino 82,9 % visų apklaustųjų, iš jų 100 % moterų ir 87,2 % vyrų. Deja, pagal specialybę įsidarbino  tik 
48,7 % iš visų įsidarbinusių (0 % moterų ir 35,9 % vyrų). Pusė dirbo valstybinėse įmonėse, pusė – 
privačiose, miškininkystės veikla užsiimančiose įmonėse. Dauguma absolventų įsidarbina Lietuvoje ir tik 
10,6 % užsienyje; kitose aukštosiose mokyklose mokslus tęsė 19,2 % apklaustųjų, planuoja mokytis 
magistrantūroje 21,2 2 % apklaustų absolventų; nedirbo 4,3% absolventų. 

Kraštovaizdžio architektūros katedros atliktoje apklausoje 2019 m. dalyvavo beveik 100% 
absolventų iš visų baigusiųjų studentų skaičiaus. Apklausų metu nustatyta, kad per 6 mėn. po studijų baigimo 
įsidarbino 96,7% absolventų. Apklausos duomenimis 53,3% apklaustųjų absolventų dirbo darbą tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijusį su įgyta profesija (6.6.1 lentelė). Dauguma absolventų įsidarbino Lietuvoje; šios 
apklausos duomenimis kitose aukštosiose mokyklose kol kas mokslų netęsė; 10 % išvyko dirbti į užsienio 
šalis. Kelių absolventų apklausti nepavyko, nes pasikeitė jų kontaktiniai duomenys. 
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6.7.1. lentelė. 2019 m. laidos absolventų įsidarbinimas pagal studijų programas (6 mėn. po studijų 
baigimo) 

Eil 
Nr 

Studijų 
programos 

pavadinimas 

Studij
ų 

forma 

Lyti
s 

Absolvent
ų skaičius 

Apklaust
ųjų 

skaičius 

Įsidarbinusieji 

Studijuoj
a 

Augin
a 

vaikus 

Kuriuo
-menė 

Išvyk
ę į 

užsien
į 

Nedirb
a iš viso 

iš jų 
pagal 

specialyb
ę 

1 
Miško ūkis NL M 5 5 5 4 1 - - - - 
Miško ūkis NL V 28 25 18 6 7 - 2 4 2 

2 

Želdynų 
dizainas 

NL M 7 5 5 2 - - - 1 - 

Želdynų 
dizainas 

NL V 4 4 4 1 - - - 2 - 

3 
Sodininkystė NL M 1 1 1 - - - - - - 
Sodininkystė NL V 4 4 4 2 - - - - - 

4 

NT 
kadastriniai 
matavimai 

NL M 3 3 3 2 1 - - - - 

NT 
kadastriniai 
matavimai 

NL V 6 3 2 1 1 - - 1 - 

5 
Žemėtvarka NL M 2 1 1 1 - - - - - 
Žemėtvarka NL V 7 4 3 2 - - 1 - - 

6 
Hidrotechni
nė statyba 

NL M 1 1 1 1 - - 1 - - 

 
Hidrotechni
nė statyba 

NL V 5 3 3 2 - - 1 - - 

   NL asm 73 59 50 24 10 0 5 8 2 
   NL % 100 80,8 84,7 40,7 16,9 0,0 8,5 13,6 3,4 

1 
Miško ūkis I M 4 2 2 - - - - - - 
Miško ūkis I V 17 15 14 9 1 - 2 1 - 

2 

Želdynų 
dizainas 

I M 14 5 5 2 - - - 1 - 

Želdynų 
dizainas 

I V 1 4 4 1 - - - 2 - 

3 Sodininkystė I - 0 - - - - - - - - 

4 

NT 
kadastriniai 
matavimai 

I M 7 5 2 1 - 1 - 2 - 

NT 
kadastriniai 
matavimai 

I V 5 4 3 1 - - - 1 - 

5 
Žemėtvarka I M 10 6 4 2 - 2 - - - 
Žemėtvarka I V 19 13 10 4 - - - 3 - 

6 

Hidrotechni
nė statyba 

I M 1 2 1 - - 1 - - - 

Hidrotechni
nė statyba 

I V 3 4 4 3 - - - - - 

   I asm 81 60 49 23 1 4 2 10 0 
   I % 100 74,1 81,7 38,3 1,7 6,7 3,3 16,7 0,0 
 Iš viso: NL+I asm 154 119 99 47 11 4 7 18 2 
 Iš viso: NL+I % 100 77,3 83,2 39,5 9,2 3,4 5,9 15,1 1,7 
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6.8. KOLEGIJOS PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS 

 
Nuo 2019 m rugsėjo  1d. KMAIK Profesinio mokymo skyriuje mokoma pagal dvi modulines 

profesinio mokymo programas: Miško darbuotojo ir Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 
darbuotojo. 

Mokymuisi pagal modulinę Miško darbuotojo mokymo programą į Profesinio mokymo skyrių 
priimami pagrindinį (programos kodas M43082101) ir vidurinį (programos kodas M44082101) išsilavinimą 
turintys moksleiviai.  

Mokymuisi pagal modulinę Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo 
mokymo programą. Mokymuisi į Profesinio mokymo skyrių priimami pagrindinį (programos kodas 
M43081102) ir vidurinį (programos kodas M44081103, T43081101) išsilavinimą turintys moksleiviai. 

Mokinių priėmimas į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrių 
priėmimas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 
gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. 
įsakymo Nr. V-289, 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-600 redakcija) patvirtintu Asmenų, 
pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į 
valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaiga, tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ir 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl 
asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Lietuvos 
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, 
pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2019 metų 
plano patvirtinimo“ . 

Bendrąjį priėmimą į formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, 
organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO). Bendrąjį priėmimą 
sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-296 patvirtintus bendrojo priėmimo į formaliojo 
profesinio mokymo programas terminus. Dokumentai buvo priimami nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. 
rugsėjo 2 d. dviem etapais.  

Į Profesinio mokymo skyriaus Miško darbuotojo specialybės pirmą kursą nesusirinko reikiamas 
skaičius pageidaujančių mokytis, todėl grupės nebuvo suformuotos. Į Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos 
tvarkymo verslo darbuotojo specialybės pirmą kursą buvo priimta 10 moksleivių, turinčių vidurinį 
išsilavinimą (6.8.1 lentelė). Daugiausia moksleivių atvyko iš Kauno (80%) apskrities mokyklų.  Po 10% iš 
Marijampolės ir Panevėžio apskrities mokyklų. 

 
6.8.1. lentelė. Priėmimas į KMAIK Profesinio mokymo skyriaus mokymo programų pirmą kursą 

2019 metais 
Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas 
Valstybinis 

kodas 
Priimta moksleivių 

2019 m. 
1. Miško darbuotojo mokymo programa (su pagrindiniu išsilavinimu)  M43082101 0 
2. Miško darbuotojo mokymo programa (su viduriniu išsilavinimu) M44082101 0 

3. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo 
mokymo programa  

M44081103 Priėmimas: 10 

 
Moksleivių skaičiaus kaita. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo 

skyriuje 2019 metų sausio 1 dieną mokėsi 32 moksleiviai. Vasario 1 d. - 32,  kovo 1d. – 29 (3 moksleiviai 
išbraukti dėl nepažangumo) ,  balandžio 1 d.,  gegužės 1 d – 29, birželio 1 d. buvo 28 moksleiviai ( 1 perėjo į 
kitą mokyklą ). Liepos 1 d. – 19 (6 moksleiviai baigė Profesinio mokymo skyrių, 1 buvo išbraukti „savo 
noru“, 1 išbrauktas dėl nepažangumo, 1 perėjo į kitą mokyklą). Rugpjūčio 1 d. buvo 19 moksleivių. Rugsėjo 
mėnesį į Profesinio mokymo skyriaus I kursą buvo priimta 9 nauji moksleiviai ir spalio 1 d buvo 28 
moksleiviai. Lapkričio 1d., gruodžio 1d. – 28. Per 5 metų laikotarpį moksleivių skaičius Profesinio mokymo 
skyriuje sumažėjo (6.8.2 lentelė). 
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6.8.2. lentelė. Moksleivių skaičiaus kaita KMAIK Profesinio mokymo skyriuje 2014-2019 metais 
Eil. 
Nr. 

Profesinio mokymo skyrius  2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Miško darbininko 
mokymo programa 

(330062304) 

Priėmimas: 36 20 25 10 0 
Baigimas: 14 19 19 6 6 
Iš viso: 67 55 47 34 13 

2. 

Dekoratyvinio želdinimo 
ir aplinkos tvarkymo 

verslo darbuotojo 
mokymo programa 

Priėmimas: - - - - 10 

Iš viso: - - - - 10 

 
2020 metų sausio 1 dieną Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriuje 

mokėsi 29 moksleiviai (1 moksleivis atvyko gruodžio mėn.). 
 
Moksleivių pažangumas. Pavasario semestre Miško darbuotojo I kurse (po 10 kl.) mokėsi 9 

moksleiviai. Geriausiai mokėsi moksleivis, kurio vidurkis 7,76; žemiausias mokymosi vidurkis – 6,00. Du 
moksleiviai turėjo įsiskolinimų.  

Pavasario semestre Miško darbuotojo I kurse (po 12kl.) mokėsi 6 moksleiviai. Geriausiai mokėsi 
moksleivis, kurio vidurkis 8,83. Žemiausias mokymosi vidurkis – 5,50. Įsiskolinimų neturėjo nei vienas 
moksleivis. Pavasario semestre Miško darbininko II kurse mokėsi 5 moksleiviai. Geriausiai mokėsi 
moksleivis su vidurkiu 7,00; žemiausias vidurkis – 5,93. Vienas moksleivis turėjo įsiskolinimų.  

Rudens semestre Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo I kurse mokėsi 9 
moksleiviai. Geriausiai mokėsi moksleivis su vidurkiu 9,00; žemiausias vidurkis – 6,33. Įsiskolinimų 
neturėjo nei vienas moksleivis.  

Miško darbuotojo II kurse (po 10 kl.) mokėsi 8 moksleiviai. Geriausiai mokėsi moksleivis su 
vidurkiu 7,86; žemiausias vidurkis – 5,21. Vienas moksleivis turėjo įsiskolinimų. III kurse mokėsi 5 
moksleiviai. Geriausiai mokėsi moksleivis su vidurkiu 7,87; žemiausias vidurkis – 6,87. Vienas moksleivis 
turėjo įsiskolinimų. 

Mokslo baigimo rezultatai. Profesinio mokymo skyriaus II kurso moksleiviai balandžio - birželio 
mėn. laikė brandos egzaminus. Mokyklinį technologijų egzaminą laikė 4 moksleiviai. Mokyklinį lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminą laikė 5 moksleiviai. istorijos – 2 moksleiviai, biologijos - 1 moksleivis. Visi 
egzaminai, išskyrus mokyklinį technologijų egzaminą, vyko egzaminų centruose.  

III kurso moksleiviai (6) pavasario semestre atliko gamybinę praktiką savo rajonų urėdijose bei 
įvairiose miško darbų įmonėse. Grįžę po praktikos jie laikė baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Teorijos 
žinių įvertinimų vidurkis 7,17, praktinio darbo įvertinimų vidurkis 7,00.  

2019 m. Profesinio mokymo skyrių lyginant su įstojusiais baigė 33% moksleivių. Išbraukimo 
priežastys: Mokyklos nelankymas 19%, Mokyklos keitimas 5%, Savo noru 14%, Nepažangumas 29% (6.8.1 
pav.) 
 

 
6.8.1. pav. 2016-2019 m. laidos moksleivių išvykimo iš mokyklos priežasčių pasiskirstymas 
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Absolventų įsidarbinimas. Mokykla palaiko glaudžius ryšius su absolventais, teikia jiems 

informaciją apie laisvas darbo vietas, rekomenduoja darbovietes. Kolegijoje formuojasi absolventų karjeros 
stebėjimo sistema: atliekami absolventų karjeros tyrimai, formuojamas grįžtamojo ryšio tinklas, 
organizuojamos absolventų karjeros dienos. Pagal turimus respondentų sąrašus apklausiami praėjusių mokslo 
metų absolventai ir surenkama informacija apie jų darbovietes, užimamas pareigas. Absolventai apie 
įsidarbinimą yra apklausiami telefonine apklausa. Apklausa atliekama praėjus vieneriems metams po studijų 
baigimo, apklausiama ne mažiau kaip pusė visų absolventų. 

Mokytojų  kvalifikacija. Kiekvienais metais mokytojai numato kvalifikacijos kėlimo būdus 
(stažuotės, kursai, seminarai, gamybiniai pasitarimai, konferencijos), mokslo – tiriamuosius darbus. 
Profesinės kvalifikacijos dalykų mokytojai skaitantys paskaitas miško ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo 
kursuose gauna aukščiausius įvertinimo balus (kursų klausytojų anketų duomenys). Kvalifikacijos kėlimo 
duomenys pateikiami prieduose. 
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7. STUDIJŲ PROCESAS IR STUDENTŲ PASIEKIMAI 

 
Studijų procesą Kolegijoje organizuoja fakultetų studijų administratorės ir katedrų vedėjai, 

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 2018-2019 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. Likęs semestro laikas skiriamas nuotolinėms ir 
savarankiškoms studijoms, konsultacijoms, tarpiniams atsiskaitymams. 

Studijų procesas organizuojamas remiantis studijų programų aprašais. Pagal juos katedrų vedėjai 
apskaičiuoja pedagoginio darbo apimtis. Pedagoginio darbo apimtys planuojamos pagal 2016 m. birželio 30 
d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-49 patvirtintą „KMAIK pedagoginio krūvio skaičiavimo metodiką“. 
Pedagoginis darbas apima kontaktinį dėstytojo darbą, pasirengimą paskaitoms (tiesioginiam ir nuotoliniam 
mokymui), 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. 

2018-2019 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 birželio 28 d. vyko mokomosios praktikos, o III kurso studentams – specializacijos ir baigiamoji 
diplominė praktika, buvo skirtas laikas pasiruošti baigiamiesiems egzaminams ir baigiamųjų darbų gynimui. 

 
 

7.1. 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.  

2018-2019 m.m. rudens semestro (2018-09-01_2019-01-31) studentų mokymosi rezultatai. 
MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS fakultetas 
MIŠKININKYSTĖS studijų programos NL studijų I kurso rudens (1) semestro bendras svertinis 

grupės vidurkis – 6,66 balai. Geriausiai šį semestrą baigusio studento sesijos svertinis vidurkis 8,00. 
MŪ NL II kurso rudens (3) semestro bendras svertinis vidurkis 6,58 balai. Geriausiai šį semestrą 

mokėsi studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis 9,77; kitų - 8,90 ir 8,77. 
MŪ NL III kurso rudens (5) semestro bendras svertinis vidurkis 7,86 balai. Aukščiausiais balais šį 

semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis – 9,27 balai, kitų 9,20 balai ir 8,87 balai. 
MIŠKININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso rudens (1) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis – 5,21 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis 9,00 
ir 8,68 balai. 

Iš Miškininkystės studijų programos nuolatinių studijų į ištęstinių studijų  II kurso rudens (3) 
semestrą  perkeltas mokytis vienas studentas. Rudens semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis 7,29 
balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis buvo 9,17 ir 8,65 bei 8,83. 

Miškininkystės studijų programos III kurso rudens (5) semestro studentų mokymosi vidurkis 5,42 
balai. Aukščiausi mokymosi vidurkiai – 8,9 balai ir 8,25 balai. 
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Miškininkystės ištęstinių studijų IV kurso rudens (7) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 
5,52 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių medienos ruošos specializacijos studentų sesijos svertinis vidurkis 
9,83 balai ir miškotvarkos specializacijos studentų - 9,65 bei 9,48 balai. 

Išanalizavus miškininkystės studijų programos studentų rudens semestro egzaminų sesijos 
įvertinimus matyti, kad I kurso studentų vidutiniai įvertinimai yra žemesni už II, III kursų studentų 
įvertinimus. Katedrose pastebėta, kad dalis I kurso studentų silpnai išlaiko bendratechninių mokslų 
egzaminus, nes aukštesnėse vidurinių mokyklų klasėse buvo nepasirinkę tiksliųjų mokslų. Kai kurie 
studentai semestro metu neatlieka studijų dalyko programoje numatytų savarankiškų darbų ir nesukaupia 
minimalios kaupiamojo balo dalies galutiniam įvertinimui. Nemažai studentų dirba, todėl ne visada suderina 
darbą ir studijas. Nedidelis skaičius neišlaiko sesijos dėl sveikatos problemų.  

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos NL studijų I kurso rudens (1) semestro bendras svertinis 
grupės vidurkis – 675 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis - 9,27 ir 8,60. 

ŽD NL II kurso rudens (3) semestro bendras svertinis grupės vidurkis 7,89 balai. Geriausiai šį 
semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis 9,40  ir  9,20 balų. 

Želdynų dizaino NL III kurso rudens (5) semestro bendras svertinis grupės vidurkis 7,06 balai. 
Aukščiausiais mokymosi rezultatais semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis 9,60 ir 9,40.  

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos ištęstinių studijų I kurso rudens (1) semestro bendras 
svertinis grupės vidurkis – 7,09 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis 10,0 
ir 9,64 bei 9,18 balų.  

Želdynų dizaino studijų programos II kurso rudens (3) semestro studentų mokymosi vidurkis 6,63 
balai. Geriausiai šį semestrą baigę studentai pasiekė maksimalų svertinį balų vidurkį: 10,0;  labai gerai 
mokėsi studentai, kurių vidurkis buvo 9,87 ir 9,21 balas. 

Želdynų dizaino studijų programos III kurso rudens (5) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 
7,51 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis 9,29 ir  9,41 balai. 

Želdynų dizaino IV kurso rudens (7) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 6,13 balai. 
Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis 9,85 ir 9,58. Abu studentės buvo pasirinkę 
želdynų kūrimo specializaciją. 

Išanalizavus želdynų dizaino studijų programos studentų rudens semestro egzaminų sesijos 
įvertinimus matyti, kad visų kursų vidurkiai yra labai aukšti. Katedrose pastebėta, kad želdynų dizaino 
studijų programą renkasi dalis studentų su kitu aukštuoju išsilavinimu. Studentai studijavę kitose aukštosiose 
mokyklose ateina su tam tikru žinių bagažu, kurį sėkmingai naudoja želdynų dizaino studijų programoje. 

SODININKYSTĖS studijų programos NL studijų I kurso rudens (1) semestro bendras svertinis 
grupės vidurkis – 8,03 balai. Geriausiai mokėsi studentai, kurių sesijos svertinis vidurkis buvo  9,52 ir 9,39. 

Sodininkystės NL studijų II kurso rudens (3) semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis 7,41 
balai. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 8,32. 

Sodininkystės NL studijų III kurso rudens (5) semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis 7,49 
balai. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 10,0. 

SODININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso rudens (1) semestro studentų 
mokymosi svertinis vidurkis 7,42 balai. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis 
vidurkis buvo 9,15. Sodininkystės studijų programos II kurso 3 semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 
6,99 balai. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 9,51. Sodininkystės 
studijų programos III kurso 5 semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 7,47 balai. Geriausiai šį semestrą 
baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 8,35. 

Išanalizavus sodininkystės studijų programos studentų rudens semestro egzaminų sesijos įvertinimus 
matyti, kad kursų vidurkiai yra labai panašūs, II ir III kursas buvo nežymiai pažangesni. Studentams ne 
visada pavyksta suderinti darbą ir studijas, dažniausiai dėl to egzaminų rezultatai būna prastesni. Katedrose 
reikia didesnį dėmesį skirti studentų konsultavimui prieš egzaminus, semestro metu pastebėjus mokymosi 
sunkumų turinčius studentus, diferencijuoti užduotis, jų atlikimo laiką, teikti metodinę pagalbą. 

APLINKOS INŽINERIJOS fakultetas. 
Žemėtvarkos studijų programos NL studentų rudens semestro rezultatai: 
I kurso rudens (1) semestrą geriausiai baigė studentas su 10 balų vidurkiu, žemiausias vidurkis – 5,6 

II kurso rudens (3) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis 8,56 balo, žemiausias vidurkis – 5,91. 
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III kurso rudens (5) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis 9,80 balo, žemiausias – 6,40 balo.  
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos NL studentų rudens sem. rezultatai: 
I kurso rudens (1) semestro geriausias studento svertinis vidurkis - 8,53  balai, žemiausias svertinis 

vidurkis – 6,33 balai. 
II kurso rudens (3) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis 9,90 balo, žemiausias vidurkis – 6,10. 
III kurso rudens (5) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis  9,90 balo, žemiausias – 6,80 balo.  

Hidrotechninės statybos studijų programos NL studijų I kurso rudens (1) semestro bendras svertinis 
grupės vidurkis – 7,27 balai. Geriausiai šį semestrą baigė studentai, kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 9,10 
ir 8,52 bei  8,06. Į II kurso rudens semestrą tęsti studijų iš akademinių atostogų grįžo vienas studentas, dar 
vienas studentas priimtas mokytis į Hidrotechninės statybos studijų programos studijas. Rudens semestro 
studentų pažangumo svertinis vidurkis 5,7 balai, geriausių studentų mokymosi vidurkiai nuo 7,03 iki 7,83 
balų. Hidrotechninės statybos specialybės III kurso rudens semestro studentų mokymosi vidurkis 7,56 balai. 
Aukščiausias mokymosi vidurkis studentų, kurių sesijos svertinis vidurkis buvo – 8,95 balai ir 8,05 balai.  

 
2018-2019 m.m. pavasario semestro (2019-02-01_2019-06-30 (2019-08-31) studentų mokymosi rezultatai: 

MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS fakultetas 
MIŠKININKYSTĖS studijų programos NL studijų I kurso pavasario (2) semestro bendras svertinis 

grupės mokymosi vidurkis – 6,68 balai. Aukščiausi studentų mokymosi vidurkiai 8,80 balų ir 8,57 balai. 
Miškininkystės NL studijų II kurso pavasario (4) semestro studentų mokymosi bendras svertinis 

vidurkis – 6,45 balai. Pažangiausi buvo studentų, kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 9,91 ir 9,21 balai. 
Miškininkystės NL studijų III kurso pavasario (6) semestro studentų mokymosi vidurkis 7,70 balai. 

Geriausiai šį semestrą baigė studentai, kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 9,50 balų ir 9,27 balai. 
MIŠKININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso pavasario (2) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis 5,47 balai. Aukščiausi mokymosi vidurkiai 8,61 balai ir 8,48 balai.  
Miškininkystės studijų programos II kurso pavasario (4) semestro studentų pažangumo svertinis 

vidurkis paaiškės kitų mokslo metų rudens semestre kai studentai išsilaikys visus egzaminus, atvykę į naują 
mokymosi sesiją.  Miškininkystės studijų programos III kurso pavasario (6) semestro studentų pažangumo 
svertinis vidurkis paaiškės kitų mokslo metų rudens semestre kai studentai išsilaikys visus egzaminus, atvykę 
į naują mokymosi sesiją. 

Miškininkystės studijų programos IV kurso 8 semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 5,84 balai. 
Geriausiai šį semestrą baigė miškotvarkos specializacijos studentas kurio sesijos rezultatų vidurkis  9,00 ir 
medienos ruošos specializacijos studentas, kurio svertinis vidurkis 8,52 balai.  

Išanalizavus miškininkystės studijų programos studentų pavasario semestro egzaminų sesijos 
įvertinimus matyti, studentų vidurkiai lyginant su rudens semestru yra mažesni. Katedrose pastebėta, kad 
pavasario semestruose studentams sunku susikoncentruoti į studijas, dalis studentų į mokymosi sesiją vėluoja 
arba atvirkščiai neišklausę visų paskaitų išvyksta į užsienį darbuotis sezoniniuose darbuose. Nedidelis 
skaičius neišlaiko sesijos dėl sveikatos problemų. 

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos NL studijų I kurso pavasario (2) semestro bendras 
svertinis grupės mokymosi vidurkis – 6,82 balai. Geriausiai šį semestrą baigė studentai, kurių sesijos 
svertinis vidurkis buvo 9,47 balai ir 9,37 balai. 

Želdynų dizaino NL II kurso pavasario (4) semestro studentų mokymosi bendras svertinis vidurkis – 
7,26 balai. Pažangiausi buvo studentai, kurių svertinis vidurkis buvo 9,89 balai, 9,11 balų ir 9,36 balai.  

Želdynų dizaino NL III kurso pavasario (6) semestro studentų mokymosi bendras svertinis vidurkis 
7,90 balai. Aukščiausi studentų sesijos svertiniai vidurkiai buvo 9,4 balai ir 9,25 balai. 

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos ištęstinių studijų I kurso pavasario (2) semestro bendras 
svertinis grupės vidurkis – 6,92 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis vidurkis  9,56 ir 8,94 
balai. Želdynų dizaino studijų programos II kurso pavasario (4) semestro studentų pažangumo svertinis 
mokymosi vidurkis paaiškės kitų mokslo metų rudens semestre kai studentai išsilaikys visus egzaminus, 
atvykę į naują mokymosi sesiją. Želdynų dizaino studijų programos III kurso pavasario semestro studentų 
pažangumo svertinis vidurkis paaiškės kitų mokslo metų rudens semestre kai studentai išsilaikys visus 
egzaminus, atvykę į naują mokymosi sesiją. 
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Želdynų dizaino IV kurso 8 semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 7,18 balai. Geriausiai šį 
semestrą baigusių studentų svertinis vidurkis  10,0 balų, 9,86  ir 9,71 balai. Visi studentai buvo pasirinkę 
želdynų kūrimo specializaciją. 

Išanalizavus Želdynų dizaino studijų programos studentų pavasario semestro egzaminų sesijos 
įvertinimus matyti, kad visų kursų pažangumo svertiniai vidurkiai labai panašūs lyginant su rudens semestro 
rezultatais. Katedrose pastabėta, jog želdynų dizaino studijų programoje studentai išlaiko panašų vidurkį 
visus mokslo metus. Dalis studentų turi užskaitymų iš kitų aukštojo mokslo įstaigų. 

SODININKYSTĖS studijų programos NL studijų I kurso pavasario (2) semestro bendras svertinis 
grupės mokymosi vidurkis – 6,96 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis vidurkis  8,67 
balai. Sodininkystės NL studijų II kurso pavasario (4) semestro studentų mokymosi svertinis vidurkis 7,36 
balai. Šį semestrą pažangiausio studento svertinis vidurkis buvo 9,27 balai. Sodininkystės NL studijų III 
kurso pavasario (6) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 5,30 balai. Geriausiai šį semestrą baigusių 
studentų svertinis vidurkis  10,0 balų. 3 studentai pasiėmė mokslo pertrauką. 

SODININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso pavasario (2) semestro bendras 
svertinis grupės vidurkis 7,82 balai. Aukščiausias šio semestro svertinis vidurkis -  8,78 balai. Sodininkystės 
studijų programos II kurso pavasario (4) semestro studentų pažangumo svertinis mokymosi vidurkis paaiškės 
kitų mokslo metų rudens semestre.  Sodininkystės studijų programos III kurso pavasario (6) semestro 
studentų pažangumo svertinis vidurkis paaiškės kitų mokslo metų rudens semestre kai studentai išsilaikys 
visus egzaminus, atvykę į naują mokymosi sesiją.  

Išanalizavus sodininkystės studijų programos studentų pavasario semestro egzaminų sesijos 
įvertinimus matyti, kad pavasario semestro pažangumo svertiniai vidurkiai yra žemesni negu rudens 
semestro. 

ŽEMĖTVARKOS studijų programos NL studentų pavasario semestro rezultatai: 
I kurso 2 semestrą geriausiai baigė studentas su 9,20 balų vidurkiu, žemiausias vidurkis – 5,53 balai. 

II kurso pavasario (4) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis 8,95 balo, žemiausias vidurkis – 6,03. 
III kurso pavasario (6) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis 8,97 balo, žemiausias – 5,66 balai.  
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos NL studijų pavasario sesijos rezultatai:  
I kurso pavasario (2) semestrą geriausiai baigė studentas su  10,0 balo vidurkiu, žemiausias vidurkis – 6,03. 
II kurso pavasario (4) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis 9,80, žemiausias - 6,21 balas. 
III kurso pavasario (6) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis 9,08, žemiausias – 5,42 balo.  

HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos NL studijų I kurso pavasario (2) semestro 
geriausias mokymosi vidurkis – 8,17 balai, mažiausias – 5,7; pavasario (2) semestro didžiausias mokymosi 
vidurkis – 9,00 balai, mažiausias – 5,4. II kurso 3 semestro aukščiausias mokymosi vidurkis – 9,03, 
mažiausias – 5,97 balai, 4 semestras aukščiausias - 9,00 ir žemiausias – 6,62 balai. III kurso 5 semestras 
baigtas aukščiausiu mokymosi vidurkiu 9,77, o mažiausias siekė 5,97 balus. 

Išanalizavus visų studijų programų studentų pažangumą matyti, kad I kurso studentų vidutiniai 
įvertinimai yra šiek tiek žemesni už II, III ir IV kursų studentų įvertinimus. Katedrose pastebėta, kad dalis I 
kurso studentų silpnai išlaiko bendratechninių mokslų egzaminus, nes aukštesnėse vidurinių mokyklų klasėse 
buvo nepasirinkę tiksliųjų mokslų. Kai kurie studentai semestro metu neatlieka studijų dalyko programoje 
numatytų savarankiškų darbų ir nesukaupia minimalios kaupiamojo balo dalies galutiniam įvertinimui. 
Ištęstinių studijų programose mažus svertinius vidurkius lemia studentų akademiniai įsiskolinimai, paskaitų 
nelankymas, akademinės atostogos ir pan. Nemažai studentų dirba, todėl ne visada suderina darbą ir studijas, 
dažniausiai dėl to egzaminų rezultatai būna prastesni. Nedidelis skaičius neišlaiko sesijos dėl sveikatos 
problemų. 

Visi dėstytojai kartą per savaitę konsultuoja studentus viso semestro metu. Studentų konsultavimo 
grafikas skelbiamas KMAIK tinklapyje. Pagal poreikį studentai yra konsultuojami el. paštu, telefonu, 
Moodle sistemos pokalbių skiltyje. Didesnis dėmesys skiriamas studentų konsultavimui prieš egzaminus, 
Katedrose studentų pažangumo rezultatai apsvarstomi, nutarta semestro metu, pastebėjus mokymosi 
sunkumų turinčius studentus, diferencijuoti užduotis, jų atlikimo laiką, teikti metodinę pagalbą. 
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7.2. PARAMA STUDENTAMS 

 
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 studijoms ir gyvenimo 
išlaidoms, studijuoti ES šalyse pagal ES Erasmus+ programą, dalyvauti popaskaitinėje veikloje, sporto ir 
kultūros renginiuose.  

Studentai, pagal KMAIK stipendijų skyrimo nuostatus, gali gauti stipendiją pagal studijų rezultatus, 
vienkartinę socialinę pašalpą, premiją, puikiai besimokantiems ir aktyviai visuomeninėje veikloje 
dalyvaujantiems studentams. 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 2013 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 66 „Dėl Švietimo ir mokslo 
ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų 
klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“: 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 keturios vardinės J. Raukčio, 
A. Rukuižos, P. Variakojo ir Z. Rimkaus stipendijos. Stipendijas skiria fakulteto stipendijų skyrimo komisija. 
Kiekvieną mėnesį iš stipendijų fondo mokamos vienkartinės pašalpos, stipendijų priedai, premijos. Teisę 
gauti vienkartinę pašalpą ar premiją turi visi 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. Studentams gali būti skirtos rėmėjų stipendijos, 
o už nuolatinę aktyvią veiklą Kolegijoje gali būti skiriama studijų išmoka. KMAIK parama, skiriant 
stipendijas studentams už studijų rezultatus, pateikta 7.2.1 lentelėje.  

 
7.2.1. lentelė. STUDENTAI, GAUNANTYS STIPENDIJĄ (semestrais) 2019 m. (fakultetų duomenys) 

Studijų programa 
Semestra

s* 

Student
ų 

skaičius 
iš viso 

Gauna 
skatinamąją 
stipendiją iš 

viso 

Min. 
svert. 

vidurkis, 
balais 

Min. 
stipendija, 

Eur 

Maks. 
stipendij
a, Eur. 

Gauna 
vienkar-

tines 
išmokas 

Gauna 
Kolegi

jos 
tikslin
ę stip. 

Gauna 
rėmėj

ų 
stipen
diją 

Hidrotechninė 
statyba 

Pavasario 34 8 8,8 88,0 92 - - - 

Žemėtvarka Pavasario 28 3 8,8 87 88 - - - 
NTK matavimai Pavasario 31 7 8,8 87 98 - - - 
Hidrotechninė 
statyba 

Rudens 42 9 8,0 85,0 96 - - - 

Žemėtvarka Rudens 46 8 8,1 86 98 - - - 
NTK matavimai Rudens 44 8 8,0 86 97 - - - 

AIF viso (asmenų): 225 43       
Želdynų dizainas Pavasario 57 13 8,3 82 95 22 - - 
Sodininkystė Pavasario 16 5 8,3 82 94 15 - - 
Miškininkystė Pavasario 137 13 8,5 84 92 13 - - 
Želdynų dizainas Rudens 48 8+5(I k.) 7,6 84 (25-I k.) 104 16 - - 
Sodininkystė Rudens 46 2+3(I k.) 7,7 84 (25-I k.) 102 11 - - 
Miškininkystė Rudens 95 22+7 (I k.) 7,6 84 (25-I k.) 102 13 - - 

MKF viso (asmenų): 399 78     - - 
*Semestrai: Pavasario (nuo 2019-02-01 iki 2018-08-31); Rudens (nuo 2019-09-20 iki 2020-01-31). 

 
2019 metais už gerus studijų rezultatus skatinamąsias stipendijas gavo 20 proc. Aplinkos inžinerijos 

fakulteto studentų, 22 proc. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto studentų, kuriame santykinai didesnė 
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dalis nuolatinių studijų studentų. Vienkartinės išmokos studentams skiriamos kartą per semestrą pagal 
poreikį ir turimas stipendijų fondo lėšas. 90 (16,9 proc.) MKF studentų gavo vienkartines išmokas. 

Minimalus svertinis vidurkis, kuriam esant skiriama stipendija svyruoja nuo 7,6 iki 8,8 balo ir 
priklauso nuo studijų programos, kurso, semestro – I kurse pažangumo rodikliai būna žemesni, o 
baigiamuosiuose kursuose – aukštesni. 

Vardinė Antano Rukuižos stipendija už puikius mokymosi rezultatus bei aktyvią visuomeninę 
veiklą 2018-2019 m. (2019-02-20) pavasario semestre ir 2019-2020 m.m. rudens (2019-09-20) semestre 
buvo skirta Miškų ūkio III kurso studentui Martynui Matijoškai (sv.vid. 9,77 ir 9,91). 

Vardinė Juozo Raukčio stipendija pavasario semestre (2019-02-20) buvo skirta Želdynų dizaino II 
k. studentei Ilonai Krivčienei (sv.vid. 10,00), o rudens (2019-09-20) semestre Želdynų dizaino III k. 
studentei Barborai Petraitytei (sv.vid 9,36). 

Vardinė Petro Variakojo stipendija 2018-2019 m. (2019-02-20) pavasario semestre buvo skirta 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų III k. studentei Justinai Litvinovičiūtei (sv.vid. -10), o 2019-2020 
m.m. rudens (2019-09-20) semestre - Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų II k. studentei Rimai 
Pilčiauskaitei (sv.vid. 9,95). 

Vardinė Zenono Rimkaus stipendija 2018-2019 m.m. buvo paskirta Hidrotechninės statybos III k. 
studentui Erikui Žuveliui. 

Kolegijos studentams už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą, mokslinius, sportinius pasiekimus, 
studijų programos viešinimą, reprezentavimą įvairiuose renginiuose studentams skiriamos vienkartinės 
premijos, tikslinės stipendijos. Taip pat teikiama finansinė parama neįgaliesiems ir kt. 

KMAIK Profesinio mokymo skyriaus moksleiviai pagal stipendijų skyrimo nuostatus, gali gauti 
stipendiją pagal mokymosi rezultatus, socialinę stipendiją, vienkartinę materialinę pašalpą, premiją. Teisę 
gauti pašalpą ar premiją turi visi moksleiviai. Stipendija skiriama pagal mokymosi rezultatus (ne didesnės nei 
0,76 MGL) nuo pusmečio pradžios, pagal praėjusio pusmečio pažymių vidurkį. Pirmojo kurso moksleiviams 
rudens pusmetyje mokama fiksuoto dydžio stipendija. Stipendijos skiriamos vadovaujantis Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegijos, Profesinio mokymo skyriaus Stipendijų skyrimo nuostatais. Stipendijas skiria 
Profesinio mokymo skyriaus Stipendijų skyrimo komisija. 

Kolegijoje studijuojantiems studentams taikoma nuosekli, sisteminga parama pagal individualius 
poreikius. Studentus studijų programų turinio, lengvatų suteikimo, asmeniniais, psichologinės 
pagalbos, teikiamos finansinės paramos klausimais konsultuoja administracijos darbuotojai, katedrų 
vedėjai, kuratoriai, dėstytojai. Konsultacijos teikiamos individualiai ir grupėms, nuotoliniais būdais, 
elektroniniu paštu, telefonu, dėstytojų priėmimo laiku arba asmeniškai susitarus ir paskyrus laiką. 

Dėstytojai studentus konsultuoja rašant kursinius darbus, referatus, ruošiantis įskaitoms ir 
egzaminams. Individualios konsultacijos teikiamos studentams, grįžusiems po akademinių atostogų, 
ilgalaikės ligos, derinantiems studijas ir darbą, turintiems mokymosi sunkumų. Dirbantiems ar auginantiems 
vaikus studentams (ypač NL studijų), sudaromos galimybės studijuoti pagal individualų studijų grafiką, 
atsiskaityti studijų dalykus nuotolinių metodų pagalba. 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 kita informacija. Esant 
reikalui, studentai turi galimybę komunikuoti su dėstytojais nuotolinio mokymo platformose. Studentams 
teikiamos spausdinimo, kopijavimo, skenavimo ir spaudinių įrišimo paslaugos, studentus aptarnauja 
biblioteka, skaitykla ir internetinė skaitykla. 

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.  

Studentai, kurių sunki materialinė padėtis, pateikę motyvuotą prašymą už studijas gali mokėti 
dalimis, taip pat studijų įmoka gali būti sumažinama priklausomai nuo konkrečios situacijos. 

Tapus studentu ar Profesinio mokymo skyriaus moksleiviu, pirmąją rugsėjo savaitę dalyvaujama 
adaptacijos renginiuose. Jų metu su moksleiviais bendrauja administracijos darbuotojai, grupių vadovai. 
Moksleiviai supažindinami su mokymosi programos tikslais ir uždaviniais, Kolegijos technine ir materialine 
baze, bendrabučiu, galimybe dalyvauti popamokinėje veikloje, sporto ir kultūros renginiuose. Moksleivius 
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asmeniniais, mokymosi, lengvatų suteikimo klausimais konsultuoja administracijos darbuotojai, grupių 
vadovai, mokytojai. Moksleiviams nuolat  informuojami apie galimybes įsidarbinti bei atlikti praktikas. 

Studentai ir moksleiviai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės padėties, pažangumo 
turi galimybę gyventi bendrabutyje. Iškilusios problemos yra sprendžiamos su bendrabučio administracija. 
Bendrabučiuose yra 400 vietų (2019-10-01), juose gyveno 226 nuolatinių studijų studentai, Profesinio 
mokymo skyriaus moksleiviai, sesijų metu - apie 45-55 ištęstinių studijų studentai ir keletas studentų 
užsieniečių. 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. 

 
7.2.2. lentelė. Studentų aprūpinimas bendrabučiais 2019 spalio 1 d. duomenimis (ŠV-01 ataskaita) 

Metai 
Vietų skaičius aukštosios 
mokyklos bendrabutyje 

Vietų skaičius nuomojamų 
iš kitų mokyklų, 

organizacijų 

Studentų, kuriems 
reikia bendrabučio, 

skaičius 

iš jų gyvena 
bendrabutyje* 

2019 400 0 226 226 
2018 450 0 240 240 
2017 520 0 256 256 

 

 

7.3. STUDENTŲ sportinė, meninė, visuomeninė VEIKLA IR PASIEKIMAI 

 

Kolegijos administracija kartu su Studentų atstovybe 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 skatinamas studentų mokslingumas. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos 
katedros studentai įtraukiami ir į mokslinius, tiriamuosius, užsakomuosius, projektinius darbus. Studentai 
visada noriai dalyvauja Kolegijos pristatymuose atvirų durų dienose, įvairiose parodose, akcijose, 
mokyklose, darželiuose, radijo ir televizijos laidose. Dauguma Želdynų dizaino studijų programos studentų 
dalyvavo S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo aviakempingo apželdinimo konkurse. Dalis studentų nuo antro 
kurso pasirinkto diplominio darbo tematika dalyvauja dėstytojų atliekamuose moksliniuose tyrimuose. 
Parengtus darbus studentai turi galimybę pristatyti studentų konferencijose „Gamtotvarkos aktualijos“ ir 
kitose konferencijose ar seminaruose. Joje studentai pristato darbus, vyksta diskusijos, pasidalinama patirtimi 
apie mokslinius tyrimus.  

Visi  Sodininkystės (3 kursas) ir Želdynų dizaino (2 ir 3 kursai) nuolatinių studijų studentai aktyvūs 
visuomenėje veikloje – dalyvavo TV laidų „Svajonių sodai“ paruošiamuosiuose darbuose bei laidų 
filmavimuose. Sodininkystės 1 kurso studentė Deimantė Kondrotaitė, ŽD 1 kurso studentas Andrius 
Liubertas, ŽD 2 kurso studentas Marius organizavo, dalyvavo ir atstovavo Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegiją parodoje „PET SHOW LIETUVA 2019“.  

2019 m. gruodžio 11 d. organizuota autorinė Želdynų dizaino studijų programos II kurso studento 
Andriaus Liuberto fotografijų paroda „Gamtos spalvos“, ji eksponuojama Kolegijos parodų erdvėje. Ta pačia 
tematika išleistas 2020 m. kalendorius.  

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studentai dalyvavo Kolegijos sportinėje veikloje. 
ŽD 2 kurso studentas Dominykas Tamulaitis dalyvavo Kolegijos vaikinų komandoje ir Lietuvos kolegijų 
XIX sporto žaidynėse krepšinio varžybose B grupėje užėmė IV vietą, bei dalyvavo Kauno krepšinio C lygos 
varžybose kur pateko į atkrentamąsias varžybas. ŽD 2 kurso studentė Reda Siurblytė ir ŽD 3 kurso studentė 
Miglė Grigutytė dalyvavo kolegijų lengvosios atletikos varžybose ir užėmė III vietą.  

 
Hidrotechninės statybos studijų programos studentai aktyviai dalyvauja KMAIK organizuojamuose 

renginiuose, čempionatuose, konkursuose, parodose, socialinėse paramos akcijose. Kolegijoje vyksta sporto 
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žaidynės, kur studentai rungiasi, atstovaudami savo fakultetus, nuolat organizuojami įvairių sporto šakų 
turnyrai. Jie vyksta Kolegijos žaidimų sporto salėje, treniruoklių sporto salėje, stadione, krepšinio ir tinklinio 
lauko aikštelėse. Didžiąją dalį HS studijų programos studentų sudaro vaikinai, todėl aktyviausi jie yra sporto 
srityje.  

Nekilnojamojo turto kadastro katedros studentai 2018 – 2019 mokslo metais dalyvavo rengiant 
mokslinius straipsnius,  pranešimus tarptautinėms konferencijoms. Aktyviai dalyvavo mokomajam seminare 
Ignalinoje 2019 gegužės mėnesį, kur išmoko įvertinti aplinkos užterštumą pagal medžių būklę.  Studentai 
aktyviai dalyvauja kasmetinėse „Matavimų technologijų ekspreso“ konferencijose, kur supažindinami su 
naujausiomis geodezinių matavimų technologijomis.  

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 metais Miškininkystės katedros studentai dalyvavo  tiek Lietuvos, 
tiek ir tarptautinėse miškininkystės profesinio meistriškumo varžybose.  

Aktyvesni Miškininkystės katedros studentai dalyvauja mokslinėje veikloje. 4 studentai praėję 
želdinių vertinimo kursus, dalyvavo projekte „Vilniaus miesto želdinių inventorizacija“ (darbo vadovas R. 
Bakys). Projekte „Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai medynų formavimo“ (darbo vadovas A. Tebėra) parenkant plotus, 
atliekant jų geodezinius matavimus, projektuojant ir įveisiant želdinius aktyviai dalyvavo II kurso studentai. 

Visų studijų programų studentai aktyviai vykdo informacijos sklaidą apie studijų programą. Jie 
dalyvauja įvairiuose šalies renginiuose ir populiarina studijų programą. Atvykusiems studentams iš užsienio 
pagal Erasmus+ mainų programą padeda įsilieti į Lietuvos jaunimo gretas. 

Kolegijoje gana aktyvus sportinis gyvenimas. KMAIK studentai aktyviai dalyvauja Kolegijos 
organizuojamuose renginiuose, čempionatuose, konkursuose, parodose, socialinėse paramos akcijose. 
Kolegijoje vyksta sporto žaidynės, kur studentai rungiasi, atstovaudami savo fakultetus, nuolat 
organizuojami įvairių sporto šakų turnyrai. Jie vyksta Kolegijos žaidimų sporto salėje, treniruoklių sporto 
salėje, stadione, krepšinio ir tinklinio lauko aikštelėse. Nemažą dalį studijų programų studentų sudaro 
vaikinai, todėl aktyviausi jie yra sporto srityje. 

2018-2019 mokslo metais įvyko atviros futbolo, krepšinio, stalo teniso, tinklinio, šaškių, šachmatų 
pirmenybės, rankos lenkimo, orientacinio sporto, svarsčio kilnojimo varžybos, smiginio bei „Galiūnas 2019“ 
konkursas. Kasmet tradiciškai organizuojama „Miškininko dienos“ krepšinio 3x3 ir tinklinio 4x4 turnyrai, 
„Nepriklausomybės dienos“ krepšinio turnyras, kur ne tik rungtyniaujama baudų, tolimų metimų bei varžosi 
tarpusavyje fakultetų komandos bet ir prisimenama Nepriklausomybės atkūrimo akimirkos. 

Kolegijos komandos dalyvavo Lietuvos kolegijų XIX sporto  žaidynėse: 
• Krepšinio varžybose Kolegijos vaikinų komanda B grupėje užėmė IV vietą (Paulius Parnarauskas, 
Dovydas Krapavickas, Dominykas Tamulaitis, Giedrius Minkevičius, Julius Janušas, Justinas Pivoras, 
Edgaras Grigaitis, Tadas Mažrimas). 
• Salės futbolo varžybose B grupės varžybose užimta II vieta (Simonas Moksvytis, Marijus Šamonskis, 
Martynas Matijoška, Mantas Modastaitis, Dainius Tumėnas, Jonas Austrevičius, Paulius Bikneris, Viktoras 
Černenko, Kazimieras Kairevičius, Martynas Blažys ). 
• Kolegijų lengvosios atletikos kroso  varžybose, kurios vyko mūsų Kolegijos stadione: 
vaikinų komanda – Paulius Lukošiūnas, Ramintas Grincevičius, Klaidas Reima, Viktoras Černenko, Justinas 
Pivoras  - IV vieta; 
.merginų komanda – Samanta Bliuvaitė, Milda Vaškevičiūtė, Reda Siurblytė, Miglė Grigutytė, - III vieta.  

S. Bliuvaitė asmeninėse varžybose iškovojo II vietą. 
• Kolegijų svarsčio kilnojimo varžybose komanda užėmė IV vietą. ( Tautvydas Grimaila, Lukas 

Slavinskas, Tadas Metrikis, Julius Janušas, Julius Žygaitis). Asmeninėje įskaitoje  Tadas Metrikis  iškovojo 
II vietą, Lukas Slavinskas- III vietą 

KMAIK studentų krepšinio komanda dalyvavo Kauno krepšinio C lygos varžybose kur pateko į 
atkrentamąsias varžybas ( Paulius Zagurskas, Dovydas Krapavickas, Dominykas Tamulaitis, Justinas 
Sinkevičius, Paulius Parnarauskas, Edgaras Gigaitis, Justinas Pivoras). 

Profesinio mokymo skyriaus moksleiviai kartu su studentais  organizuoja tradicinius studentiškus 
sporto ir kultūros renginius, dalyvauja įvairiuose būreliuose. Laisvalaikiu nemokamai naudojasi 
treniruokliais, kitu sporto inventoriumi ir sale. 
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Pasirinkusieji krepšinio būrelį moksleiviai ne tik treniruojasi, bet ir dalyvauja Kolegijoje 
(„Direktoriaus Taurė“, Miškininko dienos 3x3 turnyre, sporto šventės 3x3 varžybose) bei Kauno rajono 
sporto skyriaus vykdomose varžybose (Kauno rajono vidurinių mokyklų pirmenybėse), draugiškose 
varžybose  su Piliuonos, Domeikavos vidurinių mokyklų komandomis ir turnyruose., bei respublikiniame 
Kalėdiniame krepšinio turnyre Šveicarijos progimnazijoje laimėta II vieta.- Šarūnas Kapčius, Džiugas 
Kučinskas, Karolis Petrusevičius, Ramūnas Arlauskas, Edvinas Lisauskas, Rimvydas Adomaitis). 

 
 

7.4. STUDENTŲ NUOMONĖS TYRIMAI 

 
Pasibaigus semestrui studentų yra prašoma įvertinti dalyką dėsčiusio dėstytojo dėstymo kokybę. 

2018-2019 m.m. apibendrinus Hidrotechninės statybos studentų apklausų anketų rezultatus (7.4.1 lentelė) 
gauti pastebėjimai: dėstytojo pateikti dalyko tikslai visiems buvo aiškūs, gebėjo sudominti dalyku, 
kaupiamojo balo skaičiavimo metodika buvo aiški, informacijos šaltiniai prieinami, aiškios užduotys ir 
atsiskaitymų reikalavimai; apie 80 proc. dėstytojų teoriją siejo su praktika, bei skyrė laiko praktiniam 
mokymui, skatino studentus diskutuoti, klausti, reikalui esant individualiai konsultuodavo; apie 75 proc. 
teigia, kad dėstytojai punktualūs, taktiški, pagarbiai bendrauja su studentais; visi dėstytojai efektyviai 
naudoja vaizdo, garso ir kitas priemones žinių pateikimui. Studentų pastebėjimai: „jei dėstytojas matydavo, 
kad studento žinios didesnės nei kitų, buvo skiriamos kitos užduotys“, vieni studijuoti dalykai siejasi su 
kitais; informaciją pateikia su daug pavyzdžių todėl lengviau įsiminti; puikiai sugeba sudominti; paskaitos 
niekada nebūdavo nuobodžios; daug naujų žinių; visiškai nauja ir labai svarbi informacija, įgytos žinios labai 
daug vertos; norėtųsi daugiau skirto laiko praktikoms; dėstytoja geranoriškai sutikdavo padėti ir ne paskaitų 
metu, nuotoliniu būdu; šiuolaikiškas dėstytojas, rodė savo praktinius darbus padarytus hidrotechninės 
statybos srityje, manau dėstytojas yra savo dėstomo dalyko asas“. Pavieniai studentai įvardino tobulintinus 
aspektus: „manau galėtų būti daugiau kreditų, nes dalykas yra tikrai sunkus ir reikalingas; norėtųsi daugiau 
praktikos, daugiau įsigilinti į darbų vykdymą, darbų reikalavimus.“ 

 
7.4.1. lentelė. Hidrotechninės statybos katedros studentų apklausų apie dėstytojų mokymo darbo 

įvertinimą apibendrinti duomenys (proc.) 
Hidrotechninės statybos  Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 
Sugebėjimas sudominti dalyku 47,6 47,6 4,8 - 
Objektyvumas vertinant 47,6 33,3 19 - 
Pateikiamos informacijos naujumas 52,4 42,9 4,8 - 
Bendravimo kultūra 76,2 14,3 9,5 - 

 
2018-2019 m.m. Nekilnojamojo turto kadastro katedroje (7.4.2 lentelė) atliekant apklausas pastebėta, 

kad katedros dėstytojai yra vertinami geriau, nei visi likę dėstytojai. Iš 12 katedros dėstytojų 6 visose 
vertinamose grupėse yra įvertinti aukščiausiais balais (labai gerai), 4 – įvertinti aukštais balais 2-3 
kategorijose, ir tik 2 dėstytojai  įvertinti gerai.  Blogai nėra įvertintas nei vienas dėstytojas. Analizuojant 
studentų apklausos duomenis pastebima, kad jie retai įrašo dėstytojų savybes, kurios jiems nepriimtinos. 

 
7.4.2. lentelė. Nekilnojamojo turto kadastro katedros studentų apklausų apie dėstytojų mokymo 

darbo įvertinimą apibendrinti duomenys (proc.) 
NTK katedros Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 
Sugebėjimas sudominti dalyku 74 22 4 - 
Objektyvumas vertinant 80 20 - - 
Pateikiamos informacijos naujumas 78 18 4 - 
Bendravimo kultūra 86 10 4 - 

 
 

2018-2019 m.m. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje atliekant apklausas 
pastebėta (7.4.3 lentelė), kad katedros dėstytojai yra vertinami labai gerai – studentai patenkinti bendravimo 
kultūra, vertinimo objektyvumu, pateikiamos informacijos naujumu. Iš visų katedros dėstytojų dauguma 
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visose vertinamose grupėse yra įvertinti aukščiausiais balais (labai gerai), ketvirtadalis - gerai. Patenkinamai 
dėstytojų darbą vertina pavieniai studentai, blogai –studentas pažymėjo informacijos naujumą, bet 
analizuojant studentų apklausos duomenis pastebima, kad studentai ne visuomet atidžiai pildo klausimyną. 

 
7.4.3. lentelė. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studentų apklausų apie dėstytojų 

mokymo darbo įvertinimą apibendrinti duomenys (proc.) 
KAR katedros Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 
Sugebėjimas sudominti dalyku 67,2 28 4,8 - 
Objektyvumas vertinant 71,0 22,5 6,5 - 
Pateikiamos informacijos naujumas 68,5 24,9 4,8 1,8 
Bendravimo kultūra 81,6 11,4 7,0 - 

 
2018-2019 m.m. Miškininkystės katedroje  atliekant apklausas pastebėta (7.4.4 lentelė), kad katedros 

dėstytojai yra vertinami gerai. Studentai labai gerai ir gerai vertina bendravimo kultūrą, sugebėjimą 
sudominti dalyku ir kiek mažiau patenkinti vertinimo objektyvumu. 12,6 proc. vertinimo objektyvumą 
įvertino patenkinamai. 
Apibendrintas katedros dėstytojų darbo vertinimas geras. Patenkinamai dėstytojų darbą vertina tik apie 10 
proc. apklaustų studentų. Blogai apie dėstytojų darbą pasisako apie 1 proc. apklaustų studentų. Analizuojant 
studentų apklausos duomenis pastebima, kad blogiau įvertinti sunkesnių inžinerinių, tiksliųjų mokslų 
dėstytojai.  

 
7.4.4. lentelė. Miškininkystės katedros studentų apklausų apie dėstytojų mokymo darbo įvertinimą 

apibendrinti duomenys (proc.) 
Miškininkystės katedros Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 
Sugebėjimas sudominti dalyku 66,5 25,0 7,7 0,8 
Objektyvumas vertinant 61,2 25,2 12,6 1,0 
Pateikiamos informacijos naujumas 68,6 22,8 7,4 1,2 
Bendravimo kultūra 76,6 15,6 7,8 - 

 
2018-2019 m.m. Socialinių humanitarinių mokslų katedroje atliekant apklausas pastebėta (7.4.5 

lentelė), kad katedros dėstytojai yra vertinami gerai: studentai patenkinti bendravimo kultūra, pateikiamos 
informacijos naujumu, sugebėjimu sudominti dalyku. Studentai norėtų aukštesnių įvertinimo balų. Visi 
dėstytojai įvertinti gerai ir labai gerai. Patenkinamai vertinti tik kai kurie dėstomi dalykai. Blogai nėra 
įvertintas nei vienas dėstytojas. 

 
7.4.5. lentelė. Socialinių humanitarinių mokslų katedros studentų apklausų apie dėstytojų mokymo 

darbo įvertinimą apibendrinti duomenys (proc.) 
NTK katedros Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 
Sugebėjimas sudominti dalyku 71,5 21,7 6,8 - 
Objektyvumas vertinant 68,5 23,4 8,1 - 
Pateikiamos informacijos naujumas 78,6 18,6 2,8 - 
Bendravimo kultūra 86,5 9,5 4,0 - 

 
Apklausų rezultatai svarstomi katedrose, ieškoma būdų dėstymo kokybei gerinti, studentų 

motyvacijos stiprinimui, studijų rezultatų pasiekimų  visapusiškam objektyviam vertinimui. 
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8. MOKSLINĖ, EKSPERTINĖ, PROJEKTINĖ, TAIKOMOJI 

KONSULTACINĖ VEIKLA 

 
 

Mokslinė, ekspertinė, taikomoji, projektinė, konsultacinė ir kita kūrybinė veikla apima Kolegijoje 
vykdomus mokslinius tyrimus, kvalifikacijos tobulinimo kursų, seminarų, parodų, organizavimą, 
publikacijas, leidybinę, ekspertinę bei kitą kūrybinę veiklą. Vykdant dėstytojų atestaciją, nustatant jų 
kompetenciją yra vertinamas dėstytojų dalyvavimas taikomojoje mokslinėje veikloje. 

 

8.1. TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI, PROJEKTAI 

 
Per 2019 m. Kolegija už eksperimentinės plėtros, regionų plėtros, konsultacinės veiklos darbus gavo 

78063,37 Eur pajamų (8.1.1 lentelė). 
Už kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą Kolegija 2019 m. uždirbo daugiau kaip 19 tūkst. 

Eurų. Iš užsakomosios projektinės veiklos Kolegija 2019 m. uždirbo daugiau negu 10 tūkst. Eurų.  
 

8.1.1. lentelė. KOLEGIJOS ataskaita apie 2019 m. atliktus darbus (Kolegijų mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros (MTEP) ir meno veiklos vertinimo reglamento priedas) 

Eil. 
Nr. 

Darbo pavadinimas Užsakovas 
Sutarties 

suma, Eur 

2019 m. 
gauta 

suma, Eur 
Stebėsena, duomenų analizės, tiriamosios studijos, meno veikla  

1 
Miško mokslo darbas „Operatyvi 
žievėgraužio tipografo židinių diagnostika 
naudojant hiperspektrinį skenavimą“ 

LR Aplinkos ministerija, Nr. VPS-
2016-145-SBMŪRP, 2016-12-12 

25000,00 5500,00 

2 
Miško mokslo darbas „Miško darbų saugos 
reikalavimai“ 

UAB “Civita”, Nr. 18/04/19-1, 2018-
04-19 

4568,94 4568,94 

  Iš viso (suma Eur): 29568,94 10068,94 
Kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, seminarai  

1 
Įvairūs miškų ūkio specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Įvairūs užsakovai 13893,02 13668,02 

2 
Seminaras „Uogų, vaisių, daržovių 
auginimo technologijos“ 

VšĮ Svajonių sodai, Nr. 11012010, 
2019-01-11 

1350,00 1350,00 

3 
Mokymai nuotoliniu būdu privačių miškų 
savininkams 

LR Aplinkos ministerija, Nr. VPS-
2018-75-SBMŪRP, 2018-10-29 

6400,00 4480,00 

  Iš viso (suma Eur): 21643,02 19518,02 
Kita užsakomoji veikla  

1 Medžių inventorizavimas 
SĮ „Vilniaus planas“, Nr. TVP 
05_23, 2019-05-23 

90992,00 46253,51 

2  
Kauno miesto savivaldybės 
administracija, Nr. SR-1215, 2016-
10-10; Nr. T04/26, 2019-04-26 

2222,90 2222,90 

Iš viso (suma Eur): 93214,90 48476,41 

Iš viso (bendra suma Eur) 144426,86 78063,37 

 
 
Visų katedrų dėstytojai dalyvauja taikomojoje mokslinėje veikloje – vadovauja ir vykdo mokslo 

tiriamuosius projektus, dalyvauja mokslo ir studijų projektuose, rengia paraiškas projektams, 
finansuojamiems Europos Sąjungos lėšomis. 

 
  



72 

1) Svarbiausi moksliniai taikomieji bei užsakomieji 2018-2019 m.m. vykdyti darbai: 
1.1) INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Accelerating production of forest 

bioenergy in the Baltic Sea Region” (akronimas: Baltic ForBio; projekto sutarties nr.: #R058). 
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01-2020.09.30 (iš viso 36 mėn.); bendras projekto biudžetas 2,55 mln. 
EUR; KMAIK skirta suma – 200 tūkst. EUR; atsakingasis vykdytojas KMAIK – dr. R. Bakys).  

1.2) ES finansuojamos priemonės "Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas 
ir informacinių sistemų plėtra" (9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas) projektas „Studijų, konsultacinės veiklos ir taikomojo mokslo bazės atnaujinimas bei plėtra, 
siekiant sudaryti prielaidas kolegijos veiklos efektyvumui didinti“ (projekto sutarties nr.: 09.1.1-CPVA-
V-720-02-0005). Įgyvendinimo laikotarpis: 2016.07.29–2018.10.31. Projekto biudžetas - 570 tūkst. EUR; 
atsakingasis vykdytojas – doc. dr. A. Tebėra.  

1.3) KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros darbuotojų vykdomas projektas 
„Panaudoto grybų substrato naudojimo skatinimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę 
daržininkystės ūkiuose“ (projekto sutarties nr.: 14PA-KK-16-1-02990-PR001), įgyvendinamas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Įgyvendinimo laikotarpis: 
2017.02.27–2018.12.31 (pratęstas). Maksimali projektui skiriama suma tinkamoms išlaidoms kompensuoti: 
149,7 tūkst. EUR, atsakingoji vykdytoja – A. Doftartė. 

1.4) KMAIK Informacinio centro vykdomas projektas „Žinių perdavimas ūkininkams ir miško 
savininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius miškininkystės ir agroverslų veiklose“ (projekto 
sutarties nr.: 14PM-KK-17-1-00099-PR001), įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui 
ir įgūdžiams įgyti“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.04.05-2020.03.30. Maksimali projektui skiriama suma 
tinkamoms išlaidoms kompensuoti: iki 147,9 tūkst. EUR, atsakingoji vykdytoja – doc. dr. S. Černulienė. 

1.5) KMAIK Miškininkystės katedros darbuotojų vykdomas projektas „Daugiatikslio miško 
atkūrimo ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško aplinkai 
medynų formavimo“ (projekto sutarties nr.: 14PA-KK-17-1-01511-PR001), įgyvendinamas pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį 
„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.02.12-
2020.01.10. Maksimali projektui skiriama suma tinkamoms išlaidoms kompensuoti: iki 145,5 tūkst. EUR, 
atsakingasis vykdytojas – doc. dr. A. Tebėra. 

1.6) KMAIK Hidrotechninės statybos katedros darbuotojų vykdomas projektas „Biologinių priedų 
panaudojimo skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių naudojimą 
bei mažinti dirvos eroziją“ (projekto sutarties nr.: 14PA-KK-18-1-03463-PR001), įgyvendinamas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Įgyvendinimo laikotarpis: 
2019.01.25-2021.12.31. Maksimali projektui skiriama suma tinkamoms išlaidoms kompensuoti: 121,0 tūkst. 
EUR, atsakingoji vykdytoja – doc. dr. G. Vyčienė. 

 
2) 2018-2019 m. m. vykdyti mokslo taikomieji tyrimai, finansuojami iš LR Aplinkos 

ministerijos Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos: 
2.1) „Derėjimo stimuliavimo mechaninėmis ir biocheminėmis priemonėmis metodikos 

parengimas ir praktinis pritaikymas paprastosios eglės sėklinėse plantacijose“ (projekto sutarties nr.: 
VPS-2017-134-SBMŪRP). Įgyvendinimo laikotarpis 2017.11.27-2020.10.27; projekto biudžetas 13,0 tūkst. 
EUR; atsakingasis vykdytojas doc. dr. V. Verbyla; 

2.2) „Miško darbų saugos reikalavimų parengimas“ (vykdoma kartu su UAB „Civitta“; projekto 
sutarties nr.: 18-14-252). Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.05.15-2019.05.15; projekto biudžetas 9,0 tūkst. 
EUR (KMAIK tenkanti sutarties sumos dalis – 4,4 tūkst. EUR), atsakingasis vykdytojas N. Marcinkevičius; 

2.3) „Miško savininkų nuotolinių internetinių mokymų/seminarų organizavimas“ (projekto 
sutarties nr.: VPS-2018-75-SBMŪRP). Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.01.14-2020.01.14; projekto biudžetas 
6,4 tūkst. EUR, atsakingoji vykdytoja – doc. dr. S. Černulienė. 
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3) Kiti ūkio subjektų užsakyti ekspertiniai-tiriamieji darbai: 
3.1) Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakytas darbas – „Kauno miesto želdynų ir 

želdinių inventorizavimas“ (sutarties nr.: 4.31-F-14-xxx / SR-0252). Įgyvendinimo laikotarpis 2018.04.27-
2019.04.27; sutarties suma - 1,2 tūkst. EUR. 

3.2) Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakytas darbas – „Kauno miesto želdynų ir 
želdinių inventorizavimas“ (sutarties nr.: 4.31-F-14-318 / SR-1215). Įgyvendinimo laikotarpis 2016.10.10-
2017.10.10 (pratęsta iki 2019.10.10); sutarties suma - 10,9 tūkst. EUR. 

3.3) Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ užsakytas darbas – „Vilniaus miesto 
želdinių inventorizavimas“ (sutarties nr.: R18-17 / 4.31-F-14-349). Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.04.30-
2019.04.30;  sutarties suma – 37,3 tūkst. EUR; atsakingasis vykdytojas dr. R. Bakys. 

3.4) Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ užsakytas darbas – „Vilniaus miesto 
želdinių inventorizavimas“ (sutarties nr.: TVP 05_23). Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.05.23-2019.10.31;  
sutarties suma – 38,2 tūkst. EUR; atsakingasis vykdytojas dr. R. Bakys. 

3.5) UAB "Žaliasis sezonas" užsakytas tiriamasis darbas „Dekoratyvinių augalų sėklų (7 rūšių) 
dygimo priklausomybės nuo drėgmės, temperatūros, dienos-nakties režimo tyrimas reguliuojamo 
mikroklimato spintoje“ (sutarties nr.: 4.31-F-14-350). Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.09.03-2018.10.31; 
sutarties suma – 4,3 tūkst. EUR; atsakingoji vykdytoja – A. Doftartė. 

 
4) LR Aplinkos ministerijai 2018-2019 m.m. teiktos mokslo taikomųjų darbų temos: 
4.1) Miško mokslo darbas „Atsparesnių džiūvimui paprastojo uosio tyrimai ir išsaugojimas ex 

situ, panaudojant naujus atrankos metodus ir siekiant nustatyti augavietės sąlygų ir paveldimumo 
poveikį jų sveikatingumui“. Numatoma sutarties vertė 37,0 tūkst. EUR; paraiškos teikėjas –dr. R. Bakys.  

4.2) Miško mokslo darbas „Įvairių sodmenų tipo ir amžiaus įtaka želdinių prigijimui, 
išsilaikymui ir kokybei skirtingose augavietėse“. Numatoma sutarties vertė 28,9 tūkst. EUR; paraiškos 
teikėjas – doc. dr. V. Verbyla. 

4.3) Miško mokslo darbas „Paprastosios pušies ir paprastosios eglės bandomųjų želdinių 
selekcinis-genetinis įvertinimas ir pranašiausių genotipų atranka kontroliuojamiems kryžminimams 
pagal tris selekcijos kryptis“. Numatoma sutarties vertė 31,4 tūkst. EUR; paraiškos teikėjas – doc. dr. V. 
Verbyla. 

 
 

8.2.DALYVAVIMAS RENGIANT IR ĮGYVENDINANT MOKSLO IR STUDIJŲ 
PROJEKTUS 

 
2018-2019 m.m. Kolegijos dėstytojai aktyviai vykdė mokslo tiriamuosius, taikomuosius ir 

užsakomuosius darbus ir projektus, rengė ES ir Lietuvos institucijų finansuojamiems projektams paraiškas 
bei dalyvavo laimėtuose projektuose (8.2.1-8.2.4 lentelės). 

 
8.2.1. lentelė. MOKSLINIAI DARBAI, PROJEKTAI, PARAIŠKOS  2019 m. 

 
Dalyvavusių 

dėstytojų skaičius 
Darbų, projektų 

skaičius 
MOKSLO TIRIAMIEJI, taikomieji ir  UŽSAKOMIEJI 
darbai ir projektai 

16 18 

MOKSLO IR STUDIJŲ projektai 25 20 
PARAIŠKOS ES finansuojamiems PROJEKTAMS ir 
Lietuvos institucijų finansuojamiems projektams 

15 13 
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5) 2018-2019 m.m. Kolegijos vardu teiktos projektų paraiškos: 
5.1) Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriui 2018 m. teikta EIP paraiška „Išmaniojo 

(reguliuojamojo nuotėkio) drenažo sistemų diegimas sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės 
sektoriaus ūkiuose“. Paraiškos teikėjas – KMAIK Hidrotechninės statybos katedra ir kartu su UAB 
„Senasis ežerėlis“ bei UAB „Aureus aries“. 

5.2) 2019 m. rengta paraiška ES finansuojamos Interreg BSR programos projektui „Approaches for 
Adaptive and Efficient Management for Beaver“ (akronimas - Baber). Paraiškos teikėjas - Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centras; projekto partneris – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Paraiška 
rengta 2019 m. spalio mėn. (numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2020-2023 m.). Projekto paraiškos 
rengimo grupės narys – dr. V. Lygis.  

5.3) 2019 m. rengta paraiška ES finansuojamos Horizon 2020 schemos „ERA-NET Cofund“ 
programos „BiodivERsA“ projektui “Climate-Driven Changes in Forest Pathosystems in Temperate and 
Hemiboreal Europe” (akronimas - VICIS). Paraiškos teikėjas – Mendelio universitetas Brno (Čekija); 
projekto partneris – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Paraiška rengta 2019 m. spalio-lapkričio 
mėn. (numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2021-2024 m.). Projekto paraiškos rengimo grupės narys – 
dr. V. Lygis. 

5.4) 2019 m. rengta paraiška ES finansuojamos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 
per sieną programos projektui „Creation of Measurement Technologies Base (MakeBase)“. Paraiškos 
teikėjas – Latvijos žemės ūkio universitetas (Jelgava); projekto partneris – Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija. Paraiška rengta 2019 m. birželio mėn. (numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2020-
2022 m.). Projekto paraiškos rengimo grupės narys – doc. dr. E. Abalikštienė. 

5.5) 2019 m. kartu su Kauno rajono Samylų kultūros centru rengta paraiška, skirta Kauno rajono 
kultūros institucijoms, kūrybinę veiklą vykdančioms organizacijoms ir bendruomenėms dalyvauti 
„Šiuolaikinių seniūnijų“ bendradarbiavimo projekte kartu su VšĮ „Kaunas 2022“. Paraiškos teikėjas – 
Kauno rajono Samylų kultūros centras; projekto partneris – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 
Paraiška rengta 2019 m. gruodžio mėn. (numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2020-2022 m.). Projekto 
paraiškos rengimo grupės narys –dr. V. Lygis. 

5.6) Bendradarbiaujant su Kuršių nerijos nacionaliniu parku, VĮ Kretingos miškų urėdija bei VŠĮ 
Lietuvos gamtos fondu rengta (2017 m.) projekto paraiška pagal LIFE+ programą. Projekto pavadinimas 
"Reconstruction of EU habitats in Curonian Spit (Western Lithuania) for improved conservation, 
further sustainability and fire protection (DUNELIFE)”. Deja, projekto pateikimas buvo nukeltas 2019 
metams dėl vykdomos miškų reformos. 

 
 

8.2.2. lentelė. MOKSLO TIRIAMIEJI, taikomieji, UŽSAKOMIEJI darbai ir projektai 2019 m. 
(vadovavimas, dalyvavimas)  

Eil 
Nr. 

Dėstytojo 
vardas, 
pavardė 

Darbo pavadinimas Užsakovas 
Sutarties data, 

numeris 

1 Babilienė Jurgita 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti 
vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos 
eroziją. Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001. 
Projekto administratorė, moderatorė. 

NMA 2019 01 30 

2 
Damulevičius 
Vitas 

Paupio žuvininkystės pagrindinio tvenkinio, 
esančio Gabšių kaime, Raseinių rajone, 
vizualiniai – instrumentiniai tyrimai. Išvados ir 
projektiniai pasiūlymai pagrindinio tvenkinio 
dugno išvalymui nuo žolinės augmenijos ir 
susikaupusio dumblo. Vadovas. 

UAB „Raseinių 
žuvininkystė“ 

2019.04.25 

3 
Damulevičius 
Vitas 

Gedimino kalno tvarkyba. Tyrimo, projektavimo 
darbų ir projekto vykdymo priežiūros eiga. 
Tyrėjas – PDV konsultantas 

Lietuvos nacionalinis 
muziejus 

2019.01. 

4 
Damulevičius 
Vitas 

Bartkuškio hidromazgo (hidrokomplekso) 
vandens pralaida ant Musės upės Širvintų r. sav. 
hidrotechnikos statinių ekspertizė. HTS 

Kauno apylinkės 
teismas, civilinėje 
byloje Nr. e2–454–

2019.05_08 
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ekspertas. 962/2019 

5 Daubaras Linas 
Kauno raj. savivaldybės Raudondvario 
seniūnijos biologinio turto įvertinimas (darbo 
vadovas) 

Raudondvario seniūnija 
2018.12.19, 

Nr.4 

6 
Doftartė Asta, 
Auželienė Ingė 

Seminaro „Vaisių, uogų ir smidrų auginimo 
technologijos“ organizavimas 

VŠĮ „Svajonių sodai“  2019.02.10 

7 
Doftartė Asta, 
Auželienė Ingė 

Seminaro „Vaisių ir uogų auginimo naujausios 
technologijos“ organizavimas 

VŠĮ „Svajonių sodai“  2019.03.10 

8 
Gudynaitė 
Franckevičienė 
Valda 

Interreg Baltic ForBio. „Accelerating production 
of forest bioenergy in the Baltic Sea Region” 
(akronimas: Baltic ForBio). 

Koordinatorius 
Švedijos agrarinių 
mokslų universitetas 

Projekto 
numeris #R058 

9 
Gudynaitė 
Franckevičienė 
Valda 

Ilgalaikė programa Darni miškininkystė ir 
globalūs pokyčiai, 2 uždavinys, 4 priemonė. 

Koordinatorius 
LAMMC miškų 
institutas 

  

10 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Interreg Baltic Sea Region programm „Baltic 
ForBio Project“, dalyvavimas 

INTERREG Baltic Sea 
Region ir LR Vidaus 
reikalų ministerija 

2017.10.01_202
0.09.30 Nr. 058 

11 Gurskis Vincas 
Bartkuškio hidromazgo (hidrokomplekso) ant 
Musės upės Širvintų r. sav. hidrotechnikos 
statinių ekspertizė. Narys. 

Kauno apylinkės 
teismas 

2019.05_07 

12 
Janulaitis 
Zenonas 

„Ventus“ degalinės Valenčiūnuose aplinkos 
projektiniai tyrimai  

UAB „Gelvybė“ 2019 

13 
Janulaitis 
Zenonas 

„Olerex“ degalinių  Šakių, Jurbarko ir 
Marijampolės rajonuose želdynų pertvarkymo 
projektai ir įgyvendinimas 

UAB „Gelvybė“ 2018.10. 

14 
Liniauskienė 
Ernesta 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti 
vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos 
eroziją. Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001. 
Lektorė, veiklų vykdytoja. 

NMA 2019.01.30 

15 Lygis Vaidotas Vilniaus miesto želdinių inventorizacija 
Vilniaus miesto 
savivaldybės įmonė 
„Vilniaus planas“ 

2018.04.30 d., 
Nr.R18-17 

16 Lygis Vaidotas Vilniaus miesto želdinių inventorizacija 
Vilniaus miesto 
savivaldybės įmonė 
„Vilniaus planas“ 

2019.05.23 d., 
Nr.TVP 05_23 

17 
Semaškienė 
Loreta 

Karpotųjų beržų, augančių J. Grušo 
memorialinio muziejaus teritorijoje Kalniečių g 
93, Kaune esamos būklės ekspertizė. Ekspertė 

Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus 
filialas, J. Grušo 
memorialinis muziejus, 
Kaunas 

2018.11.06 

18 
Semaškienė 
Loreta 

Kauno raj. Savivaldybės Raudondvario 
seniūnijos biologinio turto įvertinimas. 
Vykdytoja 

Raudondvario seniūnija 2018.12.19 

19 
Šadzevičius 
Raimondas 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, 
adresu Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj., laiptų 
betoninių konstrukcijų būklės tyrimai. Darbo 
vadovas. 

KMAIK 
Pagal atliktų 
darbų aktą 
Nr.10/2018 

20 
Šadzevičius 
Raimondas 

Bartkuškio hidromazgo (hidrokomplekso) 
vandens pralaida ant Musės upės Širvintų r. sav. 
hidrotechnikos statinių ekspertizės pagal Kauno 
apylinkės teismo, civilinėje byloje Nr. e2–454–
962/2019 pateiktus klausimus. Darbo vadovas. 

Kauno apylinkės 
teismas 

  

21 
Šadzevičius 
Raimondas 

Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio 
standarto ekspertavimas. 

Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo 
plėtros centras 

  

22 Tebėra Albinas 

Projektas „Daugiatikslio miško atkūrimo ar 
įveisimo būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai medynų 
formavimo“ Įgyvendinimui skirta 145,5 tūkst. 
Eurų. Projekto vadovas 

Lietuvos Kaimo plėtros 
2014-2020 metų 
programos priemonė 
„Žinių perdavimas ir 
informavimo veikla“ 

2018–2019 Nr. 
14PA-KK-17-

1-01511-PR001 

23 Tebėra Albinas 
„Operatyvi žievėgraužio tipografo židinių 
diagnostika naudojant hiperspektrinį 
skenavimą“. Darbo vadovas 

LR Aplinkos 
ministerija 

2019.03.15 
Nr.10-5-14 
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24 
Vidmantas 
Verbyla 

INTERREG Baltijos jūros regiono programos 
projektą “Accelerating production of forest 
bioenergy in the Baltic Sea Region” (akronimas: 
Baltic ForBio). Projekto numeris #R058. 
Vykdytojas 

INTERREG Baltic Sea 
Region ir LR Vidaus 
reikalų ministerija 

2017.10.01_202
0.09.30 Nr. 058 

25 
Vidmantas 
Verbyla 

Derėjimo stimuliavimo mechaninėmis ir 
biocheminėmis priemonėmis metodikos 
parengimas ir praktinis pritaikymas paprastosios 
eglės sėklinėse plantacijose. Darbo vadovas 

LR Aplinkos 
ministerija 

2017.11.27 Nr. 
VPS-2017-134-

SBMŪRP 

26 
Vilda 
Grybauskiene 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti 
vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos 
eroziją. Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001. 
Lektorė, veiklų vykdytoja. 

NMA 2019.01.30 

27 Vyčienė Gitana 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti 
vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos 
eroziją. Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001. 
Projekto vadovė, veiklų vykdytoja. 

NMA 2019.01.30 
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8.2.3. lentelė. Dalyvavimas MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTUOSE (2018-2019 m. m.) 
Eil. 
nr. 

Dėstytojas Projekto pavadinimas 
Dalyvavimo 
aprašymas 

Laikotarpis 

1 
Semaškienė 
Loreta 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų 
poreikių turintiems studentams. Valstybinis 
studijų fondas. Specialių poreikių turinčių 
studentų studijų duomenų teikimas VSF 

Pagrindinė 
vykdytoja 

2012-2019 

2 Lygis Vaidotas 
COST veikla Nr. FP1401: „A global network of 
nurseries as early warning system against alien 
tree pests (Global Warning)“. Europos komisija 

Veiklos valdymo 
komiteto (MC) 
pakaitinis narys 

2014-2018 

3 
Česonienė 
Laima 

Projektas "Plynųjų kirtimų poveikio miško 
ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai 
tyrimai" (MEKODINA"). Lietuvos mokslo taryba 

Pagrindinė 
vykdytoja 

2015.07.27_.20
18.11.30 

4 Lygis Vaidotas 

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir 
vandens ekosistemų tvarumas“ projektas 
„Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių 
miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato 
kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje 
(MIŠKOEKOKAITA)“. Projekto sutarties 
registracijos Nr. SIT 4/2015. Lietuvos mokslo 
taryba 

vykdytojas 2015_2018 

5 
Česonienė 
Laima 

Nacionalinės mokslo programos projektas 
„Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų 
biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“; Lietuvos 
mokslo taryba. 

Pagrindinė 
vykdytoja 

2015-07-27-
2018-11-30 

6 Gustienė Dovilė 
EU4BIO in the Baltic Sea Programme 2014-2020. 
Swedish Forest Agency Projekto partneris 2015-2020 

7 Gustienė Dovilė 
“Accelerating production of forest bioenergy in 
the Baltic Sea Region” (akronimas: Baltic 
ForBio). Projekto numeris #R058. 

Projekto vadovė 2016-2020 

8 Auželienė Ingė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 
remiamas projektas „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose“. 
EŽŪFKP KMAIK 

Moderatorė 
2017.03-
2019.02 

9 Doftartė Asta 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 
remiamas projektas „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose“. 
EŽŪFKP KMAIK 

Projekto vadovė 
2017.03-
2019.02 

10 
Kęstutis 
Obelevičius 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 
remiamas projektas „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose“. 
EŽŪFKP KMAIK 

Moderavimas 
2017.03-
2019.02 

11 
Vaida Vaitkutė 
Eidimtienė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 
remiamas projektas „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose“. 
EŽŪFKP KMAIK 

Projekto 
administratorė 

2017.03-
2019.02 

12 
Černulienė 
Sinilga 

„Žinių perdavimas miško savininkams ir 
ūkininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius 
agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos 
veiklose“. LR žemės ūkio ministerija 

Projekto vadovė 2017-2019 

13 Gustienė Dovilė 

“Accelerating production of forest bioenergy in 
the Baltic Sea Region” (akronimas: Baltic 
ForBio). Projekto numeris #R058. INTERREG 
Baltijos jūros regiono programos projektas 
koordinuojamas Švedijos agrarinių mokslų 
universiteto 

Projekto 
partneriai 

2017-2020 

14 
Bakys 
Remigijus 

Derėjimo skatinimas paprastosios eglės sėklinėse 
plantacijose. Eglės sėklinių plantacijų derėjimo 
skatinimo technologijų paieška ir testavimas. 
Aplinkos ministerija 

Projekto 
koordinatorius 

2017-2020 
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15 Gustienė Dovilė 

“Accelerating production of forest bioenergy in 
the Baltic Sea Region” (akronimas: Baltic 
ForBio). Projekto numeris #R058. INTERREG 
Baltijos jūros regiono programos projektas 
koordinuojamas Švedijos agrarinių mokslų 
universiteto 

Projekto 
partneriai 

2017-2020 

16 
Bakys 
Remigijus 

„Accelerating production of forest bioenergy in 
the Baltic Sea Region“. Lietuvos biokuro rinkos 
analizė ir prognozės, elektroninės biokuro 
potencialo platformos kūrimas, mokymo 
programų ir demonstracinių objektų parengimas 
INTERREG 

Projekto 
koordinatorius 

2017-2021 

17 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Ilgalaikės programos „Darni miškininkystė ir 
globalūs pokyčiai“ 2017-2021 II uždavinio 4 
priemonė, dalyvavimas. LR AM 

Dalyvis 2017-2021 

18 Auželienė Ingė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 
remiamas projektas „Žinių perdavimas 
ūkininkams ir miško savininkams siekiant 
formuoti profesinius įgūdžius miškininkystės ir 
agroverslų veiklose“. KMAIK 

Projekto lektorė 
2018.04.05-
2020.03.30 

19 Doftartė Asta 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 
remiamas projektas „Žinių perdavimas 
ūkininkams ir miško savininkams siekiant 
formuoti profesinius įgūdžius miškininkystės ir 
agroverslų veiklose“. KMAIK 

Projekto lektorė 
2018.04.05-
2020.03.30 

20 Babilienė Jurgita 

„Žinių perdavimas miško savininkams ir 
ūkininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius 
agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos 
veiklose“ Nr. 14PM-KK-17-1-00099-PER001. 

Lektorė 
2018.04-
2020.03 

21 
Liniauskienė 
Ernesta 

„Žinių perdavimas miško savininkams ir 
ūkininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius 
agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos 
veiklose“ Nr. 14PM-KK-17-1-00099-PER001. 

Lektorė 
2018.04-
2020.03 

22 
Bakys 
Remigijus 

Urbanistinių želdynų priežiūros standarto 
sukūrimas. AM KMAIK, Civitta 

Projekto 
administravimas 

2018-2020 

23 
Bakys 
Remigijus 

Medieną kolonizuojančių grybų bendrijos 
padarinėje eglės medienoje: ankstyvoji 
kolonizacija ir jos poveikis medienos savybėms. 
AM. Medienos savybių bei bioįvairovės joje 
pokyčių vertinimas ir analizė. KMAIK, Civitta 

Projekto 
administratorius 

2018-2020 

24 
Bakys 
Remigijus 

Medienos rinkos analizė valstybinio miškų 
sektoriaus reformos kontekste ir pasiūlymai 
siekiant išvengti rinkos koncentracijos. AM 
Civitta, KMAIK 

Medienos rinkos 
analizė 

2018-2020 

25 Tebėra Albinas 

Projektas „Daugiatikslio miško atkūrimo ar 
įveisimo būdo skatinimas, siekiant 
ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško aplinkai 
medynų formavimo“ Nr. 14PA-KK-17-1-01511-
PR001 pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir 
informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama 
parodomiesiems projektams ir informavimo 
veiklai“. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) 

Projekto vadovas, 
moderatorius, 
lektorius 

2018-2020 

26 Vyčienė Gitana  

„Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos 
kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio 
verslo subjektų veiklos efektyvumo ir 
konkurencingumo didinimo“ sutartis Nr. 14PM-
KK-18-1-03441-PR001 

Lektorė 
2019.01-
2020.12 
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8.2.4. lentelė. PARAIŠKŲ ES finansuojamiems PROJEKTAMS ir Lietuvos institucijų 
finansuojamiems projektams rengimas 2018-2019 m.m. 

Eil 
Nr 

Vardas, 
pavardė 

Projekto pavadinimas Institucija 
Dalyvavimo 
aprašymas 

Data 
(laikotarpis) 

1 
Černulienė 
Sinilga 

„Fotogrametrinių inovacijų 
demonstravimas, siekiant taikyti 
aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje“ 

LR žemės 
ūkio 
ministerija 

Paraiškos 
rengėja 

2019 

2 
Černulienė 
Sinilga 

„Žinių perdavimas miško savininkams ir 
ūkininkams siekiant formuoti profesinius 
įgūdžius agrarinės aplinkosaugos ir 
bioenergetikos veiklose“ 

LR žemės 
ūkio 
ministerija 

Projekto vadovė 2017-2019 

3 
Jurgita 
Babilienė 

„Biologinių priedų panaudojimo 
skatinimas Lietuvos daržininkystės 
ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių 
naudojimą bei mažinti dirvos eroziją“. 

NMA 
Projekto 
administratorė 

2018.01_04 

4 
Liniauskienė 
Ernesta 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant 
taupyti vandens išteklių naudojimą bei 
mažinti dirvos eroziją.  

NMA Lektorė 2018.01_04 

5 
Grybauskiene 
Vilda  

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant 
taupyti vandens išteklių naudojimą bei 
mažinti dirvos eroziją“. 

NMA Lektorė 2018.01_04 

6 
Vyčienė 
Gitana 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas 
Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant 
taupyti vandens išteklių naudojimą bei 
mažinti dirvos eroziją“. 

NMA Projekto vadovė 2018.01_04 

7 
Černulienė 
Sinilga 

„Miško savininkų nuotolinių internetinių 
mokymų/seminarų organizavimas“, Nr. 
VPS-2018-75-SBMŪRP. 

LR aplinkos 
ministerija 

Projekto vadovė 2018-2019 

8 
Bakys 
Remigijus 

Europinės svarbos Kuršių nerijos gamtinių 
buveinių atkūrimas užtikrinant palankią jų 
apsaugos būklę bei tvarumą  
[Reconstruction of EU habitats in 
Curonian Spit for improved conservation, 
further sustainability and fire protection] 
(DUNELIFE). Europinės svarbos Kuršių 
nerijos gamtinių buveinių apskaita. 
Partneriai: Lietuvos gamtos fondas, VĮ 
VMU, Kuršių Nerijos nacionalinis parkas. 
Fondas: LIFE+ 

KMAIK ir 
partneriai 

Projekto 
administravimas 

2018-2023 

9 
Vidmantas 
Verbyla 

Taikomasis miško mokslo darbas: 
„Paprastosios pušies ir paprastosios eglės 
bandomųjų želdinių selekcinis-genetinis 
įvertinimas ir pranašiausių genotipų 
atranka kontroliuojamiems kryžminimams 
pagal tris selekcijos kryptis“ 

LR aplinkos 
ministerija 

Darbo 
pagrindimas, 
techninės 
specifikacijos 
parengimas, 
paraiškos 
pateikimas 

2019.06 _ 
2022.02 

10 
Vidmantas 
Verbyla 

Taikomasis miško mokslo darbas: „Įvairių 
sodmenų tipo ir amžiaus (paprastosios 
pušies, paprastosios eglės ir paprastojo 
ąžuolo) įtaka želdinių prigijimui ir 
išsilaikymui skirtingose augavietėse“ 

LR aplinkos 
ministerija 

Darbo 
pagrindimas, 
techninės 
specifikacijos 
parengimas, 
paraiškos 
pateikimas 

2019.06 _ 
2022.12 

11 
Abalikštienė 
Edita  

Creation of Environmentally Friendly 3D 
Printing Base 

LLU-
KMAIK 

Projekto 
partneris 

2019.07. 

12 
Abalikštienė 
Edita 

Fotogrametrinių inovacinių metodų 
demonstravimas, siekiant ūkininkus taikyti 
aplinkotyros inovacijas 

KMAIK 
Projekto 
rengimas 

2019.10. 

13 
Gudritienė 
Daiva 

Fotogrametrinių inovacinių metodų 
demonstravimas, siekiant ūkininkus taikyti 
aplinkotyros inovacijas 

KMAIK 
Projekto 
rengimas 

2019.10. 

14 Pupka Darius Fotogrametrinių inovacinių metodų KMAIK Projekto 2019.10. 
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demonstravimas, siekiant ūkininkus taikyti 
aplinkotyros inovacijas 

rengimas 

15 
Šalkauskienė 
Vilma 

Fotogrametrinių inovacinių metodų 
demonstravimas, siekiant ūkininkus taikyti 
aplinkotyros inovacijas 

KMAIK 
Projekto 
rengimas 

2019.10. 

16 
Doftartė Asta, 
Auželienė 
Ingė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšomis remiamas projektas „Gamtą 
tausojančios hidroponinės sistemos 
panaudojimo žalumyninių daržovių 
auginimui skatinimas Lietuvos 
daržininkystės ūkiuose“. 

EŽŪFKP, 
KMAIK 

Projekto 
vadovė, 
moderatorė 

2020.03–
2022.02 

17 
Grybauskiene 
Vilda  

Parengta paraiška kviestinių dėstytojų iš 
užsienio šalių vizitams 2020 m., skirta 
gauti finansavimą pakviesti užsienio 
studijų ir mokslo institucijos atstovą 
skaityti paskaitų kolegijos studentams. 

KMAIK 
Parengta 
paraiška 

2020.05.13-27 

18 
Lygis 
Vaidotas 

Interreg BSR programos projektas 
„Approaches for Adaptive and Efficient 
Management for Beaver“ (akronimas - 
Baber) 

Paraiškos 
teikėjas - 
LAMMC; 
projekto 
partneris – 
KMAIK 

Projekto 
paraiškos 
rengimo grupės 
narys, 
vykdytojas 

Paraiška rengta 
2019.10 mėn. 

(numatytas 
projekto 
vykdymo 

laikotarpis – 
2020-2023) 

19 
Lygis 
Vaidotas 

Horizon 2020 schemos „ERA-NET 
Cofund“ programos „BiodivERsA“ 
projektas “Climate-Driven Changes in 
Forest Pathosystems in Temperate and 
Hemiboreal Europe” (akronimas - VICIS) 

Paraiškos 
teikėjas – 
Mendelio 
universitetas 
Brno 
(Čekija); 
projekto 
partneris – 
KMAIK 

Projekto 
paraiškos 
rengimo grupės 
narys, 
vykdytojas 

Paraiška rengta 
2019.10-11 

mėn. 
(numatytas 

projekto 
vykdymo 

laikotarpis – 
2021-2024) 
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8.3.STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS Į MOKSLINIUS TIRIAMUOSIUS DARBUS 

 
2018-2019 m.m. Kolegijos dėstytojai į vykdomus mokslo tiriamuosius darbus įtraukė studentus, 

vadovavo studentams rengiant straipsnius, pranešimus studentų mokslinėse konferencijose (8.3.1-8.3.3 
lentelės). 

 
8.3.1. lentelė. STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS į mokslinius tiriamuosius darbus ir vadovavimas rengiant 

straipsnius, pranešimus 2019 m. 
 Dėstytojų skaičius Studentų skaičius 
VADOVAVIMAS STUDENTAMS rengiant straipsnius, 
pranešimus studentų mokslinėse konferencijose 

6 12 

STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS į mokslinius tiriamuosius darbus 9 33 
 
 
8.3.2. lentelė. VADOVAVIMAS STUDENTAMS rengiant straipsnius, pranešimus studentų 

mokslinėse konferencijose (2018-2019  m.m.) 

Eil. 
Nr. 

Studento vardas, 
pavardė, studijų 

programa 
Straipsnio, pranešimo pilnas bibliografinis aprašas 

Dalyvavimo 
pobūdis 

Data 

1 

Daumantas 
Rakštys, 
Hidrotechninė 
statyba 

Pranešimas „Atsinaujinantys ištekliai-geterminė 
energija“ tarptautinėje konferencijoje „Gamtotvarkos 
aktualijos 2019“, Gitana Vyčienė 

Pranešimas 
tarptautinėje 
konferencijoje   

2019.05.07 

2 
Drungilas 
Martynas, 
Miškininkystė 

Drungilas M., Semaškienė L. „Plantacijoje auginamų 5-
čių hibridinės drebulės medelių persodinimo rezultatai“ 
Gamtotvarkos aktualijos 2019  

Pranešimas 
tarptautinėje 
konferencijoje 

2019.05.07 

3 
Ilona Krivčienė, 
Sodininkystė 

Tręšimo priemonių įtaka smidrų derliui. KMAIK 
tarptautinė mokslinė praktinė studentų konferencija 
Gamtotvarkos aktualijos 2019, Ingė Auželienė 

pranešimas 2019.05.07 

4 

Monika 
Muraškaitė; 
Marius 
Kurlavičius;  
Aivaras 
Naugreckis; 
Samanta 
Skvarnavičiūtė. 
Žemėtvarka 

Daiva, Gudritienė; Monika, Muraškaitė; Marius, 
Kurlavičius;  Aivaras, Naugreckis ; Samanta, 
Skvarnavičiūtė. Kartografuotojo įtaka Georeferencinio 
kadastro linijinių duomenų sluoksnių informacijos 
atnaujinimo procese = Forestry and landscape 
management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, nr. 1 (17), p. 71-74. 

Parengtas 
straipsnis 
recenzuojam 
leidiniui 

2019.05.07 

5 
Muraškaitė 
Monika, 
Žemėtvarka 

Muraškaitė Monika, Abalikštienė Edita. The Influence 
of Areal Cartographer Georeferencial Cadastral Data 
and Layer Information in the Process of updating. 
International Scientific Conference "Revelant Issues of 
Environment Management 2019"  2019 05 06-07 d., 
KMAIK, Lithuania. 

Skaitytas 
pranešimas 
tarptautinėje 
konferencijoje 

2019 05 
06/07 

6 

Simonas 
Moksvytis; Jonas 
Sobenka; 
Tautvydas 
Beleckis; Andrius 
Kubilius. 
Žemėtvarka 

Daiva, Gudritienė; Simonas, Moksvytis; Jonas, 
Sobenka; Tautvydas, Beleckis; Andrius Kubilius. 
Kartografuotojo įtaka Georeferencinio kadastro plotinių 
duomenų sluoksnių informacijos atnaujinimo procese = 
Forestry and landscape management / Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, nr. 
1 (17), p. 75-78. 

Parengtas 
straipsnis 
recenzuojam 
leidiniui 

2019.05.07 

7 
Skvarnavičiūtė 
Samanta, 
Žemėtvarka 

Skvarnavičiūtė Samanta, Gudritienė Daiva The 
Influence of Cartographer the Georeferental Cadastre 
linear Data Information in the Process of updating. 
International Scientific Conference "Revelant Issues of 
Environment Management 2019"  2019 05 06-07 d., 
KMAIK, Lithuania. 

Skaitytas 
pranešimas 
tarptautinėje 
konferencijoje 

2019 05 
06/07 
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8.3.3. lentelė. STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS į mokslinius tiriamuosius darbus (2018-2019  m.m.) 

Eil. 
Nr. 

Studento vardas, 
pavardė, studijų 

programa 

Mokslinio tiriamojo darbo 
pavadinimas 

Dalyvavimo 
pobūdis 

Mokslinio 
darbo vadovas 

1 

Justinas Grėbliūnas, Vaida 
Kručaitė, Paulius 
Lukošiūnas, Deivydas 
Rimgaila (Žemėtvarka) 
Samanta Bliuvaitė, 
Brazauskaitė Vaida (NT 
kadastriniai matavimai) 

Degraded Territories and Opportunities 
for their Regeneration. 2019 05 21-22 

Dalyvavimas 
mokomajam 
seminare ir atliktas 
užterštumo tyrimas 
Ignalinos mieste. 

Abalikštienė 
Edita 

2 
Ilona Krivčienė, 
Sodininkystė 

Tręšimo priemonių įtaka smidrų derliui. 
Duomenų rinkimas 
ir apdorojimas 

Auželienė Ingė 

3 
Algis Mikalauskas, 
Sodininkystė 

Tręšimo priemonių įtaka kopūstinių 
daržovių derliui.  

Duomenų rinkimas 
ir apdorojimas 

Doftartė Asta 

4 
Vadovavimas Monikos 
Siniauskaitės magistriniam 
darbui VDU ŽŪA 

Skirtingų tuopų hibridų  ir klonų augimo 
ir adaptacijos priklausomybė nuo 
aplinkos sąlygų dauginimo metu 

2018-2019 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

5 

Vadovavimas Monikai 
Siniauskaitei rengiant 
straipsnį konferencijai 
„Jaunasis mokslininkas 
2019“ VDU ŽŪA 

Skirtingų tuopų hibridų  ir klonų augimo 
ir adaptacijos priklausomybė nuo 
aplinkos sąlygų dauginimo metu 

2019 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

6 

Monika Muraškaitė; 
Marius Kurlavičius;  
Aivaras Naugreckis; 
Samanta Skvarnavičiūtė 
(Žemėtvarka) 

Mokslinis tyrimas: Kartografuotojo 
įtaka Georeferencinio kadastro linijinių 
duomenų sluoksnių informacijos 
atnaujinimo procese. 2019 02-04 

Atliktas tyrimas 
Gudritienė 
Daiva 

7 

Simonas Moksvytis; Jonas 
Sobenka; Tautvydas 
Beleckis; Andrius Kubilius 
(Žemėtvarka) 

Mokslinis tyrimas:  Kartografuotojo 
įtaka Georeferencinio kadastro plotinių 
duomenų sluoksnių informacijos 
atnaujinimo procese. 2019 02-04 

Atliktas tyrimas 
Gudritienė 
Daiva 

8 
Narūnas Ovidijus, 
Miškininkystė 

Kaišiadorių medelyno sodmenų, skirtų 
miško atkūrimui, asortimentas ir 
auginimo technologija 

Duomenų rinkimas, 
analizė, išvadų 
pateikimas 

Semaškienė 
Loreta 

9 
Burokas Tautvydas, 
Miškininkystė 

VĮ VMU Prienų regioninio padalinio 
Dzirmiškių girininkijos miško atkūrimo 
ir įveisimo darbų 2014-2018 metais 
analizė 

Duomenų rinkimas, 
analizė, išvadų 
pateikimas 

Semaškienė 
Loreta 

 
Valenta Marius 
Miškininkystė 

Kapčiamiesčio girininkijos normalaus 
drėgnumo augaviečių pušynų būklės 
vertinimas 

Duomenų rinkimas, 
analizė, išvadų 
pateikimas 

Stravinskas 
Henrikas 

10 

Indrė Paulavičiūtė; 
Domantas Žvaliauskas; 
Tautvydas Grimaila; Diana 
Daugininkaitė; Martynas 
Matijoška; Justas 
Sinkevičius; Miškininkystė 

Projektas „Daugiatikslio miško 
atkūrimo ar įveisimo būdo skatinimas, 
siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir 
draugiško aplinkai medynų formavimo“ 
Nr. 14PA-KK-17-1-01511-PR001 pagal 
Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Žinių 
perdavimas ir informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Parama parodomiesiems 
projektams ir informavimo veiklai“. 

Duomenų rinkimas, 
analizė, išvadų 
formulavimas, 
baigiamųjų darbų 
rengimas 

Tebėra 
Albinas 

11 

Davalgaitė Samanta, 
Dumskienė Aistė, Jurkus 
Gediminas, Sinkevičius 
Justinas, Semaška 
Simonas, Žvaliauskas 
Domas, Krivelis Paulius 
Miškininkystė 

Projektas „Derėjimo stimuliavimo 
mechaninėmis ir biocheminėmis 
priemonėmis metodikos parengimas ir 
praktinis pritaikymas paprastosios eglės 
sėklinėse plantacijose“ LR AM Nr,VSP-
2017-134-SBMŪRP 

Sėklinių plantacijų 
derėjimo vertinimas 

Verbyla 
Vidmantas 
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8.4. VYKDYTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI, MOKYMAI,   

KONFERENCIJOS, SEMINARAI, KONKURSAI 

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

konsultacinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas.  
 

8.4.1. Kvalifikacijos tobulinimo kursai, mokymai, konsultacijos 
 
Kolegijos dėstytojai vykdo konsultacinę veiklą ŽŪM miškų ūkio klausimais, veda kvalifikacijos tobulinimo, 
perkvalifikavimo kursus, mokymus-seminarus, nuotolinius mokymus (8.4.1-8.4.5 lentelės).   
 
8.4.1. lentelė. KMAIK dėstytojų vesti kursai, mokymai, konsultavimo veikla 2018-2019 m.m.  

 Dalyvavusių 
dėstytojų skaičius 

Darbų, projektų 
skaičius 

KURSŲ VEDIMAS, įmonių darbuotojų konsultavimas ir 
mokymas pagal neformalaus švietimo programas 

10 37 

Dėstytojų vesti NUOTOLINIAI MOKYMAI ir kursai (ne 
KMAIK) 

6 8 

 
8.4.2. lentelė. 2019 m. vykdyti kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, mokymai, 

seminarai 
Eil. Nr. Darbo pavadinimas 

1. Apželdinimo kursai“ 
2. Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursai 
3. Miškų urėdijų specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai 
4. SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymas 
5. Mokymasis TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų)programa 
6. Ekskavatoriaus operatoriaus-mechaniko mokymas 
7. Įvairūs miškų ūkio specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai 
8. Pjautinės medienos gaminių kokybės vertinimo kvalifikacijos tobulinimo kursai 
9. Miško savininkų nuotolinių internetiniai mokymai/seminarai 

 
 
8.4.3. lentelė. Duomenys apie Kolegijoje 2016-2019 m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo kursus (2019-10-01, ŠV-01 ataskaita) 

Metai Kursų lankytojų skaičius Iš jų moterų 
Gavo kvalifikacijos 

pažymėjimus 
2019 1735 815 1723 
2018 460 128 460 
2017 584 132 581 
2016 615 162 615 

 
Miškininkystės katedros dėstytojai buvo pakviesti recenzentais ir recenzavo Žemės ūkio, 

miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinį standartą, mokslinę ataskaitą 
„Juodalksnio ir baltalksnio tarprūšinių hibridų ir jų panaudojimo perspektyvų, vystant miško sėklinę bazę, 
įvertinimas“, bei straipsnių įvairiuose recenzuojamuose leidiniuose. 

Kolegijos dėstytojai doc. dr. A. Tebėra, I. Kibirkštienė, pravedė kursus „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško ūkyje“ (16 kursų, 222 klausytojai),  Kursus 
„Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ įvairiose savivaldybėse išklausė 357 klausytojai. Vyko lauko dienos 
„Daugiatikslio miško auginimas“; vyko mokymai pagal programą „Dekoratyvinių augalų auginimas“, kodas 
296162204; „Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas“, kodas 296162208; „Verslinis mažai paplitusių 
daržovių auginimas“, kodas 296162217 ir kitas programas (8.4.4 lentelė). 
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8.4.4. lentelė. KURSŲ VEDIMAS, įmonių darbuotojų KONSULTAVIMAS ir mokymas pagal 
neformalaus švietimo programas 

Eil. 
Nr. 

Dėstytojas Kursų pavadinimas, kodas, organizatorius 
Dalyvių 
skaičius 

Trukmė Data 

1 
Černulienė 
Sinilga 

„Aplinkos apsauga žemės ūkyje“. Kursai 
buvo organizuojami Elektrėnų, Kaišiadorių, 
Kretingos, Klaipėdos, Molėtų, Utenos, 
Birštono, Prienų, Jonavos, Kėdainių, 
Kupiškio, Rokiškio, Vilkaviškio, 
Marijampolės, Radviliškio, Šiaulių, Kauno, 
Plungės, Telšių, Šakių, Kazlų Rūdos, 
Jurbarko, Tauragės savivaldybėse. 

357 
klausytojai 

16 val. 

2019-03 28-29; 
2019-04 11-12; 
2019-04 18-19; 
2019-04 25-26; 
2019-05 16-17; 
2019-05 23-24; 
2019-05 30-31; 
2019-06 13-14; 
2019-09 12-13; 
2019-09 19-20; 
2019-09 26-27; 
2019-10 03-04; 
2019-10 10-11 

2 
Grybauskienė 
Vilda 

Atliekų surinkimo sistemos ir atliekų 
tvarkymo technologijos (organizatorius - 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 
inžinierių sąjunga) 

25 6 val. 2019.02.08 

3 
Kibirkštienė 
Inga 

Atsinaujinantys energijos ištekliai – 
bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba 
miško ūkyje, 296152205 

16 kursų, 
222 

klausytojai 
128 val. nuo 2018.09 

4 Tebėra Albinas 
Atsinaujinantys energijos ištekliai – 
bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba 
miško ūkyje, 296152205 

16 kursų, 
222 

klausytojai 
128 val. nuo 2018.09 

5 
Tebėra Albinas; 
Kibirkštienė 
Inga 

Atsinaujinantys energijos ištekliai – 
bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba 
miško ūkyje, 296152205 

Dar vyksta 20 val. nuo 2018.09 

6 
Česonienė 
Laima; Tebėra 
Albinas 

Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 
Krekenavos seniūnija, Panevėžio r. 

13 6 val. 2019.05.23 

7 Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 
Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r. 

19 6 val. 2019.10.11 

8 Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 
Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r. 

19 6 val. 2019.10.11 

9 
Česonienė 
Laima; Tebėra 
Albinas 

Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 
Skiemonių seniūnija, Anykščių r. 

12 6 val. 2019.05.24 

10 Auželienė Ingė 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 
296162204, KMAIK 

15 20 
2019.02.04;06;1

9;21;26 

11 Doftartė Asta 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 
296162204, KMAIK 

  40 
2019.02.04;06;1

9;21;26 

12 Doftartė Asta 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 
296162204, KMAIK 

  40 
2019.03.05;07;1

2;14;19 

13 Doftartė Asta 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 
296162204, KMAIK 

  40 2019.08.19/23 

14 Doftartė Asta 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 
296162204, KMAIK 

  40 
2019.10.02;.09;

11;23;30 

15 Doftartė Asta 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 
296162204, KMAIK 

  40 
2019.11.05;12;1

4;19;21 
16 Jurkonis Arūnas I medkirčių mokymo gr. 261082102 KMAIK 3 238 val. 2019.02.11 

17 
Marcinkevičius 
Nerijus 

I medkirčių mokymo gr. 621003 KMAIK 10 10 val. 2018-2019 

18 Jurkonis Arūnas 
I Miško ruošos darbų vadovų mokymo grupė  
(260082101) Dubravos regioninis padalinys 

38 34 val. 2019.01.09 

19 Jurkonis Arūnas II medkirčių mokymo gr. 261082102 KMAIK 3 238 val. 2018.11.12 

20 Jurkonis Arūnas 
II Miško ruošos darbų vadovų mokymo grupė  
(260082101) Kaišiadorių regioninis padalinys 

49 34 val. 2018.12.17 

21 Jurkonis Arūnas 
II Miško ruošos darbų vadovų mokymo grupė  
(260082101) KMAI Kolegija 

31 34 val. 2019.01.21 

22 Jurkonis Arūnas 
III Miško ruošos darbų vadovų mokymo 
grupė  (260082101) Šilutės regioninis 

18 34 val. 2019.02.05 
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padalinys 

23 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Medkirčių mokymo programa 30 30 val. 2018-2019 

24 
Marcinkevičius 
Nerijus 

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų 
(traktorininkų) mokymo programa 

10 150 val. 2018-2019 

25 
Marcinkevičius 
Nerijus 

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų 
(traktorininkų) mokymo programa 262084017 

10 150 val. 2018-2019 

26 
Marcinkevičius 
Nerijus 

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų  
vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa 

15 250 val. 2018-2019 

27 
Marcinkevičius 
Nerijus 

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų  
vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa  
2 262104107  

15 285 val. 2018-2019 

28 
Bareika 
Vytautas 

TR2 kategorija, siekiantiems įgyti SM 
savaeigių miško ūkio mašinų kategoriją 

18 6 val. 2018-2019 

29 Auželienė Ingė 
Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas, 
kodas 296162208, KMAIK 

15 16 2019.09.02-03 

30 Auželienė Ingė 
Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas, 
kodas 296162208, KMAIK 

15 16 2019.09.05-06 

31 Auželienė Ingė 
Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas, 
kodas 296162208, KMAIK 

15 16 2019.09.09-10 

32 Auželienė Ingė 
Verslinis mažai paplitusių daržovių 
auginimas, kodas 296162217,  KMAIK 

15 16 2019.06.03-04 

33 Auželienė Ingė 
Verslinis mažai paplitusių daržovių 
auginimas, kodas 296162217,  KMAIK 

15 16 2019.06.17-18 

34 Auželienė Ingė 
Verslinis mažai paplitusių daržovių 
auginimas, kodas 296162217,  KMAIK 

15 16 2019.07.03-04 

35 Auželienė Ingė 
Verslinis mažai paplitusių daržovių 
auginimas, kodas 296162217,  KMAIK 

15 16 2019.10.15-16 

36 Auželienė Ingė 
Verslinis mažai paplitusių daržovių 
auginimas, kodas 296162217, KMAIK 

15 16 2019.11.17-18 

37 Auželienė Ingė 
VĮ Valstybinių miškų urėdija, Telšių 
regioninis padalinys, konsultacija Kelpšaičių 
parko tvarkymo klausimais. 

4 3 val. 2019.07.09 

 
8.4.5. lentelė. NUOTOLINIAI MOKYMAI ir kursai 2018-2019 m.m. (ne KMAIK) 
Eil. 
Nr. 

Autorius (pranešėjas), pranešimo pavadinimas,  Data 

1 
Auželienė Ingė. „Želdynų tvarkymas ir priežiūra“ VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centras, neformalaus mokymo programa. 

2019.03.05-29 

2 
Doftartė Asta. „Želdynų tvarkymas ir priežiūra“ VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centras, neformalaus mokymo programa. 

2019.03.05-29 

3 
Varnaitė Milaknienė Valdutė. „Želdynų tvarkymas ir priežiūra“ VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centras, neformalaus mokymo programa. 

2019.03.05-29 

4 
Auželienė Ingė. „Sodybos želdinimo pagrindai“ Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyrius. 
Mokymai pagal neformalaus mokymo programą. 

2018.11.23-
12.14 

5 
Vyčienė Gitana. „Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas 
siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo”(Nr. 
14PM-KK-18-1-03441-PR001)VDU, Ūkininkų mokymai 

2019-2020 

6 
Morkūnas Gintaras. Miško ugdymo kirtimai. LŽŪKT. KPP 2014–2020 metų priemonės. 
Miško savininkų nuotoliniai mokymai. 

2019.02.11 

7 
Morkūnas Gintaras. Pagrindiniai miško kirtimai. LŽŪKT. KPP 2014–2020 metų priemonės. 
Miško savininkų nuotoliniai mokymai. 

2019.02.25 

8 
Stravinskas Henrikas. Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga. LŽŪKT. KPP 2014–2020 
metų priemonės. Miško savininkų nuotoliniai mokymai 

2019.04.25 
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8.4.2. Tarptautinės konferencijos, seminarai, parodos, kiti renginiai: 
 
ORGANIZUOTI UŽSIENYJE: 
2018 metų rugsėjo 24-28 d. KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja dr. doc. Edita 

Abalikštienė dalyvavo Lenkijoje, Varmijos Mazūrijos universitete Olštyne vykusioje tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Baltic Surveying 2018“. Dr. doc. E. Abalikštienė skaitė pranešimą apie 
nenašių Lietuvos žemių naudojimo perspektyvas. Konferencijoje dalyvavo 15-os šalių mokslininkai ir 
tyrėjai. Jos metu pranešėjai supažindino su jų tyrimais geodezijos, žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto 
kadastro srityse. 

2018 m. spalio 24-27 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo tarptautiniame 
moksliniame kongrese 7th Baltic Genetics Congress, kuris vyko Rygoje (Latvija). Pranešimo pagrindu 
publikuotas straipsnis: Bajerkevičienė G., Pliūra A., Jankauskienė J., Lygis V., Suchockas V., Labokas J., 
Verbylaitė R., 2018. Response of juveniles of different forest tree species and populations to the complex of 
simulated climate changerelated stressors: spring-frost, heat, drought, increased UV radiation and ozone 
concentrations under elevated CO2 level. Abstracts of the 7th Baltic Genetics Congress (October 24–27, 
2018; Riga, Latvia). Environmental and Experimental Biology 16: 194. 
http://viibgc2018.lu.lv/abstracts/BGC_VII_abstracts.pdf 

2018 m. spalio 28 - lapkričio 5 d. Kolegijos docentė dr. Dalia Perkumienė pagal LINO-LT projektų 
programą lankėsi Inca Garcilaso De la Vega universitete (Lima, Peru). Vizito metu dr. D. Perkumienė 
taip pat dalyvavo tarptautiniame GIDEPA organizuojamame renginyje “XI Lotynų Amerikos teisės 
konvencija/I Euro-Amerikos teisės konvencija”. Renginio metu vyko įvairūs susitikimai, parodos, 
paskaitos, knygų ir projektų pristatymai, taip pat susitikimai su akademine bendruomene, studentais, taip pat 
su teisininkais praktikais. Dr. D. Perkumienė skaitė mokslinį pranešimą, Inca Garcilaso De la Vega 
universiteto moksliniame leidinyje publikuotas jos straipsnis. 

2019 m. vasario 20-22 d. Kolegijos dėstytoja Inga Kibirkštienė ir studijų administratorė Renida 
Jankauskė viešėjo Lenkijoje, tarptautinėje konferencijoje „Agro E-Learning“ educational platform and 
its application in the education of future farmers“. Šio vizito tikslas buvo susipažinti su Lenkijos 
ūkininkų naudojamomis informacinėmis sistemomis žemės ūkyje bei tęsti tolimesnį abiejų šalių 
bendradarbiavimą pagal ERASMUS+ programą. Konferencijoje buvo aptartos tolimesnės abiejų šalių 
bendradarbiavimo galimybės bei ERASMUS+ programos tęstinumas. 

2019 m. balandžio 11-13 d. Latvijoje, Uogrės technikume vyko tradicinis, jau 55-asis, Baltijos šalių 
miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionatas, kuriame, kaip ir kasmet, dalyvavo 
Kolegijos studentų komanda, vadovaujama KMAIK Profesinio mokymo skyriaus vedėjo Nerijaus 
Marcinkevičiaus. Taip pat palaikyti komandos vyko Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis, 
Miškininkystės katedros atstovai dr. Vidmantas Verbyla ir dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. Dalyvavimo 
tikslas - įgyti patirties, susipažinti su varžybų specifika, pabendrauti, susipažinti su čempionate taip pat 
nuolat dalyvaujančių Latvijos Uogrės technikumo (Ogres tehnikums) bei Estijos Luua Miškų mokyklos 
(Luua Metsanduskool) administracija ir komandų nariais. Vizito metu Uogrės technikumo vadovybė 
supažindino su technikumo studijų infrastruktūra ir baze, pasidalino patirtimi. 

2019 m. gegužės 13-15 d. Čekijoje, Brno mieste esančio Mendelio universiteto įkūrimo 100-čio 
proga buvo organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Public Recreation and Landscape 
protection – with sense hand in hand“, kurioje dalyvavo Čekijos, Lenkijos, Italijos, Slovakijos, Lietuvos 
mokslininkai, dėstytojai bei rekreacijos specialistai. KMAIK lektoriai skaitė pranešimus, parengtus pagal 
savo tyrimų ir dėstomų dalykų temas. V. Vaitkutė Eidimtienė parengė mokslinį straipsnį bei pranešimą 
„Sociocultural aspects of cityscape dominants change and perception”, L. Daubaras paruošė pranešimą 
„Curonian Spit National Park – UNESCO Heritage“. Šia proga buvo išleistas konferencijos leidinys, kurį 
sudaro net 82 rekreacinės aplinkos tyrimams skirti moksliniai straipsniai. Išsamiau aptartos kraštovaizdžio 
apsaugos ir naudojimo, miško rekreacijos, reljefo įvairovės, augalijos, gamtos apsaugos bei poilsinių statinių 
teisinio reglamentavimo temos.  

2019 m. balandžio 2-5 d. KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojas 
Linas Daubaras viešėjo Ukrainoje, Malino miško technikos koledže ir dalyvavo čia surengtoje 
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tarptautinėje konferencijoje „Miškininkystė ir mokslas“ su pranešimu apie gamtinio turizmo 
perspektyvas Lietuvoje ir Ukrainoje. 

2019 m. gegužės 23-25 d Kolegijos keturių studentų komanda, vadovaujama KMAIK lektorių 
Nerijaus Marcinkevičiaus ir Arūno Jurkonio, dalyvavo varžybose – Svenljungos (Švedija) miškų 
mokykloje vykusiame Europos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo 18-jame 
čempionate. Čia varžėsi 22 komandos iš 17-os šalių.  

2019 m. rugpjūčio 1 d. Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis, bei Kraštovaizdžio architektūros ir 
rekreacijos katedros lektorius Linas Daubaras dalyvavo dviejuose informaciniuose susitikimuose su 
Minsko (Baltarusija) moksleiviais bei studentais. V. Lygis rusų ir anglų kalbomis pristatė Kolegiją, čia 
siūlomas studijų programas ir papasakojo apie užsieniečių priėmimo į studijas tvarką, L. Daubaras skaitė 
paskaitą (rusų ir anglų kalbomis) apie gamtinio turizmo perspektyvas Baltarusijoje. 

2019 m. rugsėjo 10-13 d. Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo devintajame Šiaurės 
Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklo FGN susitikime (9th Field Geneticists Network 
meeting, FGN 9), kuris vyko Kopenhagos universiteto Miško ir kraštovaizdžio koledže (Forest and 
Landscape College at the University of Copenhagen, Nodebo, Danija). 

2019 m. lapkričio 11–14 d. Kolegijos studentų komanda, vadovaujama KMAIK lektorių Nerijaus 
Marcinkevičiaus ir Arūno Jurkonio, lankėsi Baltarusijoje, Polocko miškų koledže, kuriame pirmą kartą 
buvo organizuotas Tarptautinis miškų festivalis. Renginyje taip pat lankėsi kolegos iš Latvijos, Estijos bei 
Rusijos. Šios kelionės tikslas buvo užmegzti santykius su panašaus profilio mokymo įstaigomis, susipažinti 
su kaimyninės šalies švietimo bei miškų ūkio valdymo sistema, sudalyvauti miškininkystės studentų 
profesinio meistriškumo bei sporto varžybose. 

2019 m. lapkričio 20 d. Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis kartu su kitų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų atstovais dalyvavo Lietuvos atstovybėje Minske vykusiame Lietuvos aukštųjų mokyklų 
prisistatymo Baltarusijos moksleiviams renginyje, kur pristatė KMAIK siūlomas studijų programas, 
atsakė į suinteresuotų moksleivių bei jų tėvų klausimus apie studijų galimybes Lietuvoje. 

 
Organizuoti LIETUVOJE (ne KMAIK): 
2019 m. sausio 23-25 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centre (Dotnuva-Babtai-Girionys) vykusioje mokslinėje konferencijoje „Agrariniai ir 
miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“. Pristatyti pranešimai: 1) 
Pliūra A., Bajerkevičienė G., Suchockas V., Lygis V., Jankauskienė J., Labokas J., Verbylaitė R. „Septynių 
rūšių miško medžių atsakas į su klimato kaita susijusių veiksnių – šalnų, karščio, sausrų, didesnio 
intensyvumo UV spinduliuotės ir didesnių ozono bei anglies dioksido koncentracijų kompleksinį poveikį 
jauname amžiuje; 2) Verbylaitė R., Pliūra A., Lygis V., Suchockas V., Jankauskienė J., Labokas J. „Genetinė 
įvairovė ir jos erdvinis pasiskirstymas atsikuriant septynių pagrindinių rūšių medžių medynams“. 

2019 m. balandžio 23 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo forume „Žemės ūkis 
2050: į kokias kompetencijas būtina investuoti šiandien?“, kuris vyko VDU Žemės ūkio akademijoje 
(Kaunas). 

2019 m. gegužės 6 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo LR Seime organizuotoje 
konferencijoje „Ar lieka miško dirbančiajam vietos miške?“. V. Lygis skaitė pranešimą: „KMAIK: 
miškininkų rengimo džiaugsmai ir vargai. Dabartinės (sudėtingos) situacijos apžvalga“, dalyvavo diskusijoje. 

2019 m. gegužės 22 d. Hidrotechninės statybos, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų, Želdynų 
dizaino ir Žemėtvarkos studijų programų studentai, lydimi Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojų 
dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Latvijos žemės ūkio universiteto organizuotame 
tarptautiniame seminare „Pažeistos teritorijos ir jų regeneravimo galimybės“ (Ignalinos raj.). 
Seminaro metu klausė pranešimus apie pažeistų teritorijų regeneravimą, susipažino su galimybėmis kaip 
tokias teritorijas pritaikyti visuomenės poreikiams. Analizavo pavyzdžius, kaip buvę apleisti gamybiniai 
objektai tampa traukos centrais. Susipažino su užteršto dirvožemio valymo būdais.  

2019 m. rugsėjo 6-7 d. vyko Miškininkystės paroda – festivalis “Miškai: inovacijos ir tradicijos 
2019”. Tai specializuota miškų ir medienos pramonės bei perdirbimo galimybių paroda, organizuojama kartu 
su moksliniais seminarais, taip pat miškininkų, miškininkystės, miško technikos ar kitaip su mišku susijusių 
įmonių darbuotojų varžytuvėmis. Parodos metu buvo organizuoti seminarai: “Miško bioįvairovės gausinimas 
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atkuriant kirtavietes” (dr. L. Česonienė ir R. Daubaras); “Žvilgsnis į Lietuvos miškininkystės istoriją ir miškų 
išteklius” (dr. A. Tebėra), “Kuo svarbi miško selekcinė genetinė įvairovė” (dr. V. Verbyla), “Svarbiausieji 
miesto medžių būklės vertinimo ir priežiūros principai” (dr. R. Bakys), “Sužinokime daugiau apie savo 
vietoves naudodamiesi skaitmeniniais žemėlapiais” (dr. E. Abalikštienė). KMAIK prisidėjo prie seminarų 
ciklo organizavimo, jį moderavo. 

2019 m. gruodžio 10 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo ir moderavo LR Seime 
organizuotoje konferencijoje-diskusijoje "Lietuvos miškų valdymas ir pirmieji teisės aktai", bei skaitė 
pranešimą „Šiandieninės miško specialistų rengimo aktualijos“. 

 
 

8.4.3. Respublikinės konferencijos, seminarai, parodos, kiti renginiai 
 
Organizuoti Lietuvoje, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje: 
2018 m. rugsėjo 8 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis ir Miškininkystės katedros docentas dr. 

Albinas Tebėra dalyvavo KMAIK surengtame Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Valdybos 
posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo LR Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, “Baltpool” 
generalinis direktorius, LAMMC Miškų instituto direktorius. 

2018 m. spalio 18-19 d. KMAIK vyko kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija „Kūrybiniai 
procesai želdynuose“. Pranešimus skaitė kraštovaizdžio architektai, gamtininkai ir kitų susijusių sričių 
specialistai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos ir Ukrainos. Pristatymuose atsispindėjo kūrybiškas 
požiūris į kraštovaizdžio projektavimą, apsaugą, tvarkymą, projektų viešinimą skatina funkcionalių ir 
estetiškų erdvių atsiradimą mūsų gyvenamojoje aplinkoje. Paliesti želdynų planavimo, formavimo, priežiūros 
bei tvaraus naudojimo klausimai, kylančių problemų analizė prisideda prie mūsų šalies bei Europos želdynų 
kokybės gerinimo. 

2018 m. gruodžio 6 d. KMAIK surengtas kasmetinis floristinių kompozicijų respublikinė paroda-
konkursas ,,Žiemos puokštė 2018“ bei Kolegijos atvirų durų diena. Renginiuose dalyvavo mokytojai, 
moksleiviai bei jų tėveliai iš visos Lietuvos. Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti KMAIK dėstytojų 
organizuotame seminare „Miškininkystės istorija. Faktai ir emocijos“, „Ką veikia miškininkai“, „Saugomos 
teritorijos Lietuvos miškuose“. Konkursui buvo pateiktos 145 teminės kompozicijos iš 52 mokyklų. 
Respublikinei parodai-konkursui dalyvių sukurti darbai buvo iš gamtinių medžiagų. Jaunesniesiems teko 
pristatyti žaisliuką kalėdinei eglutei tema „Šviesk, Kalėdų žvaigžde“. Vyresniųjų klasių moksleiviai turėjo 
pagaminti stalui dekoruoti skirtą kalėdinį vainiką (tema ,,Atėjo šventė į namus“). 

2019 m. sausio 18 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos darbuotojų konferencijoje (vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.), kur trumpai pristatė Kolegiją ir 
čia vykdomą miškininkystės studijų programą, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

2019 m. kovo 19 d. KMAIK vyko Erfurto taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija) profesoriaus 
Erik Findeisen paskaita-seminaras „Lyninių sistemų panaudojimas medienos ištraukimui“, kuriame 
dalyvavo ne tik KMAIK studentai bei dėstytojai, bet ir Valstybinių miškų urėdijos, LAMMC Miškų instituto, 
Švenčionių profesinio rengimo centro, miško darbų įmonės UAB „Skogran“, Mocevičiaus firmos „Ginalas“ 
atstovai. 

2019 m. gegužės 6-7 d. Kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Gamtotvarkos aktualijos 2019“, kurioje savo idėjomis, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais, nagrinėjant 
gamtotvarkos ir aplinkotvarkos problemas, dalinosi ne tik įvairių specialybių studentai, bet ir dėstytojai. 
Konferencijos kryptys: saugomos teritorijos; gamtinis turizmas; aplinkos inžinerija; ekologija; miško 
naudojimas; atsinaujinantys energetiniai ištekliai; teritorijų planavimas; kraštovaizdžio architektūra, teisinis 
reglamentavimas. Konferencijai tradiciškai savo straipsnius pristatė dalyviai ne tik iš KMAIK, bet ir iš 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Estremadūros (ispaniškai Extremadura) universiteto 
(Ispanija), Anadolu universiteto (Turkija), Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universiteto. 

2019 m. gegužės 13-15 d. Čekijoje, Brno mieste esančio Mendelio universiteto įkūrimo 100-čio 
proga buvo organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Public Recreation and Landscape protection – 
with sense hand in hand“, kurioje dalyvavo Čekijos, Lenkijos, Italijos, Slovakijos, Lietuvos mokslininkai, 
dėstytojai bei rekreacijos specialistai. KMAIK lektoriai skaitė pranešimus, parengtus pagal savo tyrimų ir 
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dėstomų dalykų temas. V. Vaitkutė Eidimtienė parengė mokslinį straipsnį bei pranešimą „Sociocultural 
aspects of cityscape dominants change and perception”,  L. Daubaras paruošė pranešimą „Curonian Spit 
National Park – UNESCO Heritage“. Šia proga buvo išleistas konferencijos leidinys, kurį sudaro net 82 
rekreacinės aplinkos tyrimams skirti moksliniai straipsniai. Išsamiau aptartos kraštovaizdžio apsaugos ir 
naudojimo, miško rekreacijos, reljefo įvairovės, augalijos, gamtos apsaugos bei poilsinių statinių teisinio 
reglamentavimo temos.  

2019 m. gegužės 22 d. Hidrotechninės statybos, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų, Želdynų 
dizaino ir Žemėtvarkos studijų programų studentai,  lydimi Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojų 
dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Latvijos žemės ūkio universiteto organizuotame 
seminare „Pažeistos teritorijos ir jų regeneravimo galimybės“. Seminaro metu klausė pranešimus apie 
pažeistų teritorijų regeneravimą, susipažino su galimybėmis kaip tokias teritorijas pritaikyti visuomenės 
poreikiams. Analizavo pavyzdžius, kaip buvę apleisti gamybiniai objektai tampa traukos centrais. Susipažino 
su užteršto dirvožemio valymo būdais.  

2019 m. birželio 6 d. pasitinkant Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną Kolegijoje organizuota 
respublikinė moksleivių konferencija „Veriame duris į vandens pasaulį“ ir seminaras mokytojams 
„Nemuno virsmas Mariomis“. Konferencijoje buvo aptartos vandens kokybės problemos Lietuvoje ir 
pasaulyje, vandens kokybės įtaka žmonių sveikatai, veiksniai, turintys įtakos šachtinio šulinio vandens 
kokybei. Moksleiviai turėjo galimybę dalintis atrastomis žiniomis apie Lietuvos vandens telkinius, jų svarbą, 
išsaugojimą. Renginio metu moksleiviai kartu su KMAIK dėstytojais ir studentais aptarė prevencines 
priemonės, padedančias kurti sveikesnę aplinką.  

2019 m. rugsėjo 6-7 d. vyko Miškininkystės paroda – festivalis “Miškai: inovacijos ir tradicijos 
2019”. Tai specializuota miškų ir medienos pramonės bei perdirbimo galimybių paroda kartu su 
mokslinėmis konferencijomis, seminarais, taip pat miškininkų, miškininkystės, miško technikos ar kitaip su 
mišku susijusių įmonių darbuotojų varžytuvėmis. Parodos metu buvo organizuoti seminarai: “Miško 
bioįvairovės gausinimas atkuriant kirtavietes” (dr. L. Česonienė ir R. Daubaras); “Žvilgsnis į Lietuvos 
miškininkystės istoriją ir miškų išteklius” (dr. A. Tebėra), “Kuo svarbi miško selekcinė genetinė įvairovė” 
(dr. V. Verbyla), “Svarbiausieji miesto medžių būklės vertinimo ir priežiūros principai” (dr. R. Bakys), 
“Sužinokime daugiau apie savo vietoves naudodamiesi skaitmeniniais žemėlapiais” (dr. E. Abalikštienė). 

2019 metų spalio 10 d. Kolegijoje vyko tarptautinis seminaras “Kraštovaizdžio erdvinis 
suvokimas: teorija ir praktika“. Seminaro metu diskutuojama apie želdynų architektūrinius, 
psichologinius, socialinius, formų kompozicijos bei mastelio, suvokimo aspektus. Praktinių užsiėmimų metu 
pristatytas erdvinių gebėjimų ugdymo treniruoklis. Unikalią mokymo metodiką sukūrė, parengė bei 
pasidalino žinomo kraštovaizdžio architekto Anthony Wain'o vadovaujama kraštovaizdžio architektūros 
firma „Planning partners“ iš Keiptauno, PAR. Direktorius dr. V. Lygis trumpai papasakojo apie Kolegijos 
veiklą, lektorius L. Daubaras pristatė gerai žinomo pasaulyje kraštovaizdžio architekto iš Keiptaune (PAR) 
Anthony Wain'o naujausius veiklos rezultatus. Architektas, prof. Z. Brazauskas daugiausia dėmesio skyrė 
architektūrinio erdvinio  modeliavimo, formų kompozicijos bei mastelio suvokimui, lektorė V. Vaitkutė 
Eidimtienė nagrinėjo psichoemocinius žaliųjų erdvių suvokimo ir kūrimo principus remdamasi sociologiniu 
aspektu. Viešnia iš Brno Mendel‘io universiteto Čekijoje dr. J. Fialová pristatė mažo mastelio rekreacinių 
objektų įvairovę gamtinėje aplinkoje. Ypač daug klausimų sulaukė pranešėjas dr. J. Lukaszkiewicz iš 
Varšuvos SGGW universiteto pristatęs tuopų genties medžių naudojimo kraštovaizdyje tyrimus. 

2019 m. spalio 16-17 d. Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos mokslininkai kartu 
su kolegomis iš Vokietijos, Estijos ir Latvijos vykdė tarptautinį mokslinį projektą „Priemonių 
konsolidavimas uosių džiūties padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti“, kuris skirtas 
efektyvių kontrolės priemonių paieškai, siekiant suvaldyti uosių džiūtį ir atkurti nykstančias uosio 
populiacijas. Suvienijant Baltijos šalių ir Vokietijos mokslininkų jėgas, projektas skirtas pasidalinimui įvairių 
šalių patirtimi, efektyvių ligos kontrolės priemonių paieškai, siekiant suvaldyti uosių džiūtį ir atkurti 
nykstančias uosio populiacijas. Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras (Vilnius, Lietuva), Julijaus Kiuno 
institutas (Vokietija), Estijos gyvybės mokslų universitetas (Estija), Latvijos valstybinis miškų tyrimo 
institutas „SILAVA“ (Latvija). Projekto rėmėjai: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (Girionys, 
Kauno raj.), LAMMC filialas Miškų institutas (Girionys, Kauno raj.), Valstybinė miškų tarnyba (Kaunas), 
informacinis portalas www.miskininkas.eu.  
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2019 m. spalio 16 d. Kolegijoje vyko tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras uosio džiūties 
tematika „Consolidating approaches to mitigate the ash dieback disease in the Baltic States and 
Germany“ (Pajėgų konsolidavimas uosių džiūties padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti). 
Seminare aktualiomis temomis pasisakė miško patologai dr. Rasmus Enderle iš Vokietijos Julijaus Kiuno 
instituto (Braunšveigas), dr. Kalev Adamson ir doktorantas Ahto Agan iš Estijos gyvybės mokslų 
universiteto (Tartu), dr. Natālija Burņeviča iš Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto „SILAVA“ 
(Salaspils-Ryga), dr. Vaidotas Lygis (KMAIK; skaitė pranešimą „Ash dieback in Lithuania: entering a third 
decade of the hard battle“), Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiasis 
specialistas Kęstutis Grigaliūnas bei miško medžių selekcijos specialistas LAMMC Miškų instituto 
mokslininkas habil. dr. Alfas Pliūra. Užsienio svečiai pasidalino naujausia informacija apie uosių džiūties 
žalą savo šalių miškuose, supažindino su taikomomis priemonėmis šiai ligai suvaldyti, vykdomais mokslo 
projektais, pasidalino praktinėmis žiniomis.  

2019 m. lapkričio 8 d. Kolegijoje vyko Miškininkystės katedros organizuota konferencija, skirta 
buvusiam KMAIK Miškininkystės katedros vedėjui, dėstytojui, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo ir 
valdybos nariui doc. E. Survilai (1939-2018 m.) atminti. Į konferenciją simboliniu pavadinimu „Miškai 
Lietuvoje oš, jei juos tvarkys profesionalūs specialistai“ susirinko gausus būrys E. Survilos artimųjų, 
buvusių studentų, kolegų, bendramokslių, miškotyros mokslo bendruomenės, miškų žinybos atstovų. 

2019 m. gruodžio 5 d. Kolegijoje surengta kasmetinė respublikinė floristinių kompozicijų paroda-
konkursas ,,Žiemos puokštė 2019“. Konkurso tema - „Sukurk Kalėdinę puošmeną“. Parodai-konkursui buvo 
pateiktos 165 teminės kompozicijos, paruoštos moksleivių, atstovaujančių net 58-as šalies mokyklas. Taip 
pat organizuota ir KMAIK atvirų durų diena. Moksleiviams surengtos pažintinės ekskursijos pristatant 
Kolegijos studijų aplinką, laboratorijas, o mokytojai turėjo galimybę dalyvauti KMAIK dėstytojų 
organizuotame seminare „Žvilgsnis į Lietuvos miškininkystę“ bei praktiniame užsiėmime „Augalų 
ekstrahavimas“. Pasibaigus „Žiemos puokštės“ parodai Kolegijos Studentų atstovybė (KMAIK SA) surengė 
socialinę gerumo akciją – gražiausios puokštės, kompozicijos, atvirukai prieš Šv. Kalėdas pradžiugino 
senelių namų, slaugos ligoninių gyventojus. 

2019 m. gruodžio 4-5 d. KMAIK Studentų atstovybė Kolegijoje organizavo projektą „Namus 
puoškime kitaip“. Projekto metu keleto Kauno miesto ir rajono mokyklų moksleiviai dalyvavo šiose 
veiklose: interaktyvi paskaita „Antrinių žaliavų panaudojimas Kalėdinės atributikos gamybai“; praktiniai 
užsiėmimai „Susikurk Kalėdinę puošmeną“; interaktyvi paskaita „Pardavimų sėkmės formulė“, paroda – 
konkursas „Sukurk Kalėdinę puošmeną“. Šį projektą finansavo Kauno rajono savivaldybė. 
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8.5. PASKELBTI MOKSLINIAI STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE, 

PUBLIKACIJOS 

 
 
KMAIK strateginė kryptis - žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą 

aktyvi plėtra, įgyvendinama Kolegijos dėstytojams atliekant mokslinius tyrimus bei publikuojant jų 
rezultatus moksliniuose straipsniuose, dalyvaujant įvairiose tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, 
skaitant jose pranešimus, tuo pat metu gerinant komunikavimą, siekiant atskleisti Kolegijos išskirtinumą ir 
pažangą. 

2018-2019 m.m. Kolegijos dėstytojai aktyviai vykdė mokslinius taikomuosius tyrimus, rengė 
mokslines publikacijas ir skelbė jas įvairiuose moksliniuose leidiniuose. 8.5.1 – 8.5.7 lentelėse pateikiami 
svarbiausi įvairiuose leidiniuose Kolegijos dėstytojų paskelbti straipsniai, pranešimai, tezės.  

 
8.5.1. lentelė. KMAIK dėstytojų paskelbti MOKSLINIAI STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI, 

RECENZIJOS, atlikti darbai 2018-2019 m.m.  

 Dalyvavusių 
dėstytojų skaičius 

Darbų, projektų 
skaičius 

Paskelbti RECENZUOJAMI moksliniai straipsniai (su ISI 
WOS citavimo indeksu), 

8 12 

Paskelbti RECENZUOJAMI moksliniai straipsniai, publikuoti 
Lietuvos ir užsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose 

23 37 

Paskelbti STUDIJŲ IR MOKSLO POPULIARINIMO 
straipsniai, mokslo veikalų vertimas į lietuvių kalbą / vertimas 
iš lietuvių kalbos, publikuoti įvairiuose periodiniuose 
leidiniuose 

10 14 

Paskelbti PRANEŠIMAI (žodiniai, stendiniai) pristatyti 
tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose. 
Straipsniai, tezės publikuotos konferencijų leidiniuose 

38 127 

Paskelbti STRAIPSNIAI populiariojoje spaudoje ir kt. 
žiniasklaidoje 

2 17 

Mokslinių straipsnių, monografijų, mokslinių ataskaitų, 
mokymo priemonių RECENZAVIMAS 

10 24 

 
Kolegijos dėstytojai vykdomų mokslinių taikomųjų tyrimų tematika, parengė 12 mokslinių 

publikacijų su ISI WOS citavimo indeksu (8.5.2 lentelė), skelbė straipsnius įvairiuose recenzuojamuose 
moksliniuose leidiniuose (8.5.3 lentelė), įvairiuose periodiniuose leidiniuose paskelbė 14 studijų ir mokslo 
populiarinimo straipsnių (8.5.4 lentelė). Per 2018-2019 m.m perskaitė arba pristatė 127 žodinius arba 
stendinius pranešimus įvairaus lygio (tarptautinėse, respublikinėse) mokslinėse konferencijose ir 
seminaruose (8.5.5 lentelė), populiariojoje spaudoje ir kt. žiniasklaidoje paskelbė 17 straipsnių ir pranešimų 
(8.5.6 lentelė). Recenzavo 24 mokslinius straipsnius, mokslines ataskaitas (8.5.7 lentelė).  
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8.5.2. lentelė. Paskelbti RECENZUOJAMI MOKSLINIAI STRAIPSNIAI (su ISI WOS citavimo 
indeksu), publikuoti Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose, monografijos, žinynai, 
žodynai ir kt. recenzuojami moksliniai darbai (2018-2019 m.m.) 

Eil. 
Nr. 

Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas bei duomenų bazės prieiga 

1 

Jagosz, Barbara Lidia, Rolbiecki, Stanisław, Figas, Anna, Ptach, Wiesław, Rolbiecki, Roman, Stachowski, 
Piotr, Kasperska-Wołowicz, Wiesława, Grybauskienė, Vilda, Klimek, Andrzej, Dobosz, Krzysztof. 
(2019) Water needs of Sambucus nigra L. grown in the reclaimed areas in Poland. Folia 
Horticulturae Krakow : Polish Society for Horticultural Science. ISSN 0867-1761. 2019, vol. 31, iss. 2, p. 
269-276. 

2 

Rolbiecki, Roman, Rolbiecki, Stanisław, Jagosz, Barbara, Kasperska-Wołowicz, Wiesława, Ptach, 
Wiesław, Stachowski, Piotr, Figas, Anna, Grybauskienė, Vilda, Klimek, Andrzej, Podsiadło, Cezary. 
(2019). Water needs of the ash-leaved maple (Acer negundo L.) at the period over three years after 
reclamation in different regions of Poland. Journal of Ecological Engineering. Warszawa : Polish Society 
of Ecological Engineering. ISSN 2299-8993. 2019, vol. 20, iss. 4, p. 69–75.  

3 

Rolbiecki, Stanislaw, Kasperska-Wołowicz, Wiesława, Ptach, Wiesław, Jagosz, Barbara, Figas, Anna, 
Rolbiecki, Roman, Stachowski, Piotr, Grybauskienė, Vilda, Chmura, Kazimierz, Dobosz, Krzysztof,. 
(2019). Water Needs of Black Locust Robinia pseudoacacia L. in the First Three Years of Growing in the 
Reclamation Plantings in Poland. Infrastructure and Environment / edited by Anna Krakowiak-Bal, 
Magdalena Vaverkova. [S.l.] : Springer Nature, 2019. p. 234-242. 

4 

[S1; NL] Nizevičienė, Dalia; Vaičiukynienė, Danutė; Kielė, Andrius; Vaičiukynas, Vilimantas. 
Mechanical activation on phosphogypsum: hydrosodalite system // Waste and biomass valorization. 
Dordrecht : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2019, vol. 10, iss. 11, p. 3485-3491. DOI: 
10.1007/s12649-018-0339-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,358; 
AIF: 3,980; IF/AIF: 0,592; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, T 002] [Indėlis: 0,500] 

5 

Vaičiukynienė, D., Pundienė, I., Kantautas, A., Augonis, A., Janavičius, E., Vaičiukynas, V., & Alobeid, 
J. (2019). Synergistic effect of dry sludge from waste wash water of concrete plants and zeolitic by-
product on the properties of ternary blended ordinary Portland cements. Journal of Cleaner Production, 
118493. 

6 

Šalkauskienė, Vilma; Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita. Analysis of the non-productive land use 
in Lithuania // Land use policy. Oxon, England: Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. 2019, vol. 80, p. 135-141. 
[Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]; [Citav. rod.: 3.194; 
bendr. cit. rod: 3.028; kvartilė: Q1 (2017, SSCI)] [SNIP: 1,629; SJR: 1,438 (2015, Scopus)]. 

7 
Perkumienė, Dalia]; [Pranskūnienė, Rasa]. Overtourism: between the right to travel and residents’ rights 
// Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 7, p. 1-17. Prieiga per internetą: 
&amp;lt;https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/2138&amp;gt. (ISI Web of Science“). 

8 
Perkumienė, Dalia]; [Vienažindienė, Milita].Cooperation Persvectives in Sustainable  Medical tourism: 
the case of Lithuania //Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2019, vol., 11(13), 3584; Prieiga 
per internetą:  https://doi.org/10.3390/su11133584. (ISI Web of Science“). 

9 
Grigienė, Jurgita, Čėrka Paulius, Perkumienė Dalia, Can a parallel importer rebrand pharmaceutical 
products in the EU? Baltic journal of European studies. Warsaw : De Gruyter Poland, 2019, vol. 9, iss. 1. 
p. 57-76. 

10 

Bogačiovienė, Sigita; Česonienė, Laima; Ercisli, Sezai; Valatavičius, Andrius; Jakštys, Baltramiejus; 
Šatkauskas, Saulius; Paulauskas, Algimantas. Ploidy levels and genetic diversity of Actinidia arguta 
(Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq, A. kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim, A. callosa Lindl, and A. 
melanandra Franch, accessions // Genetic resources and crop evolution. Dordrecht: Springer Nature. ISSN 
0925-9864. 2019, Vol. 66, iss. 5, p. 1107-1118. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1007/s10722-019-
00775-9. 

11 

Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Tamutis, Vytautas; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; 
Stakėnas, Vidas; Zych, Marcin. Effect of clear-cutting on the understory vegetation, soil and diversity of 
litter beetles in scots pine-dominated forest // Journal of sustainable forestry. Philadelphia: 
Taylor&Francis. ISSN 1054-9811. 2019, vol, 38, iss. 8, p. 791-808. Prieiga per internetą: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10549811.2019.1607755>. 

12 

Pliūra A., Jankauskienė J., Bajerkevičienė G., Lygis V., Suchockas V., Labokas J., Verbylaitė R., 2019. 
Response of juveniles of seven forest tree species and their populations to different combinations of 
simulated climate change-related stressors: spring-frost, heat, drought, increased UV radiation and ozone 
concentration under elevated CO2 level. Journal of Plant Research 132 (6): 789-811. doi: 
10.1007/s10265-019-01146-2 
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8.5.3. lentelė. Paskelbti RECENZUOJAMI MOKSLINIAI STRAIPSNIAI, publikuoti Lietuvos ir 
užsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose 2018-2019 m.m. 

Eil. 
Nr. 

Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas 

1 

Abalikštienė, Edita; Gudritienė, Daiva. Perspectives of appropriate non-productive land use in Lithuania. 
// Baltic surveying : international scientific journal / Latvia University of Agriculture, Aleksandras 
Stulginskis University, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. ISSN 2255-999X. 2018, vol. 8 (1), p. 
8-12. Prieiga per internetą: < http://balticsurveying.eu/Volume_8_journal.pdf >. AGRIS. 
[20.500.12259/92466] [2018] [S4] [ai: 0,25, na: 2, nia: 1, nip: 0, aip: 2, pai: 0,25] 

2 
Abalikštienė, Edita; Mickevičius Mindaugas. Pagėgių savivaldybės žemės ūkio paskirties žemės 
naudojimo analizė // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, nr. 1 (17), p.  7- 14. 

3 

Adamonytė, Inga, Grybauskienė, Vilda, Vyčienė, Gitana. (2018). Comparison of the effect of perlite and 
vermiculite on moisture retention. Agrosym 2018 [elektroninis išteklius] : IX international scientific 
agriculture symposium, Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina: book of abstracts / University 
of East Sarajevo [et p. 884-884. 

4 

Adamonytė, Inga, Grybauskienė, Vilda, Vyčienė, Gitana. (2018). Comparison of the effect of perlite and 
vermiculite on moisture retention. Agrosym 2018 [elektroninis išteklius] : IX international scientific 
agriculture symposium, Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina: book of abstracts / University 
of East Sarajevo [et p. 884-884. 

5 
Adomaitis, Saulius, Grybauskienė, Vilda, Meshyk, Aleh, Vyčienė, Gitana. (2018). Water resources 
management. Сборник международной научно-практической конференции молодьіх ученьїх, 
проведенная в рамках «Междунаро p. 67-76. 

6 
Adomaitis, Saulius, Grybauskienė, Vilda, Meshyk, Aleh, Vyčienė, Gitana. (2018). Water resources 
management. Сборник международной научно-практической конференции молодьіх ученьїх, 
проведенная в рамках «Междунаро p. 67-76.  

7 
Asta Doftartė, Stasys Mizaras, Diana Lukminė. „Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo 
rodiklių analizė“. Miškininkystė, 2019 Nr. 2 (84). P 46-53. 

8 

Atkocevičienė, Virginija; Juknelienė, Daiva; Valčiukienė, Jolanta; Vitalinskaja Viktorija. Anykščių 
rajono gamtos išteklių analizė ir rekreacinės teritorijos projektiniai sprendiniai. // Miškininkystė ir 
kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 
2345-0002. 2018, nr. 2 (15), p. 13-22. 

9 
Babilienė Jurgita , Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė Išmaniųjų technologijų taikymas Lietuvos 
galvijų tvartuose. Miškininkystė ir kraštotvarka / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 2018, Nr. 
2(15). ISSN 2345-0002 p. 23-30. 

10 
Babilienė Jurgita , Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė Išmaniųjų technologijų taikymas Lietuvos 
galvijų tvartuose. Miškininkystė ir kraštotvarka / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 2018, Nr. 
2(15). ISSN 2345-0002 p. 23-30. 

11 

Bajerkevičienė G., Pliūra A., Jankauskienė J., Lygis V., Suchockas V., Labokas J., Verbylaitė R., 2018. 
Response of juveniles of different forest tree species and populations to the complex of simulated climate 
changerelated stressors: spring-frost, heat, drought, increased UV radiation and ozone concentrations under 
elevated CO2 level. Abstracts of the 7th Baltic Genetics Congress (October 24–27, 2018; Riga, Latvia). 
Environmental and Experimental Biology 16: 194. http://viibgc2018.lu.lv/abstracts/BGC_VII_abstracts.pdf 

12 
Bareika V. Lietuvos beržynai ir jų augimo perspektyvos, KMAIK, Miškininkystė ir kraštotvarka, 2019 
1(17), p. 42-65. 

13 
Bareika V. Lietuvos eglynai ir jų augimo perspektyvos klimato šiltėjimo kontekste, KMAIK, 
Miškininkystė ir kraštotvarka, 2018 3(16), p. 71-88.  

14 

Daiva, Gudritienė; Monika, Muraškaitė; Marius, Kurlavičius;  Aivaras, Naugreckis ; Samanta, 
Skvarnavičiūtė. Kartografuotojo įtaka Georeferencinio kadastro linijinių duomenų sluoksnių informacijos 
atnaujinimo procese // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, nr. 1 (17), p. 79-84. 

15 

Daiva, Gudritienė; Simonas, Moksvytis; Jonas, Sobenka; Tautvydas, Beleckis; Andrius Kubilius. 
Kartografuotojo įtaka Georeferencinio kadastro plotinių duomenų sluoksnių informacijos atnaujinimo 
procese // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, nr. 1 (17), p. 75-78. 

16 

Grybauskienė, Vilda, Vyčienė, Gitana, Rolbiecki, Roman, Rolbiecki, Stanisław, Ptach, Wiesław, (2018). 
Research of Soil Moisture Dynamic in The Recultivated Plėgai Landfill. 1st International, 14th National 
Congress on Agricultural Structures and Irrigation 26-28 September 2018 Antalya [elektroninis išteklius] : 
proceedings & abstracts, 26-28 September 2018, Antalya-T p. 618-618. 
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17 

Grybauskienė, Vilda, Vyčienė, Gitana, Rolbiecki, Roman, Rolbiecki, Stanisław, Ptach, Wiesław, (2018). 
Research of Soil Moisture Dynamic in The Recultivated Plėgai Landfill. 1st International, 14th National 
Congress on Agricultural Structures and Irrigation 26-28 September 2018 Antalya [elektroninis išteklius] : 
proceedings & abstracts, 26-28 Sepember 2018, Antalya-T p. 618-618. 

18 

Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita; Šalkauskienė, Vilma; Pupka, Darius; Javaitienė, Kristina. 
LIDAR metodu matuotų taškų aukščio koordinačių patikimumo tyrimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = 
Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, 
nr. 1 (17), p. 71-74. 

19 

Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita; Šalkauskienė, Vilma; Pupka, Darius; Javaitienė, Kristina. 
Miškingų teritorijų matavimo duomenų su GPNS imtuvu analizė // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry 
and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, nr. 1 
(17), p. 85-89. 

20 

Ivavičiūtė, Giedrė. The Change of Anthropogenic Landscape in Lithuanian Resorts. Annual 25th 
International Scientific Conference Proceedings "Research for Rural Development 2019". Volume 1. P. 
126-132.  Prieiga internetu:  
http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2019_vol_1/docs/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol1.pdf 

21 
Ivavičiūtė, Giedrė. The Change of Forest and their Area in Lithuania // Research for rural development 
2018 : annual 24rd international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. 
Jelgava. ISSN 1691-4031. 2018  (leidyboje). 

22 
Ivavičiūtė, Giedrė. The change of forest area in Kaunas and Vilnius counties // Smart Bio: ICSB 2nd 
international conference, 3-5 May 2018, Kaunas: abstract book. Kaunas: Vytautas Magnus University, 
2018, ISBN 9786098104486. p. 254-254. 

23 
Ivavičiūtė, Giedrė. The Change of Natural Landscape in Palanga City (Lithuania). International Scientific 
Conference Proceedings "Rural Development 2019: Research and innovation for Bioeconomy". Prieiga 
internetu: https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/article/view/582/555 

24 
Jurgita Babilienė, Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė Išmaniųjų technologijų taikymas Lietuvos galvijų 
tvartuose. Miškininkystė ir kraštotvarka / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 2018, Nr. 2(15). 
ISSN 2345-0002 p. 23-30. 

25 

Kazlauskaitė S., Spruogis V., Dautartė A., Krasauskas A., Mulerčikas P., Rizani L. K., Survilienė E. 
Influence of ozonated water application on the occurrence of some pests and diseases in spring wheat stand. 
26-28 September 2019, 9-th International Scientific Conference „Rural Development 2019. Research and 
Innovation for Bioeconomy“ (on line) 

26 
Lina Marija Butkevičienė, Ingė Auželienė, Vaclovas Bogužas. Ilgalaikės augalų kaitos įtaka žieminių ir 
vasarinių javų produktyvumui. ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI. 2019. T. 26. Nr. 2. P. 57–71  

27 

Perkumienė Dalia, Algimantas Vaidotas Sergaitis, Visiško žalos atlyginimo principo restitutio in integrum 
taikymas neturtinės žalos atlyginimo bylose tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, 
Marijampolė, 2018. Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Marijampolė: Marijampolės 
kolegija, ISBN 9789955645757. 

28 
Perkumienė Dalia, Antonio Silva, Legal Regulation of Waste Management, Miškininkystė ir kraštotvarka 
= Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 
2018. 

29 

Perkumienė, Dalia. Analysis of the problems of the regulation of the personal non-property rights and 
duties of spouses in the jurisprudence // Desafíos del Derecho frente a los cambios sociales, la democracia y 
los derechos humanos, de Octubre 01 y 02 de Noviembre 2018, Lima, Peru [elektroninis išteklius]. Lima, 
2018. 

30 

Ptach, Wiesław, Rolbiecki, Stanisław, Rolbiecki, Roman, Grybauskienė, Vilda, Jagosz, Barbara, influence 
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17th international scientific conference : proceedings, May 23-25, 2018. Jelgava, 2018. ISSN 1691-
3043. Vol. 17, p. 754-759. 

31 
Rita Šilingienė, Marius Šilingas, Diana Lukminė, Virgilijus Baliuckas, Gintautas Mozgeris, Asta Doftartė. 
„Privačių miškų savininkų (fizinių asmenų) tipai, miškininkavimo tikslai bei jų pokyčiai Lietuvoje“. 
Miškininkystė, 2019 Nr. 2 (84). P.  

32 
Stasys Mizaras, Asta Doftartė, Diana Lukminė. „Lietuvos privačių miškų ūkio darnumas“. Publikuota 
leidinyje Žemės ūkio mokslai. 2019, T. 26 Nr. 1, p 22-32. ISSN 1392-0200 (Print); ISSN 2424-4120 
(Online) 

33 
Stasys Mizaras, Diana Lukminė, Asta Doftartė. „Miškų ūkio poveikio visuomenės gerovei vertinimas 
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(Print); ISSN 2424-4120 (Online) 
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Šadzevičius Raimondas, Gražina Žibienė, Antanas Vaitiekūnas, Vitas Damulevičius, Roman Rabenseifer. 
Jonavos rajono užtvankų techninės būklės kaita. Miškininkystė ir kraštotvarka - Forestry and landscape 
management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 2018, nr. 1(14). ISSN 2345-0002 p. 38-45. 
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Šalkauskienė, Vilma; Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita; Jogminas, Eugenijus. Kadastrinių 
matavimų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių palyginimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = 
Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2018, 
nr. 2 (15), p. 96-101. 

36 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida „Sociocultural aspects of cityscape dominants change and perception“. Brno 
Mendelio universiteto tarptautinės mokslinės konferencijos leidinys „Public recreation and landscape 
protection -with sense hand in hand…” 2019 (Brno, Čekija) p. 361-364. ISBN 978-80-7509-659-3 (Print), 
ISBN 978-80-7509-660-9 (Online), ISSN 2336-6311(Print), ISSN 2336-632X (Online). 

37 

Семашкене Л., Вербила В. Ранняя оценка роста сосны скрученной широкохвойной  (Pinus contorta 
Douglas ex Loudon) в условиях Литвы. Международная научно-практическаая конференция "Лесное 
образование и наука: состояние, проблемы и перспективы pазвития" // International scientific-practical 
conference „Forestry and science: state, problems and prospects of development. Malyn Forest technical 
college, Ukraine, 2019-03-28. 10 c. 

 
 

8.5.4. lentelė. Paskelbti STUDIJŲ IR MOKSLO POPULIARINIMO straipsniai, mokslo veikalų 
vertimas į lietuvių kalbą / vertimas iš lietuvių kalbos, publikuoti įvairiuose periodiniuose 
leidiniuose 2018-2019 m.m. 

Eil. 
Nr. Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas 

1 
Auželienė Ingė, Doftartė Asta. Interviu straipsnyje „Grybų substratas – ne atlieka, bet naudinga trąša. 
Ūkio žinios, 2019 vasario 20 d. 

2 
Bareika V. Lietuvos eglynai ir jų augimo perspektyvos klimato šiltėjimo kontekste, KMAIK, 
Miškininkystė ir kraštotvarka, 2018 3(16), p. 12-24. (Atiduotas spausdinimui) 

3 
Burokienė D., Lygis V., 2019. Kovai su uosynų džiūtimi konsoliduojamos Baltijos šalių ir Vokietijos 
mokslininkų pajėgos. Mūsų girios Nr. 10 p. 11-12. ISSN 1392-6829. 

4 
Česonienė L. Vis dar mokomės auginti šilauoges. Mano ūkis. Babtai (Kauno raj.) : Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba. ISSN 1392-3595. 2019, nr. 1, p. 50-52. 

5 
Česonienė, Laima. Šilauogės pasitinka vasarą. Rasos: sode, darže, gėlyne. Kaunas : Ūkininko patarėjas. 
ISSN 2029-1140. 2019, Nr. 3, p. 29-31. 

6 
Janulaitienė Ina. Sinkevičienės J. mokslinio straipsnio „Mikroskopinių grybų paplitimas bičių surinktose 
žiedadulkėse“ (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) vertimas į anglų kalbą 

7 
Liniauskienė E. Hidrotechninės statybos specialistų rengimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje//Vandentvarka, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos informacinis leidinys, 2019, Nr. 54 
(Balandis), 4-5 psl. 

8 
Obelevičius Kęstutis. Paprastojo apynio nepaprastos galios. „Sodo spalvos“, Nr. 11, p. 28 – 33. ISSN 
1392-5849. 

9 
Obelevičius Kęstutis. Paprastojo apynio nepaprastos galios. „Sodo spalvos“, Nr. 12, p. 30 – 35. ISSN 
1392-5849. 

10 

Pliūra A., Suchockas V., Lygis V., Labokas J., 2019. Miško ekosistemų atkūrimas, būklės stabilizavimas ir 
atsparumo didinimas, siekiant užtikrinti jų tvarumą kintančio klimato ir susijusių stresorių poveikio 
sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 2019, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras, Akademija, Kėdainių r., p. 57-60. ISSN 2029-7548. 

11 
Pliūra A., Suchockas V., Lygis V., Labokas J., 2019. Miško ekosistemų atkūrimo, būklės stabilizavimo ir 
atsparumo didinimo, siekiant užtikrinti jų tvarumą kintančio klimato ir susijusių stresorių poveikio 
sąlygomis, rekomendacijų paketas. Mūsų girios Nr. 4, p. 12-13. ISSN 1392-6829. 

12 Prisimenant profesorių Česlovą Linksmutį Ramoną. Žemėtvarka ir hidrotechnika. 2019, Nr.3, 73-77 p. 

13 
Šadzevičius, Raimondas. Inžinierius žino, kodėl Aleksotas išvengė Gedimino kalno košmaro: [pokalbis 
su ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto docentu Raimundu Šadzevičiumi / kalbėjosi] A. Jančys. 
Laikinoji sostinė. 2018, spalio 27. p. 4. 

14 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida, Grecevičius Petras, Genys Jonas. „Kauno tvirtovės statinių įtaka 
miestovaizdžio sociokultūrinei ir vizualinei estetinei raiškai“. Mokslo darbų leidinys. „Kraštovaizdžio 
architektūra Baltijos šalyse šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ 2018 (Vilnius, Lietuva) p. 
54-68. 
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Kolegijos dėstytojų skaityti pranešimai konferencijos pateikti 8.5.5 lentelėje. 
 
 

8.5.5. lentelė. PASKELBTI PRANEŠIMAI (žodiniai, stendiniai) pristatyti Lietuvos ir užsienio šalių 
tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose. Straipsniai, tezės publikuotos 
konferencijų leidiniuose 2018-2019 m.m. 

Eil. 
Nr. 

Autorius (pranešėjas)  ir pilnas bibliografinis aprašas Konferencijos 
statusas, data 

1 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. „Vaisių, uogų naujausios 
auginimo technologijos“. Kauno r. 

2019.02.10 

2 Doftartė Asta Svajonių ūkio seminaras „Kalėdinių medelių plantacijos“. Kauno r. 2019.03.09 

3 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras „Vaisių, uogų naujausios auginimo 
technologijos“. Kauno r. 

2019.03.09 

4 Doftartė Asta Svajonių ūkio seminaras „Kalėdinių medelių plantacijos“. Kauno r. 2019.03.10 

5 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras „Vaisių, uogų naujausios auginimo 
technologijos“. Kauno r. 

2019.03.10 

6 
Survilienė-Radzevičė Elena. Sodo Bendrijos seminaras. “Daržo augalų ligos, kenkėjai, 
žalingumo mažinimo priemonės ir būdai”. Jurbarkas 

2019.03.23 

7 
Survilienė-Radzevičė Elena. LUAA seminaras. „Uoginių mitybos ir apsaugos aktualijos 
pavasario laikotarpiu“. Kaišiadorių r. 

2019.04.13 

8 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. Šilauogių auginimas ir priežiūra. 
Kaišiadorių r. 

2019.05.01 

9 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. Sausmedis, veislės, auginimas, 
priežiūra. Alytaus r. 

2019.06.08 

10 Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. Aktinidijos, lazdynai. Kauno r. 2019.06.09 
11 Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. Braškės. Kauno r. 2019.08.03 

12 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. Uogininkystė, sodininkystė. 
Molėtų r. 

2019.08.17 

13 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas tarptautiniame landšafto dizaino festivalyje 
“Aplinkos planavimo metodai ir praktika pagrįstą visuomenės dalyvavimu. Skandinavijos 
šalių patirtis“ Kaunas 2022, Dizaino programos ciklo renginys.” 2019-09-20, Kaunas. 

2019.09.20 

14 
Survilienė-Radzevičė Elena. Svajonių ūkio seminaras. Avietės, Kauno r. Lazdyni, 
Raseinių r 

2019.09.28 

15 
Doftartė Asta, Diana Lukminė, Stasys Mizaras. Žodinis pranešimas „An empirical 
analysis of the factors influencing sustainability of private forest management“. 
Doktorantų konferencija „Science behind plant wellbeing“. LAMMC 

Doktorantų.konf..2
019.05.15. 

16 

Petras Grecevičius, Vaitkutė Eidimtienė Vaida, Rasa Sloveckaitė. Pranešimas. „Aspects 
of Formation of Sustainable Environment for a Modern Educational Institution“. 
International Conference „Educational Architecture. Challenges of Change“ 2018. 11. 22-
23. Vilnius, Lithuania 

International 
Conference 

2018.11.22-23 

17 
Kibirkštienė Inga , „The Sustainable dvelopment goals as a base for the action of 
Lithuania people and social and Environmental intervention“ 

International 
Scientific 

Conference, 
2018.05.06/07 

18 
Vilma Banionienė, Algirdas Jasinskas, Inga Kibirkštienė, Gintas Viselga, „Short rotation 
energy plants preparation and utilization for energy conversion“ .The 9th International 
Scientific Conference Rural Development 2019:Research and Innovation for Bioeconomy 

International 
Scientific 

Conference, 
2019.09.26/28 

19 Daubaras Linas. „Gamtinis turizmas“. KMAIK, LAA Paroda, 2019.06.06  

20 
Verbyla V. Kuo svarbi miško selekcinė-genetinė įvairovė. „Miškai: inovacijos ir 
tradicijos“. 2019 09 06 Lyduokiai, Ukmergės r.  

Paroda-festivalis 

21 
Abalikštienė Edita. Sužinokime daugiau apie savo vietoves naudodamiesi skaitmeniniais 
žemėlapiais. Miškininkystes paroda festivalis „Miškai:inovacijos ir tradicijos 2019“, 
Ukmergės raj. 

Paroda-festivalis 
2019.09.06/07 

22 

Pliūra A., Bajerkevičienė G., Suchockas V., Lygis V., Jankauskienė J., Labokas J., 
Verbylaitė R., 2019. Septynių rūšių miško medžių atsakas į su klimato kaita susijusių 
veiksnių – šalnų, karščio, sausrų, didesnio intensyvumo UV spinduliuotės ir didesnių 
ozono bei anglies dioksido koncentracijų kompleksinį poveikį jauname amžiuje. 
Mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai 
ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimai, 2019 m. sausio 23-25 d., Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras, 2019, Nr. 9, p. 45-48. 

Resp. mokslinė 
konf. 2019.01.24 
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24 

Verbylaitė R., Pliūra A., Lygis V., Suchockas V., Jankauskienė J., Labokas J., 2019. 
Genetinė įvairovė ir jos erdvinis pasiskirstymas atsikuriant septynių pagrindinių rūšių 
medžių medynams. Mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 
naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimai, 2019 m. sausio 23-25 d., 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2019, Nr. 9, p. 52-54 

Resp. mokslinė 
konf. 2019.01.24 

25 
Verbyla V. "Miško genetinė įvairovė ir jos išsaugojimas". "Novatoriški sprendimai ir 
aplinkosauginio švietimo galimybės profesiniame ir bendrajame ugdyme".  

Respubl. mokslinė 
praktinė konf. 
2019-10-29 

26 
Auželienė Ingė , dr. E. Survilienė „Mikroorganizmų svarba augalų patogenų kontrolei“. 
Respublikinė konferencija „Inovacijos daržininkystėje“ 

Respublikinė 
2018.02.08 

27 
Auželienė Ingė. „Smidrų auginimas. Lietuvos ūkių patirtis“. Respublikinė konferencija 
„Inovacijos daržininkystėje“ 

Respublikinė 
2018.02.08 

28 
Obelevičius Kęstutis. Nuostabus augalų pasaulis – edukacinė erdvė. Mokslinė ekologinio 
švietimo konferencija „Ekologinio švietimo darbai, problemos ir įžvalgos ateičiai“. 
Vilnius, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. 

Respublikinė 
2018.11.15 

29 
Doftartė Asta, doc. dr. Asta Ramaškevičienė „Panaudotas grybienos substratas – 
neišnaudotos galimybės daržininkystėje“. Respublikinė konferencija „Inovacijos 
daržininkystėje“ 

Respublikinė konf. 
2018.02.08 

30 
Obelevičius K. „Ko mes nežinome apie smidrus, kopūstus bei kitas daržoves“ 
Respublikinė konferencija „Inovacijos daržininkystėje“ 

Respublikinė konf. 
2018.02.08 

31 
Doftartė Asta, doc. dr. Asta Ramaškevičienė „Panaudotas grybienos substratas – 
neišnaudotos galimybės daržininkystėje“, 2018 02 08 Respublikinė konferencija 
„Inovacijos daržininkystėje“ 

Respublikinė konf. 
2018.02.08 

32 
Ramaškevičienė Asta Lietuvoje auginamų vynuogių kokybė, Lietuvos vyndarių forumas, 
2019.10.04, Kauno kolegija. 

Respublikinė konf. 
2019.10.04 

33 

Malijonienė Jolanta.2019. Skaitytas pranešimas ir pravesta edukacija tema ,,Pajusk 
gamtos tekstilę‘‘. Respublikinė konferencija-seminaras technologijų, dizaino, dailės, 
neformaliojo ugdymo mokytojams ,,Technologijų ir kūrybiškumo sintezė madoje“. 
Pažyma Nr.PA-000292. 

Respublikinė konf. 
seminaras 
2019.04.12  

34 
Černulienė S. Sėklinių ir vegetatyvinių palikuonių plitimo dėsningumai baltažiedės 
robinijos sąžalynuose Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir 
inovatyvūs sprendimai, LAMMC, miškų institutas 

Respublikinė, 
2019.01.24 

35 
Morkūnienė E. 2019. Pardavimų sėkmės formulė. Projektas „Namus puoškime kitaip“, 
Girionys,  

Respublikinis 
projektas 

2019.12.05 

36 
Ramaškevičienė Asta. "Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui 
ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti", 
seminaras, Ukmergės r. Deltuva   

Seminaras 
2018.09.10 

37 
Ramaškevičienė Asta. "Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui 
ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti", Lauko 
diena Pašiaušės k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. 

Seminaras 
2018.09.25 

38 
Ramaškevičienė Asta. "Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui 
ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti", 
seminaras, Krinčino mstl., Pasvalio r. 

Seminaras 
2018.10.19 

39 
Ramaškevičienė Asta. "Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui 
ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti", 
seminaras, Ukmergės r. Leonpolis   

Seminaras 
2018.10.21 

40 
Vyčienė G., Grybauskienė V. Biologinių priedų naudojimo skatinimas Lietuvos 
daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklius ir mažinti dirvos eroziją. Paroda 
„Ką Pasėsi 2019“, 2019 m. balandžio 4 d. 

Seminaras 
2019.04.04 

41 
Vyčienė G., Grybauskienė V. Biologinių priedų naudojimo skatinimas Lietuvos 
daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklius ir mažinti dirvos eroziją. Paroda 
„Ką Pasėsi 2019“, 2019 m. balandžio 4 d. 

Seminaras 
2019.04.04 

42 
Vyčienė G., Grybauskienė V. Klimato veiksnių ir dirvožemio drėgmės atsargų  įtaka 
augalų augimui. Paroda „Ino panorama“, 2019 m. rugsėjo 26-28 d. 

Seminaras 
2019.09.28 

43 
Vyčienė G., Grybauskienė V. Klimato veiksnių ir dirvožemio drėgmės atsargų  įtaka 
augalų augimui. Paroda „Ino panorama“, 2019 m. rugsėjo 26-28 d. 

Seminaras 
2019.09.28 

44 
Šadzevičius Raimondas Modelling stability of the North-Western slopes of Gediminas 
castle hill 8th International conference of safety and durability of structures. 

Tarpt. konf. 
2018.09.23/25 

45 
Abalikštienė, Edita. Perspectives of Non-Productive Land Use in Lithuania. Tarptautinė 
mokslinė konferencija Baltic Surveying’2018. Lenkija 

Tarpt. konf. 
2018.09.24/26 

46 
Gudritienė, Daiva. Perspectives of Non-Productive Land Use in Lithuania. Tarptautinė 
mokslinė konferencija Baltic Surveying’2018. Lenkija 

Tarpt. konf. 
2018.09.24/26 
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47 
Ivavičiūtė, Giedrė. The Change of Forest Area in Alytus and Vilnius Counties". 
International scientific conference Baltic Surveying’2018. Poland. 

Tarpt. konf. 
2018.09.24/26 

48 
Šadzevičius R., A Radzevičius and B Gjunsburgs „Modelling the Stability of the 
Aleksotas Hill Slope in Kaunas“ 13th „International scientific conference people, 
buildings and environment 2018“Brno, Čekija 

Tarpt. konf. 
2018.10.17/19 

49 

SynerCrete’18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-
based Materials and Structural Concrete 24-26 October 2018, Funchal, Madeira Island, 
Portugal EVALUATION OF STRENGTH OF REINFORCED CONCRETE SLABS 
OPERATING UNDER THE CHANGING WATER LEVEL Raimondas Šadzevičius (1), 
Rosita Norvaišienė (1) Edita Smetonaitė (2) 177-182p. ISBN Vol. 1:978-2-35158-211-4 
ISBN Vol. 2: 978-2-35158-212-1 ISBN Vol. 1&2: 978-2-35158-202-2 e-ISBN Vol. 1&2: 
978-2-35158-203-9  

Tarpt. konf. 
2018.10.24/26 

50 

Raimondas Šadzevičius, Vincas Gurskis, Dainius Ramukevičius, Lolita Dalbokaitė. 
Avidės iš medinių skydų su šiaudų užpildu temperatūrinio režimo stebėsenos rezultatų 
analizė. 25-osios tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Žmogaus Ir Gamtos Sauga 
2019, 2019-05-09. VDU-žemės ūkio akademija. 

Tarpt. konf. 
2018.05.09 

51 

Grybauskienė, Vilda, Vyčienė, Gitana, Rolbiecki, Roman, Rolbiecki, Stanisław, Ptach, 
Wiesław, (2018). Research of Soil Moisture Dynamic in The Recultivated Plėgai Landfill. 
1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation 26-28 
September 2018 Antalya [elektroninis išteklius] : proceedings & abstracts, 26-28 
Sepember 2018, Antalya-T p. 618-618. 

Tarpt. konf. 
2018.09.26/28 

52 

Grybauskienė, Vilda, Vyčienė, Gitana, Rolbiecki, Roman, Rolbiecki, Stanisław, Ptach, 
Wiesław, (2018). Research of Soil Moisture Dynamic in The Recultivated Plėgai Landfill. 
1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation 26-28 
September 2018 Antalya [elektroninis išteklius] : proceedings & abstracts, 26-28 
Sepember 2018, Antalya-T p. 618-618. 

Tarpt. konf. 
2018.09.26/28 

53 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Kauno Tvirtovės statinių įtaka miestovazdžio estetinei 
raiškai: vizualinis aspektas. Tarptautinė konferencija „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos 
šalyse šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ 

Tarpt. konf. 
2018.10.12 

54 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas. Kauno Tvirtovės statinių įtaka miestovazdžio 
estetinei raiškai: vizualinis aspektas. Tarptautinė konferencija „Kraštovaizdžio architektūra 
Baltijos šalyse šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ Kaunas, Lietuva 

Tarpt. konf. 
2018.10.12  

55 

Ramaškevičienė Asta. “Impact of microbiological preparations on yield and quality of 
onions”. “Влияние микробиологических препаратов на урожайность и качество 
лука”, Conference “Open R&D Lithuania – Іnnovative Food Technologies for Food 
Industry” Wednesday, 24 October 2018,  pristatyta tarptautinėje parodoje “WorldFood”, 
Kijevas, Ukraina, 2018.10.22-26  

Tarpt. konf. 
2018.10.22/26 

56 
Grecevičius Petras, Vaitkutė Eidimtienė Vaida, Sloveckaitė Rasa „Aspects of Formation 
of Sustainable Environment for a Modern Educational Institution“. International 
Conference „Educational Architecture. Challenges of Change“. Vilnius 

Tarpt. konf. 
2018.11.22/23 

57 
Babilienė Jurgita. „Possibilities to control soil moisture“ international scientific 
conference, conference „Relevant issues of environment management 2019“ May 6-7th,  
2019 Kaunas, Lithuania. 

Tarpt. konf. 
2019.05.06.07 

58 
Babilienė Jurgita. „Changes in climate change and threats to Lithuania‘s agriculture“ at 
international scientific conference „Relevant issues of environment management 2019“ 
May 6-7th,  2019 Kaunas, Lithuania. 

Tarpt. konf. 
2019.05.06.07 

59 
Varnaitė-Milaknienė, Valdutė. Gruntą valantys žoliniai augalai. International scientifics 
confference ,,Relevant issues of environment management 2019“ Kaunas  

Tarpt. konf. 
2019.05.06/07 

60 
Vyčienė G., Grybauskienė V., Babilienė J. Possibilities to control soil moisture . 
Tarptautinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2019“, 2019 m. gegužės 7 d. 

Tarpt. konf. 
2019.05.06/07 

61 
Liniauskienė, Ernesta. Canges in Climate Change and Threats to Lithuanias 
Agriculture//International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment 
Management 2019“. On May 6-7th, 2019 Kaunas, Lithuania. Certificate No IC-5 725 

Tarpt. konf. 
2019.05.06/07 

62 
Vyčienė G., Grybauskienė V., Babilienė J. Possibilities to control soil moisture . 
Tarptautinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2019“, 2019 m. gegužės 7 d. 

Tarpt. konf. 
2019.05.06/07 

63 
Ramaškevičienė Asta. Influence of biological preparations on the rooting of vines woody 
cuttings, international scientific conference „Relevant issues of environment management 
2019“, 2019.05.06-07, KMAIK, Lietuva. 

Tarpt. konf. 
2019.05.06-07 

64 

Ramaškevičienė Asta. Effects of different biological preparations on onions grown 
according to national quality product (NCP) specifications // International scentific 
Conference New trends in food safety and quaity, 12-14 June 2019 | VMU Agricultural 
academy Lithuania. 4. 5.  

Tarpt. konf. 
2019.06.10/12 
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64 
Ramaškevičienė Asta. Effects of different biological preparations on the yield and quality 
of organically grown onions // NJF scentific Conference on horticulture, 10-12 June 2019 | 
Tartu, Estonia. 

Tarpt. konf. 
2019.06.10/12 

65 
Ramaškevičienė Asta. Influence of different biological preparations on the yield and 
quality of organically grown potatoes // International scentific Conference New trends in 
food safety and quaity, 12-14 June 2019 | VMU Agricultural academy Lithuania. 

Tarpt. konf. 
2019.06.12/14 

66 

Gudynaitė-Franckevičienė V., Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. Effects of 
different climatic conditions on birch and poplar seedlings (žodinis pranešimas). 9th 
International Scientific Conference „Rural Developmnet 2019 Research and innovation for 
bioeconomy“ 

Tarpt. konf. 
2019.09.26/28 

67 
Daubaras Linas. „Curonian Spit National Park. UNESCO heritage“ Mendelio 
universitetas, Čekija 

Tarpt. mokslinė – 
praktinė konf. 
2019.05.13/15  

68 
Ivavičiūtė Giedrė. The Change of Forest Area in Alytus and Vilnius Counties". 
September 24-26, 2018 participated in international scientific conference Baltic 
Surveying’2018. Poland. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.09.24/26 

69 
Abalikštienė Edita. Perspectives of Non-Productive Land Use in Lithuania. September 
24-26, 2018 participated in international scientific conference Baltic Surveying’2018. 
Poland. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 2018.09.24-

26 

70 
Ivavičiūtė Giedrė. The Change of Natural Landscape in Palanga City (Lithuania). 
International Scientific Conference "Research and innovation for Bioeconomy". 2019 09 
26 - 2019 09 28. VDU, Lietuva. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.09.26/28 

71 
Juknelienė Daiva, Virginija Atkocevičienė. Assessment of the agrarian landscape 
structure in the development area of the major cities of Lithuania“ International Scientific 
Conference,,Rural Development 2019“ 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.09.26/28 

72 
Auželienė Ingė. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kūrybiniai procesai želdynuose“. 
Stendinis pranešimas „Gardens in Cities: European Experience“ Tarptautinė konferencija, 
KMAIK 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

73 

Bareika Vytautas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kūrybiniai procesai želdynuose“. 
Stendinis pranešimas „Kai kurių vietinių medžių ir krūmų rūšių panaudojimo galimybės 
rekonstruojant Kauno miesto želdinius“ - The use of some local trees and shrubs in the 
reconstruction of Kaunas city greenery, Paž. Nr. IC-5, 752.  

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

74 
Doftartė Asta. Stendinis pranešimas „Innovations in Ornamental planti n Urban areas“ 
Tarptautinė mokslinė konferencija „Landscape creation process“ 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

75 
Gurskas Tautvydas. Pranešimas „New tendencies in vertical gardening. ZZZIP towers. 
Tarptautinė mokslinė konferencija „Landscape creation process“ 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

76 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. „Aspect of perception of different size of spaces in urban 
landscape“. Tarptautinė konferencija „Kūrybiniai procesai želdynuose 2018“. KMAIK, 
Lietuva. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

77 
Varnaitė-Milaknienė V. Lietuvos floros žoliniai augalai šiuolaikiniuose želdiniuose. 
Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Kūrybiniai procesai želdynuose“. KMAIK 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

78 
Daubaras R., Česonienė L. 2018. Berry plants for the landscape gardening. Tarptautinė 
konferencija "Kūrybiniai procesai želdiniuose". Girionys, Kauno r. 2018 spalio 18 d. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

79 
Česonienė L., Daubaras L. 2018. Cultivars of Actinidia kolomikta for Floriculture in 
Lithuania. Tarptautinė konferencija "Kūrybiniai procesai želdiniuose". Girionys, Kauno r. 
2018 spalio 18 d.  

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

80 
Gustienė Dovilė. „The effect of recreational intensity on natural forest ecosystems 
exampled by the Dubrava Reserved Area“. Tarptautinė konferencija "Kūrybiniai procesai 
želdiniuose". Girionys, Kauno r. 2018 spalio 18 d. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

81 

Semaškienė Loreta. „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H.Karst.) morfologinių formų 
įvairovės tyrimai Girionių parko ir gyvenvietės želdiniuose“ / „Diversity studines of 
Norway spruce (Picea abies (L.) H.Karst.) morphological forms in the lanscape of 
Girionys park and settlement“. KMAIK Tarptautinė konferencija "Kūrybiniai procesai 
želdynuose". Girionys, Kauno r. 2018 spalio 18 d. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

82 

Bareika Vytautas. Tarptautinė konferencija „Kūrybiniai procesai želdynuose“, stendinis 
pranešimas „Kai kurių vietinių medžių ir krūmų rūšių panaudojimo galimybės 
rekonstruojant Kauno miesto želdinius“ - The use of some local trees and shrubs in the 
reconstruction of Kaunas city greenery,  Paž. Nr. IC-5, 752. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  
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83 
Daubaras Linas. „Recent landscape design trends in the territories of former collective 
gardens of Kaunas district.“ KMAIK, Lietuva 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

84 
Doftartė Asta poster presentation „Innovations in Ornamental Plants in Urban Areas“ 
International scientific conference „Landscape creation process“ 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

85 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas. „Aspect of perception of different size of spaces 
in urban landscape“. Tarptautinė konferencija „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse 
šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ Kaunas, Lietuva 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

86 
Varnaitė-Milaknienė, Valdutė. Lietuvos floros žoliniai augalai šiuolaikiniuose 
želdiniuose. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Kūrybiniai procesai želdynuose“ 
KMAIK, Girionys 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

87 

Semaškienė L. „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H.Karst.) morfologinių formų 
įvairovės tyrimai Girionių parko ir gyvenvietės želdiniuose“ / Diversity studines of 
Norway spruce (Picea abies (L.) H.Karst.) morphological forms in the landscape of 
Girionys park and settlement. International scientific conference Landscape creation 
process, 2018-10-18. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2018.10.18/19  

88 
Gustienė Dovilė. The effect of recreational intensity on natural forest ecosystems exepled 
by the Dubrava Reserved Area. Tarptautinė mokslinė konferencija „Landscape creation 
procesess“. KMAIK 

Tarpt. mokslinė 
konf. 2018.11.18 

89 
Verbyla V. „Краткий обзор лесных генетических и селекционно-семеноводческих 
объектов Литвы „. Pranešimo tezės. Konferencija Baltarusijos Valstybinis  technologijos 
universitetas.  

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.02.05/08 

90 

Ivavičiūtė Giedrė. The Influence of the Regulation of Economic Activity on the Use of 
Agriculture Land in Salantai Regional Park. International Conference „GIS Innovations 
and Solutions: Science, Business and Evironment“. KVK, Lithuania. 2019 03 26 -2019 03 
28. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.03.26/28 

91 

Семашкене Л., Вербила В. Ранняя оценка роста сосны скрученной широкохвойной  
(Pinus contorta Dauglas ex Loudon) в условиях Литвы. International scientific-practical 
conference „Forestry and science: state, problems and prospects of development. Malyn 
Forest technical college, Ukraine, 2019-03-28. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 2019.03.28 

92 
Abalikštienė Edita. The Analysis of Land Use and Perspectives for Land Consolidation in 
Pagėgiai Municipality . International Scientific Conference "Revelant Issues of 
Environment Management 2019"  2019 05 06-07 d., KMAIK, Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

93 

Atkocevičienė Virginija, Juknelienė Daiva. Analysis and comparison of Vilnius 
municipality rural development projects for farmers farm formation. International 
Scientific Conference "Revelant Issues of Environment Management 2019"  2019 05 06-
07 d., KMAIK, Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

94 

Gudritienė Daiva. The Influence of Areal Cartographer Georeferencial Cadastral Data 
and Layer Information in the Process of Updating. International Scientific Conference 
"Revelant Issues of Environment Management 2019"  2019 05 06-07 d., KMAIK, 
Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

95 

Gudritienė Daiva. The Influence of Cartographer the Georeferental Cadastre Data 
Linear Data Information in the Process of Updating. International Scientific Conference 
"Revelant Issues of Environment Management 2019"  2019 05 06-07 d., KMAIK, 
Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

96 

Gudritienė Daiva, Abalikštienė Edita, Šalkauskienė Vilma, Pupka Darius, Javaitienė 
Kristina. The Analysis of Measurement Data with GPNS Receiver in Woodland. 
International Scientific Conference "Revelant Issues of Environment Management 2019"  
2019 05 06-07 d., KMAIK, Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

97 

Ivavičiūtė Giedrė. The Influence of the Regulation of Economic Activity on the Use of 
Agriculture Land in Krekenava Regional Park. International Scientific Conference 
"Revelant Issues of Environment Management 2019"  2019 05 06-2019 05 07 d., KMAIK, 
Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

98 
Janulaitienė I. 2019. Foreign Language Competences in Nature Tourism Study Program. 
International Scientific Conference „Relevant Issues of Environment Management 2019“, 
Kaunas, 2019 m. gegužės 6-7 d. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

99 
Morkūnienė E. Feasibility analysis to establish and develop an individual business in the 
field of land management. International Scientific Conference „Relevant Issues of 
Environment Management 2019“, Kaunas, 2019 m. gegužės 6-7 d. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

100 
Černulienė S. The conception of protected territories, cadastre data of protected 
territories. Tarptaurinė konferencija „Relevant issues of environment management 2019“. 
KMAIK 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 
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101 
Gustienė Dovilė. Use of natural protentional for tourism in Aukštadvaris regional park. 
International scientific conference: Relevant Issues of Environment management 2019 
KMAIK, Kaunas 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

102 
 Vaičiukynas Giedrius, „Analysis of qualitative classes of round timber from 2017 till 
2018“;  „Relevant issues of environment management 2019“ 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

103 
Abalikštienė Edita, Gudritienė Daiva, Šalkauskeinė Vilma. Accuracy of GPNS 
Measurement in Wooded Areas. International Scientific Conference “Baltic Surveying ‚ 
2019“. 2019 05 08 -2019 05 10 d. VDU, Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.08/10 

104 
Ivavičiūtė Giedrė. The Change of Forest Area in Klaipeda County (Lithuania). 
International Scientific Conference “Baltic Surveying ‚ 2019“. 2019 05 08 -2019 05 10 d. 
VDU, Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.08/10 

105 
Juknelienė Daiva , Virginija Atkocevičienė. Assessment of the Preparation Accuracy of  
Land Consolidation Projects. International Scientific Conference “Baltic Surveying ‚ 
2019“. 2019 05 08 -2019 05 10 d. VDU, Lithuania. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.08/10 

106 

Zych, Marcin; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus. Plant–pollinator interactions in 
Lithuanian pine forests // Žmogaus ir gamtos sauga 2019: mokslo straipsnių rinkinys = 
Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 1822-1823. p. 132-135. Prieiga per internetą: 
<https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337>. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.08/10 

107 

Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Zych, Marcin. Plynųjų kirtimų poveikis 
induočių augalų populiacijoms brukniniuose pušynuose // Žmogaus ir gamtos sauga 2019: 
mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kauno raj.: 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 1822-1823. p. 141-144. 
Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337>. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.08/10 

108 
Ivavičiūtė Giedrė. The Change of Anthropogenic Landscape in Lithuanian Resorts. 
Annual 25th International Scientific Conference "Research for Rural Development 2019" 
2019 05 15 - 2019 05 17 d. Jelgava, Latvia. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.15/17 

109 
Perkumienė, Dalia. "Legal regulation of surrogacy". Radomo ekonomikos akademija, 
Radomas, Lenkija. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.16/18 

110 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas „Evolution of socio-cultural aspects shaping the 
dominants of urban landscape“ . Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Relevant Issues 
of Environment Management 2019” 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.05.06/07 

111 
Perkumienė, Dalia. Analysis of the problems of the environment protection, Barselona, 
Ispanija, 2019. 

Tarpt. mokslinė 
konf. 

2019.10.23/26 

112 

Bajerkevičienė G., Pliūra A., Jankauskienė J., Lygis V., Suchockas V., Labokas J., 
Verbylaitė R. 2018. Response of juveniles of different forest tree species and populations 
to the complex of simulated climate change-related stressors-spring-frost, heat, drought, 
increased UV radiation and ozone concentrations under elevated CO2 level. In 
Proceedings of the VII Baltic Genetics Congress, October 24-27, 2018, Riga, Latvia, 
Environmental and Experimental Biology 16 (13): 194. 
http://viibgc2018.lu.lv/abstracts/BGC_VII_abstracts.pdf 

Tarpt. mokslinė 
konf., 

2018.10.24/27 

113 
Daubaras Linas. „Principles of legal regulation of green areas in Lithuania: practical 
implementation.“ KMAIK, Lietuva 

Tarpt. mokslinė 
konf., 

2019.05.06/07  

114 
Doftartė Asta „Use of ornamental plants in household and medicine“.  “Relevant issues of 
environment management 2019’ No IC-5 751. Kaunas 

Tarpt. mokslinė 
konf., 

2019.05.06/07  

115 
Doftartė Asta „Influence of biological preparations on the rooting of vines woody 
cuttings“ “Relevant issues of environment management 2019’. No IC-5 753. Kaunas 

Tarpt. mokslinė 
konf., 

2019.05.06/07  

116 
Daubaras Linas. „Residential district in Kaunas (Lithuania): analysis of planting design 
solutions“. Malino miško technikos koledžas, Ukraina 

Tarpt. mokslinė 
praktinė konf. 

2019.03.28  

117 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Straipsnis. „Sociocultural aspects of cityscape dominants 
change and perceptione“. Tarptautinsė mokslinės – praktinės konferencijos leidinys 2019-
05-13/15. Mendelio universitetas, Čekija  

Tarpt. mokslinė 
praktinė konf. 
2019.05.13/15 

118 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas. „Sociocultural aspects of cityscape dominants 
change and perception“. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2019-05-13/15. 
Mendelio universitetas, Čekija 

Tarpt. mokslinė 
praktinė konf. 
2019.05.13/15  
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119 

Bajerkevičienė G., Pliūra A., Jankauskienė J., Lygis V., Suchockas V., Labokas J., 
Verbylaitė R., 2018. Response of juveniles of different forest tree species and populations 
to the complex of simulated climate changerelated stressors: spring-frost, heat, drought, 
increased UV radiation and ozone concentrations under elevated CO2 level. Abstracts of 
the 7th Baltic Genetics Congress (Riga, October 24-27, 2018). Environmental and 
Experimental Biology 16: 194. http://viibgc2018.lu.lv/abstracts/BGC_VII_abstracts.pdf 

Tarpt. mokslinis 
kongresas, 

2018.10.24/27 

120 

Lygis V., Pliūra A., Burokienė D., Bakys R., Gustienė A., Marčiulynienė D., Suchockas 
V. 2019. Ash dieback in Lithuania: entering a third decade of the hard battle. Pranešimas 
tarptautiniame moksliniame-praktiniame seminare uosio džiūties tematika „Consolidating 
approaches to mitigate the ash dieback disease in the Baltic States and Germany“. 2019 m. 
spalio 16-17 d.; KMAIK, Girionys – Kauno raj. ir Gamtos tyrimų centras, Vilnius. 

Tarpt. mokslinis 
prakt. seminaras, 

2019.10.16/17 

121 

Pliūra A., Marčiulynienė D., Suchockas V., Lygis V., Bakys R., Verbyla V., Verbylaitė 
R., Baliuckas V., Kundrotas V., Balkus T., 2019. Research on ash dieback in Lithuania 
and tree breeding for disease resistance. Pranešimas tarptautiniame moksliniame-
praktiniame seminare uosio džiūties tematika „Consolidating approaches to mitigate the 
ash dieback disease in the Baltic States and Germany“. 2019 m. spalio 16-17 d.; KMAIK, 
Girionys – Kauno raj. ir Gamtos tyrimų centras, Vilnius. 

Tarpt. mokslinis 
prakt. seminaras, 

2019.10.16/17 

122 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida, Linas Daubaras. Pranešimas. „Programme of Landscape 
Design development based on Ebanelas analysis“. Tarptautinis seminaras „Structure and 
teaching methodology of the Landscape Architecture programme – practical profile at 
UEM” University of ecology and management in Warsaw 

Tarpt. seminaras 
2019.02.07 

123 
Daubaras Linas. „Nature tourism in Lithuania. Ideas for Ukraine?“ Ukrainos nacionalinis 
gyvybės ir aplinkos mokslų universitetas 

Tarpt. seminaras 
2019.03.26/27  

124 
Brazauskas Zigmantas. 2019. Space modeling in landscape architecture. Tarptautinis 
seminaras: Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija ir praktika. KMAIK Girionys 
2019.10.10 

Tarpt. seminaras 
2019.10.10  

125 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas. „Psichoemociniai žaliųjų erdvių suvokimo ir 
kūrimo principai. Sociokultūrinis aspektas“. KMAIK, Lietuva 

Tarpt. seminaras 
2019.10.10  

126 
Daubaras Linas. „Kraštovaizdžio architekto Anthony Wain‘o asmenybė ir kūryba“. 
KMAIK, Lietuva 

Tarpt. seminaras, 
2019.10.10  

127 

Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Suchockas V. Plasticity and genetic variation of 
different poplar hybrids and clones under effect of severe stressors - simulated frost, 
drought, increased UV-B, and warm winter.(stendinis pranešimas) European symposium 
„Adapting forests to climate“  

Tarpt. simpoziumas 
2019.11.19/20 
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8.5.6. lentelė. STRAIPSNIAI populiariojoje spaudoje ir kt. žiniasklaidoje (2018-2019  m.m.) 
Eil. 
Nr. 

Vardas , pavardė Pavadinimas 

1 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Mikroorganizmai ir augalų patogenai. Mano ūkis. 2019 Nr. 4. 

2 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Sausligė – ekonomiškai nuostolinga grybinė bulvių liga. Mano ūkis. 2019 Nr. 10. 

3 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Svogūnų ropelių fuzariozinis puvinys Mano ūkis. Nr. 12. 

4 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Kaip apsaugoti avietes nuo sraigių? Savaitė – Namie ir sode, 2019 Nr. 7 (159)  

5 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Komposte gyventojų netrūksta. Savaitė – Namie ir sode, 2019 Nr. 11 (163)  

6 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Gero komposto vertė nepražūsta. Savaitė – Namie ir sode, 2019 Nr. 14 (166)  

7 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Infekcinės agrastų ligos. Rasos, 2019 Nr. 6 (518)  

8 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Infekcinės agrastų ligos. Rasos 2019 Nr. 7 (519)  

9 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Kopūsų daigų ligos Rasos 2019 Nr. 8 (520)  

10 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Laiku pastebėkime kenkėjus kopūstuose Rasos 2019 Nr. 9 (521) 

11 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Vikšrų puota kopūstuose Rasos 2019 Nr. 12 (524) 

12 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Šiltnamio augalų kenkėjai (1) Rasos 2019 Nr. 15 (527) 

13 
Survilienė Radzevičė 
Elena  

Kaip apsaugoti agurkų derlių? Rasos 2019 Nr. 14 (526);  
Šiltnamio augalų kenkėjai (2) Rasos 2019 Nr. 16 (528) 

14 Vyšniauskas Petras Šaunuoliai svarsčio kilnotojai; Straipsnis Kolegijos internetiniame puslapyje 
15 Vyšniauskas Petras Futbolistams sidabras; Straipsnis Kolegijos internetiniame puslapyje 
16 Vyšniauskas Petras Taiklioji ranka-2019; Straipsnis Kolegijos internetiniame puslapyje 
17 Vyšniauskas Petras Rungtyniavo stipriausieji; Straipsnis Kolegijos internetiniame puslapyje 

 
 
 
 
8.5.7. lentelė. MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ, monografijų, mokslinių ATASKAITŲ, mokymo 

priemonių RECENZAVIMAS (2018-2019  m.m.) 
Eil. 
Nr. 

Vardas , pavardė Pavadinimas 
Psl. 

skaičius 

1 Abalikštienė Edita 
Atkocevičienė, V., Valčiukienė, J., Juknelienė, D., Kapočius, G. Iganlinos 
rajono į vienkiemius neišskirstyto Meironų (rėžinio) kaimo žemės 
naudojimo ypatumai 

8 

2 Abalikštienė Edita 
The role of effective use of land in grain-growing entrepreneurship in 
Azerbaijan 

5 

3 Abalikštienė Edita 
The changes of forest area in Klaipeda county during the period between 
2005-2019 

6 

4 Česonienė Laima 
Determination of raw and spontaneous fermented black olive 
characteristics of six cultivar candidates // The journal of animal and plant 
sciences. 

17 

5 Česonienė Laima 
Identification of endogenous cytokinin-like compounds profile during 
different stage and their effects on flower bud abscission in Pistachio 
(Pistacia vera L.) // Folia Horticulturae. 

15 

6 Česonienė Laima 
Proteins Expression and metabolite Profile Insight into Phenolic 
Biosynthesis during Highbush Blueberry Fruit Maturation // Food 
Chemistry. 

28 

7 Česonienė Laima 
Morphological Variation of Male A. arguta Plants Affects Their Flowering 
Potential and Pollen Efficency // (37/2019-HORTSCI. 

12 

8 Česonienė Laima 

Ultrasound-Assisted Extraction of Two Types of Antioxidant Compounds 
(TPC and TA) from Black Chokeberry (Aronia melanocarpa): 
Optimization of the Individual and Simultaneous Extraction Methods // 
Agronomy. 

19 
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9 Česonienė Laima 
Characterization and management of Russian olive accessions in Gilgit-
baltistan, northern Pakistan. Diversity. 

10 

10 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Biological Indices of BASHKIR Lombardy Poplar (Populus Nigra L. X 
Populus Nigra F. Italica Duroi) in Urban Landscapes 

16 

11 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Climatic Adaptation of Scots pine (Pinus sylvestris, L.) of Finnish Origin 
on Clonal Seed Orchard in Central Part of Ukraine 

21 

12 Ivavičiūtė Giedrė 

Assesment of the Agrarian Landscape structure in the Development Area 
of the Major Cities of Lithuania. International Scientific Conference 
Proceedings "Rural Development 2019: Research and innovation for 
Bioeconomy". 

6 

13 
Liniauskienė 
Ernesta 

Ivavičiūtė G. The Change Of Forest Area In Alytus And Vilnius Counties 
(Lithuania). International Scientific Journal „Baltic Surveying“ Latvia 
University of Life Sciences and Technologies; Aleksandras Stulginskis 
University (Lithuania); University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
(Poland) Volume No 8, 2018. ISSN 255-999X (online) 
DOI:10.22616/j.balticsurveying.2018.004 

5 

14 
Liniauskienė 
Ernesta 

Ivavičiūtė G. The Change Of Anthropogenic Landscape In Lithuania 
Resorts. Annual 25th International Scientific Conference Proceedings 
„Research For Rural Development 2019“ Volume 1, 2019. ISSN 1691-
4031; ONLINE   ISSN 2255-923X 

7 

15 Lygis Vaidotas 

Recenzuotas mokslinis straipsnis, priduotas į žurnalą Forest Pathology: 
Meyn R., Langer G.J., Gross A., Langer E.J. 2018. Fungal colonization 
patterns of ash’s necrotic rootstock and lower trunk within the 
symptomatology of ash dieback. 

29 

16 Lygis Vaidotas 
Recenzuotas mokslinis straipsnis, priduotas į žurnalą Forest Ecology and 
Management: Hamberg L., Hantula J. 2019. Environmental factors do not 
determine the biocontrol efficacy of Chondrostereum purpureum. 

39 

17 Lygis Vaidotas 

Recenzuotas mokslinis straipsnis, priduotas į žurnalą CAB Reviews: 
Enderle R., Stenlid J., Vasaitis R. 2019. Differences and similarities 
between European regions and countries regarding ash dieback, an 
invasive emerging disease of Fraxinus species. 

16 

18 Semaškienė Loreta 
Stankevičienė Antanina. Introdukuotų sumedėjusių augalų augančių 
Alytaus miesto rekreaciniuose želdynuose būklės stebėsena. VDU Kauno 
botanikos sodas. 2019-03-21 

6 psl. 

19 
Survilienė 
Radzevičė Elena  

Augalų apsaugos konsultantų mokymo programa (Kodas – 596162009, 
teikia VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, parengė VDU ŽŪA 
Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto dr. Sonata Kazlauskaitė) 
2019-12-30. 

 

20 
Šadzevičius 
Raimondas 

has reviewed 3 papers for the following MDPI journals in 2019: Water, 
Applied Sciences 

18 

21 Verbyla Vidmantas 
Mokslinio darbo „Nevietinių medžių rūšių naudojimo galimybės ir 
apribojimai Lietuvos miškuose ir Europos Sąjungos šalių kontekste‘ Darbo 
vadovas doc.dr.L.Straigytė 

 

22 Verbyla Vidmantas 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Kupiškio 
regioninio padalinio administruojamų miškų Vidinis miškotvarkos 
projektas. VĮ VMU Miškotvarkos skyrius. Projekto vadovas Darius 
Ribokas. Projektas 201 psl. ir Gamtotvarkinė dalis 145 psl. 

Iš viso 
346 psl. 

23 Verbyla Vidmantas 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Rokiškio 
regioninio padalinio dalies administruojamų miškų miško išteklių rodikliai 
ir apskaičiuotos miško naudojimo apimtys 2020-2029 metams. VĮ VMU 
Miškotvarkos skyrius. Projekto vadovas Darius Ribokas 

20 psl. 

24 Verbyla Vidmantas 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Rokiškio 
regioninio padalinio dalies (nuo 2018-01-08 – 2019-01-01 buvusio 
Rokiškio regioninio padalinio) administruojamų miškų Vidinės 
miškotvarkos projektas. VĮ VMU Miškotvarkos skyrius. Projekto vadovas 
Darius Ribokas. Projektas 221 psl. „Gamtosuginė dalis“ 215 psl. ir  
„Rekreacinė dalis“, 73 psl. 

Iš viso 
509 psl. 
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Informacija apie Kolegijos dėstytojų skaitytas paskaitas užsienio šalių ir Lietuvos institucijose pateikiama 
8.5.8 - 8.5.10 lentelėse. 
 
8.5.8. lentelė. KMAIK dėstytojų skaitytos PASKAITOS užsienio ir Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijose 2018-2019 m.m.  

 Dalyvavusių 
dėstytojų skaičius 

Darbų, projektų 
skaičius 

Skaitytos PASKAITOS UŽSIENIO mokslo ir studijų 
institucijose 

13 28 

Skaitytos PASKAITOS LIETUVOS mokslo, studijų ir kt. 
institucijose 

13 41 

 
 
8.5.9. lentelė. SKAITYTOS PASKAITOS UŽSIENIO mokslo ir studijų institucijose 2018-2019 m.m. 
Eil 
Nr 

Vardas, 
pavardė Paskaitos pavadinimas Institucija Data 

1. 
Abalikštienė 
Edita 

Lectures: „Nenašios žemės naudojimo Lietuvoje 
perspektyvos“; „Žemės naudojimo pokyčiai 
kartografinėje medžiagoje“ (10 val.) 

Varmijos Mazūrijos 
universitetas, Olštynas, 
Geodezija 

2018.09.24/28  

2. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Lectures: „The design principles of retaining 
walls“; „Prediction of landslides, principles of 
slope stability modelling“. (8 val.) 

Faculty of Civil and 
Environmental 
Engineering and 
Architecture, UTP 
University of Science 
and Technology in 
Bydgoszcz, Poland 

2018.11.20/24 

3. Daubaras Linas 
Lectures: „Nature and active tourism in Belarus. 
Current situation and perspectives“ Turizmo ir 
gamtinių resursų specialybės studentams (16 val.) 

Baltarusijos valstybinis 
technologijos 
universitetas 

2018.11.11/15 

4. 
Morkūnienė 
Eglė 

Lectures: „Feasibility analysis to establish and 
develop an individual business in the field of land 
management“ (Land Management study 
programe) (10 val.) 

University of Life 
Sciences and 
Technologies, Latvia 

2018.12.11/14 

5. 
Abalikštienė 
Edita 

Lectures: „Pagrindinės Lietuvos Respublikos 
žemės teisės įstatymo sąvokos“; „Žemės valdymo 
teisinis pagrindas. Žemės valdymo principai“ (10 
val.) 

Latvijos žemės ūkio 
universitetas, 
Žemėtvarka 

2018.12.11/14 

6. 
Javaitienė 
Kristina 

Lectures: „Žemės valdymo institucijų sistema ir 
įmonės Lietuvoje“. (10 val.) 

Latvijos žemės ūkio 
universitetas, 
Žemėtvarka 

2018.12.11/14 

7. 
Černulienė 
Sinilga 

Lectures: „The conception of protected territories, 
cadastre data of protected territories”, Forestry. (8 
val.) 

Latvia University of 
Agriculture 

2018.12.11/14 

8. 
Černulienė 
Sinilga 

Lectures: „Assessment of conditions of protected 
territories of Lithuania, peculiarities of tourism 
and recreation development”, Forestry. (8 val.) 

Latvia University of 
Agriculture 

2018.12.11/14 

9. Daubaras Linas 

Nature and active tourism in Belarus. Current 
situation and perspectives“ ("Туризм и 
природопользование" specialybės  studentams) 
16 h 

Baltarusijos valstybinis 
technologijos 
universitetas (Minskas) 

2018.11.11/15 

10. Daubaras Linas 
„Designing tourism infrastructure part of 
landscape design projects“ („Landscape 
architecture“ specialybės studentams) 8 h 

Sent Ištvan 
universitetas (Vengrija) 

2019.10.14/18 

11. 
Grybauskiene 
Vilda 

Irrigation technologies - 30 akad. val. 

UTP University of 
Science and 
Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.03.11/22 

12. 
Grybauskiene 
Vilda 

Surface water and drainage - 30 h 

UTP University of 
Science and 
Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.06.02/14 

13. 
Vilda 
Grybauskiene 

Waste to resources - 24 h 
Brest Technical 
University, Baltarusija 

2019.04.21/26 
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14. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Renewable energy resources  - 2 ak.val.; Potential 
Effects of Climate Change in Lithuanian - 2 h;  
Hydropower, the design of hydropowerplant - 2 h 
Energy from sun and solar panels - 2 h 

ERASMUS+ stažuotė 
Warsaw University of 
Live Sciences-SGGW, 
Lenkija 

2019.10.28/30 

15. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Presentation Of Kaunas Forestry And 
Environmental Engineering University Of 
Applied Sciences - 2 akad. val. 

Erasmus+ Staff Week 
at the UTP University 
of Science and 
Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.05.20/24 

16. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Defects and deteriorations of reinforced concrete 
hydraulic structures –2 h 
Main defects and failures of earth dams in 
Lithuanian – 2 h 
Design principles of retaining walls –2 h; 
Principles for slope stability evaluation – 2 h 

ERASMUS+ stažuotė 
Warsaw University of 
Llive Sciences-SGGW, 
Lenkija 

2019.10.28/30 

17. Vyčienė Gitana 
GIS application for Hydrology. GIS for land 
reclamation, practical examples. GIS application 
for site selection, practical examples - 10 h. 

UTP University of 
Science and 
Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.03.18/22 

18. 
Abalikštienė 
Edita 

Perspectives of appropriate non-productive land 
use in Lithuania (7 h); Changes of land use in 
cartographic material (3 h). (Geodezija) 

Varmijos Mazūrijos 
universitetas 
Olštyne,Lenkija 

2018.09.24/28 

19. 
Abalikštienė 
Edita 

The main concepts of the Law of Land in the 
Republic of Lithuania (4 h);  
The legal basis of land management. The 
principles of land management (4 h). 
(Žemėtvarka) 

Latvijos žemės ūkio 
universitetas, Latvija 

2018.12.11/14 

20. 
Abalikštienė 
Edita 

Changes of land use in cartographic material (3 
h),  
Perspectives of non-productive land use in 
Lithuania (3 h), Reliability analysis of the point 
measurement with LiDAR method (2h). 
(Žemėtvarka) 

Latvijos žemės ūkio 
universitetas, Latvija 

2019.11.27/29 

21. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

NOVA/BOVA Nordplus Teacher mobility 
Latvijos žemės ūkio 
universitetas, Latvija 

2019.10.21/25 

22. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

NOVA/BOVA Nordplus Teacher mobility 
Latvijos žemės ūkio 
universitetas, Latvija 

2019.05.13/17 

23. 
Javaitienė 
Kristina 

Sources and procedures of land management 
funding in Lithuania (4 h), Organization of land 
management work in Lithuania (4 h). 
(Žemėtvarka) 

Latvijos žemės ūkio 
universitetas, Latvija 

2019.11.27/29 

24. 
Perkumienė 
Dalia 

Teisės į saugią ir švarią aplinką įgyvendinimo 
problemos / Problems of implementation of the 
right to a safe and clean environment. 

Anadolu universitetas, 
Turkija 2019.02.11/16 

25. 
Perkumienė 
Dalia 

Sutuoktinių turtinių ir neturtinių santykių 
reguliavimas ES /  Regulation of property and 
non-property relations of spouses in the EU. 

Extremaduros 
universitetas, Ispanija 2019.09 

26. 
Perkumienė 
Dalia 

Aplinkosaugos problemos ir jų įgyvendinimas / 
Environmental problems and their 
implementation 

Radamo ekonomikos 
akademija, Lenkija 2019.05.16/18 

27. 
Černulienė 
Sinilga 

„Comparison of protected territories in Lithuania 
and foreign countries“, “Management of 
environmental protection in Lithuania“ (10 val.). 

Latvia University of 
Life Sciences and 
Technologies 

2019.11.27/29 

28. 
Semaškienė 
Loreta 

„The main bio-ecological and morphological 
characteristics of trees and shrubs“ (5h); 
„Invasive, ornamental, poisonous plants, their 
application“ (5h). 

Latvia University of 
Life Sceinces and 
Technologies 

2019.12.16/18 
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8.5.10. lentelė. Skaitytos PASKAITOS LIETUVOS mokslo, studijų ir kt. institucijose 2018-2019 m.m. 
Eil 
Nr 

Vardas, pavardė Paskaitos pavadinimas Institucija Data 

1. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 
nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų 
ministerijos 

LR finansų ministerija 2018.10.16 

2. Auželienė Ingė „Šiuolaikinė sodybų tvarkymo tendencijos“  
Marijampolės trečiojo 
amžiaus universitetas 

2019.10.03 

3. Bareika Vytautas 

Jaunųjų miško bičiulių vadovams skirtas 
kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Edukacija miške: saugomų teritorijų 
galimybės“, paskaita-ekskursija „Dubravos 
arboretumas“, 6 akad. val. 

Kauno Marių 
regioninio parko 
Gamtos mokykla 

2019.11.14/15 

4. Daubaras Linas Gidavimas gamtoje 
Litexpo, paroda 
ADVENTUR 2019 

2019.01.25 

5. Doftartė Asta 

Jaunųjų miško bičiulių vadovams skirtas 
kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Edukacija miške: saugomų teritorijų 
galimybės“, paskaita „Kas čia kvepia?“, 6 
akad. val. 

Kauno Marių 
regioninio parko 
Gamtos mokykla 

2019.11.14/15 

6. Malijonienė Jolanta 
Kalendorinių švenčių floristika. Pavasarį 
kalbinam 

KBPVM ir Kauno 
pedagogų 
kvalifikacijos centras 

2019.04.09 

7. Malijonienė Joalnta 
Kalendorinių švenčių floristika. Tyliai ateina 
Kalėdos 

KBPVM ir Kauno 
pedagogų 
kvalifikacijos centras 

2019.11.21 

8. 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

Aplinkos planavimo metodai ir praktika 
pagrįstą visuomenės dalyvavimu. 
Skandinavijos šalių patirtis.  

Kaunas 2022 Europos 
sostinė. Landšafto 
dizaino festivalis. 
Renginys „Kiemas Nr. 
1“ 

2019.09.20 

9. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje 
Elektrėnų sav., Viešoji 
biblioteka. 

2019.03.28 

10. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

2019.03.28 

11. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Kretingos švietimo 
centras. 

2019.04.11 

12. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Klaipėdos m. 
savivaldybė. 

2019.04.11 

13. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Utenos švietimo 
centras 

2019.04.18 

14. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Molėtų r. švietimo 
pagalbos tarnyba 

2019.04.18 

15. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  Prienų raj. savivaldybė 2019.04.25 
16. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  Birštono seniūnija 2019.04.25 

17. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Jonavos suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo 
centras 

2019.05.16 

18. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Kėdainių švietimo 
pagalbos tarnyba 

2019.05.16 

19. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Kupiškio r. švietimo 
pagalbos tarnyba 

2019.05.23 

20. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo 
centras 

2019.05.23 

21. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Vilkaviškio turizmo ir 
verslo informacijos 
centras 

2019.05.30 

22. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Marijampolės Meilės 
Lukšienės švietimo 
centras  

2019.05.30 

23. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Jurbarko švietimo 
centras 

2019.10.03 

24. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  Tauragės pagalbos 2019.10.03 
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mokytojui ir mokiniui 
centras 

25. Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos 
kolegija 

2019.10.11 

26. Perkumienė Dalia 
Sutuoktinių turtinių santykių teisinio 
reguliavimo aspektai 

Trečiojo amžiaus 
universitetas 

2019.09.18 

27. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

VDU Kauno botanikos 
sodas  

2019.11.22 

28. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Marijampolės kolegija 2019.02.24 

29. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Daugų profesinio 
mokymo centras 

2018.10.26 

30. 
Tebėra Albinas, 
Vaitiekus Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Šilutės profesinio 
mokymo centras 

2019.09.20 

31. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Prienų jaunimo 
mokymo centras 

2019.02.05 

32. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Kuršėnų jaunimo 
mokymo centras 

2019.10.18 

33. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Jonavos jaunimo 
mokymo centras 

2019.11.28 

34. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

VĮ Miškų urėdijos 
Varėnos regioninis 
padalinys 

2018.10.26 

35. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

VĮ Miškų urėdijos 
Kazlų Rūdos regioninis 
padalinys 

2019.01.24 

36. 
Tebėra Albinas, 
Vaitiekus Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

VĮ Miškų urėdijos 
Trakų regioninis 
padalinys 

2019.10.25 

37. 
Tebėra Albinas, 
Vaitiekus Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Aukštadvario 
regioninis parkas 

2019.10.25 

38. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Kauno marių regioninis 
parkas 

2019.11.29 

39. Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Verkių regioninis 
parkas 

2019.12.12 

40. 
Tebėra Albinas, 
Vaitiekus Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos 
ir galimybės  

Pagėgių savivaldybė 2019.09.20 

41. Lygis Vaidotas 

Ash dieback in Lithuania: entering a third 
decade of the hard battle (anglų k.). 
Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras 
uosio džiūties tematika „Consolidating 
approaches to mitigate the ash dieback 
disease in the Baltic States and Germany“. 

Gamtos tyrimų centras, 
Vilnius.  

2019.10.17 
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8.6. 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.  

2018-2019 m.m. dėstytojai parengė 43 mokymo ir metodines priemones (8.6.1 lentelė) bei 55 
elektronines mokymo priemones (8.6.2 lentelė):  paskaitų konspektus ir elektroninius paskaitų konspektus 
Moodle sistemoje, atnaujino praktinių darbų aprašus bei metodinius nurodymus, medžiagą pratyboms ir 
mokomosioms praktikoms, savarankiškų darbų užduotis, koregavo studijų dalykų aprašus elektroninėje ir ne 
elektroninėje erdvėje.  
Parengtų mokymo ir metodinių priemonių bei kitos mokomosios medžiagos sąrašas pateikiamas 8.6.1 - 8.6.2 
lentelėse. 

 
 

8.6.1. lentelė. Parengtos MOKYMO IR METODINĖS PRIEMONĖS (vadovėliai, mokomosios knygos, 
metodinės priemonės, paskaitų konspektai, metodiniai nurodymai, medžiaga pratyboms, 
mokomosioms praktikoms ir kt.) (2018-2019 m.m.) 

Eil. 
Nr. 

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Psl. sk. 

1. Auželienė Ingė 

Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas. Parengta 
vykdant projektą „Žinių perdavimas ūkininkams ir 
miško savininkams siekiant formuoti profesinius 
įgūdžius miškininkystės ir agroverslų veiklose“ 
Nr.14PM-KK-17-1-00099 pagal Lietuvos Kaimo 
plėtros 2014– 2020 metų programos priemonės 
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos 
sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams 
įgyti“.  

Metodinė medžiaga 35 

2. Auželienė Ingė 

Verslinis mažai paplitusių daržovių auginimas. 
Parengta vykdant projektą „Žinių perdavimas 
ūkininkams ir miško savininkams siekiant formuoti 
profesinius įgūdžius miškininkystės ir agroverslų 
veiklose“ Nr.14PM-KK-17-1-00099 pagal Lietuvos 
Kaimo plėtros 2014– 2020 metų programos 
priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo 
veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui 
ir įgūdžiams įgyti“.  

Metodinė medžiaga  34 

3. 
Bareika 
Vytautas 

Dirvotyros – biocheminių tyrimų laboratorijos 
atnaujinimas ir modernizavimas 

Teoriniam mokymui ir 
pratyboms 

30 

4. 
Bareika 
Vytautas 

Konspektas ir skaidrių rinkinys pagal temas „Žemės 
tvarkymo pagrindai“ ir „Žemdirbystės pagrindai“. 
12 skaidrių paketų 

Užduotys savarankiškam 
darbui, mokymui ir 
mokymuisi 

180 

5. 
Bareika 
Vytautas 

Kursinio darbo „Žemės tvarkymo pagrindai“ 
užduotys 

Užduotys savarankiškam 
darbui 

10 

6. 
Bareika 
Vytautas 

Lietuvos naudingųjų iškasenų kolekcijos 
parengimas 

Teoriniam mokymui ir 
pratyboms 

30 

7. 
Bareika 
Vytautas 

Miško faunos dalyko-modulio mokymosi paketo 
moksleiviams parengimas (MOODLE sistemoje) 

Teoriniam mokymui ir 
pratyboms 

30 

8. Bazarienė Žeta 

Savarankiškų darbų užduotys dieninio ir ištestinių 
studijų skyriaus studentams,  „Selbstständige Arbeit 
für Landschaftspflege und Architektur, 
Forstwirtschaft, Gartenbau,Hydrotechnik, 
Katastermessungen und Immobilien, 
Landesmanagement 2018-2019“ 

Praktiniams darbams 
atlikti ir VK egzaminui 
laikyti 

42 

9. Bazarienė Žeta 

Savarankiškų darbų užduotys nuolatinių ir ištestinių 
studijų studentams „Selbstständige Arbeit für 
Landschaftspflege und Architektur, Forstwirtschaft, 
Hydrotechnik, Katastermessungen und Immobilien, 
Landesmanagemnet“ 

Praktiniams darbams 
atlikti ir baigiamajam 
egzaminui laikyti 

45 vnt. 

10. 
Damulevičius 
Vitas 

Hidrotechnikos statiniai. Slenkstinės betono 
gravitacinės užtvankos. Kanalų HTS.  Paskaitų 
konspektas 

HS studijų programos 
studijoms 

48 
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11. 
Damulevičius 
Vitas 

Hidrotechnikos statiniai. Žemių užtvankos. Paskaitų 
konspektas 

HS studijų programos 
studijoms 

64 

12. Doftartė Asta 
Mokymo programa „Dekoratyvinių augalų 
auginimas“, kodas – 296162204 

Patvirtinta VšĮ Kaimo 
verslo ir rinkų plėtros 
agentūros direktoriaus 
2018-11-22 įsakymu Nr. 
KV-22           

7 

13. Doftartė Asta 

Mokymo programos „Dekoratyvinių augalų 
auginimas“, kodas – 296162205, mokomoji 
medžiaga projekto dalyviams “Žinių perdavimas 
ūkininkams ir miško savininkams siekiant formuoti 
profesinius įgūdžius miškininkystės ir agroverslų 
veiklose“ (projekto Nr. 14PM-KK-1-17-1-00099) 

Paskaitų konspektas 31 psl.  

14. Gurskis Vincas 
Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai. 
Metodiniai patarimai 

HS studijų programos 
studijoms 

29 

15. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

Babilienė J., Ivavičiūtė G., Liniauskienė E. 
Aplinkos apsauga žemės ūkyje. Spalvų kraitė. 
2018. - 43 p. 

Metodinė priemonė 
ūkininkams ir visiems 
besidomintiems aplinkos 
apsauga 

43 p. 

16. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

Ivavičiūtė, G., Kuklienė L., Kuklys I., Jankauskienė 
D. ir kt. Geoinformacinių sistemų 
technologijos_metodinė priemonė, 2019. - 292 p. 

Mokymo priemonė 
studentams ir 
besidomintiems GIS 
technologijomis 

292 

17. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

Ivavičiūtė, G., Kuklienė L., Kuklys I., Jankauskienė 
D. ir kt. Geoinformation Systems 
Technologies_methodical tool, 2019. - 195 p. 

Mokymo priemonė 
studentams ir 
besidomintiems GIS 
technologijomis 

195 

18. Janulaitienė Ina 
Metodiniai nurodymai pratyboms „English for 
Forestry Students“ 

Miško ūkio studijų 
programos studentams 

31 

19. Janulaitienė Ina 
Metodiniai nurodymai pratyboms „English for 
Landscape Design Students“  

Želdynų dizaino studijų 
programos studentams 

33 

20. 
Morkūnas 
Gintaras 

Miško ūkio ekonomika ir valdymas. Paskaitų 
konspektas I dalis. 

Praktiniams darbams 
atlikti ir baigiamajam 
egzaminui laikyti 

20 

21. 
Morkūnas 
Gintaras 

Miško ūkio ekonomika ir valdymas. Paskaitų 
konspektas I dalis.  

Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

71 

22. 
Perkumienė, 
Dalia 

Civilinės sutartys: teisinės nuostatos ir jų taikymas 
praktikoje, Akademija, 2004, atnaujinta 2018. 

Praktiniams darbams 
atlikti ir VK egzaminui 
laikyti 

60 

23. 
Perkumienė, 
Dalia 

Perkumienė, Dalia. Teisės pagrindų metodinė 
priemonė : [metodinė mokymo priemonė] / 
Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir 
vadybos fakultetas. Administravimo ir kaimo 
plėtros katedra. Akademija, Kauno r. : LŽŪU 
Leidybos centras, 2007, atnaujinta 2019.122 p. 

Praktiniams darbams 
atlikti ir VK egzaminui 
laikyti 

135 

24. 
Pupka Darius, 
Kibirkštienė 
Inga 

ArcGIS pradmenys (papildyta) GIS paskaitoms 136 

25. 
Semaškienė 
Loreta 

Dendrologijos konspektas. I dalis 
Miškininkystės ir 
Želdynų dizaino studijų 
programų studentams 

48 

26. 
Semaškienė 
Loreta 

Dendrologijos laboratorinių darbų aprašas 
Miškininkystės ir 
Želdynų dizaino studijų 
programų studentams 

50 

27. 
Semaškienė 
Loreta 

Metodiniai nurodymai Biogeocenologijos praktikai 
Miškininkystės studijų 
programos studentams 

15 

28. 
Semaškienė 
Loreta 

Patarimai dendrologijos savarankiškam darbui. 
Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

15 

29. 
Semaškienė 
Loreta 

Praktiniai patarimai biogeocenologijos 
(dendrologijos) mokomajai praktikai miško ūkio 
specialybės studentams 

Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

15 

30. 
Stravinskas 
Henrikas 

Atnaujinta 60 vnt. augalų kenkėjų ir jų pažeidimų 
bei ligų pažeidimų herbarinė medžiaga  

Baigiamajam 
kvalifikaciniam 
egzaminui 

60 

31. Stravinskas Metodiniai nurodymai mokomajai praktikai: Miškininkystės studijų 11 



111 

Henrikas „Miško sanitarinė apsauga“. Praktiniams darbams 
atlikti 

programos studentams 

32. 
Stravinskas 
Henrikas 

Surinkta 95 vnt. augalų kenkėjų ir jų pažeidimų bei 
ligų pažeidimų herbarinė medžiaga praktiniams 
darbams atlikti ir baigiamajam egzaminui. 

Miškininkystės studijų 
programos studentams 

95 

33. Tebėra Albinas 
Atsinaujinantys ištekliai – bioenergijos potencialas 
ir biomasės gamyba miško ūkyje UDK 
630.3:662.4(075), 2018 

Metodinė medžiaga 
pratyboms 

37 

34. Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško formavimas. Emocijos ir faktai 
UDK 630.3:662.4(075), 2019 

Metodinė medžiaga 
konferencijos dalyviams 

44 

35. Tebėra Albinas 
Kalėdiniai medeliai daugiatiksliuose želdiniuose 
UDK 630.3:662.4(075), 2019 

Metodinė medžiaga 
lauko dienų dalyviams 

35 

36. 
Tebėra Albinas, 
Česonienė 
Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 
galimybės UDK 630.3:662.4(075), 2019 

Metodinė medžiaga 
kursų klausytojams 

36 

37. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Apvaliosios medienos laboratorija ir auditorija 
(Medienos pavyzdžiai 40 vnt.). Praktiniams 
darbams atlikti ir baigiamajam egzaminui laikyti 

Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

70 

38. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Medienos apdirbimas ir džiovinimas. Metodiniai 
nurodymai pratyboms 

Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

25 

39. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Medienos hidroterminis apdorojimas ir apsauga. 
Metodiniai nurodymai pratyboms 

Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

10 

40. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Miško eksploatacijos pagrindai (Metodiniai 
nurodymai pratyboms). Praktiniams darbams atlikti 
ir baigiamajam egzaminui laikyti 

Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

50 

41. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Miško prekės. Metodiniai nurodymai pratyboms 
Miškininkystės studijų 
programos studentams. 

25 

42. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Pjautinės medienos gaminių laboratorija (Pjautinės 
medienos gaminių ir medienos ydų ir defektų 
pavyzdžiai 30 vnt.). 

Praktiniams darbams 
atlikti ir baigiamajam 
egzaminui laikyti 

40 

43. 
Verbyla 
Vidmantas 

Metodinis leidinys „Sėklinės miško medžių 
plantacijos. Įveisimas, priežiūra, naudojimas“  

Miškininkystės ir 
Želdynų dizaino studijų 
programos studentams 

46 

 
 
8.6.2. Parengtos ELEKTRONINĖS MOKYMO ir METODINĖS PRIEMONĖS  
Eil. 
nr. 

Pavardė, vardas 
Pilnas bibliografinis aprašas (arba trumpas kūrinio aprašas) MOODLE 

sistemoje 
Studijų 

programa 

1. Auželienė Ingė 

Elektroniniai paskaitų konspektai Panaudoto grybų substrato naudojimo 
skatinimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose. 
Konspekte pateikta smidrų auginimo technologija, kopūstinių daržovių 
auginimo technologija, grybienos substrato panaudojimo technologija. 

Sodininkystė
s studentams 

2. Babilienė Jurgita 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Informacijos vizualizacija“ Praktinių, 
savarankiškų darbų užduotys, pavyzdžiai, video pamokėlės elektroninėje 
formoje, KMAIK Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

Hidrotechnin
ė statyba 

3. Babilienė Jurgita 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Informacinės technologijos“ Praktinių, 
savarankiškų darbų užduotys, pavyzdžiai, video mokomoji medžiaga, 
elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

AIF visų 
studijų 
programų 
studentams 

4. Babilienė Jurgita 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Kalbos kultūra ir raštvedyba“ Praktinių, 
savarankiškų darbų užduotys, pavyzdžiai, teisiniai dokumentai, klausimai žinių 
patikrinimui, elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje, atnaujinama 
kasmet. 

AIF studijų 
programų 
studentams 

5. Babilienė Jurgita 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Socialinė psichologija“ Praktinių, savarankiškų 
darbų užduotys, testai, žinių patikrinimo testai, elektroninėje formoje, KMAIK 
Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

KMAIK 
visoms 
studijų 
programoms 

6. Bareika Vytautas 

Elektroniniai paskaitų konspektai, metodiniai nurodymai Dirvotyra ir 
žemdirbystės pagrindai išplėstinės programos, konspektai, mokomosios 
praktikos metodiniai nurodymai. Atnaujinti mokymo ir mokymosi paketai 
Atnaujinta 2019. Moodle sistemoje. 

Visos studijų 
programos 

7. 
Černulienė 
Sinilga 

Černulienė S. Elektroniniai paskaitų konspektai Bendroji ekologija ir 
aplinkosauga. KMAIK Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. Miškininkystė; 
Želdynų dizainas; Sodininkystė; Hidrotechninė statyba; Žemėtvarka 

Visos studijų 
programos 
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8. 
Damulevičius 
Vitas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Hidrotechnikos statiniai“. Praktinių darbų 
užduotys, laboratorinių darbų metodiniai patarimai elektroninėje formoje. 
KMAIK Moodle sistemoje 

HS 

9. Doftartė Asta 
Dekoratyvinių augalų auginimas, Elektroniniai paskaitų konspektai. 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=229  

Želdynų 
dizainas 

10. Doftartė Asta Įvadas į specialybę, testai. https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=219 
Sodininkystė
, Želdynų 
dizainas 

11. Doftartė Asta 
Medelynai, Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiškų, praktinių darbų 
aprašymai. https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=218 

Sodininkystė
, Želdynų 
dizainas 

12. Doftartė Asta 
Miško želdinimas, Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiškų, praktinių 
darbų aprašymai, kursinio darbo aprašymas. 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=158/ 

Miškininkyst
ė 

13. Gurskis Vincas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Statybinės medžiagos“. Praktinių darbų užduotys, 
laboratorinių darbų metodiniai patarimai elektroninėje formoje. KMAIK 
Moodle sistemoje 

HS 

14. Janulaitienė Ina 
Elektroninės savarankiško darbo užduotys Specialybės terminų įsisavinimo 
užduotys – testai elektroninėje formoje EDMODO sistemoje (atnaujinama ir 
papildoma  kasmet) 

Miško ūkis 

15. Janulaitienė Ina 
Elektroninės savarankiško darbo užduotys Specialybės terminų įsisavinimo 
užduotys – testai elektroninėje formoje EDMODO sistemoje (atnaujinama ir 
papildoma  kasmet) 

Želdynų 
dizainas 

16. Janulaitienė Ina 
Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – testai elektroninėje formoje 
EDMODO sistemoje (atnaujinama ir papildoma  kasmet) 

AIF studijų 
programos 

17. Jurkonis Arūnas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai: „Darbo sauga“, „Civilinė sauga“ elektroninėje 
formoje Moodle sistemoje 

I k. 
studentams 

18. 
Krasauskienė 
Albina 

E-konspektai, pratybų medžiaga, savarankiškų darbų užduotys. Informacinės 
komunikacinės technologijos. Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet.  

MŪ, ŽD 

19. 
Krasauskienė 
Albina 

E-medžiaga. Informacinės technologijos. Biuro programų MS Office 
konspektas, paruoštas kursų kūrimo įrankiu CDK. Moodle sistemoje. 

Visos studijų 
programos 

20. 
Krasauskienė 
Albina 

E-mokymosi medžiaga ir E-knygos KMAIK tinklapyje. Dėstytojų parengtų E-
leidinių, skirtų savarankiškoms studijoms, talpinimas Kolegijos tinklapyje. 
Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

Visos studijų 
programos 

21. 
Krasauskienė 
Albina 

IT namų darbų ir savarankiško darbo užduotys. Informacinės technologijos. 
Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

MŪ, ŽD 

22. 
Krasauskienė 
Albina 

Metodinė priemonė. Informacinių ryšio technologijų terminų žodynas. 
Išsiaiškinti nežinomų IRT terminų prasmę. Moodle sistemoje, atnaujinama 
kasmet. 

Visos studijų 
programos 

23. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Bioenergetics“ elektroninėje formoje,  2018 m. 
KMAIK Moodle sistemoje.   

Erasmus+ 
studentams 

24. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Fundamentals of AutoCAD“ elektroninėje 
formoje,  2018 m. KMAIK Moodle sistemoje.   

Erasmus+ 
studentams 

25. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Tyrimų metodologija“ elektroninėje formoje, 
atnaujinta 2019 m. KMAIK Moodle sistemoje.   

HS, ŽD 

26. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Urbanism and Architecture“ elektroninėje 
formoje,  2018 m. KMAIK Moodle sistemoje.   

Erasmus+ 
studentams 

27. 
Malijonienė 
Jolanta 

Elektroniniai paskaitų konspektai Floristinės žaliavos ir fitodizainas. KMAIK 
Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

Želdynų 
dizainas 

28. 
Mickevičius 
Vytautas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Drenažo ir drėkinimo sistemos“ elektroninėje 
formoje, atnaujinama kasmet KMAIK Moodle sistemoje. 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=29 

HS 

29. 
Mickevičius 
Vytautas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Sausinimo ir drėkinimo pagrindai“ elektroninėje 
formoje, atnaujinama kasmet, KMAIK Moodle sistemoje.  
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=24 

HS 

30. 
Mickevičius 
Vytautas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Vandens ūkio statybos darbų technologijos“ 
elektroninėje formoje, atnaujinama kasmet KMAIK Moodle sistemoje. 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=22 

HS 

31. 
Mickevičius 
Vytautas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Vandentieka ir nuotakynai“ elektroninėje formoje, 
atnaujinama kasmet KMAIK Moodle sistemoje.  
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=18 

HS 

32. Morkūnienė Eglė Paskaitų pateikčių rinkinys „Rinkodara“, KMAIK Moodle sistemoje Sodininkystė 

33. Morkūnienė Eglė 
Paskaitų pateikčių rinkinys anglų kalba „Marketing“ Praktinių darbų užduotys, 
elektroninėje formoje. Moodle sistemoje 

Želdynų 
dizainas 

34. Perkumienė Dalia  Paskaitų pateikčių rinkiniai „Teisės pagrindai“ Atnaujinta 2019 m. KMAIK   
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Moodle sistemoje < https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=186> 

35. Poškienė Ingrida 
E-konspektai,  pratybų medžiaga, savarankiškų darbų užduotys. Matematika. 
Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

HS, Žem, 
NTKM 

36. Poškienė Ingrida 
E-konspektai,  pratybų medžiaga, savarankiškų darbų užduotys. Taikomoji 
matematika ir statistika. Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

MŪ, ŽD, 
Sod 

37. 
Semaškienė 
Loreta 

Semaškienė Loreta. DENDROLOGIJOS paskaitų pateikčių rinkiniai MOODLE 
sistemoje. Atnaujinama kasmet. 

Miškininkyst
ė 

38. 
Semaškienė 
Loreta 

Semaškienė Loreta. Praktinių darbų užduotys – testai elektroninėje formoje 
MOODLE sistemoje. Atnaujinama kasmet. 

Miškininkyst
ė 

39. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Inžinerinė grafika“ Paskaitų pateiktys. 
Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, 
elektroninėje formoje patalpinta KMAIK Moodle 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=12 

HS 

40. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Konsultacinių įmonių, užsiimančių 
projektavimu ir rekonstrukcija, verslo organizavimas“ Paskaitų pateiktys.  
KMAIK Moodle https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=251 

Visoms 
studijų 
programoms 

41. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Mano būsimoji sodyba“ Paskaitų pateiktys. 
Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, 
elektroninėje formoje patalpinta KMAIK Moodle 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=82 

Visoms 
studijų 
programoms 

42. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Pastatų santechnika“ Paskaitų pateiktys. 
Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, 
elektroninėje formoje patalpinta KMAIK Moodle 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=80 

HS 

43. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Statybinės medžiagos ir konstrukcijos“ Paskaitų 
pateiktys. Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų 
pavyzdys, elektroninėje formoje patalpinta KMAIK Moodle 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=19 

HS 

44. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Elektroniniai paskaitų konspektai Medienos apdirbimas ir džiovinimas 
(MOODLE sistemoje) (skaidrės)(425 vnt). 

Miškininkyst
ė 

45. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Elektroniniai paskaitų konspektai Miško eksploatacijos pagrindai (MOODLE 
sistemoje)(skaidrės) (616 vnt). 

Miškininkyst
ė 

46. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Elektroniniai paskaitų konspektai Miško prekės (MOODLE sistemoje) 
(skaidrės)(597 vnt.). 

Miškininkyst
ė 

47. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Elektroniniai paskaitų konspektai Kompozicija ir maketavimas. Moodle 
sistemoje, https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=213 atnaujinama 
kasmet.  

Želdynų 
dizainas 

48. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Elektroniniai paskaitų konspektai Kraštovaizdžio architektūros ir kraštotvarkos 
pagrindai. Moodle sistemoje, 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=209 atnaujinama kasmet. 

Želdynų 
dizainas 

49. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Elektroniniai paskaitų konspektai Piešimas ir braižyba. Moodle sistemoje, 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=201 atnaujinama kasmet 

Želdynų 
dizainas 

50. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Elektroniniai paskaitų konspektai Želdynų įrenginiai. Moodle sistemoje, 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=212 atnaujinama kasmet. 

Želdynų 
dizainas 

51. 
Varnaitė 
Milaknienė 
Valdutė 

Elektroniniai paskaitų konspektai Gėlininkystė. Moodle sistemoje, atnaujinama 
kasmet. 

Želdynų 
dizainas 

52. 
Varnaitė 
Milaknienė 
Valdutė 

Elektroniniai praktinių darbų konspektai Gėlininkystės metodiniai patarimai 
praktiniams darbams. Vienmetės gėlės. Praktinių darbų užduotys elektroninėje 
formoje KMAIK Moodle sistemoje. 

Sodininkystė
, Želdynų 
dizainas 

53. Vyčienė Gitana 

Paskaitų „Geografinės informacinės sistemos“ pateiktys, metodiniai patarimai 
praktiniams darbams rengti, praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra 
elektroninėje formoje patalpinta KMAIK Moodle. 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=9 

HS 

54. Vyčienė Gitana 
Paskaitų „Geotechnika“ pateiktys, metodiniai patarimai praktiniams darbams 
rengti, praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra elektroninėje formoje 
patalpinta KMAIK Moodle https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=196 

HS 

55. Vyčienė Gitana 

Paskaitų „Hidrologija, hidrogeologija“ pateiktys, metodiniai patarimai 
praktiniams darbams rengti, praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra 
elektroninėje formoje patalpinta KMAIK Moodle. 
https://kmaik.vma.liedm.lt/course/view.php?id=191 

HS 
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9. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

9.1. 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. 

Apskaičiuotas bendrasis patalpų plotas, tenkantis vienam studentui, atitinka aukštosioms mokykloms 
nustatytus reikalavimus (9.1.1 lentelė). 

 
9.1.1. lentelė. Bendrojo patalpų ploto tenkančio vienam studentui rodiklis (realiųjų išteklių duomenys) 

Metai 
Bendrojo patalpų ploto tenkančio vienam studentui rodiklis 

Reikšmė Min 
2015 12,5 12,0 
2016 13,3 12,0 
2017 13,5 12,0 
2018 13,7 12,0 
2019 13,9 12,0 

 
Visose auditorijose įrengti personaliniai kompiuteriai, kompiuteriniai multimedijos projektoriai, 

galima naudotis internetu. Dėstytojų kabinetuose ir laboratorijose kaupiama dalykinė – metodinė medžiaga. 
Atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga (9.1.2 lentelė), papildyti bibliotekos fondai. Iš viso per 2019 
m. įsigyta turto už daugiau kaip 17 tūkst. Eur. 

 
 

9.1.2. lentelė. KOLEGIJOS 2019 M. ĮSIGYTAS TURTAS 
Eil. Nr. Pavadinimas Suma, EUR 

 Ilgalaikis materialusis, nematerialusisis turtas iš viso: 8096 
1 Mašinos ir įrengimai 6957 
2 Bibliotekų fondai 219 
3 Programinė įranga 920 
 Trumpalaikis turtas iš viso: 9791 
 Iš viso: 17887 

 
 

9.2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA 

 
Kolegija deda daug pastangų, atnaujindama patalpas, vykdydama jų priežiūrą ir remontą. Patalpų 

atnaujinimui rengiami projektai ir teikiamos paraiškos finansavimui iš įvairių nacionalinių ir ES fondų. 
Kasmet vidutiniškai pastatų ir patalpų atnaujinimui ir remontui panaudojama 30 tūkst. eurų. Studijų 
programoms įgyvendinti yra naudojamos KMAIK pagrindiniame pastate (bendras plotas – 4021,26 m2) ir II 
rūmuose esančios auditorijos ir laboratorijos (bendras plotas – 1221 m2). Visos auditorijos ir laboratorijos 
aprūpintos šiuolaikine audiovizualine įranga. Kolegijoje plačiai ir intensyviai diegiamos informacinės 
technologijos. Šiais metais dalis auditorijų aprūpinta išmaniosiomis interaktyviomis lentomis ir išmaniaisiais 
įvesties įrenginiais. Patalpos atitinka joms keliamus higieninius reikalavimus. 

Atsižvelgiant į užsiėmimų pobūdį, studentams sudaromos sąlygos naudotis esančia ar atsinešta 
asmenine kompiuterine technika auditorijose, bibliotekoje (9.2.1 lentelė). Kiekvienas dėstytojas aprūpintas 
personaliniu kompiuteriu. 

 
 
 
 



115 

9.2.1. lentelė. Kolegijos kompiuterių panaudojimas 2019-10-01 d. duomenimis (ŠV-01 ataskaita) 

  
Kompiut

erių 
skaičius 

Vidinio AM 
tinklo 

kompiuterių 
skaičius 

Kompiuterių, 
prijungtų prie 

interneto, 
skaičius 

iš jų 
turintieji 

plačiajuostį 
ryšį 

iš jų 
turintieji 

šviesolaidinį 
ryšį 

Naudojami administracijos 
reikmėms 

20 20 20 20 20 

Naudojami bibliotekose, skaityklose 25 25 25 25 25 
Naudojami kitais tikslais 0 0 0 0 0 
Naudojami mokymo tikslais 238 238 238 238 238 

Iš viso kompiuterių: 283 283 283 283 283 
 
 
Darbui su personaliniais kompiuteriais naudojamos 6 kompiuterinės auditorijos. Studentų darbui su 

specializuotomis kompiuterinėmis programomis pritaikytos 101, 203, 305, 308, 402, 409 auditorijos su 110 
darbo vietų. 101 ir 409 kompiuterinės auditorijos pritaikytos inžineriniam braižymui, 203 ir 305 auditorijos 
skirtos informacinėms technologijoms.  

Kolegijos studentai studijų metu dirba su 17 kompiuterinių programų (9.2.2 lentelė). 
 
9.2.2. lentelė.  Programinė įranga, naudojama Kolegijos studentų mokymui. 
Eil. Nr. Programinės įrangos pavadinimas Darbo vietų skaičius 

1. Microsoft Excel 110 
2. Microsoft Access 110 
3. Microsoft PowerPoint 110 
4. Microsoft Word 110 
5. AutoCAD 90 
6. AutoCAD Civil 3D 39 
7. BricsCAD 39 
8. Sketchup 39 
9. Geo 3D 24 
10. Byla 24 
11. Inventorizacija 24 
12. Profilis 24 
13. Trimble Business Center Advanced EDU 10 
14. Sistela 15 
15. ArcGIS Desktop 100 
16. ArcGIS Pro 100 
17. Mskaita 50 

 
Kompiuterinių programų AutoCAD, ArcGIS Desktop ir kt. licencijos kiekvienais metais yra 

atnaujinamos. Visi Kolegijos kompiuteriai sujungti į vietinį tinklą, veikia nemokamas bevielis internetinis 
ryšys. Studentai informacinių technologijų kabinetuose gali dirbti po paskaitų iki 21 val. Studentams 
sudaryta galimybė atsispausdinti norimą informaciją spausdintuvu.  

Informacinių technologijų laboratorijoje (203 aud.) yra 26 kompiuterizuotos darbo vietos, čia 
studentai išmoksta naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis, informacinėmis ir geoinformacinėmis 
technologijomis, duomenų bazių naudojimo ir jų kūrimo darbais, dirbti su finansų ir apskaitos programomis. 

KAR katedroje darbui su personaliniais kompiuteriais naudojama 101 kompiuterinė auditorija 
pritaikyta inžineriniam braižymui. Studentai želdynų dizaino profesinio bakalauro programoje dirba šiomis 
kompiuterinėmis programomis: AutoCad (15 darbo vietos), Garden Composer, SketchUp, 3 Dmax (po 15 
darbo vietų), Luminor (3 d.d. vietos). 

Dendrometrijos laboratorijoje (308 aud.) yra 25 kompiuteriai ir išmanioji lenta, čia studentai mokosi 
įvertinti miškų našumą, atlieka skaitmeninės miškotvarkos darbus, dirba su dendrometrijos, „Miško skaitos“ 
programomis. 
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Studentai dirba naudodamiesi įvairiais erdvinių duomenų rinkiniais (DirvDR10LT, MelDR 10LT, 
SŽNS DR10LT, AŽ DR10LT, GDR10LT, ORT10LT ir kt.). Studentams labai svarbu gerai įsisavinti 
specialių programų veikimo principus, todėl Aplinkotyros laboratorijoje mokymui sumontuotas 
automatizuotas šilumos valdymo sistemos reguliavimo stendas, kuris veikia SCADA platformos pagrindu, 
visiems studentams užtikrinama galimybė išmokti naudotis kompiuterinėmis programomis. 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir Žemėtvarkos profesinio bakalauro programai 
pritaikytos 402 ir 409 bei 305 auditorijos su 60 darbo vietų. 101 kompiuterinė auditorija pritaikyta 
inžineriniam braižymui, 203 ir 305 auditorija skirta informacinėms technologijoms. Studijų programų 
studentai dirba šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Excel (110 darbo vietų), Microsoft Access 
(110 darbo vietų), Microsoft office PowerPoint (110 darbo vietų), Microsoft office Word (110 darbo vietų), 
AutoCad (39 darbo vietų), AutoCad Civil 3D (24 darbo vietos), GeoMap 2017 (24 darbo vietos), ArcGis 
Desktop (100 darbo vietų), ArcGIS Pro (100 darbo vietų), Byla (24 darbo vietos), Inventorizacija (24 dabo 
vietos), Trimble Business Center Advanced EDU (10 darbo vietų). Studijų programose svarbu mokėti gerai 
dirbti su specialiomis programomis, todėl, jei grupėje yra daugiau studentų negu programų, su kuriomis 
vienu metu gali dirbti studentai, grupė yra skaidoma į pogrupius suteikiant galimybę visiems asmeniškai 
naudotis kompiuterinėmis programomis.  

Studentai savarankiškam mokymuisi ar grupiniam darbui gali naudotis bibliotekos skaitykloje 
esančiomis darbo vietomis. Bibliotekoje yra 24 kompiuterizuotos darbo vietos. Studijų proceso metu 
studentams sudaromos sąlygos dirbti savarankiškai laisvose auditorijose. Darbo dienos metu studentai 
savarankiškai gali naudotis ir 402 bei 409 auditorija, jeigu ji yra laisva. Pavieniai studentai priimami ir 
vykstant paskaitoms joje, jeigu yra laisvų darbo vietų. 409 auditorijoje studentai savarankiškai gali dirbti iki 
23 val. vakaro. Studentai iki darbo dienos pabaigos (iki 17 val.) gali kreiptis į katedros vedėją, užsiregistruoti 
vakariniam darbui. 

 
 

9.3. STUDIJŲ PROGRAMŲ APRŪPINIMAS SPECIALIA ĮRANGA 

 
 
Vykdant ES struktūrinių fondų projektą Nr.09.1.1-CVPA-V-720-02-0005 „Studijų, konsultacinės 

veiklos ir taikomojo mokslo bazės atnaujinimas bei plėtra, siekiant sudaryti prielaidas kolegijos veiklos 
efektyvumo didinimui“ 2018 m.m. Hidrotechninės statybos katedroje įsigyta speciali įranga: 3D 
spausdintuvas; Universalus suktukas, Atsinaujinančių išteklių energetikos mokomasis demonstracinis 
stendas. Hidrotechninės statybos katedra įsigijo programinę įrangą „Sistela“; interaktyvų įvesties įrenginį; 
interaktyvų projektorių; stalinius kompiuterius ir projektorius (16 vnt.). 

2018-2019 m.m. Hidrotechninės statybos katedroje įsigyta spec. įranga: darbo priemonės: kastuvai, 
grėbliai, kibirai, darbo pirštinės ir kt., agrosvarstyklės (5 vnt.), drėkinimo sistemos mini modelis 
(demonstracinis stendas) (1 vnt.), dirvožemio temperatūros termometrai, kritulmatis aplinkos meteorologinė 
stotelė (10 vnt.), kilnojama lašelinė drėkinimo sistema, drėkinimo sistemos valdikliai, kilnojama talpykla 
vandeniui tiekti (5 vnt.), mobilus dirvožemio drėgmės  matuoklis (1 vnt.), mobilus duomenų kaupiklis (1 
vnt.), upių vagų modeliavimo stendas. Įrengtas atsinaujinačių energijos išteklių (saulės, vėjo) demostracinis 
stendas. 

Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programų studentai atlieka 
geodezijos, geologijos, fotogrametrijos praktikas. Praktikos atliekamos išklausius teorines paskaitas ir atlikus 
praktinius darbus. Studentai praktikas atlieka Girionių gyvenvietėje. 

Geodezijos profesinės veiklos praktikos metu naudojami instrumentai:  
bepilotis orlaivis: Ebee (1 vnt); 
elektroniniai teodolitai: FET – 405  su trikoju (8 vnt); 
optiniai nivelyrai: Leica RUNNER 24 (10 vnt), AT-B4 (4 vnt.), Nivel system N32 (2 vnt); 
skaitmeniniai nivelyrai: Orion+ (2 vnt); 
elektroniniai tacheometrai NIKON DTM (1 vnt), Trimble M3 (1 vnt), Trimble C5 (5 vnt); 
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GPS imtuvai: HiTarget V90plus (2vnt), TOPCON GRS-1 (1 vnt), Imtuvas Hiper II RTK (1 vnt); 
GPS imtuvai be išorinių antenų: HiTarget Qpadx5 (10 vnt), Mobil Mapper CE (1 vnt.), Magellan ProMark 3 
(1 vnt.), eXplorist 500 (1 vnt), eXplorist 210 (24 vnt); 

lazeriniai atstumo matuokliai: Disto D2 (1 vnt.), Spectra precision QM75 (4 vnt).  
Atlikę matavimus, naudojantis GeoMap programa, studentai parengia planinę medžiagą.  
Geologijos praktikos metu naudojama įranga: dirvožemio grąžtas; įrenginių rinkinys dirvožemio 

pavyzdžiams paimti; įrenginys dirvožemio monolitams paimti; dirvožemio zondas.  
Želdynų dizaino ir Sodininkystės studijų programos.  
Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje 2011 metais įrengta specializuota moksliniams 

tyrimams ir studijoms Maisto žaliavų kokybės ir saugos laboratorija (bendras plotas - 131 m2). Joje yra 
studentams skirtos 22 darbo vietos. Laboratorijoje sukauptos priemonės ir reagentai tyrimams atlikti 
(inkubatorius higienos monitoringui atlikti, analizatorius, antibiotikų ir inhibitorių nustatymo inkubatorius, 
antibiotikų ir inhibitorių nustatymo testai, ovoskopas, skaitmeninis refraktometras). Serviravimui skirtos 
patalpos visiškai pritaikytos priimti 50 asmenų įvairiems pobūviams rengti. Studentai naudojasi ir kita 
pratybų darbams bei praktikoms atlikti reikalinga įranga: matomos ir ultravioleto šviesos diapazono 
Spektrofotometras T80, GPS imtuvai Explorist 210, Explorist 500, Magelan proMark3, HEC- R liuksomeras, 
HEC densiometras, Lybigo kondensatorius, optinis elektroninis teodolitas FET – 405, RUNNER 24 nivelyrų 
komplektai, AT-B4 optiniai nivelyrai, elektroninis tacheometras NIKON DTM, atstumo matuoklis Disto D2. 

Vykdant ES struktūrinių fondų projektą Nr.09.1.1-CVPA-V-720-02-0005 „Studijų, konsultacinės 
veiklos ir taikomojo mokslo bazės atnaujinimas bei plėtra, siekiant sudaryti prielaidas kolegijos veiklos 
efektyvumo didinimui“ maisto kokybės kontrolės laboratorinės įrangos komplektas: pH metras, skaitmeninis 
refraktometras, laboratorinių mėginių homogenizatorius, vandens dejonizatorius, tirpalų, miltelių bei pastų 
spalvos analizatorius, maisto produktų konservavimo įrenginiai ir kt. indai ir priemonės. 

Mokomųjų praktikų, skirtų praktinių žinių įtvirtinimui, pagrindinė mokomoji bazė – KMAIK 
edukacinė fitobazė, kurią sudaro mokomasis sodas (plotas – 30 a.), įveistas 2015 m.  

Vykdant ES struktūrinių fondų projektą Nr.09.1.1-CVPA-V-720-02-0005 „Studijų, konsultacinės 
veiklos ir taikomojo mokslo bazės atnaujinimas bei plėtra, siekiant sudaryti prielaidas kolegijos veiklos 
efektyvumo didinimui“ įsigyta žaliosios sienos moduliai (2 vnt. – stacionarus ir mobilus); mažosios 
architektūros mokomieji moduliai; įrenginys miško ir dekoratyviųjų augalų dauginimui bei auginimui, 
taikant reguliuojamo mikroklimato  procesus, susodinta 362 vnt. įvairių vaismedžių, vaiskrūmių, daržovių 
eksperimentiniame pomologiniame sode.  

Želdynų įrengimo ir priežiūros praktikos metu naudojama įranga: matavimo juostos, volas žemei, 
universalūs sekatoriai, gyvatvorių žirklės STIHL HS 45 (1 vnt.), motoriniai pūtėjai SH 86-D (1 vnt.), 
kultivatorius STIHL MM 55 (1 vnt.), samanų akėčios  MF-MM (1 vnt.), motorinė šluota KB-MM (1 vnt.), 
lazeris atstumui matuoti (1 vnt.), mokomasis lauko apšvietimo įrengimo komplektas (1 vnt.),  pjūklai 
medžiui, karučiai, vejapjovės Viking MB 650 T (1 vnt.), John Deere R43RS (1 vnt.), John Deere N13 (1 
vnt.), skarifikatorius John Deere D38R (1 vnt.), trąšų barstytuvas Rotomec Hop50, priekaba John Deere N13 
(1 vnt.). 

Miškininkystės studijų programa. Dendrologijos laboratorijoje (213 aud.) sukaupti sumedėjusių 
augalų arbariumai, augalų dalių, sėklų, vaisių, medienos pavyzdžių rinkiniai.  Miško botanikos laboratorijoje 
(305 aud.) mokymuisi skirtas 31 mikroskopas su demonstravimo kamera, mikroskopavimo preparatai, 
žolinių augalų herbarai, 24 kompiuteriai. Joje atliekami augalų anatomijos, sistematikos, plantacinio ūkio 
specializacijos praktikos/laboratoriniai darbai. Sanitarinės miško apsaugos laboratorijoje (315 aud) studentų 
mokymui, praktikos darbams surinktos miško kenkėjų, medžių ligų kolekcijos, jų  pažeidimų pavyzdžiai, 
laboratorija aprūpinta mikroskopais, lupomis, žiūronais, preparavimo, matavimo priemonėmis. 

Pratybų ir praktikos darbų metu studentai aprūpinami darbo priemonėmis, reikalingais prietaisais, 
įranga. Miško želdinimo įrankiais: kastuvais, įvairaus tipo (Kolesovo kardais, Rozanovo grąžtais, 
pusapvaliais, vamzdiniais, skirtais ir kt.) miško medžių sodikliais, miškotvarkos ir  dendrometrijos: 
paprastomis ir elektroninėmis žerglėmis, įvairaus tipo (mechaniniais, lazeriniais, ultragarsiais) aukštimačiais, 
tolimačiais, Preslerio grąžtais, plotų matavimo prietaisais: elektroniniais teodolitais, nivelyrais, elektroniniais 
tacheometrais, GPS imtuvais ir kt. Studentų mokymui miškininkystės katedra taip pat turi: augalų auginimo 
kamerą „Growt chamber“, matomos ir ultravioleto šviesos diapazono Spektrofotometrą T80, medienos 
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puvinio matavimo prietaisą ARBOTOM, medienos puvinio indikatorių ROTFINDER, liuksomertą HEC-R, 
dencitometrą HEC,  ir kt. 

Žinių įtvirtinimui, mokomąsias praktikas studentai atlieka VĮ VMU Dubravos regioninio padalinio 
miškuose, pasižyminčiuose didele rūšine, augaviečių įvairove, juose uždėta apie 500 pastovių mokomųjų 
tyrimo barelių, taip pat čia yra arboretumas, Girionių parkas, šiuolaikiškas medelynas su naujausiomis atviro 
ir uždaro grunto miško sodmenų išauginimo technologijomis. Mokomosios praktikos atliekamos ir kituose 
VĮ VMU regioniniuose padaliniuose, VDU Kauno botanikos sode, Kauno marių ir kituose regioniniuose 
parkuose, nacionaliniuose parkuose. 

 
 

9.4. BIBLIOTEKA 

 
 
Kolegijos biblioteka yra struktūrinis Kolegijos padalinys. Ji veikia, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kolegijos Direktoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais. 
2019 m. bibliotekos dokumentų fondas - 47235 fiziniai vienetai (13881 pavadinimas). 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 
42 knygos (21 pavadinimo). Fondai papildyti įsigyjant naujausios literatūros už 789 Eur. 

Dėstytojai konsultuojasi su biblioteka dėl studijų aprūpinimo informacijos šaltiniais, rengdami naujas 
studijų programas ar atnaujindami jau esančius modulius. Naujausius informacijos šaltinius Kolegijos 
biblioteka gauna iš Lietuvos bei užsienio leidėjų, interneto, surenka pageidavimus iš dėstytojų ir studentų. 
Katedroms pageidaujant sudaromi reikalingų knygų sąrašai, nurodomas egzempliorių skaičius. 

Bibliotekoje užregistruoti 277 skaitytojai, iš jų - 253 studentai ir moksleiviai. Bibliotekoje 
apsilankyta 3628 kartus, skaitytojams išduota 1543 dokumentai ( iš jų studentams bei moksleiviams - 1423 
dokumentai ). 

Kolegijos bendruomenei skirtoje skaitykloje yra 36 darbo vietos, visos - kompiuterizuotos. Čia 
sudarytos sąlygos naudotis reikalinga literatūra bei periodika (12 pavadinimų), internetu, atviros prieigos 
duomenų bazėmis. Teikiamos kopijavimo (19338 fotokopijos popieriuje) ir spausdinimo paslaugos. 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniuose, kortelių kataloguose – 50545. Iš jų Katalogavimo modulyje 
Aleph bibliotekinėje sistemoje automatizuotai parengti per metus 25 įrašai. Nuo 2009 m. dirbama ir su 
Cirkuliacijos moduliu. 

Per metus gauta 30 užklausų, iš jų elektroninėmis priemonėmis – 18, į visas atsakyta. Biblioteka 8 
parodėlėmis pristatė gautus naujausius leidinius.  

Biblioteka yra Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo narė (eLABa) ir Lietuvos 
kolegijų bibliotekų asociacijos narė (LKBA). Dalyvavimas eLABa veikloje užtikrina sklandų bibliotekinės 
Aleph sistemos veikimą. 

Per 2019 m. Kolegijos biblioteka dalyvavo šiuose renginiuose: eLABa konsorciumo visuotiniame 
narių susirinkime (03-01). Jame buvo svarstomas eLABa veiklos planas ir biudžetas, RDA standarto 
diegimas eLABa IS, asmens duomenų tvarkymo aktualijos ir rekomendacijos; LKBA seminaruose: 
„Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (03-29), „ Fondo valdymas ir apskaita: Aleph 
galimybės“ (05-31); eLABa konsorciumo organizuotose diskusijų grupėse „Cirkuliacija ir katologavimas 
pažengusiems“ (11-12); LKBA visuotiniame narių susirinkime (11-28) buvo pristatyta informacija iš 
akademinių institucijų renginių apie atvirąjį mokslą, mokslo analitikos įrankį SCOPUS; eLABa konsorciumo 
visuotiniame susirinkime (12-13) apžvelgtos konsorciumo veiklos sritys, RDA diegimo planavimas. 

Biblioteka siekia glaudaus bendradarbiavimo su Kolegijos bendruomene, racionalaus išteklių 
paskirstymo. 

Kolegijos bibliotekoje dirba viena darbuotoja – bibliotekos vedėja Zita Petraitytė.   
 

  



119 

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. Tarptautiškumas yra viena 
iš strateginių Kolegijos veiklos elementų, apimančių visas veiklos sritis. Pagrindiniai tarptautiškumo 
pasiekimų rodikliai – tai tarptautinių sutarčių skaičius, studentų ir dėstytojų tarptautinio judumo pasiekimai ir 
kitos tarptautinės veiklos.  Pagrindinė mainų plėtotė 2018–2019 m. vyko per Erasmus+ ir NORDPLUS 
(Nordplus Framework Programme) finansuojamą NORDNATUR programą. Erasmus+ programoje Kolegija 
dalyvauja nuo 2004 metų, programos tikslas yra mažinti jaunimo nedarbą, o darbdaviams – susirasti tinkamų 
specialistų. Dalyvavimo Erasmus+ programoje rodikliai labiausiai atspindi bendrą Kolegijos akademinio 
judumo dinamiką. Dalyvaujama studentų ir dėstytojų mainų, praktikų ir stažuočių, intensyvių programų 
srityje. 

Kolegija yra sudariusi 39 veikiančias tarptautines bei dvišalio bendradarbiavimo sutartis su studijų, 
mokslo ir valstybinėmis institucijomis. Partnerių pasirinkimą pirmiausia lemia studijų programų atitikimas, 
tačiau taip pat siekiama, jog studentai turėtų galimybę paįvairinti savo studijas skirtingais tos pačios studijų 
srities aspektais. Jos sudaro sąlygas rengti bendrus studijų ir mokslo projektus, palengvina akademinio 
personalo judumą, studentų mainus. Šias mokslo metais sumažėjo užsienio aukštųjų mokyklų, į kurias 
Kolegijos studentai gali vykti dalinių studijų arba atlikti praktikas, o dėstytojai skaityti paskaitų. Šis 
skirtumas atsirado dėl Skandinavijos valstybėse įvykusio Universitetų tinklo pertvarkymo. Taip pat įšaldyta 
keletas sutarčių su Vokietijos ir Portugalijos universitetais, kadangi jau kuri laikas neatsiranda suinteresuotų 
studentų šia aukštąja mokykla, tačiau santykiai  nenutraukti ir atsiradus poreikiui sutartis galės būti 
atnaujinta. Aukštojo mokslo institucijų - KMAIK partnerių – skaičius stabilus (10.1.1 pav.). 

Kolegijoje tarptautinių ryšių organizavimą ir plėtrą koordinuoja Erasmus+ programos institucinė 
koordinatorė. Informacijos apie Erasmus+ sklaidą Kolegijos viduje organizuoja katedrų vedėjai ir jų 
pavaduotojai. 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 konsultuoja studentus ir 
darbuotojus apie tarptautinius studijų mainus, koordinuoja tarptautinių studijų/parktikų mainams 
išvykstančių/atvykstančių studentų judumą. Už bendradarbiavimą su Erasmus+ instituciniais partneriais 
atsakingos studijų programas kuruojančios katedros. 

 
10.1.1. pav. KMAIK Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių su Europos Sąjungos aukštojo mokslo 

institucijomis skaičius 2011-2019 m. 
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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, Azerbaidžaną, 
Lenkiją). Plėtimosi kryptims taip pat turi didelę įtaką ir studentų susidomėjimas kitomis valstybėmis – 
Turkija, Portugalija bei Ispanija.  

2018-2019 mokslo metais buvo atnaujintos Erasmus+ sutartys su Lenkijos, Vokietijos, Turkijos, 
Portugalijos šalių aukštosiomis mokyklomis. Taip pat buvo sudarytos keturios naujos Erasmus+ 
bendradarbiavimo sutartys su Lenkijos, Turkijos ir Azerbaidžiano institucijomis. Kolegija pratęsė tarptautinę 
dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Rusijos Sankt Peterburgo valstybiniu miškų technologiniu universitetu. 
Aktyviai ieškoma partnerių ir kitose Rytų Europos valstybėse (Baltarusijoje, Ukrainoje ir kt.) Dažniausiai 
naujos sutartys sudaromos, kai dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir užmezga ryšius su užsienio 
kolegomis. Veikiančios sutartys atnaujinamos, plečiamos bendradarbiavimo galimybės. Tarptautiniams 
ryšiams palaikyti rengiamos ir tarptautinės konferencijos, vebinarai. 

Daugiausia sutarčių sudaryta su Lenkijos aukštojo mokslo institucijomis (10 sutarčių), Turkijos 
institucijomis 5 sutartys, Suomijos ir Portugalijos – 4 sutartys, Vengrijos, Danijos institucijomis - po 3 
sutartis (10.1 lentelė). 

 
 

10.1. lentelė. KMAIK ERASMUS+ institucinės sutartys 2018-2019 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 Szeged  HU 
2008.11.02; 
2012.08.28 

2014-2021 Aplinkos inžinerija 
Forestry;  
Landscape architecture 

3. Anadolu University  TR 2012.05.03 2014-2020 
Miškininkystė;  
Rekreacija,  
Aplinkos inžinerija;  

Environmental 
Engineering; 

4. 
University of 
Agriculture in 
Krakow 

PL 2012.04.24 2014-2020 Miškininkystė 

Forestry;  Rural 
Tourism;  
Environmental 
Engineering 

5. 
Polytechnic Institute 
of Portuguese 

P 2011.12.29 2014-2020 
Rekreacija; Žemės 
ūkis ir 
Miškininkystė 

Forestry 

6. 

College of 
Enterprise and 
Administration in 
Liublin 

PL 2011.12.27 2014-2020 
Aplinkos inžinerija, 
Žemėtvarka 

Environmental 
Engineering;  
Land management 

7. 
Seinajoki University 
of Applied Sciences 

FI 2011.12.21 2014-2020 Miškininkystė 

Tourism, Travel and 
leisure 
Agriculture and 
Forestry 

8. 

University of 
Ecology and 
Management in 
Warsaw 

PL 2011.09.06 201-20/21 Želdynų dizainas 
Environmental 
Engineering;  
Land management 

9. 
Technical University 
of Zvolen 

SK 2011.08.30 2014-2020 

Miškininkystė; 
Rekreacija; Želdynų 
dizainas; Aplinkos 
inžinerija 

Forestry 

10. 
Hedmark University 
College  

N 2011.01.24 2014-2020 Miškininkystė Landscape architecture 

11. 
JAMK University of 
Applied Sciences 

FI 2011.01.20 2014-2020 Miškininkystė 
Forestry; Rural 
Tourism;  
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Landscape architecture; 
Environmental 
Engineering 

12. 
Estonian University 
of Life Sciences 

EE 2010.11.12 2014-2020 Želdynų dizainas Forestry 

13. 
Turku University of 
Applied Sciences 

FI 2010.05.26 2014-2020 Aplinkos inžinerija Forestry 

14. 
University of 
Warmia and Mazury 
in Olsztyn 

PL 2010.05.10 2014-2020 
Rekreacija;  
Želdynų dizainas 

Landscape architecture 

15. 

The Angelus Silesius 
State School of 
Higher Education in 
Walbrzych 

PL 2010.03.02 2014-2020 
Rekreacija;  
Želdynų dizainas 

Environmental 
Engineering 

16. 
Latvia University of 
Agriculture 

LV 2009.09.16 2014-2020 
Miškininkystė,  
Žemėtvarka, 
Želdynų dizainas 

Rural Tourism; 
Landscape architecture 

17. 
University of 
Extremadura  

ESP 2009.07.13 2014-2020 
Aplinkos inžinerija;  
Miškininkystė; 
Želdynų dizainas 

Rural Tourism; 
Landscape architecture 

18. 
Czech University of 
Life Sciences Prague 

CZ 2009.06.28 2014-2020 Miškininkystė 
Forestry; Land 
management; 
Landscape architecture 

19. 
Suleyman Demirel 
University  

TR 2009.05.13 2014-2020 
Miškininkystė; 
Želdynų dizainas 

Environmental 
Engineering;  
Forestry;  
Landscape design; Low 

20. 
Wiesbaden 
University of 
Applied Sciences 

D 2008.10.29 2014-2020 Želdynų dizainas Forestry 

21. 
HAMK University 
of Applied Sciences 

FI 2008.04.03 2014-2020 Aplinkos inžinerija 
Forestry;  
Landscape architecture 

22. 
Rottenburg 
University of 
Applied Sciences 

D 2005.06.02 2014-2021 Miškininkystė Landscape architecture 

23. 
Corvinus University 
of Budapest 

HU 2014.11.17 2014-2020 Želdynų dizainas 
Environmental 
Engineering 

24. 
Agricultural 
University of Iceland 

IS 2014.05.08 2014-20/21 Aplinkos inžinerija Forestry 

25. 
Swedish University 
of Agricultural 
Sciences  

SE 2013.04.10 2014-2020 Želdynų dizainas 
Landscape architecture 
and Urban planning 

26. 
Bialystok University 
of Technology 

PL 2013.07.011 2014-2020 

Aplinkos inžinerija, 
Ekologija; 
Miškininkystė; 
Želdynų dizainas 

Environmental science; 
Earth science 

27. 

Universidade de 
Lisboa Instituto 
Superior de 
Agronomia 

PT 2015.05.29 2014-2021 Miškininkystė Landscape architecture 

28. Bingol University TR 2013.05.08 2014-2021 
Miškininkystė; 
Sodininkystė 

Environment science; 
Ecology; Landscape 
architecture; Forestry 

29. 
ISAG – European 
Business School 

PT 2015.04.30 2014-2021 Rekreacija Forestry 

30. 
Warsaw University 
of Life Sciences- 
SGGW 

PL 2015.02.18 2015-2019 
Aplinkos inžinerija; 
Gamtos mokslai 

Forestry; Horticulture 

31. 
Polytechnic Institute 
of Coimbra 

PT 2015.10.26 2014-2021 Aplinkos inžinerija 
Tourism, Catering, 
Hotel Management  

32. 
Mendel University 
in Brno 

CZ 2017.02.08 2014-2021 
Želdynų dizainas, 
Miškininkystė 

Engineering and 
construction, Natural 
Sciences 

33. Fachhochschule D 2009.12.11 2014-2021 Miškininkystė Building and civil 



122 

Eberswalde engineering 

34. 
Polytechnic Institute 
of Braganca 

PT 2017.03.01 2014-2021 
Aplinkos inžinerija; 
Miškininkystė 

Landscape design; 
Forestry 

35. 
University of 
Wroclaw 

PL 2018.04.23 2018-2021 
Aplinkos inžinerija; 
Žemėtvarka; 
Turizmas 

Forestry 

36. 
Academy or Fine 
Arts in Gdansk 

PL 2019.08.03 2019-2021 Želdynų dizainas Landscape design 

37. 
Azerbaijan State 
Agriculture 
University 

AZ 2019.06.04 2019-2021 

Gamtos mokslai; 
Miškininkystė; 
Sodininkystė; 
Želdynų dizainas 

Horticulture; 
Earth sciences;  
Forestry;  
Architecture and town 
planing 

38. 
Alanya HEP 
University 

TR 2019.04.15 2019-2022 
Aplinkos inžinerija; 
Miškininkystė; 
Sodininkystė; 

Horticulture; 
Forestry;  
Building and civil 
engineering; 
Travel, tuorism and 
leisure 

39. 
Eskisehir Osmangazi 
University 

TR 2019.02.23 2019-2022 
Turizmas; 
Gamtos mokslai 

Travel, tuorism and 
leisure; 
Agriculture 
Biotechnology 
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10.1.1. Studentų mobilumas 
 
Išvykstančių studentų skaičius Erasmus+ programoje per paskutinius 5 metus išliko stabilus 

(10.1.1 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 22 studentų 2017 
m. bei 21 studento 2019 m. 2018-2019 mokslo metais net 7 studentai pasinaudojo Erasmus + studijų 
mobilumu. Studentų mobilumo augimui įtakos turėjo padidėjęs ESF fondo finansavimas ir trumpesnis 
praktikos mobilumas. 2018-2019 m.m. aktyvesni buvo ir biomedicinos mokslų studijų srities, šiek tiek 
mažiau aktyvūs - technologijos mokslų studijų srities studentai (10.1.1 lentelė). 

 

 
10.1.1. pav. Išvykusių studentų skaičiaus kaita Erasmus+ mainų programoje 2013-2018 m.m. 

 
10.1.1. lentelė. KOLEGIJOS STUDENTAI, praėjusiais mokslo metais STUDIJAVĘ užsienio mokslo 

ir studijų institucijose (2019-10-01, ŠV-01 ataskaita) 

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. 

Belgijos Karalystė 
Žemės ūkio mokslai Miškininkystė 1 1 0 
Žemės ūkio mokslai Žemės ūkis 2 2 0 

Belgijos Karalystė - Viso 3 3 0 
Danijos Karalystė Žemės ūkio mokslai Miškininkystė 3 3 0 

Danijos Karalystė - Viso 3 3 0 
Latvijos Respublika Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija 4 4 0 

Latvijos Respublika - Viso 4 4 0 

Lenkijos Respublika 
Inžinerijos mokslai Aplinkos inžinerija 1 1 0 
Žemės ūkio mokslai Žemės ūkis 1 1 0 

Lenkijos Respublika - Viso 2 2 0 
Norvegijos Karalystė Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija 2 2 0 

Norvegijos Karalystė - Viso 2 2 0 

Olandijos Antilai 
Inžinerijos mokslai Aplinkos inžinerija 5 5 0 
Žemės ūkio mokslai Miškininkystė 1 1 0 

Olandijos Antilai - Viso 6 6 0 
Portugalijos 
Respublika 

Žemės ūkio mokslai Žemės ūkis 1 1 0 

Portugalijos Respublika - Viso 1 1 0 
Švedijos Karalystė Žemės ūkio mokslai Miškininkystė 3 3 0 

Švedijos Karalystė - Viso 3 3 0 
Viso (asmenų) 22 22 0 

Iš bendro studentų 
skaičiaus išvyko 

studijuoti pagal ES 
programas 

Iš bendro studentų 
skaičiaus išvyko 

studijuoti pagal kitą 
pobūdį 

Iš bendro studentų skaičiaus 
išvyko studijuoti savo 

iniciatyva 

Iš bendro studentų 
skaičiaus išvyko 
studijuoti pagal 

sutartis tarp 
aukštųjų mokyklų 

Iš bendro studentų sk. 
išvyko studijuoti pagal 

tarptautines ir 
tarpžinybines sutartis ir 

susitarimus 
15 7 0 0 0 
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10.1.2. lentelė. Absolventai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę į užsienį (2019-10-01, ŠV-01 
ataskaita) 

Buvo išvykę į užsienį  ne < kaip 3 mėn, arba įgijo ne < 15 ECTS kreditų 

ŠALIS į kurią studentas išvyko 
Iš viso Moterų 

studijuoti atlikti praktikos studijuoti atlikti praktikos 
Danijos Karalystė - 1 - - 
Latvijos Respublika 3 - 1 - 
Turkijos Respublika 1 - - - 
Vengrijos Respublika 1 - 1 - 
Viso (asmenų) 5 1 2 0 

 
Buvo išvykę į užsienį trumpiau kaip 3 mėn arba įgijo mažiau 15 ECTS kreditų 

  Buvo užsienyje < kaip 3 mėn, arba įgijo < 15 ECTS kreditų 

Studento ilgiausio išvykimo ŠALIS 
Iš viso Moterų 

studijuoti atlikti praktikos studijuoti atlikti praktikos 
Belgijos Karalystė - 1 - - 
Danijos Karalystė - 4 - 1 
Latvijos Respublika - 2 - 2 
Viso (asmenų) 0 7 0 3 
 
 
10.1.3. lentelė. Absolventai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę studijuoti ar atliko 

praktiką užsienyje (2019-10-01, ŠV-01 ataskaita) 

Studijų pakopa Buvo išvykę 
studijuoti, Viso 

Buvo išvykę atlikti 
praktiką, Viso 

Pagal ES programas, 
atlikti praktikos 

Pagal kitą pobūdį 
atlikti praktikos 

1. Absolventai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę į užsienį trumpiau kaip 3 mėn.  
arba įgijo mažiau kaip 15 ECTS kreditų 

Pirmosios pakopos studijos 0 7 5 2 
Viso (asmenų): 0 7 5 2 
Iš jų moterų: 0 3 3 0 

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

arba įgijo ne mažiau 15 ECTS kreditų 

Studijų pakopa 
Buvo išvykę 

Studijuoti, Viso 
Buvo išvykę  

Atlikti praktiką, Viso 
Pagal ES programas, 

Studijuoti 
Pagal ES programas, 

Atlikti praktikos 
Pirmosios pakopos studijos 5 1 5 1 

Viso (asmenų) 5 1 5 1 
Iš jų moterų: 2 0 2 0 

 
2018-2019 m.m. Erasmus+ praktikos mobilumu pasinaudojo 17 Miškininkystės ir kraštotvarkos 

fakulteto studentų. Daugiausia studentų išvyko atlikti praktikos į Olandiją (6), taip pat vyko į praktiką į 
Švediją (3) Daniją (3), Belgiją (3) bei Norvegiją (1) ir Lenkiją (1). Aplinkos inžinerijos katedros studentai – 
keturi (4) iš Kadastrinių matavimų programos vyko studijuoti į Latviją ir vienas (1) iš Želdynų dizaino 
programos vyko studijuoti į Lenkiją bei du (2) studentai iš Sodininkystės programos studijavo Portugalijoje 
bei Lenkijoje (10.1.1 lentelė).  

2018-2019 m.m. iš Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros buvo išvykę 10 studentų, 
iš jų 5 studentai studijuojantys Želdynų dizaino studijų programoje ir 4 studentai, studijuojantys 
Sodininkystės studijų programoje. Sodininkystės studijų programos 1 studentas vyko studijuoti į 
Universidade de Lisboa, Portugalija, 1 studentė vyko studijuoti į University of Warmia and Mazury, Lenkija.  
Sodininkystės studijų programos 2 studentai atlikti praktikos  išvyko į Stekbedrijf, Belgija. Želdynų dizaino 
studijų programos 1 studentė studijavo University of Warmia and Mazury, Lenkija,  ir atliko praktiką 
Szkolka Roslin Tops Beniamin, Lenkija, 5 Želdynų dizaino studijų programos studentai atliko praktiką 
Ginterra Beheer and Advies Buitenruimte, Olandija (10.1.1. lentelė).  

Iš Nekilnojamojo turto kadastro katedros buvo išvykę 4 studentai, visi studijuojantys 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programoje.  
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10.1.4. KMAIK studentų STUDIJŲ ir PRAKTIKŲ mobilumas (2018-2019 m.m. katedrų duomenys) 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė ir studijų 
programa 

Institucija, šalis Laikotarpis (nuo-iki) 

Išvykę studijuoti studentai 

1 
Paulius Venckus, Sodininkystės 
studijų programa 

Universidade de Lisboa, Portugalija 2019-02-18-2019-07-05  

2 
Barbora Petraitytė, Želdynų dizaino 
studijų programa 

University of Warmia and Mazury, 
Lenkija 

2019-02-18-2019-06-30 

3 
Viktorija Vaičiūtė, Sodininkystės 
studijų programa 

University of Warmia and Mazury, 
Lenkija 

2019-02-18-2019-06-30 

4 
Lukas Ulozas, Žemėtvarkos studijų 
programa 

Latvia University Of Life Sciences 
and Technologies, Latvia 

2019.02.04-2019.05.24. 

5 
Kęstutis Tamošaitis, NT kadastrinių 
matavimų st. programa 

Latvia University Of Life Sciences 
and Technologies, Latvia 

2019.02.04-2019.05.24. 

6 
Justina Dailidėnaitė, NT kadastrinių 
matavimų st. programa 

Latvia University Of Life Sciences 
and Technologies, Latvia 

2019.02.04-2019.05.24. 

7 
Jonas Brasas, NT kadastrinių 
matavimų st. programa 

Latvia University Of Life Sciences 
and Technologies, Latvia 

2019.02.04-2019.05.24. 

Išvykę į praktikas studentai 

1 
Jaunius Jankauskas, Sodininkystės 
studijų programa 

Stekbedrijf, Belgija  2019-01-21-2019-04-19 

2 
Ineta Timofejevaitė, Sodininkystės 
studijų programa 

Stekbedrijf, Belgija  2019-01-21-2019-04-19 

3 
Sandra Mikuckienė, Želdynų dizaino 
studijų programa 

Ginterra Beheer and Advies 
Buitenruimte, Olandija 

2019-03-19-2019-05-18 

4 
Greta Bendaravičiūtė, Želdynų 
dizaino studijų programa 

Ginterra Beheer and Advies 
Buitenruimte, Olandija 

2019-03-19-2019-05-18 

5 
Marius Jonušas, Želdynų dizaino 
studijų programa 

Ginterra Beheer and Advies 
Buitenruimte, Olandija 

2019-03-19-2019-05-18 

6 
Dominykas Tamulaitis, Želdynų 
dizaino studijų programa 

Ginterra Beheer and Advies 
Buitenruimte, Olandija 

2019-03-19-2019-05-18 

7 
Ignas Sūnilaitis, Želdynų dizaino 
studijų programa 

Ginterra Beheer and Advies 
Buitenruimte, Olandija 

2019-03-19-2019-05-18 

8 
Barbora Petraitytė, Želdynų dizaino 
studijų programa 

Szkolka Roslin Tops Beniamin, 
Lenkija 

2019-07-01-2019-09-01 

9 
Kęstutis Tamošaitis, NTKM studijų 
programa 

Latvijos žemės ūkio universitetas, 
Latvija 

2019.02.04 – 2019.05.24 

10 
Jonas Brasas, NTKM studijų 
programa 

Latvijos žemės ūkio universitetas, 
Latvija 

2019.02.04 – 2019.05.24 

11 
Lukas Ulozas, NTKM studijų 
programa 

Latvijos žemės ūkio universitetas, 
Latvija 

2019.02.04 – 2019.05.24 

12 
Justė Dailidėnaitė, NTKM studijų 
programa 

Latvijos žemės ūkio universitetas, 
Latvija 

2019.02.04 – 2019.05.24 

13 
Hubertas Blinstrubis, Miškininkystės 
st.programa 

Kærbæk A/S, Danija 2018.10.28-2018.12.31 

14 
Audrius Evseicikas, Želdynų dizaino 
st. programa 

Hageland Skoger, Norvegija 2018.08.01-2018.10.31 

15 
Mantas Modastaitis, Miškininkystės 
st.programa 

Uglita, Švedija 2019.04.01-2019.07.07 

16 
Tadas Viskontas, Miškininkystės 
st.programa 

Natur-byg.dk ApS, Danija 2019.04.01-2019.05.31 

17 
Tadas Metrikis, Miškininkystės 
st.programa 

Natur-byg.dk ApS, Danija 2019.04.01-2019.05.31 

18 
Dominykas Kampas, Miškininkystės 
st.programa 

Uglita, Švedija 2019.04.08-2019.06.07 

19 
Dainius Tumėnas, Miškininkystės 
st.programa 

Uglita, Švedija 2019.04.08-2019.06.07 

20 
Monika Černišovaitė, 
Miškininkystės st.programa 

Munster, Olandija 2019.06.27-2019.08.31 

21 
Martynas Drungilas, Miškininkystės 
st.programa 

S.F Murdent, Belgija 2019.04.14-2019.06.15 
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Bendras studentų judumas, deja, šiek tiek mažėja, išskyrus judumą pagal Erasmus+ programą-šie 
rodikliai išlieka stabilūs. Tai sąlygoja bendros tendencijos, pvz., daugelis studentų turi galimybę lengvai 
keliauti atostogų metu, ir tai mažina norą keliauti studijų ar praktikos tikslais. 

Studentų judumui skatinti kiekvieną semestrą Kolegijoje organizuojami informaciniai seminarai, 
kurių metu studentai supažindinami su Erasmus+ programos reikalavimais, suteikiama kita svarbi akademinė 
informacija, savo patirtimi dalijasi užsienyje studijavę ir (arba) atlikę praktikas Kolegijos studentai. 

 
10.1.2. Studentai užsieniečiai 

 
Kolegijos studijų programų studentai aktyviai vykdo informacijos sklaidą apie studijų programą. Jie 

dalyvauja įvairiuose šalies renginiuose ir populiarina studijų programą. Atvykusiems studentams iš užsienio 
pagal Erasmus+ mainų programą padeda įsilieti į Lietuvos jaunimo gretas. Kolegijoje taip pat 
organizuojamos Tarptautinės konferencijos, kviečiami užsienio lektoriai, vykdomi kiti įvairūs projektai-
seminarai, intensyvios programos. 

 
10.1.5. lentelė. KOLEGIJOS absolventai, kuriems 2019 metais suteiktas kvalifikacinis laipsnis arba 

(ir) profesinė kvalifikacija** (ŠV-01 ataskaita) (Lentelėje nurodomi tik tie Lietuvoje laipsnį ar 
kvalifikaciją įgiję studentai, kurie prieš įstodami į aukštąją mokyklą, vidurinį išsilavinimą įgijo 
užsienyje (ne Lietuvoje)) 

Pilietybė 

Valstybė, 
kurioje asmuo 
įgijo vidurinį 

išsilavinimą** 

Valstybė iš 
kurios 
atvyko 

Studijų programos 
pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

2019 m. 
įgijo 

kvalifikaciją 

2019 m. 
įgijo 

kvalifikaciją 
(iš jų 

moterys) 

Absolventai, 
per visą 
studijų 

laikotarpį 
buvo išvykę 
studijuoti į 

užsienį 

Absolventai, 
per visą 
studijų 

laikotarpį 
buvo išvykę 
studijuoti į 

užsienį (iš jų 
moterys) 

UKRAINOS Ukraina Ukraina Želdynų dizainas 
653H93005 1 1 1 1 

Viso (asmenų): 1 1 1 1 
 

10.1.6. lentelė. Studentai UŽSIENIEČIAI 2019-10-01 (pirmosios pakopos studijos) (ŠV-01 ataskaita) 

Pilietybė ir 
valstybė iš 

kurios atvyko 

Valstybė, 
kurioje įgijo 

vidurinį 
išsilavinimą** 

Studijų 
programos 

pavadinimas ir 
valstybinis 

kodas 

Švieti
mo 

posriči
o 

kodas 

2019 m. 
priimta 

studentų 

Studijuoja Įgijo kvalifikaciją 

iš viso 
iš viso 
moterų 

valstybės 
finansuoj

amose 
studijų 
vietose 

2019 m. 
2019 m. 
moterų 

Baltarusijos 
Respublikos 

Baltarusijos 
Respublika 

Miškininkystė 
6531IX001 

623 1 1 - - 2 1 

Baltarusijos 
Respublika 

Želdynų 
dizainas 
6531EX033 

622 2 2 2 - - - 

Ukrainos Ukraina 
Želdynų 
dizainas 
6531EX033 

622 - - - - - - 

Iš viso (asmenų) 3 3 2 0 2 1 
 
10.1.7. lentelė. Užsienio aukštųjų mokyklų studentai, 2018-2019 mokslo metais studijavę KMAIK 

(2019-10-01; ŠV-01 ataskaita) 

STa valstybė iš kurios 
atvyko 

STa studijų kryptis 
(nuo 2017 m.) 

STa studijų 
krypties 

kodas (nuo 
2017 m.) 

STa atvykusių 
studentų 
skaičius 

iš jų studijavo 
iki 6 mėn. 

Iš jų studijavo 
daugiau kaip 6 

mėn 

Baltarusijos Respublika Miškininkystė I03 1 1 0 
Turkijos Respublika Aplinkos inžinerija E03 2 2 0 

Viso - Suvestinė 3 3 0 
    

 STa Atvykimo pobūdis 

STa Atvykusių studentų skaičius 
Kitas pobūdis Pagal ES programas Savo iniciatyva 

1 2 0 
 
2018-2019 m.m. Į Hidrotechninės statybos katedrą studijuoti Hidrotechninės statybos studijų 

programą atvyko 2 studentai iš Turkijos Anadolu universiteto pagal Erasmus+ programą (10.1.7 lentelė). 
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Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų programa daugiausiai domėjosi piliečiai iš Bangladešo 
liaudies Respublikos bei Afrikos regiono.  

Į Miškininkystės studijų programą 2019 m. priimtas vienas studentas iš Baltarusijos Respublikos, du 
Baltarusijos Respublikos piliečiai sėkmingai baigė Miškininkystės studijas ir įgijo kvalifikaciją. Dvi 
Baltarusijos Respublikos pilietės buvo priimtos studijuoti Želdynų dizaino studijų programą (10.1.6 lentelė). 

Miškininkystės katedroje Miškininkystė studijų programą studijavo 1 studentas iš Baltarusijos 
Respublikos, Belarusian State Technological University. 

 
10.1.8. Kolegijoje studijuojantys studentai UŽSIENIEČIAI (2018-2019 m.m. katedrų duomenys) 
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Institucija, šalis (iš kur atvyko) Laikotarpis (nuo-iki) 

1 Gökalp Cimin Anadolu universitetas, Turkija 2018-09-03_2019-02-03 
2 Simay Karabey Anadolu universitetas, Turkija 2018-09-03_2019-02-03 
3 Vladislava Valeisha Baltarusija 2019 09 01 – 2022 06 30 
4 Anastasya Aksenchyk Baltarusija 2019 09 01 – 2022 06 30 

 
Kolegijos dėstytojai studentams užsieniečiams skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus (10.1.9 lentelė). 
 
10.1.9. lentelė. Skaitytos PASKAITOS UŽSIENIO STUDENTAMS KMAIK 2018-2019 m.m. 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Paskaitų pavadinimas, studijų programa Data 
Trukmė 

val. 
 Vyčienė Gitana Hydrology and Hydrogeology   2018.09.03/2019.01.31 80 val. 
 Grybauskienė Vilda Water Supply and Sewerage 2018.09.03/2019.01.31 64 val. 

 Grybauskienė Vilda 
Heating, Ventilation and Air Conditioning 
Systems 

2018.09.03/2019.01.31 48 val. 

 
Liniauskienė 
Ernesta 

Fundamentals of AutoCad 2018.09.03/2019.01.31 80 val. 

 
Liniauskienė 
Ernesta 

Urbanism and Architecture 2018.09.03/2019.01.31 32 val. 

 
Liniauskienė 
Ernesta 

Bioenergetics 2018.09.03/2019.01.31 48 val. 

 Vyčienė Gitana Hydrology and Hydrogeology   2018.09.03/2019.01.31 80 val. 
 Vyčienė Gitana Geotechnics 2018.09.03/2019.01.31 48 val. 

 Babilienė Jurgita 
Информационные технологии (Архитектурa 
ландшафта) 

2019.09.16/2020.01.24 42 

 Grybauskienė Vilda Water Supply and Sewerage 2018.09.01/2019.01.30 64 

 Grybauskienė Vilda 
Heating, Ventilation and Air Conditioning 
Systems 

2018.09.01/2019.01.30 48 

 
Liniauskienė 
Ernesta 

Fundamentals of AutoCAD 2018.09.01/2019.01.30 80 

 
Liniauskienė 
Ernesta 

Bioenergetics 2018.09.01/2019.01.30 48 

 
Liniauskienė 
Ernesta 

Urbanism and Architecture 2018.09.01/2019.01.30 32 

 Vyčienė Gitana Geotechnics 2018.09.01/2019.01.30 48  
 Vyčienė Gitana Hydrology and Hydrogeology 2018.09.01/2019.01.30 80 
 Semaškienė Loreta Dendrology (Forestry. Nature tourism).  2019.09.01/2019.12.21 50 

 
 

10.1.3. Dėstytojų  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 vyko per Erasmus+ programą. Tikslas: aukštos kokybės, 
lanksčios studijos, atspindinčios pasaulines tendencijas, orientuotos į šalies ir tarptautinės darbo rinkos ir 
studentų poreikius bei talentų ugdymą. Dėstytojai turi galimybę Erasmus+ programos veiklose vykti į 
dalykines trumpalaikes stažuotes į užsienio partnerių 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. 
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2018-2019 m.m. į užsienio aukštąsias mokyklas skaityti paskaitų buvo išvykę 11 Kolegijos dėstytojų 
(10.1.10 lentelė). 

 
10.1.10. lentelė. Kolegijos DĖSTYTOJŲ, IŠVYKUSIŲ skaityti paskaitas į užsienį ir stažuotes pagal 

mainų programas skaičius 2013-2019 m. (tarptautinio sk. duomenys) 
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Išvykusių dėstytojų 
skaičius iš viso: 7 10 13 9 14 10 11 

 
 
2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Kraštovaizdžio architektūros ir 

rekreacijos katedros 1-as dėstytojas buvo išvykęs vesti paskaitų į Szent Istvan University, Vengrija (dėst. 
Linas Daubaras). 1-a dėstytoja (Asta Doftartė) vyko į stažuotes Warsaw University of Life Sciences-SGGW, 
Academy of Fine Arts in  Gdansk, Lenkija, Szent Istvan University, Vengrija. Dėstytoja Vaida Vaitkutė 
Eidimtienė vyko į monitoringo vizito į Lenkijos University of Ecology and Management in Warsaw, 
Lenkija, taip pat stažuotes į Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Academy of Fine Arts in  Gdansk, 
Lenkija. 1 dėstytoja  Asta Doftartė vyko į Turkijos gimnazijas ir vidurines mokyklas, Antalijos regione, 
pristatyti studijų bei praktikų galimybes Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (10.1.11 lentelė).  

2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Hidrotechninės statybos katedros 10 
dėstytojų buvo išvykę vesti paskaitų į Lenkijos, Serbijos, Portugalijos, Baltarusijos universitetus. Į praktinės 
veiklos stažuotes Lietuvos įmonėse vyko 2, o į užsienio įmones vyko 4 Hidrotechninės statybos katedros 
dėstytojai (10.1.11 lentelė).  

2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Nekilnojamojo turto kadastro katedros 
katedros viena dėstytoja buvo išvykęs vesti paskaitų į University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
(Lenkija). Dvi dėstytojos išvyko į Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija). 

Socialinių humanitarinių mokslų katedros dėstytojai naudojosi galimybe vykti į dalykines 
trumpalaikes stažuotes į užsienio partnerius institucijas tobulinti savo srities dalykinių ir kalbinių 
kompetencijų. 2019 m. buvo išvykę 29 proc. katedros dėstytojų (10.1.11-10.1.12. lentelės). 

2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Socialinių ir humanitarinių mokslų  katedros 
lektorė Eglė Morkūnienė buvo išvykusi monitoringo vizitui į  University of Life Sciences and Technologies, 
Latvia.  Porą Erasmus+ stažuočių turėjo docentė Dalia Perkumienė. 

2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos 
katedros dėstytojai – Asta Doftartė ir Vaida Vaitkutė Eidimtienė buvo išvykusios stažuotis į Warsaw 
University of Life Sciences, Lenkija.  Du katedros dėstytojai buvo išvykę į monitoringo vizitą University of 
Ecology and Management in Warsaw, Lenkija taip pat jie dalyvavo ir Tarptautiniame seminare (dėst. Linas 
Daubaras ir Vaida Vaitkutė Eidimtienė). Želdynų dizaino programoje dėstantys lektoriai yra tarptautinių 
profesinių asociacijų (ECLAS – Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų sąjunga, LE:NOTRE – 
kraštovaizdžio architektų forumas, Eastern Baltic Network of LA Schools nariai. Nekilnojamojo turto 
kadastrinių matavimų katedros dėstytojos (Edita Abalikštienė ir Kristina Javaitienė) pasinaudojo paskaitų 
skaitymo mobilumu ir skaitė paskaitas University of Life Sciences and Technologies, Latvia. Kaip ir jų 
kolegos iš Miškininkystės katedros (Sinilga Černulienė). 2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų 
programą Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros lektorė Eglė Morkūnienė buvo išvykusi skaityti 
paskaitų į University of Life Sciences and Technologies, Latvia.  

 
 

10.1.11. lentelė. KMAIK DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS (2018-2019 m.m. tarptautinio sk. duomenys) 
Eil.Nr. Vardas, pavardė Institucija, šalis Laikotarpis 

Išvykę SKAITYTI PASKAITŲ į užsienį 
1. Daubaras Linas Szent Istvan University, Vengrija 2019.10.14/18 
2. Česonienė Laima Novi Sad University, Serbija  2019.06.10/14 

3. Česonienė Laima 
Agriculture Academy to Polytechnic Institute of Beja, 
Portugalija  

2019.05.06/10 

4. Grybauskienė Vilda UTP University of Science and Technology in 2019.03.11/22 
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Bydgoszcz, Lenkija 

5. Grybauskienė Vilda 
UTP University of Science and Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.06.02/14 

6. Grybauskienė Vilda Brest Technical University, Baltarusija 2019.04.21/26 
7. Liniauskienė Ernesta Warsaw university of live Sciences-(SGGW), Lenkija 2019.10.28/30 
8. Šadzevičius Raimondas Warsaw university of live Sciences-(SGGW), Lenkija 2019.10.28/30 

9. Šadzevičius Raimondas 
UTP University of Science and Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.11.11/20 

10. Šadzevičius Raimondas 
UTP University of Science and Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.05.13/24 

11. Vyčienė Gitana 
UTP University of Science and Technology in 
Bydgoszcz, Lenkija 

2019.03.18/22 

12. Abalikštienė Edita University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Lenkija 2018.09.24/28 

13. Abalikštienė Edita 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
Latvija 

2018.12.11/14 

14. Javaitienė Kristina 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
Latvija 

2018.12.11/14 

15. Černulienė Sinilga University of Life Sciences and Technologies, Latvia 2018.12.11/14 
16. Morkūnienė Eglė University of Life Sciences and Technologies, Latvia 2018.12.11/14 

Išvykę į MONITORINGO vizitą 

1. Vaida Vaitkutė-Eidimtienė 
University of Ecology and Management in Warsaw, 
Lenkija 

2019.02.05/07 

2. Daubaras Linas 
University of Ecology and Management in Warsaw, 
Lenkija 

2019.02.05/07 

3. Morkūnienė Eglė University of Life Sciences and Technologies, Latvia 2019.11.27/29 

Išvykę Į STAŽUOTES pagal mainų programas 
1. Doftartė Asta Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Lenkija 2019.02.11/15 
2. Vaitkutė Eidimtienė Vaida Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Lenkija 2019.02.11/15 
3. Vaitkutė EidimtienėVaida Academy of Fine Arts in  Gdansk, Lenkija 2019.09.09/13 
4. Doftartė Asta Academy of Fine Arts in  Gdansk, Lenkija 2019.09.09/13 
5. Doftartė Asta Szent Istvan University, Vengrija 2019.10.14/18 

6. 
Gudynaitė-Franckevičienė 
Valda 

Forest research institute, Graikija 2018.06.18/22  

7. 
Gudynaitė-Franckevičienė 
Valda 

Latvian State Forest research institute „Silava“, Latvija 
2019.04.15/19 

8. Perkumienė Dalia Stažuotė Ispanijoje, Extremaduros universitete, Caceres. 2018 09 24/28 
9. Perkumienė Dalia Stažuotė Turkijoje, Anadolu universitete. 2019 02 11/16 

Išvykę į tarptautines AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGES ir konferencijas 

1. Doftartė Asta 
Antalija, Turkija (vizitai į gimnazijas ir vidurines 
mokyklas) 

2019.03.30–04.06 

2. 
Vaitkutė Vaida 
Eidimtienė 

Sodų, parkų formavimo patirtis (Prancūzija-Belgija-
Vokietija) 

2019.06.24/30 

3. Abalikštienė Edita Aukštųjų mokyklų mugė; Minskas, Baltarusija  2019.02.14/16 

4. 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

Tarptautinis seminaras „ Structure and teaching 
methodology of the Landscape Architecture programme – 
practical profile“, Warsaw, Lenkija 

2019.02.05/07 

5. Daubaras Linas 
Tarptautinis seminaras „ Structure and teaching 
methodology of the Landscape Architecture programme – 
practical profile“, Warsaw, Lenkija 

2019.02.05/07 

 
 

10.1.12. lentelė. STAŽUOTĖS Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose (ERASMUS+ ir kt.) 
(2018-2019 m.m. tarptautinio sk. duomenys) 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Institucija Stažuotės tematika Data (nuo / iki) 

1. 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Forest research 
institute, Graikija 

Plantacinė miškininkystė ir tyrimai Graikijoje 2018.06.18/22 

2. 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Vitenpark, Äs, 
Norvegija 

Paraiškų projektams rašymas, kontaktų 
užmezgimas 

2018.11.08 

3. Gudynaitė- Latvian State Forest Tiriamasis darbas - miškininkystės metodų ir 2019.04.15/19 
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Franckevičienė 
Valda 

research institute 
„Silava“, Latvija 

technologijų tyrimų  

4. 
Černulienė 
Sinilga 

Latvia University of 
Agriculture 

-The conception of protected territories, cadastre 
data of protected territories;  
-Assessment of conditions of protected 
territories of Lithuania, peculiarities of tourism 
and recreation development. 

2018.12.11/14 

5. Daubaras Linas 
Varšuvos aukštoji 
ekologijos ir vadybos 
mokykla (Lenkija) 

Structure and teaching methodology of  
Landscape Architecture program: practical 
profile (monitoringo vizitas) 

2019.02.05/07 

6. Daubaras Linas 
Achajos suaugusiųjų 
mokymo institutas 
(Graikija) 

Less hate more debate 2019.10.23/27 

7. Doftartė Asta 
Gdansko dailės 
akademija, Lenkija 

Structure and teaching methodology of  
Landscape Architecture program: practical 
profile 

2019.09.09/13 

8. Doftartė Asta 
Varšuvos aukštoji 
ekologijos ir vadybos 
mokykla (Lenkija) 

Growing of ornamental plants 2019.02.05/07 

9. Doftartė Asta 
Warsaw University of 
Life Sciences, Lenkija 

Tvarus miškų valdymas, Waršavos miesto 
Miškininkystės švietimo centro veikla ir 
edukacijos. 

2019.02.11/15 

10. Doftartė Asta 
Sent Ištvan 
universitetas (Vengrija) 

Structure and teaching methodology of  
Landscape Architecture program: practical 
profile 

2019.10.14/18 

11. 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Varšuvos aukštoji 
ekologijos ir vadybos 
mokykla (Lenkija) 

Structure and teaching methodology of  
Landscape Architecture program: practical 
profile (monitoringo vizitas) 

2019.02.05/07 

12. 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Warsaw University of 
Life Sciences, Lenkija 

Darnaus kraštovaizdžio tvarkymo vertinimas, 
kraštovaizdžio architektūros analizė 

2019.02.11/15 

13. 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Gdansko dailės 
akademija, Lenkija 

Sociocultural aspects of cityscape formation 2019.09.09/13 

14. 
Grybauskienė 
Vilda 

LMIA Šilutė 

Hidrotechninių objektų apžvalga. Šilutės 
polderių kokybės vertinimas, paviršinių ir gatvės 
nuotekų surinkimas mieste, Rusnės estakados 
statybos ypatumai. 

2019.08 mėn. 

15. 
Grybauskienė 
Vilda 

Valstybinis miško 
medelynas, Lenkija 

Eglės ir pušies sodinukų auginimas atviro grunto 
sąlygomis taikant podirvinį drėkinimą. 

2018.06.10 

16. 
Liniauskienė 
Ernesta 

UAB Biokona, Ispanija Alternatyvūs energijos šaltiniai – biodujų srityje. 
2019.06.27/07.0

2 

17. 
Vilimantas 
Vaičiukynas 

Do Minho universitetas 
(Portugalija) 

Department of Civil Engineering (DEC), The 
Center for Territory, Environment and 
Construction (CTAC),  
Research Areas of Competence: Water 
Resources and Environment.  
Kelionės tikslas: moksliniai tyrimai lietaus 
nuotekų ir drenažo klausimais. 

2019.06.10/14 

18. 
Vilimantas 
Vaičiukynas 

Gdansko vaivadija 
Polderių būklė ir jų priežiūra. Konsultacijos su 
polderiais prižiūrinčiom institucijom. 

2019.08.28/29 

19. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

Moraine Valley 
Community College. 
9000 College Pkwy, 
Palos Hills, Il 604565, 
USA. 

Critical Thinking Classes 
2018.08.20/11.1

9 

20. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

Moraine Valley 
Community College. 
9000 College Pkwy, 
Palos Hills, Il 604565, 
USA. 

Science conversation Classes 
2018.12.03 / 
2019.01.25 

21. 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

Science conversation Classes 
2019.11.18 / 
2020.01.31 

22. 
Černulienė 
Sinilga 

Latvia University of 
Life Sciences and 
Technologies 

“Comparison of protected territories in Lithuania 
and foreign countries“,  “Management of 
environmental protection in Lithuania“. 

2019.11.27/29 
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23. 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Latvijos miškų 
institutas, Salaspilis, 
Latvija 

Stažuotės tikslas – gilinti žinias 
plantacinės miškininkystės, drebulių  ir 
tuopų hibridų kryžminimo, selekcijos, 
adaptacijos klausimais. 

2019.04.15/19 

24. 
Semaškienė 
Loreta 

Latvia University of 
Life Sceinces and 
Technologies 

Erasmus+ programme KA1: Learning Mobility 
of Individuals Staff Mobility for Teaching.: 
•The main bio-ecological and morphological 
characteristics of trees and shrubs (5h); 
•Invasive, ornamental, poisonous plants, their 
application (5h). 

2019.12.16/18 

25. Lygis Vaidotas 

Forest and Landscape 
College at the 
University of 
Copenhagen 

Ash dieback resistance research in Denmark, 
establishment of seed plantations and progeny 
trials of disease-resistant/tolerant common ash 
(Fraxinus excelsior); long-term Danish breeding 
programmes on sitka spruce, Norway spruce, 
oak, beech, ash and Christmas trees (including 
greenery research) 

2019.09.10/13 

 
 
Atvykstančių į Kolegiją užsienio dėstytojų pagal Erasmus+ programą skaičius nuolat kito. 2018-

2019 mokslo metais Kolegijoje apsilankė 9 partneriai ir svečiai iš užsienio (10.1.13 lentelė). Pagal 
ERASMUS+ mainų programą buvo atvykę skaityti paskaitų 4 dėstytojai iš Latvijos. Tapani Ilmari Tasanen 
(Suomija) Miškininkystės programos studentams skaitė paskaitų ciklą „Medynų formavimas ir kirtimai. 
Biokuro paruošos ir naudojimas“, Katarina Dovidenko (Ukraina) „Miško medžių fitopatologija“. 

Kolegijos vadovybė stengiasi palaikyti bei plėsti tarptautinius ryšius su įvairių užsienio šalių 
universitetais. Direktorius V.Lygis palaiko draugiškus ryšius su Baltarusijos valstybiniu technologijų 
universitetu (BELSTU) ir su Baltarusijos valstybinio technologijų universiteto bei Miškų fakulteto 
vadovybe, lankėsi fakulteto katedrose, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas. 

2018.05.08-09 Girionyse viešėjo į KMAIK pakviesti svečiai dr. Vasilij Jarmalovič (Baltarusijos 
valstybinio technologinių mokslų universiteto BELSTU Miškų fakulteto dekanas) bei dr. Ana Karpinskaja 
(Baltarusijos valstybinio technologinių mokslų universiteto Polotsko regioninio padalinio atstovė). 
Susitikimo metu dr. V.Lygis pristatė Kolegiją, buvo aptartos bendradarbiavimo su BELSTU perspektyvos. 

2018.10.15 vyko dr. V.Lygio susitikimas su Brno Mendelio universiteto (Čekija) Mokslo ir studijų 
departamento atstovėmis Jitka Fialová bei dr. Zuzana Židová. Aptartos bendradarbiavimo perspektyvos. 
 
10.1.13. lentelė. ATVYKĘ UŽSIENIO  DĖSTYTOJAI (2018-2019 m.m. katedrų duomenys) 
Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Institucija, šalis (iš kur atvyko) Laikotarpis 

Atvykę SKAITYTI PASKAITŲ 

1 Madara Markova 
Latvia University of Life Sciences and Technology, 
Latvija (NORDNATUR) 

2018.10.16/24 

2 Anna Kalnina 
Latvia University of Life Sciences and Technology, 
Latvija (NORDNATUR) 

2018.10.16/24 

3 
Agnieszka Hubeny-
Žukowska  

Gdansk Art Academy, Lenkija 2019.05.05/10 

4 
Cecylia Miłowana 
Uklanska-Pusz 

Wroclaw university of environmental and life sciences, 
Lenkija 

2019.03.25/29 

5 Wojciech Sas  Warsaw University of Life Sciences, Lenkija 2019.11.18/22 
6 Andrzej Głuchowski Warsaw University of Life Sciences, Lenkija 2019.11.18/22 
7 Maja Radziemska Warsaw University of Life Sciences, Lenkija 2019.11.18/22 

8 Juho Rajala 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences, 
Suomija 

2019.10.14/20 

9 Vivita Pukite 
Latvia University of Life Sciences and Technology, 
Latvija 

2019.05.13/17 

10 Armands Celms 
Latvia University of Life Sciences and Technology, 
Latvija 

2019.05.13/17 

11 Özgür Oğuz Anadolu universitetas, Turkija 2019.05.27/29 
12 Sormunen Arto South-Eastern Finland University of Applied Sciences 2018.05.07/08 
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(XAMK), Suomija 
13 Tapani Ilmari Tasanen Seinäjoki taikomojo mokslo universitetas (Suomija) 2018.10.11/24 

14 Katarina Dovidenko 
Charkovo Zootechnikos ir veterinarijos akademija, 
Biotechnologijos ir gamtinių išteklių fak. (Ukraina) 

2018.10.11/24 

Atvykę į KONFERENCIJAS 

1 
Dr. Eng. Beata Fortuna 
- Antoszkiewicz  

Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Lenkija 2019.10.07/11  

2 Dr. Jan Lukaszkiewicz Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Lenkija 2019.10.07/11 
3 Eng. Zuzana Židova  Mendel University in Brno, Čekija 2019.10.07/11 
4 Dr. Eng. Jitka Fialova Mendel University in Brno, Čekija 2019.10.07/11 

5 
Alejandro Platero 
Alcón 

Extremadura university, Ispanija 2019.05.06/07 

6 Ángel Acedo Extremadura university, Ispanija 2019.05.06/07 
7 Manuel de Peralta Extremadura university, Ispanija 2019.05.06/07 

8 
Maria Romo Manuel 
Cordero 

Extremadura university, Ispanija 2019.05.06/07 

9 Sanchez Antonio Silva Extremadura university, Ispanija 2019.05.06/07 
10 Özgür Oğuz Anadolu University, Turkija 2019.05.06/07 

11 
Katarzyna 
Marcinkiewicz -
Marszałek 

Radom academy of economics, Lenkija 2019.05.06/07 

12 Dr. Emilia Janeczko Warsaw University of Life Sciences, Poland 2018.10.17/20 
13 Małgorzata Woźnicka Warsaw University of Life Sciences, Poland 2018.10.17/20 
14 Madara Markova  Latvia University of Agriculture, Latvija (Nordplius) 2018.10.17/20 

15 
Dr. Olena 
Kolesnichenko 

National University of Life and Environmental Sciences 
of Ukraine 

2018.10.17/20 

16 Dr. Lidia Ozimkowska Warsaw University of Ecology and Management, Poland 2018.10.17/20 

17 
Karolina 
Pietrzykowska 

Warsaw University of Ecology and Management, Poland 2018.10.17/20 

 Dr. Jerzy Wojtatowicz. Warsaw University of Ecology and Management, Poland 2018.10.17/20 

 Anna Kalnina 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
Ainavists Ltd 

2018.10.17/20 

 Martins Sternbergs 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
Ainavists Ltd 

2018.10.17/20 

 
Dr. Oleksandra 
Leshchenko 

National University of Life and Environmental Sciences 
of Ukraine 

2018.10.17/20 

 Zuzana Daničkova Mendel University in Brno, Czech Republic 2018.10.17/20 
 Dr. Jitka Fialova Mendel University in Brno, Czech Republic 2018.10.17/20 

Atvykę kt. tikslais (pvz. monitoringo vizitas) 

1 
Agnieszka Hubeny-
Žukowska Gdansk Art Academy, Lenkija 2019.05.05/10 

 
Per analizuojamąjį 2018-2019 m.m. laikotarpį pagal ERASMUS+ mainų programą į Kraštovaizdžio 

architektūros ir rekreacijos katedrą buvo atvykę skaityti paskaitų dėstytojai iš Lenkijos: Agnieszka 
Hubeny-Žukowska iš Gdansk Art Academy, Lenkija (10.1.13 lentelė). 

2018-2019 m.m. į Hidrotechninės statybos katedrą buvo atvykę skaityti paskaitų 4 užsienio 
dėstytojai: iš Lenkijos - Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski, Maja Radziemska iš Warsaw University of Life 
Sciences (SGGW) ir Suomijos - Juho Rajala iš South-Eastern Finland University of Applied Sciences – 
(XAMK). 

Pagal ERASMUS+ programos veiklas 2018-2019 m.m. Hidrotechninės statybos katedros 
dėstytojai turėjo galimybę 16 kartų vykti į dalykines trumpalaikes stažuotes į užsienio partnerių institucijas 
tobulinti savo srities dalykinių ir kalbinių kompetencijų. į HS katedrą atvyko paskaitų skaityti. 

2018-2019 mokslo metais Nekilnojamojo turto kadastro katedroje apsilankė partneriai ir svečiai iš 
užsienio. Per analizuojamąjį 2018-2019 m.m. laikotarpį pagal ERASMUS+ mainų programą buvo atvykę 
skaityti paskaitų dėstytojai iš Latvijos. Į 2019 m. gegužės mėnesį vykusią tarptautinę konferenciją atvyko 
pranešėjai ir Ispanijos, Turkijos, Lenkijos (10.1.13 lentelė) 



133 

Užsienio dėstytojai dažniausiai atvyksta iš Turkijos, Lenkijos bei Latvijos. Kolegija nemažai 
investuoja į programų užsienio kalba skaičiaus didinimą jų rengimą: skiria lėšas dėstytojų, dirbančių šiose 
programoje, papildomam darbo užmokesčiui, metodinės medžiagos rengimui. Viena iš produktyvaus 
bendradarbiavimo su užsienio kolegomis galimybių galėtų būti bendrai sukurtų arba adaptuotų dalykų 
(modulių) integravimas į Kolegijos studijų programas. 

 
Mobilumo organizavimas. Siekiant pagerinti Erasmus+ mobilumą Kolegijoje organizuojami 

informaciniai seminarai, rengiamos intensyvios užsienio kalbos konsultacijos išvykstantiems studentams ir 
dėstytojams. Siekiant užtikrinti stažuočių ir praktikų kokybę – parengtos praktikų programos Želdynų 
dizaino ir Miškų ūkio studijų programų studentams. Šiais metais buvo atnaujinta paskaitų metodologinė 
medžiaga ir parengtos trys 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 reikalavimams bei jų teisėmis ir pareigomis. Pasirašomas finansinis susitarimas tarp Kolegijos 
ir išvykstančio studento. Kartu su sutartimi studentui įteikiama Erasmus+ studento chartija.  

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 pilnateisiais 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 92% 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 
įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir organizacijose; dėstomo dalyko profesinės žinios; gebėjimas taikyti 
įvairius mokymo metodus. Dėstytojai, dalyvavę mobilumo programoje, buvo “patenkinti” ir/ar “labai 
patenkinti” 98 %. Dėstytojai, susipažinę su užsienio aukštųjų mokyklų patirtimi tobulina savo metodinę 
medžiagą, dėstymo metodus, inicijuoja naujų kontaktų mezgimą. Labai sėkmingai buvo plėtojama veikla su 
Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Suomijos, Portugalijos, Turkijos aukštojo mokslo institucijomis. 

Pagrindinė problema – finansavimo trūkumas, Kolegijos personalas vis labiau domisi ir dažniau 
ryžtasi pasinaudoti Erasmus+ mobilumo išvykomis. Vizitai dažnai 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 organizavimui. 

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, Danijos aukštojo mokslo 
institucijas. Į stažuotes ir bendradarbiavimo tikslais buvo išvykę 53 Kolegijos dėstytojai. Dėstytojai kartu su 
studentais aktyviai dalyvavo Baltijos ir Europos studentų profesinio meistriškumo čempionatuose. Į dėstymo 
vizitus ir stažuotes dėstytojai vyko į Latvijos, Vengrijos, Lenkijos, Ispanijos partnerines institucijas. 2018-
2019 mokslo metais Kolegijoje apsilankė 9 partneriai ir svečiai iš partnerinių užsienio institucijų.  
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Studentų mobilumas studijoms ir praktikai vyko pagal Erasmus+ mobilumo programą. Studijoms 
studentai vyko į Latviją, Lenkiją bei Portugaliją. Erasmus+ mobilumo praktikas atliko Danijoje, Latvijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje bei Belgijoje, Olandijoje.  

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. Pastaroji nebuvo labai populiari tiek tarp studentų, tiek tarp dėstytojų, jos teikiamomis galimybėmis 
nepasinaudojo nei dėstytojai nei studentai. Šios programos dėka sulaukėme 2 dėstymo vizitų iš kaimyninės 
Latvijos. 

2018-2019 mokslo metais tęsiama studentų ir dėstytojų mobilumo ERASMUS+ programa. Iš 
Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros buvo išvykę 4 studentai, iš jų 3 studentas studijuoti į 
Lenkiją ir Portugaliją, 1 atlikti praktiką Lenkijoje.  Kaip ir eilę metų aktyviausi yra Miško ūkio studentai, 
kurie dažniausiai renkasi atlikti praktiką Skandinavijos šalyse. Nekilnojamo turto kadastro katedros studentai 
yra savarankiškiausi, didžioji dalis šios katedros studentų susiranda praktikos vietas savo jėgomis ir šias 
mokslo metais vyko į Danija bei Norvegiją bei studijuoti ė Latviją. Į Hidrotechninės statybos studijų 
programą atvyko studijuoti 2 studentai iš Anadolu University, Turkija.  

2018-2019 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos 
katedros du dėstytojai buvo išvykęs stažuotis į Lenkiją (dėst. Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Asta Doftartė). 
Šias mokslo metais Erasmus + dėstymo vizitu pasinaudojo ir Nekilnojamo turto kadastro katedros vedėja 
Edita Abalikštienė bei dėstytoja Kristina Javaitienė. Taip pat sulaukė garbaus svečio Arto Sormunen iš 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk, Suomija. Buvo aptartos galimybės 
organizuoti studijas bei suteikti tarptautinį šios studijų krypties Bakalauro diplomą. 

Per analizuojamąjį 2018-2019 m.m. laikotarpį pagal ERASMUS+ mainų programą buvo atvykę 
(10.1.13 lentelė) skaityti paskaitų dėstytojai iš Latvijos, Suomijos, Lenkijos ir Turkijos: Dr. Ozgur Oguz iš 
Anadolu University (Turkija), Madara Markova, Anna Kalnina, Velta Paršova, Armands Celms iš Latvia 
University Agriculture, dr. Aleh Marozau iš Bialystok University of Technology (Lenkija), dr. Alicja 
Krzeminska University of Wroclaw (Lenkija). Arto Sormunen South-Eastern Finland University of Applied 
Sciences – Xamk, Suomija. 
 
 
 

10.2. TARPTAUTINIAI RENGINIAI, VIZITAI 

 
2019 m. spalio 10 d. vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kraštovaizdžio erdvinis 

suvokimas: teorija ir praktika“ („Landscape spatial perception: theory and training“), kurioje savo idėjomis, 
įžvalgomis bei tyrimų rezultatais, nagrinėjant aktualias kraštovaizdžio architektūros tematikas, dalijosi 
profesionalai iš Lietuvos, Čekijos ir Lenkijos.  

2019 m. gegužės 05-10 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko Agnieszkos Hubeny-
Žukowskos fotografijų paroda, kurią kuravo dėst. Vaida Vaitkutė Eidimtienė.  

2019 m. gegužės 6-7 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-
praktinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2019“ (Internacional scientific conference „Relevant issues 
of environment management 2019“), kurioje savo idėjomis, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais, nagrinėjant 
gamtotvarkos ir aplinkotvarkos problemas, dalinosi studentai ir dėstytojai. Pranešimus pateikė Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Extremaduros universiteto (Ispanija), Radom‘o ekonomikos akademijos 
(Lenkija), Anadolu universiteto (Turkija), Vytauto Didžiojo universiteto atstovai.  

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra yra atsakinga už studentų konferencijos organizavimą, 
kurioje savo idėjomis, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais, nagrinėjant gamtotvarkos ir aplinkotvarkos 
problemas, dalinosi studentai ne tik Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, bet iš Kauno kolegijos, 
Socialinių mokslų kolegijos, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Extramaduros 
Universiteto (Ispanija), Baltarusijos valstybinio technologinio universiteto (Baltarusija), Anadolu 
universiteto (Turkija). Iš viso studentų konferencijos metu buvo skaityta 18 pranešimų. Konferencijoje 
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pranešimą pristatė HS studijų programos studentas Daumantas Rakštys aktualia tema „Atsinaujinantys 
ištekliai-geoterminė energija“ (vadovė lekt. G.Vyčienė). 

2018 m. spalio 18 d. Kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kūrybiniai 
procesai želdynuose“, kurioje dalyvavo daug pranešėjų iš užsienio šalių aukštjų mokyklų. 
 

10.2.1. Vizitai į Kolegiją. 
 
2018 m. spalio 15 d. KMAIK viešėjo Brno Mendelio universiteto (Čekija) Mokslo ir studijų 

departamento atstovės Jitka Fialová, bei dr. Zuzana Židová. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo 
perspektyvos, pristatyta KMAIK studijų bazė. 

2019 m. kovo 12-25 d. Kolegijoje pagal Lietuvos Švietimo mainų paramos fondo programą viešėjo 
Erfurto taikomųjų mokslų universiteto profesorius Erik Findeisen (Vokietija), kuris Kolegijos 
Miškininkystės studijų programos studentams dvi savaites skaitė paskaitų ciklą bei vedė praktinius 
užsiėmimus miške. Vizito metu svečias taip pat skaitė atvirą paskaitą „Lyninių sistemų panaudojimas 
medienos ištraukimui“, kurioje dalyvavo ne tik KMAIK studentai bei dėstytojai, bet ir Valstybinių miškų 
urėdijos, LAMMC Miškų instituto, Švenčionių profesinio rengimo centro, miško darbų įmonės UAB 
„Skogran“, Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovai. Prof. E. Findeisen – kvalifikuotas miško eksploatacijos 
srities specialistas, sukaupęs nemenką praktinę (ilgametis vadovaujantis darbas valstybinius miškus 
administruojančioje įmonėje) bei pedagoginę patirtį (dėstomi dalykai ir mokslinių tyrimų kryptys – miško 
darbų organizavimas ir medienos ruošos technologijos, miško kelių projektavimas, medienos naudojimas). 
Viešėdamas KMAIK profesorius ne tik dalijosi gerąja miškininkavimo praktika Vokietijoje, supažindino su 
naujausiomis medienos ruošos ir ištraukimo technologijomis, miško kelių projektavimo bei tiesimo 
technologijomis, Vokietijos miškų bei miško darbų įmonių sertifikavimo sistemomis, medieninės kilmės 
produkcijos ekonominėmis perspektyvomis, miškininkystės specialistų ruošimo Vokietijos aukštosiose bei 
profesinėse mokyklose ypatumais, tačiau taip pat noriai diskutavo su studentais įvairiais aktualiais 
ūkininkavimo miškuose klausimais. Kartu su profesoriumi vykę praktiniai užsiėmimai miško objektuose 
Valstybinių miškų urėdijos Dubravos ir Marijampolės regioninių padalinių, vizitai UAB „Likmerė“ beržo 
faneros gamykloje ir UAB „Enerstenos grupė“ Mokslo ir tyrimų centre bei kogeneracinėje biokurą 
naudojančioje jėgainėje neabejotinai praplėtė mūsų Kolegijos dėstytojų ir studentų akiratį. 

2019 m. kovo 22-30 d. Kolegijoje pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi ir paskaitas skaitė 
Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universiteto (Lenkija) Gyvybės mokslų ir technologijų fakulteto 
mokslininkas-fitopatologas, docentas dr. Wojciech Pusz.  

2019 m. kovo 27 d. Kolegijoje viešėjo ir paskaitas skaitė Anadolu universiteto (Turkija) 
mokslininkas, doc. dr. Özgür OĞUZ. Aptartos bendradarbiavimo, naujų projektų inicijavimo, Turkijos 
studentų pritraukimo į KMAIK galimybės. 

2019 m. spalio 8 d. KMAIK viešėjo ir paskaitas skaitė Brno Mendelio universiteto (Čekija) 
Mokslo ir studijų departamento atstovės Jitka Fialová, bei dr. Zuzana Židová. Susitikimo metu aptartos 
tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos. 

2019 m. spalio 11 d. KMAIK viešėjo Kopenhagos universiteto studentų ir dėstytojų grupė. 
Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis pristatė Kolegiją, supažindino su čia vykdomomis studijų 
programomis, pristatė studijų bazę. 

2019 m. spalio 14-20 d. KMAIK Hidrotechninės statybos katedroje svečiavosi Pietryčių Suomijos 
taikomųjų mokslų universiteto (Applied University of South-Eastern Finland) (Department of Forest 
economy and Environmental Sciences Applied University of South-Eastern Finland – XAMK), mokslų 
daktaras doc. Juho Rajala. Susitikimo metu svečias susipažino su KMAIK Hidrotechninės statybos os 
vadovybe, dėstytojais, studentais. Skaitė paskaitas temomis: „Environmental protection. Hydro energy 
(hydro power plants)”. Hidrotechninės statybos studijų programos dėstytojai svečiui aprodė ypatingus 
hidrotechninius statinius – Kauno hidroelektrinę, laboratorijas. Su svečiu iš Suomijos kalbėta dėl 
ERASMUS+ mainų galimybės dėstytojams ir studentams išvykti pasisemti patirties. 

2019 m. spalio 16 d. KMAIK vyko tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras uosio džiūties tematika 
„Consolidating approaches to mitigate the ash dieback disease in the Baltic States and Germany“ (Pajėgų 
konsolidavimas uosių džiūties padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti). Seminare aktualiomis 
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temomis pasisakė miško patologai dr. Rasmus Enderle iš Vokietijos Julijaus Kiuno instituto 
(Braunšveigas), dr. Kalev Adamson ir doktorantas Ahto Agan iš Estijos gyvybės mokslų universiteto 
(Tartu), dr. Natālija Burņeviča iš Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto „SILAVA“ (Salaspils-
Ryga), dr. Vaidotas Lygis (KMAIK), Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Kęstutis Grigaliūnas bei miško medžių selekcijos specialistas LAMMC Miškų 
instituto mokslininkas habil. dr. Alfas Pliūra. Užsienio svečiai pasidalino naujausia informacija apie uosių 
džiūties žalą savo šalių miškuose, supažindino su taikomomis priemonėmis šiai ligai suvaldyti, vykdomais 
mokslo projektais, pasidalino praktinėmis žiniomis.  

2019 m. lapkričio 18-22 d. KMAIK Hidrotechninės statybos katedroje svečiavosi Varšuvos gyvybės 
mokslų universiteto (SGGW), Vandens centro: prof. Wojciech Sas, doc. Maja Radziemska, lekt. Andrzej 
Głuchowski, Lenkija. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, skaitytos paskaitos 
temomis: „Problems of waste management in terms of potential effect on environment in soil and water 
pollution“; „Technical problems of landfills safety and its relation to the environment, based on the effect in 
soil“; „Biological and classical monitoring of landfills including leachate“. Svečiams pristatyta KMAIK 
studijų bazė. 

 

10.2.2. Vizitai į užsienio šalis 
 
Kolegijos dėstytojai taip pat aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose, stažuotėse užsienyje, 

mezgė bendradarbiavimo kontaktus su užsienio šalių universitetais. 
2018 m. birželio 18-22 dienomis KMAIK docentė dr. V. Gudynaitė-Franckevičienė stažavosi Miškų 

tyrimų institute Salonikuose, Graikijoje. Erasmus+ stažuotės tikslas – pagilinti plantacinės miškininkystės 
žinias, praktinius gebėjimus renkant ir analizuojant duomenis, atliekant eksperimentus. Viešnagės metu buvo 
diskutuota apie galimas naujas tyrimų kryptis, bendrus projektus.  

2018 m. rugsėjo 24-28 dienomis KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja doc. dr. E. 
Abalikštienė pagal Erasmus+ programą skaitė paskaitas Lenkijoje (Varmijos Mazūrijos universitete 
Olštyne) bei dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltic Surveying 2018“.Vizito metu 
Varmijos Mazūrijos universitete Olštyne, Geodezijos, geografinės informacijos ir civilinės inžinerijos 
fakultete buvo skaitomos paskaitos bei susipažinta su universitetu, fakultetu, jų studijų programomis. Su 
fakulteto atstovais aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Viešint Lenkijoje tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Baltic Surveying 2018“ pristatytas pranešimas apie nenašių Lietuvos žemių 
naudojimo perspektyvas. Konferencijoje dalyvavo 15-os šalių mokslininkai ir tyrėjai. Jos metu pranešėjai 
supažindino su jų tyrimais geodezijos, žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto kadastro srityse. 

2018 m. spalio 28 - lapkričio 5 d. Kauno KMAIK docentė dr. Dalia Perkumienė pagal LINO-LT 
projektų programą lankėsi Inca Garcilaso De la Vega universitete (Lima, Peru). Vizito tikslas - 
tarptautiškumo didinimas, naujų partnerių paieška, siekiant bendrų tarptautinių projektų. Vizito metu dr. D. 
Perkumienė taip pat dalyvavo tarptautiniame GIDEPA organizuojamame renginyje “XI Lotynų Amerikos 
teisės konvencija/I Euro-Amerikos teisės konvencija”. Spalio 31 bei lapkričio 2 dienomis vyko apvalaus stalo 
diskusijos projektų inicijavimo ir organizavimo tema. Renginio metu vyko įvairūs susitikimai, parodos, 
paskaitos, knygų ir projektų pristatymai, taip pat susitikimai su akademine bendruomene, studentais, taip pat 
su teisininkais praktikais. Susitikimų metu užmegzti nauji kontaktai su Peru bei kitų Lotynų Amerikos šalių 
(Čilės, Meksikos, Venesuelos, Kolumbijos, Argentinos bei Brazilijos), taip pat su ES šalių - Vengrijos, 
Portugalijos bei Ispanijos atstovais, pasidalinta patirtimi, tartasi dėl bendradarbiavimo akademinėje srityje. 
Dr. D. Perkumienė skaitė mokslinį pranešimą, Inca Garcilaso De la Vega universiteto moksliniame leidinyje 
publikuotas jos straipsnis. Vizito į Inca Garcilaso De la Vega universitetą metu sutarta dėl bendradarbiavimo 
mokslinėje akademinėje srityje: bendrų projektų, mokslinių publikacijų rengimo, konferencijų bei seminarų 
organizavimo. Buvo pristatyti moksliniai žurnalai, diskutuota dėl studentų mainų bei dėstytojų akademinių 
vizitų. Taip pat užmegzta naujų kontaktų su Pietų Amerikos teisės krypties mokslininkais.  

Treti metai kaip Kolegijos atstovai dalyvauja tarptautinėje parodoje "Studijos ir karjera 2019” 
Minske (Baltarusija). Šioje parodoje 2019 m. vasario 14-16 d. Kolegiją pristatė Nekilnojamojo turto 
kadastro katedros vedėja doc. dr. E. Abalikštienė ir Hidrotechninės statybos katedros lektorė J. Babilienė. 
Parodoje KMAIK stendo lankytojai - mokiniai, abiturientai, jų tėvai, universitetų, profesinių mokyklų 
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atstovai, brandaus amžiaus žmonės, norintys ne tik įgyti išsilavinimą, atnaujinti savo žinias, bet ir kelti 
kvalifikaciją, pageidaujantys bendradarbiavimo profesinėje srityje, vykdyti bendrus projektus. 

2019 m. vasario 20-22 d. Kolegijos dėstytoja Inga Kibirkštienė ir studijų administratorė Renida 
Jankauskė viešėjo Lenkijoje, tarptautinėje konferencijoje „Agro E-Learning“ educational platform and 
its application in the education of future farmers“. Šio vizito tikslas buvo susipažinti su Lenkijos 
ūkininkų naudojamomis informacinėmis sistemomis žemės ūkyje bei tęsti tolimesnį abiejų šalių 
bendradarbiavimą pagal ERASMUS+ programą. Projektą parengė ir įgyvendino Europos informacijos ir 
švietimo centras, kartu su projekto partneriais, per konferenciją organizatoriai pateikė šio projekto 
interaktyvią švietimo modulio programą, kuri skirta palengvinti esamiems ir būsimiems ūkininkams 
nuotoliniu būdu tvarkyti ūkių dokumentaciją ir stebėti savo žemės valdas. Baigiantis tarptautinei 
konferencijai buvo aptartos tolimesnės abiejų šalių bendradarbiavimo galimybės bei ERASMUS+ programos 
tęstinumas. 

2019 m. balandžio 2-4 d. KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja A. 
Doftartė ir Hidrotechninės statybos katedros vedėja E. Liniauskienė viešėjo Turkijoje, Antalijos regione, 
kur supažindino užsienio moksleivius su studijų galimybėmis Kolegijoje. 

2019 m. balandžio 2-5 d. KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojas L. 
Daubaras viešėjo Ukrainoje. Nacionaliniame gyvybės ir aplinkos mokslų universitete skaitė paskaitą apie 
gamtinio turizmo padėtį Lietuvoje ir jo vystymo galimybes Ukrainoje. Malino miško technikos koledže 
dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Miškininkystė ir mokslas“. Taip pat susitiko su daugeliu kitų 
Ukrainos aukštųjų mokyklų dėstytojų, užmezgė ryšius su Lvove esančiu Nacionaliniu miškų universitetu, 
Ukrainos Nacionaliniu agrariniu universitetu bei koledžais. 

2019 m. balandžio 11-13 d. Latvijoje, Uogrės technikume vyko tradicinis, jau 55-asis, Baltijos šalių 
miškininkystės studentų profesinio meistriškumo čempionatas, kuriame, kaip ir kasmet, dalyvavo 
Kolegijos studentų komanda, vadovaujama KMAIK Profesinio mokymo skyriaus vedėjo N. 
Marcinkevičiaus. Palaikyti komandos vyko Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis, Miškininkystės 
katedros atstovai dr. Vidmantas Verbyla ir dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. Dalyvavimo tikslas - įgyti 
patirties, susipažinti su varžybų specifika, pabendrauti, susipažinti su čempionate taip pat nuolat 
dalyvaujančių Latvijos Uogrės technikumo (Ogres tehnikums) bei Estijos Luua Miškų mokyklos (Luua 
Metsanduskool) komandų nariais. Vizito metu Uogrės technikumo vadovybė supažindino su technikumo 
studijų infrastruktūra ir baze, pasidalino patirtimi. 

2019 m. gegužės 13 - 15 d. Čekijoje, Brno mieste esančio Mendelio universiteto įkūrimo 100-čio 
proga buvo organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Public Recreation and Landscape protection – 
with sense hand in hand“, kurioje dalyvavo Čekijos, Lenkijos, Italijos, Slovakijos, Lietuvos mokslininkai, 
dėstytojai bei rekreacijos specialistai. KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektoriai 
Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Linas Daubaras skaitė pranešimus, parengtus pagal savo tyrimų ir dėstomų 
dalykų temas. V. Vaitkutė Eidimtienė parengė mokslinį straipsnį bei pranešimą „Sociocultural aspects of 
cityscape dominants change and perception”, o L. Daubaras paruošė pranešimą „Curonian Spit National Park 
– UNESCO Heritage“. Buvo išleistas konferencijos leidinys, kurį sudaro net 82 rekreacinės aplinkos 
tyrimams skirti moksliniai straipsniai. Išsamiau aptartos kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo, miško 
rekreacijos, reljefo įvairovės, augalijos, gamtos apsaugos bei poilsinių statinių teisinio reglamentavimo 
temos.   

2019 m. gegužės 23-25 d Kolegijos keturių studentų komanda, vadovaujama lektorių Nerijaus 
Marcinkevičiaus ir Arūno Jurkonio, dalyvavo varžybose – Svenljungos (Švedija) miškų mokykloje 
vykusiame Europos šalių miškininkystės studentų profesinio meistriškumo 18 -ajame čempionate. Čia 
varžėsi 22 komandos iš 17 šalių.  

2019 m. rugpjūčio 1 d. Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis, bei Kraštovaizdžio architektūros ir 
rekreacijos katedros lektorius Linas Daubaras dalyvavo dviejuose informaciniuose susitikimuose su 
Minsko (Baltarusija) moksleiviais bei studentais. V. Lygis rusų ir anglų kalbomis pristatė Kolegiją, čia 
siūlomas studijų programas ir papasakojo apie užsieniečių priėmimo į studijas tvarką, L. Daubaras skaitė 
paskaitą (rusų ir anglų kalbomis) apie gamtinio turizmo perspektyvas Baltarusijoje. 

2019 m. rugsėjo 10-13 d. Kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis stažavosi Kopenhagos 
universiteto Miško ir kraštovaizdžio koledže (Forest and Landscape College at the University of 
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Copenhagen, Nodebo, Danija). Stažuotės tematika: uosio atsparumo džiūčiai tyrimai Danijoje; džiūčiai 
atsparaus paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) sėklinių plantacijų bei bandomųjų želdinių veisimas; 
ilgalaikės pagrindinių Danijoje auginamų medžių rūšių (sitkinės ir paprastosios eglės, paprastojo ąžuolo, 
buko, uosio ir kalėdinių medelių) selekcijos programos. Taip pat vizito metu V. Lygis dalyvavo devintajame 
Šiaurės Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklo FGN susitikime (9th Field Geneticists Network 
meeting, FGN 9). 

2019 m. lapkričio 11 – 14 d. Kolegijos dėstytojų ir studentų komanda, vadovaujama KMAIK 
lektorių Nerijaus Marcinkevičiaus ir Arūno Jurkonio, lankėsi Baltarusijoje, Polocko miškų koledže, 
kuriame pirmą kartą buvo organizuotas Tarptautinis miškų festivalis. Renginyje taip pat lankėsi kolegos iš 
Latvijos, Estijos bei Rusijos. Tai pirmasis mūsų komandos vizitas šioje mokykloje. Šios kelionės tikslas 
buvo užmegzti santykius su panašaus profilio mokymo įstaigomis, susipažinti su kaimyninės šalies švietimo 
bei miškų ūkio valdymo sistema. Dar vienas labai svarbus vizito akcentas – profesinio meistriškumo bei 
sporto varžybos. Studentai turėjo galimybę išbandyti jėgas techninėse rungtyse – medkirčių sporte, miške – 
miškininkystės žinių estafetėje bei sporto aikštelėje. 

2019 m. spalio 14 – 18 d. KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojai 
lankėsi Vengrijoje. Katedros vedėja Asta Doftartė ir lektorius Linas Daubaras, siekdami suaktyvinti 
bendradarbiavimą, buvo išvykę į St. Ištvan universitetą Budapešte. Tai vienintelė Vengrijos aukštoji 
mokykla, turinti kraštovaizdžio architektūros programą. Universitete galima įgyti bakalauro, magistro ir 
mokslų daktaro laipsnius. Vizito metu L. Daubaras St. Ištvan universitete studijuojantiems užsienio 
studentams skaitė paskaitas, kurių tema “Tourism infrastructure in Landscape Design“ (Turizmo 
infrastruktūra kraštovaizdžio architektūroje), taip pat papasakojo apie bendrą kraštovaizdžio architektūros 
situaciją Lietuvoje. 

Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai taip pat aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose, 
užsienyje, mezgė bendradarbiavimo kontaktus su užsienio šalių partneriais. 

2019 m. rugsėjo 12-14 d. Baltarusijoje, Breste vyko IV tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Aктуальные проблемы наук о земле:  исследования трансграничных регионов“, kurioje HS katerdos 
lekt. G. Vyčienė ir doc. V. Grybauskienė skaitė pranešimus temomis: „Kriging Methods as a Tool to 
Estimate Spring Flood Peak Discharge In Ungauged Watersheds In Lithuania“, „Evapotranspiration-Based 
Irrigation Scheduling For Picea Abies (Spruce) Seedlings“.  

2019 m. spalio 28-30 d. KMAIK Hidrotechninės statybos katedros vedėja doc. dr. Ernesta 
Liniauskienė ir doc. dr. Ramundas Šadzevičius pagal Erasmus+ mainų programą buvo išvykę į Varšuvos 
gyvybės mokslų universitetą (SGGW). Ten Kolegijos dėstytojai ne tik skaitė paskaitas hidrotechninės 
statybos bei atsinaujinančių energijos išteklių temomis, bet ir aplankė Civilinės ir aplinkosaugos inžinerijos 
fakulteto, Vandens centro laboratorijas, auditorijas. Intensyviai bendravo bei diskutavo su kolegomis iš 
Vandens centro ir Civilinėsir aplinkosaugos inžinerijos fakulteto hidrotechnikos klausimais.  

2019 m. lapkričio 20 d. KMAIK direktorius dr. V. Lygis kartu su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
atstovais dalyvavo Lietuvos atstovybėje Minske vykusiame Lietuvos aukštųjų mokyklų prisistatymo 
Baltarusijos moksleiviams renginyje, kur pristatė KMAIK siūlomas studijų programas, atsakė į 

suinteresuotų moksleivių bei jų tėvų klausimus apie studijų galimybes Lietuvoje.    
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11. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 
11.1. VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS, TARYBOS, KOMITETAI 

 
Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra įvairių draugijų, tarybų, komitetų 

nariai (8 priedas). Dauguma dalyvauja profesinių draugijų veikloje: Lietuvos dendrologų draugijos, Lietuvos 
miškininkų sąjungos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos dirvožemininkų draugijos, 
Lietuvos teriologų draugijos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos (LŽHIS) ir kt. Taip pat dalyvauja 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. Bendradarbiaujama su Lietuvos 
melioracijos įmonių asociacija (LMĮA), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Lietuvos vandens 
tiekėjų asociacija (LVTA) ir dalyvaujama jų veiklose. Plėtojant profesinę veiklą, įgyvendinant bendrus 
projektus bei keliant darbuotojų kvalifikaciją bendradarbiaujama su Lietuvos biomasės energetikos 
asociacija „Litbioma“, Lietuvos miško savininkų asociacija, Privačių miškų savininkų asociacija, Lietuvos 
miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos arboristų asociacija. 

 

11.2. SOCIALINIAI PARTNERIAI 

 
Kolegija savo veikloje bendradarbiauja su miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos, žemės 

ūkio sektorių mokslo bei gamybos institucijomis, šalies ir užsienio mokslo bei švietimo įstaigomis, miestų ir 
rajonų savivaldybių administracijomis ir kt. įstaigomis bei organizacijomis, privačiomis įmonėmis ir 
organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.  

Kolegija palaiko ryšius ir plėtoja bendradarbiavimą su LR valstybinėmis institucijomis, tokiomis 
kaip: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, LR 
Žemės ūkio rūmais, Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kauno raj. sav. Samylų seniūnija, 
Vilniaus miesto savivaldybe, Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos teritoriniais 
padaliniais, VĮ Valstybės žemės fondu, VĮ Registrų centru, Aplinkos apsaugos departamentu prie LR 
Aplinkos ministerijos, Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, LR Aplinkos ministerijos 
Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupe, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Valstybinė miškų tarnyba, 
VĮ Valstybinių miškų urėdija, Valstybiniu žemėtvarkos institutu, apskričių, rajonų ir miestų žemėtvarkos 
tarnybomis, Lietuvos nacionalinių bei regioninių parkų direkcijomis.  

Plėtojant profesinę veiklą, įgyvendinant bendrus projektus bei keliant darbuotojų kvalifikaciją, 
Kolegija bendradarbiauja su Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“ (KMAIK yra 
LITBIOMA asocijuotas narys), Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA), Privačių miškų 
savininkų asociacija (PMSA), Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA; KMAIK yra asocijuotas narys), 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA; KMAIK yra asocijuotas narys), Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjunga (LŽHIS), Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga (LGMS), Lietuvos 
miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos arboristų asociacija (LARA), 

Miško darbų rangovų asociacija, Lietuvos dendrologų draugija (LDD), Lietuvos hidroenergetikų asociacija 
(LHA), Respublikos melioracijos, hidrotechnikos ir statybinėmis bendrovėmis bei įmonėmis, vandens 
tiekimo įmonėmis, Kauno miesto ir rajono gyventojų bendruomenėmis ir kt. 

Kolegijos švietimo, mokslinėje, edukacinėje, konsultavimo veiklose talkina Švedijos žemės ūkio 
mokslų universitetas (SLU, Švedija), Latvijos žemės ūkio universitetas (Jelgava, Latvija), Charkovo 
valstybinė zooveterinarijos akademija (Charkovas, Ukraina), Orenburgo valstybinis žemės ūkio universitetas 
(Orenburgas, Rusija), Ukrainos nacionalinis gyvybės ir aplinkos mokslų universitetas (Kijevas, Ukraina), 
Radomo ekonomikos akademija (Radomas, Lenkija), Mokslų ir technologijų universitetas Bydgoščiuje 
(Bydgoščius, Lenkija), Malino miškų ir technikos koledžas (Malinas, Ukraina), Polocko valstybinis miškų 
koledžas (Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto filialas (Polockas, Baltarusija), VDU Žemės 
ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas bei Miškų ir ekologijos fakultetas, Kauno 
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technologijos universitetas, VDU Gamtos mokslų fakultetas, VDU Kauno botanikos sodas, Vilniaus 
universiteto Botanikos sodas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro filialas Miškų institutas. Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklomis (Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Rietavo Lauryno 
Ivinskio gimnazija, Panevėžio „Minties“ gimnazija, Kauno r. Piliuonos gimnazija, Kauno Palemono 
gimnazija, Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla, Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla, Kauno 
specialioji mokykla, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, Anykščių Antano Baranausko pagrindinė 
mokykla), profesinėmis mokyklomis (Vilkijos žemės ūkio mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 
paslaugų ir verslo mokykla, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras) ir kt. įstaigomis (Kauno Aleksoto 
lopšelis - darželis, Kauno rajono Girionių lopšelis – darželis, Plungės savivaldybės viešoji biblioteka ir kt.). 

Ypač geri Kolegijos ryšiai susiklostė su ilgamečiais Kolegijos partneriais – įmonėmis UAB 
„Likmerė“, UAB „Husqvarna Lietuva“, Mocevičiaus firma „Ginalas“, UAB „RG Medis“, UAB „Inti“, UAB 
„Juodeliai“, UAB „Želdynėlis“, VšĮ „Svajonių sodai“, UAB „Topolinija“, Z. Šakūnienės firma "Tulpmedis", 
UAB "Žaliasis sezonas", UAB „Floralita dizainas“, UAB „Viržių medelynas“, UAB „MMC Forest“, UAB 
„Rugienojas“, Ingdridos Vainauskienės IĮ, UAB "Grantukas“, R. Elijošiaus ūkis, UAB „A. Žilinskis ir ko“, 
UAB „Stora Enso Lietuva“, VšĮ „Vandentvarkos institutas“, Vilniaus savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, 
UAB „Inžinerinis projektavimas“, UAB „Vilniaus hidroprojektas“, UAB „Maba Forest“, MB „Geoaksis“, 
UAB „Hidrosta“, UAB „Jurmelsta“, UAB “Modus Energy Solutions”, UAB „Sumeda“, AB „Aksa“, UAB 
„Požeminės linijos“, UAB „Jonavos hidrotechnika“, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, UAB “Enerstena”, 
UAB "Švari Energija", MB „Rustos projektai“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Žiežmarių hidrotechnika“, UAB 
„Marsanta ir Ko“, VĮ „Kauno regiono keliai“, UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“, UAB 
„Gelgaudiškio gelžbetonis“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kamesta“, UAB „Šakių vandenys“, UAB 
„Aerogeodezijos institutas“, UAB „Architektų pastogė“, UAB „Citadelė“, UAB „Geometra“, UAB „Inreal“, 
UAB „RecomLT“, UAB „TPI Vilnius“, UAB „Žemetra“, UAB „GeoNovus“, UAB „Geonetas“, UAB 
„Geoera“, UAB „Geodėja“, UAB „Druskininkų geoplanas“, UAB „Geodezijos linija“, UAB „Geodara“, 
UAB „Projektana“, UAB „Geodala“ ir kt. įmonėmis. Su dauguma paminėtų įstaigų, įmonių ir organizacijų 
yra pasirašytos ir atnaujintos bendradarbiavimo sutartys (11.2.1 lentelė). 

2018-2019 m. m. pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su: Gardino valstybiniu žemės ūkio 
universitetu (Baltarusija), Brno Mendelio universitetu (Čekija), Aplinkos pasaugos departamentu prie AM, 
VĮ Valstybinių miškų urėdija, UAB „Ekenex“, VšĮ Totorių kultūros centru, UAB „Rugienojas“, Kauno r. 
Neveronių gimnazija, UAB „Anglų gatvė“, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindine mokykla, Kauno 
Panemunės lopšeliu-darželiu, Kauno Simono Daukanto progimnazija, Marijampolės profesinio rengimo 
centru, KMAIK Studentų atsovybe (9 priedas). 

 
 

11.2.1. lentelė. 2018-2019 m.m. pasirašytos ir atnaujintos bendradarbiavimo sutartys 
Eil. 
nr. 

Partnerio institucija Bendradarbiavimo pobūdis Padalinys 

1. LR Žemės ūkio rūmai  
Dalyvavimas atestacinių ir konkurso komisijų veikloje, partnerystė 
įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 
organizavimas, praktinis mokymas, studijų programų tobulinimas 

KAR 

2. 
VDU Kauno Botanikos 
sodas  

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; mokomųjų ir 
specializacijos praktikų atlikimas 

MKF 

3. 
Lietuvos arboristų 
asociacija  

Partnerystė įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas 

KAR 

4. 
Lietuvos dendrologų 
draugija  

Partnerystė įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas, praktinis mokymas, studijų programų 
tobulinimas 

MKF 

5. 
VšĮ Panevėžio profesinio 
rengimo centras 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

KAR 

6. 
Vilkijos žemės ūkio 
mokykla  

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

MKF 

7. ĮI „Tulpmedis“ Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar kursinių KAR 
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darbų tematikos siūlymas; 

8. 
UAB „Floralita 
dizainas“ 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 
KAR 

9. 
UAB „Viržių 
medelynas“ 

kursinių darbų tematikos siūlymas; 
KAR 

10. UAB „Žaliasis sezonas“ Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar KAR 

11. UAB „MMC Forest“  
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

MKF 

12. UAB „Grantukas“  
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

KAR 

13. 
Vytauto Dižiojo 
universiteto ŽŪA 

Studijų programų tobulinimas; Studentų baigiamųjų egzaminų ir 
diplominių drabų gynimo kvalifikacinė komisija; Dalykų dėstymas; 
Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

Visos 
katedros 

14. 
VĮ „Kauno regiono 
keliai“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

HS 

15. 
VšĮ Kauno technikos 
kolegija 

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
Visos 

katedros 

16. 
Kauno rajono 
savivaldybė 

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
Visos 

katedros 

17. 
UAB „Vilniaus 
Hidroprojektas“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

HS 

18. 
UAB „Sauslaukio 
statyba“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

HS 

19. 
UAB „Altis LTD“ Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
HS 

20. 
Kauno r. Jonučių 
vidurinė mokykla 

Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas 
Visos 

katedros 

21. 
Pasvalio Petro Vileišio 
gimnazija 

Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas 
HS 

22. 
Kauno Rokų vidurinė 
mokykla 

Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas 
HS 

23. 
UAB „Inžineriniai 
tinklai“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

AIF 

24. 
UAB „Jurmelsta“ Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
HS 

25. 
UAB „A.Žilinskis ir ko“ Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
HS 

26. 
UAB „Hidrosta“ Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
HS 

27. 

Žuvininkystės tarnybos 
prie Lietuvos 
Respublikos Žemės ūkio 
ministerijos 

Studijų programų tobulinimas; Mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas 

HS 

28. 
UAB “ Inžinerinis 
projektavimas” 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

HS 

29. 
UAB “Modus Energy 
Solutions” 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos SUDARYTA –2018-11-29; 
Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

HS 

30. 
Vilniaus Gedimino 
Technikos Universitetas 
(VGTU) 

Studijų programų tobulinimas; Studentų baigiamųjų egzaminų ir 
diplominių drabų gynimo kvalifikacinė komisija; Mokslinių 
konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

AIF 

31. 
UTP University of 
Science and Technology 
in Bydgoszcz 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 
seminarų organizavimas 

HS 

32. 

Escola Superior Agrária 
de Elvas - Instituto 
Politécnico de 
Portalegre, Portugalija 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 
seminarų organizavimas 

HS 

33. 
Suomijos taikomųjų 
mokslų universiteto 
(XAMK) 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 
seminarų organizavimas 

Visos 
katedros 

34. 
Atnaujinta UAB „Modus 
Energy Solutions“ 

Abipusio naudingo bendradarbiavimo mokslo ir viešojo sektoriaus 
integracijos srityje 

HS 

35. 
Polocko Valstybinė 
kolegija (Baltarusija) 

Studijų programų tobulinimas; Dalykų dėstymas; Mokslinių 
konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas. 

MK 
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36. 
Malino miško technikos 
kolegija (Ukraina) 

Studijų programų tobulinimas; Dalykų dėstymas; Mokslinių 
konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas. 

MK 

37. VGT universitetas 
Rengti bendrus mokslinių tyrimų projektus; Sudaryti sąlygas dalyvauti 
seminaruose ir kursuose; Tobulinti ir gerinti tų pačių krypčių studijų 
programas. 

Visos 
ketdros 

38. 
UAB “Modus Energy 
Solutions” 

Studijų programų tobulinimas; Praktikų atlikimas; Mokslinių 
konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

HS 

39. UAB „EKENEX“ 

Keistis informacija apie vykdomus mokslinius taikomuosius tyrimus, 
naujas tendencijas miškininkystės ir prekybos miško produktais srityse; 
Studijų programos tobulinimas; Mokomųjų ir specializacijos praktikų 
atlikimas; Baigiamųjų darbų tematikos siūlymas. 

MK 

40. 
G.Mocevičiaus firma 
„Ginalas“ 

Teikti informaciją ir konsultacijas apie miško techniką; Dalyvauti 
rengiant mokymo-metodinę medžiagą; Teikti pasiūlymus formuojant 
diplominių darbų tematiką, Sudaryti sąlygas atlikti studentams 
mokomąsias ir gamybines praktikas su naujausiais mechanizmais. 

MK 

41. 
UAB „Husqvarna 
Lietuva“ 

Sudaryti sąlygas dėstytojams kelti kvalifikaciją; Užtikrinti tinkamą 
saugumą bendrovės gaminiams 

MK 

42. 
VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo 
verslo centras 

Bendradarbiauti teikiant duomenis į TPIS MKF 

43. 
Kauno r. Šlienavos 
pagrindinė mokykla 

Kviesti dėstytojus supažindinti moksleivius su Kolegijoje rengiamomis 
specialybėmis; Dalyvauti Kolegijos organizuojamose atvirų durų 
dienose ir kituose renginiuose. 

Visos 
katedros 

 
 
Kolegijos katedros palaiko glaudžius ryšius ir bendradarbiauja su hidrotechninės statybos, 

žemėtvarkos, kadastrinių matavimų, miškininkystės, kraštovaizdžio architektūros, sodininkystės veikla  
susijusiomis ir užsiimančiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis. Su dauguma įmonių ir organizacijų 
yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 2019 m. įvyko daug susitikimų su socialiniais partneriais. 

 
11.2.2. lentelė. Susitikimai su socialiniais partneriais 
Eil. 
Nr. 

Atstovas Susitikimas Data 

1. 
Lygis 
Vaidotas 

Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Valdybos posėdis, kuriame 
dalyvavo LRS pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, “Baltpool” generalinis 
direktorius, LAMMC Miškų instituto ir KMAIK vadovai (susirinkimas vyko 
Girionyse, KMAIK). 

2018.09.07 

2. 
Lygis 
Vaidotas 

Kauno personalo vadovų klubo susitikimas Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose. Tema: Darbuotojų poreikio planavimas Jūsų įmonėse (dalyvavo Kauno 
kolegijos, Kauno technikos kolegijos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos, Marijampolės kolegijos vadovai). KMAIK pristatymas potencialiems 
Kauno regiono darbdaviams (susitikimo tikslas - pristatyti Kauno regiono kolegijų 
studijų programas, galimas naujas kryptis, bendradarbiavimo praktikas su 
įmonėmis). 

2018.09.19 

3. 
Lygis 
Vaidotas 

ŠMM ministrės susitikimas su valstybinių kolegijų direktoriais ir tarybų 
pirmininkais, kuriame aptarti kolegijų veiklos rezultatai ir kolegijų tolesnės raidos 
gairės. ŠMM, Vilnius. 

2018.10.30 

4. 
Lygis 
Vaidotas 

Susitikimai ir tolimesnių bendradarbiavimo perspektyvų aptarimas su VĮ 
Valstybinių miškų urėdijos direktoriumi Marium Pulkauninku (1) Girionys; 2) 
Vilniuje, VĮ VMU būstinėje; 3) Susitikimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
vadovybe ir regioninių padalinių vadovais (Vilniaus raj., viešbutyje „Vilnius Grand 
Resort“). KMAIK pristatymas, atsakymas į klausimus apie Miškininkystės studijų 
programą, rengiamus kvalifikacijos tobulinimo kursus. 

2018.06.28 
2018.11.13 
2018.12.13 
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11.3. KOLEGIJOS  RENGINIAI  VISUOMENEI 

 
Sėkmingai tarptautinio bendradarbiavimo patirtis panaudojama visuomenės švietime propaguojant 

miškininkystę, gamtosaugą, aplinkos inžineriją. Rengiami seminarai, stovyklos bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleiviams ir jų mokytojams (11.3.1 lentelė). Į Kolegijos renginius atvyksta dalyviai ir iš kaimyninių šalių 
– Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Baltarusijos, Estijos. 

 
11.3.1. lentelė. RENGINIAI VISUOMENEI 2018-2019 m.m. (Informacinio centro duomeys) 

Eil 
Nr. Renginio pavadinimas 

Dalyvavimo 
aprašymas 

Dalyvių 
skaičius 

Metai (data) 

1. 
KMAIK Studentų atstovybės projektas „Namus 
puoškime kitaip“ 

SA ir dėstytojai vedė 
seminarus, edukacines 
paskaitas 

75 dalyviai  2019.12.04/05 

2. 
Senelių namai „Auksinis amžius“, Petrašiūnų 
slaugos ligoninė- gerumo akcija, gyventojų namų 
papuošimas 

Studentai ir dėstytojai 
aplankė institucijas 

Studentai ir 
dėstytojai 

2019.12.09 

3. Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK studijų 
programų pristatymas 

260 dalyvių 2019.12.05 

4. 
Respublikinė floristinių darbų paroda - konkursas 
"Žiemos puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Puokščių 
eksponavimas ir 
kūrimas 

260 dalyvių, 
58 mokyklos 

2019.12.05 

5. 
Seminaras mokytojams „Augalų ekstrahavimas“, 
Žvilgsnis į Lietuvos miškininkystę“ 

KMAIK lektoriai vedė 
paskaitas 

62 mokytojai 2019.12.05 

6. Renginys- seminarai „Mokykla 2019“,  

LITEXPO. 
Informacijos sklaida 
lankstinukais, 
seminare, 
Informacinis centras 

  2019.11.22/23 

7. 
Jaunųjų miško bičiulių vadovams skirtas 
kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Edukacija 
miške: saugomų teritorijų galimybės“ 

KMAIK lektoriai vedė 
seminarus, edukacines 
paskaitas 

25 mokytojai 2019.11.14/15 

8. 

Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-8 klasių mokinių 
kūrybinių darbų parodos-konkurso „EKO 
namelis miško gyventojui“ nugalėtojų darbai, 
bendradarbiaujant su Kauno A.Žikevičiaus 
saugaus vaiko mokykla 

Paroda eksponuojama 
KMAIK patalpose 

  2019.11.04.12.09 

9. 

Tyrėjo diena Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokykloje vyko Kauno 5-12 klasių 
moksleivių jaunojo tyrėjo diena ,,Aš – jaunasis 
mokslininkas“, bei gamtamokslinis protų mūšis 
,,Tiriu. Pažįstu. Saugau.“ 

Kauno miesto 
mokyklos dalyvavo 
KMAIK edukacinėje 
veikloje 

300 
mokslevių 

2019.10.09 

10. 
Paroda – festivalis „Miškai:inovacijos ir 
tradicijos“, Lyduokiai, Ukmergės r. 

KMAIK Studentai ir 
dėstytojai dalyvavo ir 
skaitė paskaitas 
parodo dalyviams 

  2019.09.06.07 

11. 

Karjeros dienos Noreikiškių g-je skaityti 
pranešimai "Hidrotechnikos specialistų poreikis 
Lietuvoje ir pasaulyje",„Miškininkystė“, „Ko 
mes nežinome apie augalus“ 

R.Šadzevičius, 
A.Tebėra, studentė 
Deimante 

  2019.06.18 

12. Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Pristatytos KMAIK 
studijų programos 

70 moksleivių 2019.06.06 

13. 
Paskaita mokytojams  „Nemuno virsmas 
Mariomis“ 

  11 mokytojų 2019.06.06 

14. 
Respublikinė  moksleivių konferencija „Veriame 
duris į vandens pasaulį“ 

  70 moksleivių 2019.06.06 

15. 
Akcija DAROM. Kartu su Kauno marių 
regioniniu parku. 

Girionių gyvenvietė 
ikr Kauno marių RP 

Kolegijos 
bendruomenė 

2019.04.27 

16. 
17-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros 
planavimo paroda “STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

17. 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019. Paskaita 
„Miškininkystė Lietuvoje. Problemos ir 

Kolegijos ir programų 
pristatymas 

  2019.01.17 
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perspektyvos“ 

18. 
Senelių namai „Auksinis amžius“, Petrašiūnų 
slaugos ligoninė-gerumo akcija, gyventojų namų 
papuošimas 

Studentai ir dėstytojai 
aplankė institucijas  

Studentai ir 
dėstytojai 

2018.12.12 

19. 
Panevėžio mokyklų kalėdinių žaisliukų konkurso 
„100-mečio Kalėdos“ apdovanojimai. 

KMAIK rėmėjo 
prizas, informacinis 
centras 

Panevėžio m. 
mokyklos 

2018.12.09 

20. 
Panevėžio mokyklų kalėdinių žaisliukų konkurso 
„100-mečio Kalėdos“ apdovanojimai. 

KMAIK rėmėjo 
prizas, informacinis 
centras 

  2018.12.07 

21. Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Pristatytos KMAIK 
studijų programos 

260 dalyvių 2018.12.06 

22. 
Paskaita „Miškininkystė Lietuvoje. Problemos ir 
perspektyvos“ 

Organizavimas, 
dalyvavimas 

55 mokytojai 2018.12.06 

23. 
Respublikinė floristinių darbų paroda - konkursas 
"Žiemos puokštė 2018" 

Puokščių pristatymas 
260 dalyvių, 
52 mokyklos 

2018.12.06 

24. Seminaras mokytojams „Ką veikia miškininkai“   
Seminaras 
mokytojams 

55 mokytojai 2018.12.06 

25. 
Seminaras mokytojams „Miškininkystės istorija. 
Faktai ir emocijos“ 

Seminaras 
mokytojams 

55 mokytojai 2018.12.06 

26. 
Seminaras mokytojams „Saugomos teritorijos 
Lietuvos miškuose“ 

Seminaras 
mokytojams 

55 mokytojai 2018.12.06 

27. 
Renginys-seminaras „Mokykla 2018“; 
interaktyvus seminaras „Karjeros vizija kaip 
motyvacijos priemonė mokiniams.“ LITEXPO 

Informacinių leidinių 
sklaida LITEXPO 

100 2018.11.23 

28. Aukštųjų mokylų mugė  
Kauno r. Domeikavos 
g-zija 

60 moksleivių 2018.10.23 

29. 
Jaunojo tyrėjo diena „Aš - jaunasis 
mokslininkas“ Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokykloje 

Kauno miesto 
mokyklos dalyvavo 
KMAIK edukacinėje 
veikloje 

300 
moksleivių 

2018.10.22 

30. 
„Gamtos pažinimo” ir „Įdomiosios inžinerijos“ 
paskaitos moksleiviams bei mokytojams Kauno 
Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje 

Užsiėmimai vyksta 
visus mokslo metus  

200 dalyvių 2019 

31. 
Moksleivių vizitai į Kolegiją ir Kolegijos 
studentų bei dėstytojų vizitai į mokyklas 

6 mokyklos  
150 

moksleivių 
2019 
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12. ŪKIO VALDYMAS IR PATALPŲ RENOVACIJA 

 
 
Viena iš ūkio tarnybos 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 pirkimų įstatymo subjektas ir kiekvienas jos 

atliekamas pirkimas patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, todėl prekių, paslaugų ir darbų  
viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės 
pirkimų  tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu 
nr.1S-97 ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu direktoriaus 2017 m. liepos 03 d. įsakymu Nr.1-35. 

Viešųjų pirkimų tarnyba užtikrina konkurso sąlygų parengimą, kandidatų atrankos ir kainų apklausos 
parengimą, stebi pirkimo proceso eigą ir atsako už procedūrų eigą. Laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų  tvarkos aprašo reikalavimų, kitų teisinių potvarkių komisija arba 
pirkimo organizatorius  įvertina dalyvių pateiktus pasiūlymus. 

Vykdant pirkimus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, nustatyta tvarka, atliktos tiekėjų apklausos ir išrinkti Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos tiekėjai, surašyti protokolai, sudarytos ilgalaikės sutartys su paslaugų, prekių ir 
darbų tiekėjais: UAB ,,Dezinfa“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Atea“, UAB „firma ,, Koslita“, UAB 
,,Nacionalinis švietimo centras“, AB spaustuvė,, Titnagas“ ir kt. 

Vykdant pirkimus pagal preliminariąsias sutartis: UAB ,,Eurobiuras“, UAB,, Švarus pasaulis“,  UAB 
,,Inida“. Kalendorinių metų pabaigoje pasitelkiant padalinių vadovus, buhalteriją, renkama informacija apie 
būsimus prekių ir paslaugų pirkimus. Ši informacija padeda apskaičiuoti būsimų pirkimų vertes. Pirkimo 
vertė apsprendžia kokių procedūrų reikės laikytis. 

Ūkio skyrius išaiškina ilgalaikio turto nuomos galimybes, priima pasiūlymus nuomai, juos 
analizuoja, kreipiasi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją dėl leidimų nuomai, nustato nuomos kainas, 
pasitelkiant Kolegijos buhalteriją, rengia nuomos sąlygas, rengia nuomos sutartis, jas registruoja, 
kontroliuoja savalaikį sutarčių pratęsimą bei nutraukimą. Švietimo ir mokslo ministerijai ūkio skyrius rengia 
raštus: dėl duomenų pateikimo apie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos balanse apskaitomų 
pastatų, statinių teisinę registraciją, dėl ilgalaikio turto nurašymo, aukciono skelbimo ir kt. 

2019 m. pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus atlikta pirkimų už 
544,50 Eur., kurie sudaro 10,01 procento nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės. 
Sudaryta sutartis su UAB „Smiltainis ir Ko“. 
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13. FINANSŲ VALDYMAS 

 
13.1. LĖŠŲ PANAUDOJIMO RACIONALUMAS, ATSIŽVELGIANT Į KOLEGIJOS 

VEIKLOS TIKSLUS 

 
Visų Kolegijos strateginių tikslų realizavimas yra tiesiogiai susijęs su racionaliu lėšų planavimu, 

ekonomišku naudojimu bei atsakinga kontrole. Kolegijos finansinių išteklių panaudojimo planavimas 
pagrįstas siekiu maksimaliai patenkinti studijų programų reikalavimus, palaikyti Kolegijos, kaip ūkio 
subjekto, veiklą, sudaryti palankias studijų ir darbo sąlygas studentams ir darbuotojams, suformuoti 
prielaidas Kolegijos plėtrai.  

Kolegijos einamoji veikla ir jos tobulinimas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto asignavimų, 
Kolegijos pajamų už teikiamas studijų ir kitas veiklos paslaugas. Esminiams strateginiams 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 2015-2019 m. pateikta 13.1. pav.  
 

 
13.1. pav. Kolegijos lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2015-2019 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 
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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. 

2015-2019 m. Kolegijai pavyko išlaikyti bendras biudžeto apimtis ir užtikrinti tolimesnę mokymo 
bazės plėtrą. Vidutiniškai biudžeto lėšos sudaro apie 67,3% visų Kolegijos lėšų. Nuosavos lėšos gaunamos iš 
kelių šaltinių: organizuojant kvalifikacijos kėlimo kursus suaugusiems, studijų įmokų, bendrabučių, 
valgyklos ir kitų paslaugų, kurios sudaro apie 15,7% visų Kolegijos lėšų. Vykdant ES paramos 
finansuojamus projektus, gautos lėšos 2019 m. sudarė 14,5%, Kolegijos uždirbtos lėšos 2015-2019 m. 
pateiktos 1 priedo 1.1 lentelėje.  

2015 m. Kolegija iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros gavo paskolą bendrabučio renovacijai 
226,2 tūkst. Eur. 2016 m. gauta paskola sumažinta iki 180,9 tūkst. Eur. 2017 m. suteikta 15% palūkanų 
subsidija. Paskolos likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 130,7 tūkst. Eur. 

Kolegijos išlaidose 1 priedo 1.2 lentelėje dominuoja darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudos, kurios minėtu laikotarpiu vidutiniškai sudarė 66,1% einamųjų išlaidų. Paprastojo remonto ir 
eksploatacijos išlaidos – 1,4%, komunalinių paslaugų – 5,7%, atsargų įsigijimo išlaidos – 3,7%, socialinių 
išmokų išlaidos – 6,6%, kitų paslaugų – 10,7%. 

Lėšos, tenkančios vienam studentui neapskaičiuotos, nes ŠMM nurodymu 2017 m. Realiųjų išteklių 
vertinimas sustabdytas, kadangi neparengta nauja vertinimo metodika. 
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14. PRIEDAI 
 
 

 

1. priedas. KMAIK pajamų kaita 

 
1.1. lentelė. KMAIK  pajamų kaita 2015-2019 m., tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai 
Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 
Valstybės biudžeto 
asignavimai 

1345,97 1336,18 1285,70 1334,55 1361,61 

iš jų:  stipendijoms, studijoms 970,70 962,33 927,30 945,22 967,05 
administravimui ir ūkiui 375,27 373,85 358,40 389,33 394,56 
investicijoms - - - - - 

Pajamos už studijas, mokslo 
ir kitas paslaugas 

461,92 359,27 294,13 334,78 318,11 

iš jų:  studijų ir mokymosi visą 
gyvenimą 

189,00 159,34 111,79 119,02 109,32 

užsakomieji  darbai 85,95 33,97 46,16 81,04 69,19 
administravimo ir ūkio 186,97 165,96 136,18 134,72 139,60 

Tikslinio finansavimo lėšos 78,24 33,43 111,81 59,02 51,03 
iš jų:  parama 4,96 6,52 2,64 2,68 2,17 

Studijoms, stipendijoms 
ir mokymuisi visą gyvenimą 

15,36 26,91 51,05 33,65 48,86 

investijoms 57,92 - 58,12 22,69 - 
ES paramos lėšos 47,22 72,10 537,39 312,15 293,38 
iš jų:  Studijoms, stipendijoms 
ir mokymuisi visą gyvenimą 

47,22 72,10 208,02 189,24 286,42 

investicijoms - - 329,37 122,91 6,96 
Iš viso pajamų: 1933,35 1800,98 2229,03 2040,50 2024,13 
iš jų:  stipendijoms, studijoms 
ir mokymuisi visą gyvenimą 1222,28 1310,68 1298,16 1287,13 1411,65 

administravimui ir ūkiui 562,24 539,81 494,58 524,05 534,16 
užsakomieji  darbai 85,95 33,97 46,16 81,04 69,19 
parama 4,96 6,52 2,64 2,68 2,17 
investicijoms 57,92 - 387,49 145,6 6,96 
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2. priedas. KMAIK išlaidų kaita 

 
1.2 lentelė. KMAIK  išlaidų kaita 2015-2019 m., tūkst. Eur 

Išlaidų pavadinimas 
Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 
Darbo užmokestis ir socialinio 
draudimo įmokos 

1113,23 1125,16 1123,49 1198,31 1304,20 

Komunalinės ir ryšių paslaugos 144,15 139,55 117,20 99,13 112,71 
Komandiruočių 15,59 14,71 12,98 16,67 24,23 
Transporto 9,29 24,27 41,25 19,98 27,18 
Kvalifikacijos kėlimo 2,66 2,77 3,33 2,87 2,27 
Paprastojo remonto ir 
eksploatavimo 

85,45 91,31 56,81 92,69 28,32 

Atsargų įsigijimo 130,72 118,92 61,63 91,42 72,96 
Socialinių išmokų 154,01 143,08 134,83 115,61 130,96 
Nuomos 0,81 10,01 42,14 16,05 54,14 
Kitų paslaugų įsigijimo 101,07 130,69 139,18 222,67 211,22 
Sumokėtos palūkanos 1,77 4,70 3,64 2,90 2,69 
Kitos išmokos 4 2,08 2,12 3,10 1,24 
Iš viso einamųjų išlaidų: 1762,8 1807,25 1738,60 1881,40 1972,12 
Renovavimo išlaidos 123,22 15,06 210,40 - - 
Ilgalaikio turto įsigijimas 11,28 27,97 63,66 310,83 7,88 
Iš viso investicijų: 134,5 43,03 274,06 310,83 7,88 
Grąžinta paskolų: 70 - 2,96 7,31 7,51 
Iš viso išlaidų: 1967,3 1850,28 2015,62 2199,54 1987,51 
 
Informacijos šaltinis –Kolegijos 2015-2019 m. ataskaitos 
 
 
 

3. priedas. KMAIK uždirbtos lėšos 

 
 

1.3 lentelė. KMAIK  uždirbtos lėšos 2015-2019 m., tūkst. Eur 
Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 
Uždirbtų lėšų šaltiniai 
Studijų įmokos 100,52 95,68 83,20 95,00 94,54 
Kursai 88,48 63,66 28,59 24,02 14,78 
Mokestis už bendrabutį 133,6 114,93 94,36 91,61 99,11 
Valgykla 31,62 40,17 35,97 38,92 36,93 
Užsakomieji darbai 85,95 33,97 46,16 81,04 69,19 
Kitos pajamos 21,75 10,86 5,85 4,19 3,56 

Iš viso: 461,92 359,27 294,13 334,78 318,11 
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4. 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 

 Iš viso: 10895,03 
 
 

5. priedas. KMAIK organizacinės struktūros schema 

 
 

 
 
 
  



151 

6. priedas. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
 
Kolegijos dėstytojai 2018-2019 m.m. kėlė kvalifikaciją tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse 

konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse, praktiniuose mokymuose, dalyvavo 
tiriamosiose ir pažintinėse profesinėse ekspedicijose, mokomosiose kelionėse, pasitarimuose, lauko dienose 
(6.1-6.3 lentelės), skaitė pranešimus konferencijų metu, skelbė straipsnius moksliniuose recenzuojamuose 
leidiniuose, pateikė mokslo populiarinimo straipsnių, parengė ir atnaujino metodinių priemonių, skaitė 
paskaitas mokslo ir studijų institucijose, vedė kursus, recenzavo mokslinius straipsnius, vykdė mokslinius 
tiriamuosius darbus. 

Miškininkystės katedros dėstytojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose renginiuose: praktiniuose 
seminaruose (32), tarptautinėse mokslinėse konferencijose (17), mokslinėse konferencijose, mokymuose ir 
kvalifikacijos kėlimo kursuose (11), konsultacijose-diskusijose (8), dalyvavo profesinėse ekspedicijose (5), 
praktiniuose mokymuose, mokslinėse praktinėse konferencijose (8), lauko dienose. Parengė ir publikavo 
mokslinius straipsnius įvairiuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, darė pranešimus įvairiose 
mokslinėse konferencijose ir seminaruose, skaitė paskaitas mokslo ir studijų institucijose, vedė kursus, 
recenzavo mokslinius straipsnius, vykdė mokslinius tiriamuosius darbus. Katedros dėstytojai parengė 6 
paraiškas-technines užduotis moksliniams tyrimams miškininkystės tematika, finansuojamiems Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros 
dėstytojai per 2018-2019 m.m. kėlė kvalifikaciją seminaruose, konferencijose (89) bei kvalifikacijos kėlimo 
kursuose, praktiniuose mokymuose bei kt. praktinėse mokslinėse konferencijose, dalyvavo pažintinėse-
mokomosiose kelionėse. Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, 
kvalifikacijos kėlimo kursuose, praktiniuose mokymuose, mokslinėse praktinėse konferencijose, dalyvavo 
profesinėse ekspedicijose ir  praktinės veiklos  stažuotėse Lietuvos įmonėse ir objektuose. Nekilnojamojo 
turto kadastro katedros dėstytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose, konferencijose (15) bei kvalifikacijos 
kėlimo kursuose. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros dėstytojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose 
renginiuose (44) ir konferencijose. 

 
6.1. lentelė. KMAIK dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas 2018-2019 m.m.  

 
Dalyvavusių 

dėstytojų skaičius 
Renginių 
skaičius 

Dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse KONFERENCIJOSE, 
kvalifikacijos tobulinimo KURSUOSE, SEMINARUOSE, pasitarimuose, 
LAUKO DIENOSE, profesinėse EKSPADICIJOSE ir kt. 

53 476 

PRAKTINĖS VEIKLOS  stažuotės, profesinės ekspedicijos Lietuvos ir 
užsienio ĮMONĖSE, objektuose, stažuotės Lietuvos MOKSLO IR 
STUDIJŲ institucijose 

16 29 
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6.2. lentelė. Dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse KONFERENCIJOSE, kvalifikacijos 
tobulinimo KURSUOSE, SEMINARUOSE, pasitarimuose, LAUKO DIENOSE, profesinėse 
EKSPEDICIJOSE ir kt. 

Eil. 
Nr. 

Pavardė, vardas Renginio pavadinimas (tematika) 
Pažymėjimo 

nr. 
Data Val. sk. 

5. 
Semaškienė 
Loreta 

KMAIK SA projektas „Namus puoškime 
kitaip“ 

Nr. IC-5 1091 2019.12.04/05 10 val. 

6. Poškienė Ingrida Motyvacija mokytis ir išmokimas Nr.14028 
2019.11.25/12

.08 
24 val. 

7. 
Grybauskienė 
Vilda 

Atradimų laboratorijų veiklą „Tikslas –
Žemė“ parodoje „Mokykla 2019“ 

-- 2019.11.22/23 12 val. 

8. 
Semaškienė 
Loreta 

Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. 
Pagal SKVC projektą „Studijas 
reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra 
(SKAR-3)“ vykdomą pagal 2014-2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto 
,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 
išteklių potencialo didinimas“ 
įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-
732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų 
sistemos tobulinimas“. 

Be nr. 2019.11.21/22 16 val. 

9. 
Dzedravičienė 
Laima 

Išklausė projekto „Saugios aplinkos 
mokykloje kūrimas II“ psichologinių 
paskaitų kursą, tobulino asmenines bei 
mokinių ugdymui būtinas socialines ir 
emocines kompetencijas“ 

Nr. PI-SPPC-
1473 

2019.11.12/16 28 val. 

10. Kibirkštienė Inga 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis mažai paplitusių 
daržovių auginimas" (kodas 296162217), 
KMAIK 

KP Nr. 
233480 

2019.11.07/08 16 val. 

11. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis mažai paplitusių 
daržovių auginimas" (kodas 296162217), 
KMAIK 

KP 
NR.233479 

2019.11.07/08 16 val. 

12. 
Ramaškevičienė 
Asta 

3 rd TEFSI Capacity Building Course,  Be nr. 2019.11.04/06 24 val. 

13. 
Dzedravičienė 
Laima 

Dalyvavo projekto „Saugios aplinkos 
mokykloje kūrimas II“ grupinėje 
konsultacijoje „Stresas ir jo valdymas“ 

Nr. PI-SPPC-
1764 

2019.11 mėn. 24 val. 

14. Vytautas Bareika 

Lietuvos dirvožemininkų draugija prie 
LMA ŽŪMMS; Mokslinė dirvožemininkų 
konferencija-ekspedicija LDD prie LMA, 
ASU LŽŪU (šiuo metu VDU Žemės ūkio 
akademija) Mokslinė dirvožemininkų 
konferencija-ekspedicija „Lietuvos 
dirvožemių klasifikavimas ir vertimas“ 

LDD/2019-18 2019.10.25/26 20 val. 

15. Lygis Vaidotas 

Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras 
uosio džiūties tematika „Consolidating 
approaches to mitigate the ash dieback 
disease in the Baltic States and Germany“ 
(Pajėgų konsolidavimas uosių džiūties 
padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje 
mažinti) (vyko KMAIK, Girionyse ir 
Gamtos tyrimų centre, Vilniuje) 

Pažymėjimai 
nebuvo 

išduodami 
2019.10.16/17 16 val. 

16. 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Aplinkos apsauga žemės ūkyje Nrt. 233226 2019.10.10/11 16 val. 

17. Česonienė Laima 
XXV IUFRO World Congress 2019 
"Forest Research and Cooperation for 
Sustainable Development".  

-- 
2019.09.29/10

.05 
48 val. 

18. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Influence of ozonated water application on 
the occurrence of some pests and diseases 
in spring wheat stand. VDU ŽŪA 9-th 

-- 2019.09.26/28 24 val. 
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International Scientific Conference „Rural 
Development 2019. Research and 
Innovation for Bioeconomy“ 

19. Ivavičiūtė Giedrė 

International Scientific conference Rural 
Development 2019: Research and 
Innovation for Bioeconomy. VDU, ŽŪA. 
2019 09 26 - 2019 09 28 d 

Certificate 2019.09.26/28 24 val. 

20. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė paroda „INNO panorama. 
Sprendimai regionų plėtrai“. VDU ŽŪA 

Be nr. 2019.09.26/28 3 d. 

21. 
Morkūnas 
Gintaras 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr.221876 2019.09.23/24 20 val. 

22. 
Abalikštienė 
Edita 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221805 2019.09.12/13 16 val. 

23. Bazarienė Žeta 
Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221815 2019.09.12/13 16 val. 

24. Gudritienė Daiva 
Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221806 2019.09.12/13 16 val. 

25. Morkūnienė Eglė  
Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221812 2019.09.12/13 16 val. 

26. Poškienė  Ingrida 
Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221817 2019.09.12/13 16 val. 

27. Pupka Darius 
Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221804 2019.09.12/13 16 val. 

28. 
Semaškienė 
Loreta 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221826 2019.09.12/13 16 val. 

29. 
Šalkauskienė 
Vilma 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
(kodas 296185003). LR ŽŪM; KMAIK 

KP Nr.221802 2019.09.12/13 16 val. 

30. Lygis Vaidotas 

Devintasis Šiaurės Europos ir Baltijos 
šalių miško genetikų tinklo FGN 
susitikimas (9th Field Geneticists Network 
meeting (FGN 9) – Nodebo, Danija 

Pažymėjimai 
nebuvo 

išduodami 
2019.09.10/13 20 val. 

31. 
Semaškienė 
Loreta 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis aviečių ir gervuogių 
auginimas“ (kodas 296162208). LR ŽŪM; 
KMAIK 

KP Nr. 
222254 

2019.09.09/10 16 val. 

32. Babilienė Jurgita 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis aviečių ir gervuogių 
auginimas“ (kodas 296162208). LR ŽŪM; 
KMAIK 

KP Nr. 
222248 

2019.09.05/06 16 val. 

33. Doftartė Asta  

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis aviečių ir gervuogių 
auginimas“ (kodas 296162208). LR ŽŪM; 
KMAIK 

KP Nr. 
222226 

2019.09.02/03 16 val. 

34. Gustienė Dovilė 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis aviečių ir gervuogių 
auginimas“ (kodas 296162208). LR ŽŪM; 
KMAIK 

KP Nr. 
222228 

2019.09.02/03 16 val. 

35. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis aviečių ir gervuogių 
auginimas“ (kodas 296162208). LR ŽŪM; 
KMAIK 

KP Nr.222229 2019.09.02/03 16 val. 

36. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Praktinis seminaras kraštovaizdžio 
specialistams „Olandijos sodų/parkų 

vardinis 
kvietimas 

2019.08.28/29 16 val. 
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dizainerio Noël van Mierlo „master“ 
klasė“ (Kijevas, Ukraina) 

37. 
Malijonienė 
Jolanta 

Žolinės Rumšiškėse (rekordinio dydžio 
širdies formos vainiko iš vaistažolių 
kūrimas) 

Padėka 2019.08.14/15 20 val. 

38. 
Semaškienė 
Loreta 

Nuolatinio profesinio augimo kelionė po 
Ukrainos botanikos sodus, arboretumus, 
parkus ir medelynus. Lietuvos dendrologų 
draugija, 10 dienų 

Nr. 19-08-21 2019.07.05/14 60 val. 

39. 
Ramaškevičienė 
Asta 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis mažai paplitusių 
daržovių auginimas" (kodas 296162217), 
KMAIK 

KP Nr. 
221978 

2019.07.03/04 16 val. 

40. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Verslinis mažai paplitusių 
daržovių auginimas" (kodas 296162217), 
KMAIK 

KP Nr. 
221969 

2019.07.03/04 16 val. 

41. Doftartė Asta  
Praktikos mokymai „Viešųjų erdvių 
kokybės standartai. Želdinių priežiūra.“ 

Nr. 2019-009 2019.07.03/04 8 val. 

42. 
Abalikštienė 
Edita 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr. 
222119 

2019.06.17/18 20 val. 

43. Gudritienė Daiva 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr. 
222116 

2019.06.17/18 20 val. 

44. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr. 
222128 

2019.06.17/18 20 val. 

45. Pupka Darius 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr. 
222118 

2019.06.17/18 20 val. 

46. 
Šalkauskienė 
Vilma 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr. 
222117 

2019.06.17/18 20 val. 

47. Česonienė Laima 

4th International Conference "Effects of 
Pre- and Post-harvest factors on Health 
Promoting Components and Quality of 
Horticultural Commodities" 

-- 2019.06.16/18 8 val. 

48. 
Černulienė 
Sinilga 

Mokymo kursai konsultantams "Agrarinės 
aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose 
teritorijose reikalavimų įgyvendinimas"; 
LR Žemės ūkio ministerija, VšĮ Kaimo 
verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

KP Nr. 
231966 

2019.06.05/06 16 val. 

49. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Mokymo kursai konsultantams "Agrarinės 
aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose 
teritorijose reikalavimų įgyvendinimas"; 
LR Žemės ūkio ministerija, VšĮ Kaimo 
verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

KP Nr. 
231967 

2019.06.05/06 16 val. 

50. Doftartė Asta  
Teorijos mokymai „Viešųjų erdvių 
kokybės standartai. Želdinių priežiūra.“ 

Nr. 2019-030 2019.06.05/06 16 val. 

51. 
Abalikštienė 
Edita 

Education seminar and thematic workshop 
“Degraded Territories and Opportunities 
for their Regeneration 

Certificate 2019.05.21/22 8 val. 

52. Gudritienė Daiva 
Education seminar and thematic workshop 
“Degraded Territories and Opportunities 

Certificate 2019.05.21/22 8 val. 
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for their Regeneration 

53. 
Šalkauskienė 
Vilma 

Education seminar and thematic workshop 
“Degraded Territories and Opportunities 
for their Regeneration 

Certificate 2019.05.21/22 8 val. 

54. Ivavičiūtė Giedrė 
International scientific conference 
"Research for Rural Development". LLU, 
Latvia. 2019 05 15-2019 05 17. 

Certificate 2019.05.15/17 24 val. 

55. Daubaras Linas  
Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Recreation and landscape protection – 
with sense hand in hand“ 

-- 2019.05.13/15 24 val. 

56. Česonienė Laima 
25-oji tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 
2019“. VDU Žemės ūkio akademija. 

-- 2019.05.08/10 24 val. 

57. 
Verbyla 
Vidmantas 

25-oji tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 
2019“. VDU Žemės ūkio akademija. 

-- 2019.05.08/10 24 val. 

58. 
Abalikštienė 
Edita 

International scientific – methodical 
conference „Baltic Surveying‘19“, Latvia 
University of Life Sciences and 
Technologies, Vytautas Magnus 
University Agriculture Academy 

Certificate 2019.05.08/10 24 val. 

59. Babilienė Jurgita 

International scientific – methodical 
conference „Baltic Surveying‘19“, Latvia 
University of Life Sciences and 
Technologies, Vytautas Magnus 
University Agriculture Academy 

Nr. VŪŽF-20 2019.05.08/10 20 val. 

60. Gudritienė Daiva 

International scientific – methodical 
conference „Baltic Surveying‘19“, Latvia 
University of Life Sciences and 
Technologies, Vytautas Magnus 
University Agriculture Academy 

Certificate 2019.05.08/10 24 val. 

61. Gurskis Vincas 

International scientific – methodical 
conference „Baltic Surveying‘19“, Latvia 
University of Life Sciences and 
Technologies, Vytautas Magnus 
University Agriculture Academy 

Nr. VŪŽF-
113 

2019.05.08/10 20 val. 

62. Ivavičiūtė Giedrė 

International scientific – methodical 
conference „Baltic Surveying‘19“, Latvia 
University of Life Sciences and 
Technologies, Vytautas Magnus 
University Agriculture Academy 

Certificate 2019.05.08/10 24 val. 

63. 
Šalkauskienė 
Vilma 

International scientific – methodical 
conference „Baltic Surveying‘19“, Latvia 
University of Life Sciences and 
Technologies, Vytautas Magnus 
University Agriculture Academy 

Certificate 2019.05.08/10 24 val. 

64. 
Abalikštienė 
Edita 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

No IC-5720 2019.05.06/07 16 val. 

65. 
Atkocevičienė 
Virginija 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Certificate 2019.05.06/07 16 val. 

66. 
Balevičius 
Giedrius 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Certificate 2019.05.06/07 16 val. 

67. Bazarienė Žeta Tarptautinė mokslinė konferencija No IC-5719 2019.05.06/07 16 val. 
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"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

68. Gudritienė Daiva 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

No IC-5735 2019.05.06/07 16 val. 

69. Gustienė Dovilė 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

No IC-5761 2019.05.06/07 16 val. 

70. Ivavičiūtė Giedrė 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

No IC-5727 2019.05.06/07 16 val. 

71. Janulaitienė Ina 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

No IC-5 718 2019.05.06/07 16 val. 

72. 
Javaitienė 
Kristina 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Certificate 2019.05.06/07 16 val. 

73. Juknelienė Daiva 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Certificate 2019.05.06/07 16 val. 

74. Kibirkštienė Inga 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

No IC-5746 2019.05.06/07 16 val. 

75. 
Morkūnas 
Gintaras 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Nr. IC-5745 2019.05.06/07 16 val. 

76. Pupka Darius 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Nr. IC-5755 2019.05.06/07 16 val. 

77. 
Šalkauskienė 
Vilma 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK, Lithuania. 
2019 05 06-2019 05 07. 

Nr. IC-5758 2019.05.06/07 16 val. 
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78. Bareika Vytautas  

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK. Žodinis 
pranešimas: “Drebulynų ir baltalksnynų 
augimo perspektyvos prie skirtingų 
klimato šiltėjimo scenarijų“ // Perspectives 
of aspen stands and grey alder stands 
growth to different climate warming 
scenarios 

Nr. IC-5728 2019.05.06/07 16 val. 

79. Bareika Vytautas  

Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos 2019" / 
International scientific conference 
„Relevant Issues of Environment 
Management 2019“; KMAIK. Žodinis 
pranešimas: „Lietuvos beržynai ir jų 
augimo perspektyvos klimato šiltėjimo 
kontekste“ // Lithuanian birch stands and 
their growth perspectives in the context of 
climate warming. 

Nr. IC-5729 2019.05.06/07 16 val. 

80. Česonienė Laima 
3rd International Conference SmartBio, 
Kaunas. 

-- 2019.05.02/04 16 val. 

81. Ivavičiūtė Giedrė 

International Conference „GIS Innovations 
and Solutions: Science, Business and 
Evironment“. KVK, Lithuania. 2019 03 26 
-2019 03 28. 

Pažymėjimas 2019.03.26/28 24 val. 

82. Bareika Vytautas  

Mokomasis seminaras: „Vaisių, uogų 
auginimo naujausios technologijos“. 
Skaitytas pranešimas „Dirvotyros 
pagrindai. Žemės tyrimų analizė“. TV 
laida "Svajonių ūkis" 

Nr. IC-5603, 
716 

2019.03.09/10 16 val. 

83. 
Ramaškevičienė 
Asta 

Agronominių tyrimų metodologijos 
aktualijos,. kvalifikacijos kėlimo kursai. 
VDU ŽŪA 

Nr. AF-50 
2019.02/04 

mėn. 
45 val. 

84. 
Dzedravičienė 
Laima 

Mokymai „Darbo kultūra  profesinio 
mokymo įstaigoje“ 

Nr. PMI-3389 2019.02.21/22 16 val. 

85. Poškienė  Ingrida 
Mokymai „Darbo kultūra  profesinio 
mokymo įstaigoje“ 

Nr. PMI-3386 2019.02.21/22 16 val. 

86. Kibirkštienė Inga 
Agro E-Learning – Precision Farming with 
Elements of Geoinformatics, Lenkija 
(konferencija) 

-- 2019.02.20/21 8 val. 

87. 
Grybauskienė 
Vilda 

Vadybinių kursų programa. Vadovavimo 
meistriškumas institucinio lygio programa 
kodas 213001631 

-- 
2019.02.12/04

.30 
100 val. 

88. 
Verbyla 
Vidmantas 

Konferencija Baltarusijos Valstybinis  
technologijos universitetas. „ Краткий 
обзор лесных генетических и 
селекционно-семеноводческих объектов 
Литвы“.  

Be nr. 2019.02.05/08 8 val. 

89. 
Grybauskienė 
Vilda 

Profesinės pedagogikos studijos VDU 
Švietimo akademija.  

SD-19-2006 2019.01/11.30 60 val. 

90. Daubaras Linas  Tarptautinė turizmo paroda ADVENTUR -- 2019.01.24/26 24 val. 

91. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė turizmo paroda ADVENTUR -- 2019.01.24/26 24 val. 

92. Bareika Vytautas  

Mokslinė ataskaitinė konferencija: 
Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 
naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 
sprendimai-2019; LAMMC: Miškų 
institutas, Žemdirbystės institutas, 
Sodininkystės ir daržininkystės institutas  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.01.23/25 6 val. 

93. 
Verbyla 
Vidmantas 

Mokslinė ataskaitinė konferencija: 
Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 
naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 
sprendimai-2019; LAMMC: Miškų 

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.01.23/25 6 val. 
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institutas, Žemdirbystės institutas, 
Sodininkystės ir daržininkystės institutas  

94. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

IX edycja Targów Sadownictwa i 
Warzywnictwa TSW 2019. Ptak Warsaw 
Expo aleja Katowicka 62, Nadarzyn, 
Lenkija. 

-- 2019.01.09/10 8 val. 

95. Gustienė Dovilė 

Valstybinio studijų fondo ir VšĮ „Tyrimų ir 
mokymų centras“ vykdomo projekto 
„Studijų prieinamumo didinimas“ Nr. 
09.3.1-ESFA-V-708-01-0001 Aukštųjų 
mokyklų darbuotojų mokymai 40 val. 

Nr. 
TMC/VSF19/

24 
2019 m. 40 val. 

96. Babilienė Jurgita 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Atsinaujinantys energijos 
ištekliai – bioenergijos potencialas ir 
biomasės gamyba miškų ūkyje“ (kodas 
296152205), LR ŽŪM, KMAIK 

KP Nr. 
222050 

2018.11.15/16 20 val. 

97. 
Malijonienė 
Jolanta  

Tarptautinis praktinio mokymo seminaras 
,,Rudens etiudai“ su florist master klass Iza 
Tkaczyk, Lenkija.  LFA Pažymėjimas 
2018-10-21/22  

Nr. 18-S-167 2018.10.21/22 14 val. 

98. 
Šadzevičius 
Raimondas 

„International Scientific Conference 
People, Buildings and Environment 2018“, 
Brno, Čekija 

-- 2018.10.17/19 18 val. 

99. Bareika Vytautas  

LDD prie LMA, ASU Kvalifikacijos 
tobulinimas: Mokslinė dirvožemininkų 
konferencija-ekspedicija „Šiaurės Lietuvos 
žemumų dirvožemio dangos ypatumai“ 

Nr. 51 2018.10.04/05 20 val. 

100. 
Abalikštienė 
Edita 

International scientific conference „Baltic 
Surveying’2018“. University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn, Poland. 2018 09 
24-2018 09 26. 

Certificate 2018.09.24/26 24 val. 

101. Ivavičiūtė Giedrė 

International scientific conference „Baltic 
Surveying’2018“. University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn, Poland. 2018 09 
24-2018 09 26. 

Certificate 2018.09.24/26 24 val. 

102. Bareika Vytautas  

Želdynų įrengimas ir priežiūra, želdynų 
kūrimo naujausios technologijos; 
dirvožemio tyrimai, savybės ir 
panaudojimas želdynų kūrimui, šiltnamių, 
inspektų augalų auginimui. 

ZEL-
PA/181030.1 

2018.09.01/10
.30 

80 val. 

103. 
Semaškienė 
Loreta 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Slovėnijos ir Kroatijos parkai, gamtos ir 
kultūros paveldo savitumai bei botanikos 
sodų augalų įvairovė“. Lietuvos 
dendrologų draugija, Lietuvos gėlininkų 
sąjunga. 11 dienų 

Nr. 18-08-14 
2018.06.30/07

.10 
72 val. 

104. 
Vyšniauskas 
Petras 

LKTrA. Tarptautinis seminaras: Jaunųjų 
krepšininkų rengimas: požiūriai ir 
tendencijos: 

Nr. 901 2018.06.15/17 24 val. 

105. 
Semaškienė 
Loreta 

Valstybinio studijų fondo ir VšĮ „Tyrimų ir 
mokymų centras“ vykdomo projekto 
„Studijų prieinamumo didinimas“ Nr. 
09.3.1-ESFA-V-708-01-0001 Aukštųjų 
mokyklų darbuotojų mokymai 40 val. 

Nr. 
TMC/VSF18/

38 
2018 m. 40 val. 

106. 
Strebeikienė 
Jolanta 

 Mobiliųjų įrenginių naudojimas ugdymo 
procese 

VB-2019-
1003 

2019.12.09 6 val. 

107. 
Strebeikienė 
Jolanta 

 Olympis 2019 – rudens sesija N1591/P378 2019.12.07 16 val. 

108. 
Strebeikienė 
Jolanta 

Mokyklos Europos Parlamento 
ambasadorės 

-- 2019.08.21 5 val. 

109. 
Strebeikienė 
Jolanta 

 Nemuno virsmas mariomis Nr. IC-5802 2019.06.06 4 val. 

110. 
Strebeikienė 
Jolanta 

,,NATO kolektyvinė gynyba ir Baltijos 
šalių saugumas", ,,Pasaulinis politinis 

VDU - 19386 2019.04.23 4 val. 
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kontekstas ir rinkimai Lietuvoje 2019 m.“, 
,,ES teikiamos galimybės mokyklos 
bendruomenei“. 

111. 
Strebeikienė 
Jolanta 

 Olympis 2019 – pavasario sesija N3419/P601 2019.04.04 16 val. 

112. 
Strebeikienė 
Jolanta 

 Dr. A. Anušausko monografijos ,,Aš esu 
Vanagas" 

PA - 000012 2019.02.19 2 val. 

113. 
Strebeikienė 
Jolanta 

Jaunimo švietimo projektas "Nepamiršk 
parašiuto“ 

-- 2019 6 val. 

114. 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Melioraciniai tyrimai VDU VŪŽF -- 2019.12.20 8 val. 

115. 
Semaškienė 
Loreta 

Respublikinė konferencija 
„Daugiafunkcinė miškininkystė. Emocijos 
ir faktai“. KMAIK 

Nr. IC-5 1092 2019.12.20 4 val. 

116. Kibirkštienė Inga 
International seminar „Recognition of 
prior learning in higher education: the way 
forward“; SKVC 

Be nr. 2019.12.17 8 val. 

117. 
Semaškienė 
Loreta 

International seminar „Recognition of 
prior learning in higher education: the way 
forward“; SKVC 

Be nr. 2019.12.17 6 val. 

118. 
Semaškienė 
Loreta 

Visuotinis Lietuvos mokslininkų 
suvažiavimas LR Seime. LMS (Lietuvos 
mokslininkų sąjunga) ir LAMPSS 
(Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių 
sąjungų susivienijimas) 

Be nr. 2019.12.13 6 val. 

119. 
Semaškienė 
Loreta 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas“ vykdomas pagal Lietuvos 
Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 
projektą „Daugiatikslio miško atkūrimo ar 
įveisimo būdo skatinimas, siekiant 
ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško 
aplinkai medynų formavimo“ Nr. 14PA-
KK-17-1-01511-PR001. KMAIK 

Nr. IC-5 1080 2019.12.12 6 val. 

120. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė konferencija „Aukštojo 
mokslo kokybė, atskaitomybė ir 
skaidrumas“. SKVC 

Be nr. 2019.12.11 8 val. 

121. 
Vyšniauskas 
Petras 

Efektyvus treniravimas 
ZV-2019-

0927 
2019.12.09 8 val. 

122. Morkūnienė Eglė 
Seminaras "Naujos kartos brendai. Kaip 
tokiais tapti?" 

-- 2019.12.09 6 val. 

123. Bazarien Žeta  
Istorinių Škotijos atspindžių beieškant 
Kėdainių krašte 

Nr.ZV-2019-
0901 

2019.12.07 8 val. 

124. 
Černulienė 
Sinilga 

„Pavyzdingai tvarkoma privati valda 
2019“, „Miškas – žmogui, žmogus – 
miškui“ 

Nr. IC-5 762 2019.12.06 6 val. 

125. Gustienė Dovilė 

KTU EDU_LAB Mokymo ir mokymosi 
kompetencijų centro renginys 
„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 
kokiais iššūkiais susiduriame“ 

Nr. 
201912016-

110 
2019.12.06 6 val. 

126. 
Semaškienė 
Loreta 

KTU EDU_LAB Mokymo ir mokymosi 
kompetencijų centro renginys 
„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 
kokiais iššūkiais susiduriame“ 

Nr. 
201912016-

111 
2019.12.06 6 val. 

127. Babilienė Jurgita 

KTU Mokymo ir mokymosi kompetencijų 
centras „EDU_Lab“ Renginys 
„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 
kokiais iššūkiais susiduriame?” 

Nr. 
201912016-

009 
2019.12.06 4 val. 

128. 
Liniauskienė 
Ernesta 

KTU Mokymo ir mokymosi kompetencijų 
centras „EDU_Lab“ Renginys 
„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 
kokiais iššūkiais susiduriame?” 

Nr. 
201912016-

077 
2019.12.06 4 val. 

129. Poškienė  Ingrida 
Respublikinė paroda – konkursas „Žiemos 
puokštė“ vertinimo komisijos narė. 
KMAIK 

Nr. IC-5 1079 2019.12.05 6 val. 
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130. 
Semaškienė 
Loreta 

Respublikinė paroda – konkursas „Žiemos 
puokštė“ vertinimo komisijos pirmininkė. 
KMAIK 

Nr. IC-5 1080 2019.12.05 6 val. 

131. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo imonių 
asociacija" architektų kvalifikacijos kėlimo 
kursai  

P-7998 2019.12.05 4 val. 

132. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė konferencija „Savižudybių 
prevencijos gerosios patirties sklaida“; LR 
Seimas 

Be Nr. 2019.12.05 4 val. 

133. Kibirkštienė Inga 
I Modulis „Žmogaus teisėmis grėsta 
negalios samprata ir aukštasis mokslas“ 

-- 2019.12.04 8 val. 

134. 
Vyšniauskas  
Petras 

Mažasis golfas KP-141002 2019.12.03 6 val. 

135. 
Semaškienė 
Loreta 

Konferencija „Vaikas- darbo priemonė ar 
aukščiausia vertybė“. Lietuvos tėvų 
forumas 

Be nr. 2019.11.30 6 val. 

136. Ivavičiūtė Giedrė 
Klimato savaitės (2019-11-22/29) 
konferencija. 2019 11 29 

On line 2019.11.29 3,5 val. 

137. Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "Copernicus Climate Service 
(C3S) User Learning Services".  

Certificate 2019.11.28 2 val. 

138. 
Ramaškevičienė 
Asta 

Konferencija "Darbo teisės naujovės 
darbdaviams, profesinių sąjungų 
atstovams, NVO ir visuomenei",  ŽŪR, 

Paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.27 6 val. 

139. 
Semaškienė 
Loreta 

Klimato savaitės (2019-11-22/29) renginys 
„KEISTI AR KEISTIS: klimato kaitos 
iššūkiai ir galimybės miškininkystės 
sektoriuje“. LR Aplinkos ministerija, 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.  

Be nr. 2019.11.26 3 val. 

140. 
Verbyla 
Vidmantas 

Klimato savaitės (2019-11-22/29) renginys 
„KEISTI AR KEISTIS: klimato kaitos 
iššūkiai ir galimybės miškininkystės 
sektoriuje“. LR Aplinkos ministerija, 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.  

Be nr. 2019.11.26 3 val. 

141. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė konferencija CartoCon 2019. 
VU ir Lietuvos kartografų draugija 

Be nr. 2019.11.22 8 val. 

142. Vyčienė Gitana 
Tarptautinė konferencija CartoCon 2019. 
VU ir Lietuvos kartografų draugija 

Be nr. 2019.11.22 8 val. 

143. 
Semaškienė 
Loreta 

ŽŪM Žemės ūkio mokslų tarybos posėdis 
„Dėl gyvulininkystės perspektyvų 
Lietuvoje“ 

Be nr. 2019.11.20 2 val. 

144. Gurskis Vincas 

Seminaras "Inovatyvūs sprendimai 
tvariems pastatams", kurį organizavo UAB 
Portalas SA.LT ir Lietuvos žaliųjų pastatų 
taryba, Vilnius. 

Be nr. 2019.11.14 6 val. 

145. Vyčienė Gitana 
Seminaras „Lietuvių kalba internetinėje 
erdvėje: kintantis pavidalas, kalbos kūryba 
ir kalbos ideologija“ 

SP-196 2019.11.14 2 val. 

146. Jurkonis Arūnas 
Tarptautinis miškininkystės festivalis 
Polocko miškų koledže (Baltarusija) 

Be Nr. 2019.11.14 24 val. 

147. Gurskis Vincas 

Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos 
kvalifikacijos tobulinimo kursai „Naujų 
statybos produktų bei technologijų 
projektavimas ir taikymo aspektai", 
Kaunas.  

Nr. 0442 2019.11.13 6 val. 

148. Gudritienė Daiva Seminaras „International GIS Day 19“  -- 2019.11.13 8 val. 
149. Vyčienė Gitana Seminaras „International GIS Day 19“  -- 2019.11.13 4 val. 

150. Morkūnienė Eglė 
Lietuvos marketingo asociacijos (LIMA) 
seminaras „Socialinių tinklų biudžeto 
planavimas 2020/Kaunas“. 

-- 2019.11.12 4 val. 

151. Ivavičiūtė Giedrė 

Workshop "Lithuania - Climate Data Store 
training for professionals and students" 
Life Sciences Center of Vilnius University 
Vilnius Auditorium. 2019 11 12 d.  

Certificate 2019.11.12 8 val. 

152. Liniauskienė Aplinkos ministerija Statybos ir teritorijų -- 2019.11.08 3 val. 
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Ernesta planavimo departamentas Socialinių 
partnerių penktadienis – diskusijų temos: 
1.Aplinkos ministerijos darbai formuojant 
pagrindus Lietuvos statybų sektoriaus 
skaitmeninei transformacijai: BIM-
LTprojektas (ES lėšomis finansuojamas 
projektas Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 
„Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus 
statinių gyvavimo ciklo procesų 
efektyvumui didinti, taikant statinio 
informacinį modeliavimą, sukūrimas“). 
2.LR daugiabučių namų bendrojo 
naudojimo objektų valdymo įstatymo 
projekto Nr.XIIIP-3997 pristatymas.  

153. Bareika Vytautas 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 
oš, jei juos tvarkys profesionalūs 
specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 
Evaldui Survilai (1939-2018) atminti, 
KMAIK  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.08 6 val. 

154. Doftartė Asta  

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 
oš, jei juos tvarkys profesionalūs 
specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 
Evaldui Survilai (1939-2018) atminti, 
KMAIK  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.08 6 val. 

155. Gustienė Dovilė 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 
oš, jei juos tvarkys profesionalūs 
specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 
Evaldui Survilai (1939-2018) atminti, 
KMAIK  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.08 6 val. 

156. Lygis Vaidotas 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 
oš, jei juos tvarkys profesionalūs 
specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 
Evaldui Survilai (1939-2018) atminti, 
KMAIK  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.08 6 val. 

157. 
Semaškienė 
Loreta 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 
oš, jei juos tvarkys profesionalūs 
specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 
Evaldui Survilai (1939-2018) atminti, 
KMAIK  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.08 6 val. 

158. 
Verbyla 
Vidmantas 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 
oš, jei juos tvarkys profesionalūs 
specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 
Evaldui Survilai (1939-2018) atminti, 
KMAIK  

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.11.08 6 val. 

159. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Tvaraus istorinio miesto kraštovaizdžio 
vystymosi gairės 

20191108-08 2019.11.08 4 val. 

160. Gurskis Vincas 

Lietuvos valstybinio patentų biuro ir VDU 
Komunikacijos ir technologijų perdavimo 
centro organizuotas seminaras "Efektyvus 
intelektinės nuosavybės valdymas" 

Nr. MT-18-
549. 

2019.11.07 6 val. 

161. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Net-UBIEP OPEN DAY informacinis 
renginys apie BIM naudojimą energiją 
taupančių pastatų statyboje. 

-- 2019.11.07 4 val. 

162. 
Semaškienė 
Loreta 

VSF ir ŠMSM renginys „Ar aukštasis 
mokslas atviras specialiųjų poreikių 
turintiems studentams?“.  

Be nr. 2019.11.07 5 val. 

163. Bareika Vytautas  
Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 
VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.10.31 8 val. 

164. 
Mickevičius 
Vytautas 

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 
VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.10.31 8 val. 

165. Vyčienė Gitana 
Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 
VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 
išduoti 

2019.10.31 8 val. 
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166. 
Grybauskienė 
Vilda 

„Novatoriški sprendimai ir 
aplinkosauginio švietimo galimybės 
profesiniame ir bendrajame ugdyme“. 

-- 2019.10.29 8 val. 

167. 
Vyšniauskas 
Petras 

Fizinio ugdymo ir tarpdalykinio intergavi 
mo ypatumai kūno kultūros pamokoje 

KP-140908 2019.10.29 6 val. 

168. 
Dzedravičienė 
Laima 

Respublikinė-mokslinė praktinė 
konferencija "Novatoriški sprendimai ir 
aplinkosauginio švietimo galimybės 
profesiniame ir bendrajame ugdyme".  

Nr. AV-2019-
1590 

2019.10.29 8 val. 

169. Kibirkštienė Inga 

Respublikinė-mokslinė praktinė 
konferencija "Novatoriški sprendimai ir 
aplinkosauginio švietimo galimybės 
profesiniame ir bendrajame ugdyme".  

Nr. AV-2019-
1666 

2019.10.29 8 val. 

170. 
Verbyla 
Vidmantas 

Respublikinė-mokslinė praktinė 
konferencija "Novatoriški sprendimai ir 
aplinkosauginio švietimo galimybės 
profesiniame ir bendrajame ugdyme".  

Nr. AV-2019-
1594 

2019.10.29 8 val. 

171. Vyčienė Gitana 
Seminaras ArcGIS inovatyvūs sprendimai, 
Kaunas (HNIT-BALTIC) 

-- 2019.10.28 4 val. 

172. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Seminaras " Kas naujo SOLIDWORKS 
2020". Kaunas, KTU Santakos slėnis. 

-- 2019.10.22 4 val. 

173. 
Malijonienė 
Jolanta 

Floristikos seminaras ,,Kalėdos“ Nr. S-186 2019.10.20 6 val. 

174. 
Semaškienė 
Loreta 

LAMMC seminaras „Medienos kokybės 
gerinimas plantaciniuose Populus genties 
medžių želdiniuose“ 

MI Nr. 074 2019.10.18 4 val. 

175. 
Semaškienė 
Loreta 

LAMMC seminaras-lauko diena 
„Genėjimo ir ugdymo metodų taikymas 
įvairiuose Populus genties medžių augimo 
tarpsniuose“ 

MI Nr. 074 2019.10.18 4 val. 

176. 
Verbyla 
Vidmantas 

LAMMC seminaras-lauko diena 
„Genėjimo ir ugdymo metodų taikymas 
įvairiuose Populus genties medžių augimo 
tarpsniuose“ 

MI Nr.082 2019.10.18 4 val. 

177. 
Verbyla 
Vidmantas 

Seminaras “Medienos kokybės gerinimas 
plantaciniuose  Populus genties medžių 
želdiniuose“. Agrarinių ir miškų mokslų 
centras.   

MI Nr.082 2019.10.18 4 val. 

178. Gurskis Vincas 

„Green Building Professional“ mokymo 
programos kursai "Lietuvos pastatų 
tvarumo vertinimo sistema", Lietuvos 
žaliųjų pastatų taryba - Lithuanian Green 
Building Counsil, CEO, Vilnius. 

Be nr. 2019.10.17 6 val. 

179. Janulaitienė Ina 
Seminaras anglų kalbos dėstytojams 
„Adding Value to the ELT Classroom“ 

No 
201910051 

2019.10.17 4 val. 

180. Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "Copernicus Cliumate Service 
(C3S) User Learning Services". 2019 10 
17. 

Certificate 2019.10.17 2 val. 

181. Ivavičiūtė Giedrė 
Seminaras "ArcGIS inovatyvūs 
sprendimai. Klaipėda. 2019 10 16 d.  

Certificate 2019.10.16 8 val. 

182. Gustienė Dovilė 

Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras 
uosio džiūties tematika: „Priemonių 
konsolidavimas uosių džiūties padariniams 
Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti“ /  
„Consolideiting approaches to mitigate the 
ach dieback disease in the Baltic States and 
germany“ Baktisch-Deutsches 
Hochshulkontor 

-- 2019.10.16 8 val. 

183. 
Verbyla 
Vidmantas 

Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras 
uosio džiūties tematika: „Priemonių 
konsolidavimas uosių džiūties padariniams 
Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti“ /  
„Consolideiting approaches to mitigate the 
ach dieback disease in the Baltic States and 

-- 2019.10.16 8 val. 
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germany“ Baktisch-Deutsches 
Hochshulkontor 

184. 
Semaškienė 
Loreta 

LR Akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolieriaus tarnybos konferencija, skirta 
paminėti Pasaulinę etikos dieną „Etika 
akademinėje aplinkoje 2019“ 

Be nr. 2019.10.15 3 val. 

185. 
Černulienė 
Sinilga 

Seminaras „Daugiatikslio miško atkūrimo 
ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant 
ekonomiškai efektyvesnio ir draugiškesnio 
aplinkai medynų formavimo“ KMAIK.  

Nr. IC-5-921 2019.10.11 6 val. 

186. Morkūnienė Eglė 

Seminaras „Daugiatikslio miško atkūrimo 
ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant 
ekonomiškai efektyvesnio ir draugiškesnio 
aplinkai medynų formavimo“ KMAIK.  

Nr. IC-5 920 2019.10.11 6 val. 

187. Pupka Darius 

Seminaras „Daugiatikslio miško atkūrimo 
ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant 
ekonomiškai efektyvesnio ir draugiškesnio 
aplinkai medynų formavimo“ KMAIK.  

Nr. IC-5 928 2019.10.11 6 val. 

188. 
Verbyla 
Vidmantas 

Seminaras „Daugiatikslio miško atkūrimo 
ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant 
ekonomiškai efektyvesnio ir draugiškesnio 
aplinkai medynų formavimo“ KMAIK.  

Nr.IC- 5 923 2019.10.11 6 val. 

189. Morkūnienė Eglė 
Lietuvos marketingo asociacijos (LIMA) 
konferencija „LiMA Day Kaunas’19 
Svarbiausia - vartotojas“. 

-- 2019.10.10 8 val. 

190. Gustienė Dovilė 

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

Nr. IC - 5911 2019.10.10 6 val. 

191. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

Nr. IC-5914 2019.10.10 6 val. 

192. Lygis Vaidotas 

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

-- 2019.10.10 8 val. 

193. Bareika Vytautas  

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

-- 2019.10.10 6 val. 

194. Daubaras Linas  

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

IC-5 Nr. 908 2019.10.10 6 val. 

195. Doftartė Asta  

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

IC-5 Nr. 910 2019.10.10 6 val. 

196. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

Nr. IC-5 906 2019.10.10 6 val. 

197. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 
modeliavimo seminaras „Kraštovaizdžio 
erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 
„Landscape spatial perception: theory and 
training“; KMAIK 

Nr. IC-5 880 2019.10.10 6 val. 
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198. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Hermo Fisher Scientic day of Science. -- 2019.10.09 4 val. 

199. 
Semaškienė 
Loreta 

LR Akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolieriaus tarnybos renginys „Prieigos 
prie teksto sutapčių nustatymo sistemų 
pristatymas “ 

Be nr. 2019.09.30 2 val. 

200. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Seminaras "Klimato veiksnių ir 
dirvožemio drėgmės atsargų įtaka augalų 
augimui". Kaunas-KMAIK,  

-- 2019.09.28 4 val. 

201. Gurskis Vincas 
Konferencija-seminaras "Techninės 
braižybos inovacijos. VDU ŽŪA 

Be nr. 2019.09.27 8 val. 

202. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Konferencija-seminaras "Techninės 
braižybos inovacijos. VDU ŽŪA 

Be nr. 2019.09.27 8 val. 

203. Poškienė  Ingrida 
Jaunimo finansinio raštingumo, 
pilietiškumo ir socialinės atsakomybės 
ugdymas Lietuvos gimnazijose 

V24-1231-
1995 

2019.09.25 18 val. 

204. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

„Spanguolių ir putinų auginimas – 
alternatyva tradicinei sodininkystei“ 

Nr. 2019-BS-
318 

2019.09.20 4 val. 

205. Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "12 plėtinių, reikalingų "Revit" 
naudotojams kasdien". 2019 09 19 d. 

Certificate 2019.09.19 8 val. 

206. Lygis Vaidotas 

Mokslinių seminarų ciklas Miškininkystės 
parodoje – festivalyje “Miškai: inovacijos 
ir tradicijos 2019” (Lyduokiai, Ukmergės 
raj.) 

Pažymėjimai 
nebuvo 

išduodami 
2019.09.06 4 val. 

207. Gustienė Dovilė 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 
medžių būklės vertinimo ir priežiūros 
principai“, miškininkystės parodoje-
festivalyje „Miškai: inovacijos ir 
tradicijos“, Lyduokiai, Ukmergės raj. 

Be nr. 2019.09.06 4 val. 

208. 
Semaškienė 
Loreta 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 
medžių būklės vertinimo ir priežiūros 
principai“, miškininkystės parodoje-
festivalyje „Miškai: inovacijos ir 
tradicijos“, Lyduokiai, Ukmergės raj. 

Be nr. 2019.09.06 4 val. 

209. 
Verbyla 
Vidmantas 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 
medžių būklės vertinimo ir priežiūros 
principai“, miškininkystės parodoje-
festivalyje „Miškai: inovacijos ir 
tradicijos“, Lyduokiai, Ukmergės raj. 

Be nr. 2019.09.06 4 val. 

210. 
Verbyla 
Vidmantas 

Pasitarimas LR aplinkos ministerijoje pas 
ministrą Punios šilo rezervato steigimo 
klausimais 

-- 2019.09.04 4 val. 

211. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė aplinkos dizaino konferencija 
„Garden style 2019“, tema „Mažiau 
priežiūros“ 

Nr. GS19-451 2019.08.24 8,5 val. 

212. Auželienė Ingė 
Tarptautinė aplinkos dizaino konferencija 
„Garden style 2019“, tema „Mažiau 
priežiūros“ 

Nr. GS19-449 2019.08.24 8,5 val. 

213. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Tarptautinė aplinkos dizaino konferencija 
„Garden style 2019“, tema „Mažiau 
priežiūros“ 

Nr. GS19-448 2019.08.24 8,5 val. 

214. Poškienė  Ingrida 
Švietimo įstaigų darbuotojų darbo 
užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01 

449190821-68 2019.08.21 6 val. 

215. Babilienė Jurgita 

Praktinis seminaras melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių statybos darbų 
technologijų klausimais Šilutės r. Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga (LŽHIS) ir Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacija (LMĮA). 

Be nr. 2019.08.20 8 val. 

216. Gurskis Vincas 

Praktinis seminaras melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių statybos darbų 
technologijų klausimais Šilutės r. Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga (LŽHIS) ir Lietuvos melioracijos 

Be nr. 2019.08.20 8 val. 
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įmonių asociacija (LMĮA). 

217. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Praktinis seminaras melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių statybos darbų 
technologijų klausimais Šilutės r. Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga (LŽHIS) ir Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacija (LMĮA). 

Be nr. 2019.08.20 8 val. 

218. 
Mickevičius 
Vytautas 

Praktinis seminaras melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių statybos darbų 
technologijų klausimais Šilutės r. Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga (LŽHIS) ir Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacija (LMĮA). 

Be nr. 2019.08.20 8 val. 

219. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Praktinis seminaras melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių statybos darbų 
technologijų klausimais Šilutės r. Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga (LŽHIS) ir Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacija (LMĮA). 

Be nr. 2019.08.20 8 val. 

220. Vyčienė Gitana 

Praktinis seminaras melioracijos ir 
hidrotechnikos statinių statybos darbų 
technologijų klausimais Šilutės r. Lietuvos 
žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjunga (LŽHIS) ir Lietuvos melioracijos 
įmonių asociacija (LMĮA). 

Be nr. 2019.08.20 8 val. 

221. Auželienė Ingė 
Lauko diena „Poravimosi elgsenos 
sutrikdymas-inovatyvus metodas obuolinio 
vaisėdžio (Cydia pomonella) biokontrolei“ 

SOD-054 2019.07.19 4 val. 

222. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

„Šilauogių auginimas: patirtys ir klaidos“ 
Nr. 2019-BS-

277 
2019.07.10 4 val. 

223. Auželienė Ingė 

Seminaras-lauko diena „Inovatyvių 
daugianarių pasėlių technologijų 
panaudojimas ekologinio žemės ūkio 
optimizavimui“ pagal projektą Nr. 14P-
KK-17-1-01507-PR001; LR Žemės ūkio 
rūmai 

ŽŪR-TP-356 2019.07.05 4 val. 

224. Doftartė Asta  

Seminaras-lauko diena „Inovatyvių 
daugianarių pasėlių technologijų 
panaudojimas ekologinio žemės ūkio 
optimizavimui“ pagal projektą Nr. 14P-
KK-17-1-01507-PR001; LR Žemės ūkio 
rūmai 

ŽŪR-TP-355 2019.07.05 4 val. 

225. Gustienė Dovilė 

Seminaras-lauko diena „Inovatyvių 
daugianarių pasėlių technologijų 
panaudojimas ekologinio žemės ūkio 
optimizavimui“ pagal projektą Nr. 14P-
KK-17-1-01507-PR001; LR Žemės ūkio 
rūmai 

ŽŪR-TP-359 2019.07.05 4 val. 

226. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Kursai "Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas", Kaunas- Akademija 

VŪŽF-03K 2019.06.18 4 val. 

227. 
Dzedravičienė 
Laima 

Mokymai „Specialiųjų poreikių mokinių 
profesinis rengimas“ 

Nr. VDU-
19063 

2019.06.12 16 val. 

228. 
Semaškienė 
Loreta 

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų 
skyrius. Išvažiuojamasis posėdis 
„Moksliniai tyrimai Gyvybės mokslų 
centre“. VU 

Be nr. 2019.06.04 2 val. 

229. 
Dzedravičienė 
Laima 

Seminaras „Nemuno virsmas mariomis“ Nr. IC-5801 2019.06.04 4 val. 

230. Gurskis Vincas 
Konferencija-seminaras „Inžinerinė ir 
kompiuterinė grafika“. VDU ŽŪA. 

Be nr. 2019.05.31 8 val. 

231. 
Semaškienė 
Loreta 

Diskusija dėl Lietuvos žemės ūkio ir 
kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginio 
plano kompleksinio tikslo „Modernizuoti 
sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, 
diegiant inovacijas ir gerinant 

Be nr. 2019.05.30 5 val. 
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skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo 
vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų 
pritaikymą“ 

232. 
Ramaškevičienė 
Asta 

Kokybiškos sėklinės medžiagos 
paruošimas siekiant mažinti produkcijos 
savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti 
kokybę:, 2019.05.30, ŽŪR  

Nr. SP-084 2019.05.30 4 val. 

233. Poškienė  Ingrida 

Projekto „Bendrojo priėmimo į aukštąsias 
mokyklas sistemos plėtojimas“ Nr. 09.3.2-
ESFA-V-710-01-0003 mokymai „Sistemos 
naudojimo mokymai bendrojo priėmimo 
sistemos konsultantams ir Lietuvos 
aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių 
atstovams“. LAMA BPO 

Nr. AM-2019-
0037 

2019.05.30 8 val. 

234. 
Semaškienė 
Loreta 

Projekto „Bendrojo priėmimo į aukštąsias 
mokyklas sistemos plėtojimas“ Nr. 09.3.2-
ESFA-V-710-01-0003 mokymai „Sistemos 
naudojimo mokymai bendrojo priėmimo 
sistemos konsultantams ir Lietuvos 
aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių 
atstovams“. LAMA BPO  

Nr. AM-2019-
0042 

2019.05.30 8 val. 

235. 
Malijonienė 
Jolanta 

Anglų kalbos kursai ,,Kalbėk angliškai“ Pažymėjimas 2019.05.29 48 val. 

236. 
Grybauskienė 
Vilda 

International seminar ,,Reconstruction of 
agricultural drainage systems in the 
context of climate change“. LR Žemės 
ūkio ministerija, LŽHIS, LMĮA. 

Be nr. 2019.05.28 8 val. 

237. 
Liniauskienė 
Ernesta 

International seminar ,,Reconstruction of 
agricultural drainage systems in the 
context of climate change“. LR Žemės 
ūkio ministerija, LŽHIS, LMĮA. 

Be nr. 2019.05.28 8 val. 

238. 
Mickevičius 
Vytautas 

International seminar ,,Reconstruction of 
agricultural drainage systems in the 
context of climate change“. LR Žemės 
ūkio ministerija, LŽHIS, LMĮA. 

Be nr. 2019.05.28 8 val. 

239. Bazarienė Žeta 
Programos ,,Friends“ mokymai apie 
reagavimą į patyčias ir kitokį žeminantį 
elgesį 

Nr. 2019/1547 2019.05.28 5 val. 

240. 
Čekanskienė 
Jolanta 

Programos ,,Friends“ mokymai apie 
reagavimą į patyčias ir kitokį žeminantį 
elgesį 

Nr. 2019/1556 2019.05.28 5 val. 

241. 
Šimkuvienė 
Svetlana  

Programos ,,Friends“ mokymai apie 
reagavimą į patyčias ir kitokį žeminantį 
elgesį 

Nr. 2019/1546 2019.05.28 5 val. 

242. 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

UAB „SISTEMŲ SERVISAS“ SCHOOL 
OF TECHNOLOGY „Programuojamų 
loginių valdiklių valdymas“ 

-- 2019.05.24 30 val. 

243. Kibirkštienė Inga 

Europos Komisijos projekto „Akademinio 
kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės 
užtikrinimo sistemų sujungimas 
(LIREQA) baigiamoji tarptautinė 
konferencija „Linking Academic 
Recognition and Quality Assurance“. 
SKVC 

Be nr. 2019.05.22 8 val. 

244. 
Semaškienė 
Loreta 

Europos Komisijos projekto „Akademinio 
kvalifikacijų pripažinimo ir kokybės 
užtikrinimo sistemų sujungimas 
(LIREQA) baigiamoji tarptautinė 
konferencija „Linking Academic 
Recognition and Quality Assurance“. 
SKVC 

Be nr. 2019.05.22 8 val. 

245. 
Čekanskienė 
Jolanta  

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 
kursų programa. 

LV- 2019-
0600 

2019.05.22 60 val. 

246. Šimkuvienė Saugios mokyklos kūrimas VS-2019- 2019.05.21 6 val. 



167 

Svetlana  1083 

247. 
Čekanskienė 
Jolanta  

Saugios mokyklos kūrimas 
VS-2019-

1097 
2019.05.21 6 val. 

248. 
Morkūnas 
Gintaras  

 Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti mokymosi mokytis bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-755 2019.05.15 8 val. 

249. 
Stravinskas 
Henrikas 

 Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti mokymosi mokytis bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-756 2019.05.15 8 val. 

250. 
Marcinkevičius 
Nerijus 

 Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti mokymosi mokytis bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-757 2019.05.15 8 val. 

251. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

 Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti mokymosi mokytis bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-759 2019.05.15 8 val. 

252. Bareika Vytautas  

Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-844 2019.05.16 8 val. 

253. Jurkonis Arūnas 

Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-846 2019.05.16 8 val. 

254. 
Morkūnas 
Gintaras  

Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-847 2019.05.16 8 val. 

255. 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-849 2019.05.16 8 val. 

256. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Kvalifikacijos tobulinimas: „Interaktyvios 
elektroninės mokymosi priemonės, skirtos 
ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bendrąjį 
gebėjimą, įveiklinimas profesiniame 
mokyme“. KPMPC 

Nr. V21-851 2019.05.16 8 val. 

257. 
Semaškienė 
Loreta 

ŽŪM Žemės ūkio mokslų tarybos posėdis 
„Dėl Lietuvos dirvožemių išsaugojimo ir 
kaimo plėtros bei žemės ūkio politikos 
2021-2027 m.“ 

Be nr. 2019.05.16 2 val. 

258. 
Semaškienė 
Loreta 

Konferencija „Augalininkystės 
produkcijos perdirbimas. Naujovės ir 
iššūkiai“. LMA Žemės ūkio ir miškų 
mokslų skyrius, LAMMC Sodininkystės ir 
daržininkystės institutas.  

Be nr. 2019.05.14 3 val. 

259. 
Dzedravičienė 
Laima 

Anglų kalbos A2.2 lygio kursas -- 2019.05.08 60 val. 

260. Lygis Vaidotas 
Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 
2019“. KMAIK 

Be nr. 2019.05.07 8 val. 

261. 
Malijonienė 
Jolanta 

,,Dizaino savaitė 2019“ 
KBPVM 

Direkt. Įsak 
Nr.  V-52 

2019.05.06 18 val. 
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262. Lygis Vaidotas 
Konferencija LR Seime „Ar lieka miško 
dirbančiajam vietos miške?“ (Vilnius) 

Pažymėjimai 
nebuvo 

išduodami 
2019.05.06 4 val. 

263. 
Čekanskienė 
Jolanta 

,,Friends“ mokymai apie patyčių ir kitokio 
žeminančio elgesio prevenciją. 

2019/1095 2019.04.29 4 val. 

264. 
Šimkuvienė 
Svetlana  

Kiekvieno mokinio sėkmė per praktinę 
veiklą ir individualią patirtį 

19 MV-085 2019.04.25 6 val. 

265. 
Čekanskienė 
Jolanta  

Kiekvieno mokinio sėkmė per praktinę 
veiklą ir individualią patirtį. 

19 MV-067 2019.04.25 6 val. 

266. 
Liniauskienė 
Ernesta 

LR Žemės ūkio ministerija, VDU Žemės 
ūkio akademija, EŽŪFKP Lauko diena 
„Inovatyvių biopriemonių taikymas 
galvijininkystėje“ 

Nr. 208 2019.04.25 4 val. 

267. Janulaitienė Ina 

Respublikinė užsienio kalbų mokytojų 
konferencija „Daugiakalbystės 
kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir 
patirtys“ 

Be nr. 2019.04.25 5 val. 

268. 
Grybauskienė 
Vilda 

Kursai „Testų kūrimas VDU Nuotolinių 
studijų aplinkoje“VDU  

5cc065e7-
378c-4d87-

a6af-
3ee69e813311 

2019.04.24 4 val. 

269. Vyčienė Gitana 
Kursai „Testų kūrimas VDU Nuotolinių 
studijų aplinkoje“VDU  

5cc065e7-
378c-4d87-

a6af-
3ee69e813311 

2019.04.24 4 val. 

270. 
Dzedravičienė 
Laima 

Seminaras „Aplinkos ir  ekonomikos  
suderinamumas“ 

Nr. MC-W-
19-33 

2019.04.23 4 val. 

271. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Seminaras „Uoginių augalų apsauga ir 
mityba“. LAMMC SDI, Kauno r. 

-- 2019.04.10 6 val. 

272. Babilienė Jurgita 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentūra. 
Seminaras „LIFE informacinė diena 2019“ 

-- 2019.04.09 4 val. 

273. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentūra. 
Seminaras „LIFE informacinė diena 2019“ 

-- 2019.04.09 4 val. 

274. Poškienė  Ingrida 
Pasirengimas matematikos valstybiniam 
egzaminui. Taikomės įaukštesnį balą 

TI-2019-0225 2019.04.08 6 val. 

275. 
Malijonienė 
Jolanta 

24-toji tarptautinė žemės ūkio paroda ,,Ką 
pasėsi...2019“ VDU Žemės ūkio 
akademijoje 

KBPVM 
Direkt.  Įsak. 
2019-04-04 
Nr. KA-37 

2019.04.05 6 val. 

276. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Darnus 
vystymasis: teorija ir praktinis 
įgyvendinimas 2019“; VDU ŽŪA 

Be nr. 2019.04.04 6 val. 

277. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija // Международная научно – 
практическая конференция „Лесное 
образование и наука: состояние, 
проблемы и перспективы развития“ // 
International scientific-practical 
conference „Forestry and science: state, 
problems and prospects of development“, 
Малин, Украина. 

Nr. 112 2019.03.28 16 val. 

278. 
Šimkuvienė 
Svetlana 

Mokymai „Bendravimas ir  
bendradarbiavimas profesinio mokymo 
įstaigoje‘ 

Nr. PMI-3388 2019.03.27 16 val. 

279. 
Dzedravičienė 
Laima 

Mokymai „Bendravimas ir  
bendradarbiavimas profesinio mokymo 
įstaigoje‘ 

Nr. PMI-3389 2019.03.27 16 val. 

280. Jurkonis Arūnas  
Mokymai“ Bendravimas ir 
bendradarbiavimas profesinio mokymo 
įstaigoje“ 

Nr. PMI-3444 2019.03.27 16 val. 

281. Kibirkštienė Inga Konferencija „GIS švietimui 2019“ -- 2019.03.21 6 val. 
282. Vyšniauskas Olimpinio švietimo forumas AV-2019- 2019.03.21 8 val. 
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Petras „Sportas+švietimas=21 amžiaus 
galimybės“ LTOK 

0515 

283. 
Vyšniauskas 
Petras 

Geriausia Ever pamokų diena -- 2019.03.20 8 val. 

284. 
Liniauskienė 
Ernesta 

LR Žemės ūkio ministerija, KMAIK 
Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 
programa „Dekoratyvinių augalų 
auginimas“  

Nr. 221537 2019.03.19 40 val. 

285. Lygis Vaidotas 

Seminaras „Lyninių sistemų panaudojimas 
medienos ištraukimui“. Pranešėjas 
profesoriaus Erik Findeisen (Erfurto 
taikomųjų mokslų universitetas, 
Vokietija). KMAIK 

Pažym. 
nebuvo 

išduodami 
2019.03.19 4 val. 

286. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Seminaras „Lyninių sistemų panaudojimas 
medienos ištraukimui“. Pranešėjas 
profesoriaus Erik Findeisen (Erfurto 
taikomųjų mokslų universitetas, 
Vokietija). KMAIK 

Pažym. 
nebuvo 

išduodami 
2019.03.19 4 val. 

287. 
Verbyla 
Vidmantas 

Seminaras „Lyninių sistemų panaudojimas 
medienos ištraukimui“. Pranešėjas 
profesoriaus Erik Findeisen (Erfurto 
taikomųjų mokslų universitetas, 
Vokietija). KMAIK 

Pažym. 
nebuvo 

išduodami 
2019.03.19 4 val. 

288. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Seminaras „Medvežės pristatymas šlapiose 
augavietėse“ 

-- 2019.03.19 8 val. 

289. 
Verbyla 
Vidmantas 

Seminaras „Medvežės pristatymas šlapiose 
augavietėse“ 

-- 2019.03.19 8 val. 

290. Poškienė  Ingrida Šiuolaikinė pamoka KP-11785 2019.03.18 6 val. 

291. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Lietuvos Daržovių Augintojų Asociacijos 
ataskaitinis susirinkimas. Kauno r. 

-- 2019.03.15 6 val. 

292. Kibirkštienė Inga 
Pluoštinių kanapių auginimas, 
agrotechnologija bei supirkimas 
(seminaras) 

-- 2019.03.15 6 val. 

293. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Teorinis praktinis seminaras 
,,Natūralistinio gėlyno kūrimo pagrindai“ 

Nr. 2019-BS-
133 

2019.03.14 4 val. 

294. 
Šadzevičius 
Raimondas 

KNAUF teorinis seminaras „Fasadų 
šiltinimo sistemos: problemos ir jų 
sprendimai“,Kaunas-Akademija 

-- 2019.03.13 4 val. 

295. Vyčienė Gitana 
Kursai „Atviri švietimo ištekliai ir 
kūrybinių bendrijų licenzijos“ VDU 

5c8910fa-
de24-4daa-

ac45-
f3159e813311 

2019.03.13 2 val. 

296. Vyčienė Gitana 
Kursai „Studijų veiklų organizavimas 
Nuotolinių studijų aplinkoje“ VDU 

5c6d677e-
d244-45fb-

84a7-
34609e81331

1 

2019.03.13 2 val. 

297. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Agrokoncerno seminaras „Patirtys, 
priemonės, tikslai, 2019“. Kauno r. 

-- 2019.03.12 6 val. 

298. Auželienė Ingė 
Mokomasis seminaras „Vaisių ir uogų 
auginimo naujausios technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr. 718 2019.03.10 8 val. 

299. Daubaras Linas  
Mokomasis seminaras „Vaisių ir uogų 
auginimo naujausios technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr. 715 2019.03.10 8 val. 

300. Doftartė Asta  
Mokomasis seminaras „Vaisių ir uogų 
auginimo naujausios technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr. 709 2019.03.10 8 val. 

301. Gustienė Dovilė 
Mokomasis seminaras „Vaisių ir uogų 
auginimo naujausios technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

Nr. IC-5 708 2019.03.10 8 val. 

302. 
Semaškienė 
Loreta 

Mokomasis seminaras „Vaisių ir uogų 
auginimo naujausios technologijos“; VšĮ 

Nr. IC-5 707 2019.03.10 8 val. 
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„Svajonių sodai“, KMAIK 

303. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Mokomasis seminaras „Vaisių ir uogų 
auginimo naujausios technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr. 713 2019.03.10 8 val. 

304. 
Grybauskienė 
Vilda 

Kursai " Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas", Kaunas - Akademija 

VŪŽF-03K 2019.03.08 8 val. 

305. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Kursai " Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas", Kaunas - Akademija 

VŪŽF-03K 2019.03.08 8 val. 

306. Vyčienė Gitana 
Kursai " Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas", Kaunas - Akademija 

VŪŽF-03K 2019.03.08 8 val. 

307. Janulaitienė Ina 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
„Enhancing Learner Autonomy in the 
Classroom“ 

Nr. LS19-954 2019.03.08 4 val. 

308. 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Melioracijos techninių reglamentų 
pakeitimai, drenažo kolmatacijos problemų 
sprendimai, ES solidarumo fondo lėšų 
panaudojimas, hidrologinių ir hidraulinių 
skaičiavimų problemos 

-- 2019.03.08 8 val. 

309. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

BAYER Forumas „Didžiausius iššukius 
įveikim kartu“ ASU, Kauno r. 

-- 2019.03.07 6 val. 

310. Morkūnienė Eglė 
Mokymai Persuasive Sales Presentations 
by Doug Carter   

-- 2019.03.06 6 val. 

311. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Net-UBIEP 1-ieji mokymai statybos 
profesionalams (WP4), Vilnius 

-- 2019.03.01 4 val. 

312. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Mokymai "Adobe Connect mokymai 
pradedantiesiems", Kaunas 

-- 2019.02.27 4 val. 

313. 
Semaškienė 
Loreta 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centras. Projekto „Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros sistemos plėtra (I etapas) nr. 
09.4.1-ESFA-V-734-01-0001. Diskusija 
„Žemės ūkio, miškininkystės 
žuvininkystės ir maisto produktų gamybos 
sektoriaus profesinio standarto aptarimas“ 

Be nr. 2019.02.26 4 val. 

314. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Mokymai "Tekstų kūrimas VDU 
Nuotolinių studijų aplinkoje", Kaunas 

-- 2019.02.26 4 val. 

315. Vyčienė Gitana 
Kursai „Adobe Connect mokymai 
pradedantiesiems“ VDU 

5c73efd2-
42bc-4a0d-

a3df-
74639e81331

1 

2019.02.25 3 val. 

316. 
Brazauskas 
Zigmantas 

Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų 
analizė 

20190222-11 2019.02.22 4 val. 

317. Gustienė Dovilė 
Konferencija „Miškininkavimo pokyčiai 
europinių įsipareigojimų ir visuomenės 
lūkesčių kontekste“. ASU 

-- 2019.02.22 4 val. 

318. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Mokymai "Atviri švietimo ištekliai ir 
kūrybinių bendrijų licencijos", Kaunas 

-- 2019.02.22 4 val. 

319. 
Abalikštienė 
Edita 

Konferencija „Matavimų technologijų 
ekspresas 2019”  

Pažymėjimas 2019.02.21 8 val. 

320. Pupka Darius 
Konferencija „Matavimų technologijų 
ekspresas 2019”  

Pažymėjimas 2019.02.21 8 val. 

321. Janulaitienė Ina 
Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Together 
– Inspire, Empower, Achieve!” 

No 
201902386 

2019.02.21 4 val. 

322. 
Semaškienė 
Loreta 

Miškų politikos diskusija-konferencija 
„Miškininkavimo pokyčiai europinių 
įsipareigojimų ir visuomenės lūkesčių 
kontekste“, LR Aplinkos ministerija, VDU 
ŽŪA 

Be nr. 2019.02.21 4 val. 

323. 
Verbyla 
Vidmantas 

Miškų politikos diskusija-konferencija 
„Miškininkavimo pokyčiai europinių 
įsipareigojimų ir visuomenės lūkesčių 
kontekste“, LR Aplinkos ministerija, VDU 
ŽŪA 

Be nr. 2019.02.21 4 val. 

324. Gurskis Vincas Seminaras "Pluoštinės kanapės - auginimo Paž. nebuvo 2019.02.21 6 val. 
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ir perdirbimo perspektyvos Lietuvoje". 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras. Akademija, Kėdainių r. 

išduoti 

325. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Seminaras "Pluoštinės kanapės - auginimo 
ir perdirbimo perspektyvos Lietuvoje". 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras. Akademija, Kėdainių r. 

Paž. nebuvo 
išduoti 

2019.02.21 6 val. 

326. Janulaitienė Ina 
Seminaras „Efektyvaus mokymosi 
strategijos pamokose“ 

Nr.3805 2019.02.21 6 val. 

327. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Seminaras „THE FUTURE IS NOW“, 
Kaunas 

-- 2019.02.19 4 val. 

328. Kibirkštienė Inga 
Carbon Conversations Grupės 
moderatoriaus mokymai 

PRO Nr. 2822 2019.02.14 4 val. 

329. Ivavičiūtė Giedrė 
GISEDU konferencija „GIS panaudojimo 
galimybės“ KVK, Lithuania. 2019 02 14. 

Pažymėjimas 
STE 1-13 

2019.02.14 8 val. 

330. Gustienė Dovilė 
Pasitarimas dėl Miško kirtimų taisyklių 
pakeitimo. Valstybinės miškų tarnyba 

-- 2019.02.14 2 val. 

331. 
Dzedravičienė 
Laima 

Internetinė  paskaita „Brandos  darbas: 
pagalba  mokytojui ir mokiniui“. 

Nr. VDU -
19019 

2019.02.13 2 val. 

332. Vyčienė Gitana 
Kursai „Studijų medžiagos rengimas VDU 
nuotolinių studijų aplinkoje" VDU 

5c6423c0-
0b70-4ee2-

9d0e-
8d1a9e813311 

2019.02.13 3 val. 

333. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Mokymai "Studijų medžiagos rengimas 
VDU Nuotolinių studijų aplinkoje", 
Kaunas 

-- 2019.02.12 4 val. 

334. Ivavičiūtė Giedrė 
Seminaras „Matavimų technologijų 
ekspresas 2019.  

Nr. STE 1-06 2019.02.12 8 val. 

335. Gustienė Dovilė 
Mokomasis seminaras „Vaisių, uogų ir 
smidrų auginimo technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

Nr. IC-5 291 2019.02.10 8 val. 

336. 
Semaškienė 
Loreta 

Mokomasis seminaras „Vaisių, uogų ir 
smidrų auginimo technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

Nr. IC-5 261 2019.02.10 8 val. 

337. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Mokomasis seminaras „Vaisių, uogų ir 
smidrų auginimo technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr.295 2019.02.10 8 val. 

338. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Mokomasis seminaras „Vaisių, uogų ir 
smidrų auginimo technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

Nr. IC-5 296 2019.02.10 8 val. 

339. Daubaras Linas  
Mokomasis seminaras „Vaisių, uogų ir 
smidrų auginimo technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr.118 2019.02.09 8 val. 

340. Doftartė Asta  
Mokomasis seminaras „Vaisių, uogų ir 
smidrų auginimo technologijos“; VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC-5 Nr.292 2019.02.09 8 val. 

341. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Konferencija „Inžinerinės ir edukacinės 
technologijos“ pranešimas „Kauno 
technikos kolegijos mokomojo korpuso 
pastato laiptinės konstrukcijų būklės 
tyrimai“, Kauno Technikos kolegija 

-- 2019.02.08 4 val. 

342. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Konferencija „Inžinerinės ir edukacinės 
tecnologijos“ pranešimas 
„Priešnuošliaužinių priemonių ir šlaitų 
stabilumo modeliavimo analizė Aleksoto 
kalno atveju“, Kauno Technikos kolegija 

-- 2019.02.08 4 val. 

343. Gustienė Dovilė 

Projekto „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės 
ūkiuose“ Nr. 14PA-KK-16-1-02990-
PR001 renginys „Inovacijos 
daržininkystėje“, LR ŽŪM, KMAIK 

IC-5 Nr. 497 2019.02.08 4 val. 

344. Poškienė  Ingrida 
Projekto „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 

IC-5 2019.02.08 4 val. 
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produkcijos kokybę daržininkystės 
ūkiuose“ Nr. 14PA-KK-16-1-02990-
PR001 renginys „Inovacijos 
daržininkystėje“, LR ŽŪM, KMAIK 

345. 
Semaškienė 
Loreta 

Projekto „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės 
ūkiuose“ Nr. 14PA-KK-16-1-02990-
PR001 renginys „Inovacijos 
daržininkystėje“, LR ŽŪM, KMAIK 

IC-5 Nr. 472 2019.02.08 4 val. 

346. Daubaras Linas  
Seminaras - konferencija „Inovacijos 
daržininkystėje. Pokyčių valdymas“ 

IC-5 Nr. 496 2019.02.08 4 val. 

347. 
Ramaškevičienė 
Asta 

Seminaras - konferencija „Inovacijos 
daržininkystėje. Pokyčių valdymas“ 

IC-5 Nr. 504 2019.02.08 4 val. 

348. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Seminaras - konferencija „Inovacijos 
daržininkystėje. Pokyčių valdymas“ 

IC-5 Nr. 464 2019.02.08 4 val. 

349. 
Survilienė-
Radzevičė Elena  

Seminaras - konferencija „Inovacijos 
daržininkystėje. Pokyčių valdymas“. 
Projekto „Panaudoto grybų substrato 
naudojimo skatinimas, siekiant gerinti 
produkcijos kokybę daržininkystės 
ūkiuose“ Nr. 14PA-KK-16-1-02990-
PR001. Pranešimas "Mikroorganizmų 
svarba augalų patogenų kontrolei".  

IC-5 Nr. 505 2019.02.08 4 val. 

350. 
Brazauskas 
Zigmantas 

Genius loci: sąvoka ir reikšmė 
architektūroje ir urbanistikoje. 

20190207-09 2019.02.07 4 val. 

351. Ivavičiūtė Giedrė 
Seminaras „Pastatų ir oro kanalų 
sandarumo tikrinimas“. KVK, Lithuania. 
2019 02 06. 

Pažymėjimas 
STE 1-04 

2019.02.06 8 val. 

352. 
Abalikštienė 
Edita 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

Nr. IC-5 400 2019.02.05 6 val. 

353. Bareika Vytautas  

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

IC-5 310 2019.02.05 6 val. 

354. 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

IC-5 308 2019.02.05 6 val. 

355. Gustienė Dovilė 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-

IC – 5 Nr. 307 2019.02.05 6 val. 
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01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

356. Jurkonis Arūnas 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

Nr. IC-5 306 2019.02.05 6 val. 

357. Kibirkštienė Inga 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

IC-5 309 2019.02.05 6 val. 

358. Lygis Vaidotas 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

Nr. IC-5 311 2019.02.05 6 val. 

359. 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

IC -5 305 2019.02.05 6 val. 

360. 
Morkūnas 
Gintaras 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

Nr. IC-5 313 2019.02.05 6 val. 

361. 
Stravinskas 
Henrikas 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

Nr.IC-5 314 2019.02.05 8 val. 

362. 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

Nr. IC-5315 2019.02.05 6 val. 

363. Verbyla Seminaras „Daugiatikslis miško Nr. IC-5 304 2019.02.05 6 val. 



174 

Vidmantas naudojimas. Prielaidos ir galimybės“. 
Vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai 
medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-
01511-PR001. KMAIK, 2019-02-05  

364. 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios 
energijos šaltiniai ir jų statiniai 

-- 2019.02.01 8 val. 

365. Ivavičiūtė Giedrė 
Seminaras „Pastatų energinio naudingumo 
sertifikavimas Europos Sąjungoje ir 
Lietuvoje“ KVK, Lithuania. 2019 02 01. 

Pažymėjimas 
STE 1-03 

2019.02.01 8 val. 

366. Lygis Vaidotas 

Mokslinė konferencija „Nacionalinė 
mokslo programa Agro-, miško ir vandens 
ekosistemų tvarumas: ketverių metų 
mokslinių tyrimų rezultatai“ (vyko LMA, 
Vilniuje) 

Pažymėjimai 
nebuvo 

išduodami 
2019.01.30 7 val. 

367. 
Dzedravičienė 
Laima 

Seminaras „Inovacijomis  ir  komandiniu 
darbu grįstas  ugdymo procesas“ 

Nr . 3ESF14-
112 

2019.01.25 3 val. 

368. Lygis Vaidotas 

Mokslinė ataskaitinė konferencija 
„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 
naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 
sprendimai“, LAMMC 

Pažymėjimai 
nebuvo 

išduodami 
2019.01.24 4 val. 

369. 
Semaškienė 
Loreta 

Mokslinė ataskaitinė konferencija 
„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 
naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 
sprendimai“, LAMMC 

Be nr. 2019.01.24 5 val. 

370. 
Ramaškevičienė 
Asta 

Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 
2019.01.21, ŽŪR  

KP Nr. 
223428 

2019.01.21 10 val. 

371. 
Semaškienė 
Loreta 

1918 vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės akto signatarų 
įamžinimas Žalgirio pergalės parke. 

Be nr. 2019.01.18 3 val. 

372. 
Vyšniauskas 
Petras 

LKKMA. Kūno kultūros pamoka kitaip: 
patirtis Suomijoje 

KP-10735 2019.01.18 6 val. 

373. 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, 
BIM, naujos valdymo metodikos statyboje. 
Pastatų griovimo ir jų atliekų perdirbimo 
technologijos 

-- 2019.01.18 8 val. 

374. 
Semaškienė 
Loreta 

LMA nario, prof. habil. dr. akademiko 
Leonardo Kairiūkščio penkiakalbio 
„Aiškinamojo miškininkystės terminų 
žodyno“ sutiktuvės. 

Be nr. 2019.01.15 2 val. 

375. 
Vyšniauskas 
Petras 

LKTrA. Psichologiniai aspektai krepšinio 
trenerio darbe 

Nr. 78 2019.01.14 8 val. 

376. 
Dzedravičienė 
Laima 

Mokymai įgyvendinant psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencijos  programą 
„Savu keliu“ 

Nr. PMI-3441 2019.01.03 8 val. 

377. 
Semaškienė 
Loreta 

LMA nario, prof. habil. dr. akademiko 
Leonardo Kairiūkščio 90-čio jubiliejaus 
renginys 

Be nr. 2018.12.28 3 val. 

378. Poškienė Ingrida  
LMMA konferencija „MATEMATIKA ir 
ŠVIETIMAS“ 

Be nr. 2018.12.28 4 val. 

379. 
Semaškienė 
Loreta 

ŽŪM Žemės ūkio mokslų tarybos posėdis 
Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio 
politikos Baltosios Knygos pristatymas. 

Be nr. 2018.12.20 2 val. 

380. 
Semaškienė 
Loreta 

Paskaita-diskusija „Vartotojų elgsena, 
peržengianti sienas: veiksniai, lemiantys 
vietinių ir užsienio prekių pasirinkimus“. 
LMA 

Be nr. 2018.12.19 2 val. 

381. 
Čekanskienė 
Jolanta  

Vaikų emocinio intelekto ugdymas: 
emocijų molekulės, sudėtingi jausmai ir 
(ne)paprasti būdai juos valdyti. 

GA-2018-
1364 

2018.12.17 6 val. 
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382. 
Šimkuvienė 
Svetlana  

Vaikų emocinio intelekto ugdymas: 
emocijų molekulės, sudėtingi jausmai ir 
(ne)paprasti būdai juos valdyti. 

GA-2018-
1367 

2018.12.17 6 val. 

383. 
Verbyla 
Vidmantas  

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir 
miško atkūrimo ekspertų komisijos 
posėdis. V.Verbylos pranešimas 
„Paprastojo uosio sodinukų gyvybingumo 
sėklinėse plantacijose analizė ir 
rekomendacijos“ 

Kvietimas 2018.12.14 5 val. 

384. 
Abalikštienė 
Edita 

Seminaras „Geodezinės įrangos 
naudojimas nuotoliniuose tyrimuose“ 

Pažymėjimas 2018.12.07 8 val. 

385. Gudritienė Daiva 
Seminaras „Geodezinės įrangos 
naudojimas nuotoliniuose tyrimuose“ 

-- 2018.12.07 8 val. 

386. Pupka Darius 
Seminaras „Geodezinės įrangos 
naudojimas nuotoliniuose tyrimuose“ 

-- 2018.12.07 8 val. 

387. 
Dzedravičienė 
Laima  

Saugomos  teritorijos  Lietuvos  miškuose IC-5881 2018.12.06 4 val. 

388. 
Semaškienė 
Loreta 

Susirinkimas-diskusija „Mokslinės 
produkcijos vertinimas: ką naudoja kitos 
pažangios šalys ir kuria kryptimi keistina 
Lietuvos tvarka“. LMA Matematikos, 
fizikos ir chemijos mokslų skyrius 

Be nr. 2018.12.06 2 val. 

389. 
Semaškienė 
Loreta 

Prof. S. Jundzilo ir prof. J. Dagio 
skaitymai. LMA, VU ir Lietuvos augalų 
fiziologų draugija 

Be nr. 2018.12.05 3 val. 

390. Bazarienė Žeta  
Seminaras. Lietuvos dvarų kultūrinio 
paveldo integracijos galimybės ugdymo 
procese. 

KP-10211 2018.12.01 6 val. 

391. 
Čekanskienė 
Jolanta  

Seminaras. Lietuvos dvarų kultūrinio 
paveldo integracijos galimybės ugdymo 
procese. 

KP-10197 2018.12.01 6 val. 

392. 
Šimkuvienė 
Svetlana  

Seminaras. Lietuvos dvarų kultūrinio 
paveldo integracijos galimybės ugdymo 
procese. 

KP-10198 2018.12.01 6 val. 

393. 
Semaškienė 
Loreta 

Forumas „Studentų kritinio mąstymo 
ugdymo kontekstai“. VGTU 

Be nr. 2018.11.30 4 val. 

394. Gudritienė Daiva 
Mokslo ir technologijų konferencija 
„CartoCon 2018" 

Be nr. 2018.11.30 8 val. 

395. 
Šalkauskienė 
Vilma 

Mokslo ir technologijų konferencija 
„CartoCon 2018" 

Be nr. 2018.11.30 8 val. 

396. 
Šalkauskienė 
Vilma  

Mokslo ir technologijų konferencija 
„CartoCon 2018" 

Be nr. 2018.11.30 8 val. 

397. Kibirkštienė Inga  
Saulės energetika pažangiems vartotojams. 
(seminaras) 

Be nr. 2018.11.30 8 val. 

398. 
Verbyla 
Vidmantas  

LR aplinkos ministerija. BMŪRFP lėšų 
panaudojimo tarybos posėdis. Pranešimas 
„Miško medžių kryžminimo stacionaras“. 

Vardinis 
kvietimas 

2018.11.29 4 val. 

399. 
Liniauskienė 
Ernesta 

LR Žemės ūkio ministerija, KPF, ASU 
Seminaras „Konkurencingas pieno ūkis“ 
pažymėjimo 

Nr. 86 2018.11.29 4 val. 

400. Morkūnienė Eglė  
Konferencija LiMa DAY Vilnius 2018 
„Marketingo mados“ 

Be nr. 2018.11.28 8 val. 

401. 
Semaškienė 
Loreta 

Tęstinė mokslinė konferencija 
„Šiuolaikiniai biologijos tyrimai 
Lietuvoje“ . LMA Biologijos, medicinos ir 
geomokslų skyriaus Bendrosios biologijos 
sekcija 

Be nr. 2018.11.27 3 val. 

402. Bazarienė Žeta  
Renginys-seminaras „Mokykla 2018“, 
„Profesijos pasirinkimas reikalauja 
drąsos“. 

seminaras 2018.11.23 4 val. 

403. 
Strebeikienė 
Jolanta  

Mokytis gali būti įdomu, arba ateitį 
ugdome šiandien 

PA - 916 2018.11.20 3 val. 

404. Poškienė Ingrida  PUPP ir VBE užduotys ir kaip joms ruoštis Be nr. 2018.11.20 6 val. 
405. Gustienė Dovilė Tarptautinė mokslinė konferencija IC-5 763 2018.11.18 8 val. 
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„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

406. Poškienė Ingrida  
Gabių vaikų ugdymo patirtis Latvijos 
Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje 

KP-08971 2018.11.17 8 val. 

407. 
Semaškienė 
Loreta 

Session „Transforming Teaching in Higher 
Education“. VGTU 

Be nr. 2018.11.16 5 val. 

408. Juknelienė Daiva  
Konferencija ,,Lietuvos miško iššūkiai ir 
perspektyvos“ 

Be nr. 2018.11.15 8 val. 

409. Doftartė Asta  

Tarptautinė konferencija „Dendrologija ir 
miestų želdiniai“ / „Dendrology and Urban 
Lanscaping“. VU Botanikos sodas / 
Vilnius University Botanical Garden. 

BS-11-2018-
17 

2018.11.15 5 val. 

410. 
Gurskas 
Tautvydas 

Tarptautinė konferencija „Dendrologija ir 
miestų želdiniai“ / „Dendrology and Urban 
Lanscaping“. VU Botanikos sodas / 
Vilnius University Botanical Garden. 

BS-11-2018-
70 

2018.11.15 5 val. 

411. Gustienė Dovilė 

Tarptautinė konferencija „Dendrologija ir 
miestų želdiniai“ / „Dendrology and Urban 
Lanscaping“. VU Botanikos sodas / 
Vilnius University Botanical Garden. 

BS – 11- 
2018-97 

2018.11.15 5 val. 

412. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė konferencija „Dendrologija ir 
miestų želdiniai“ / „Dendrology and Urban 
Lanscaping“. VU Botanikos sodas / 
Vilnius University Botanical Garden. 

No. BS-11-
2018-77 

2018.11.15 5 val. 

413. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė žemės ūkio mokslų srities 
jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji 
mokslininkai žemės ūkio pažangai“ / 
„Yong Scientists for Advance of 
Agriculture“. LMA Žemės ūkio ir miškų 
mokslų skyrius 

Be nr. 2018.11.15 6 val. 

414. Doftartė Asta  
Teorijos mokymai „Viešųjų erdvių 
kokybės standartai. Želdinių priežiūra.“ 

Nr. 2018-006 2018.11.15 8 val. 

415. Morkūnienė Eglė  
Konferencija „Formulė: Versli ir laiminga, 
be streso“ 

Be nr. 2018.11.08 5 val. 

416. 
Verbyla 
Vidmantas  

Tarptautinė konferencija „Lietuvos miškų 
ūkio iššūkiai ir perspektyvos 2018“ 
Dedikuojama Juozo Butėno ir Jono 
Kenstavičiaus atminimui. 

Kvietimas 2018.11.05 8 val. 

417. Poškienė Ingrida  Projekto „Tęsk“ mokymai Be nr. 2018.10.31 3 val. 

418. 
Dzedravičienė 
Laima  

Kūrybingumo ugdymas profesinio 
mokymo įstaigoje 

PM1-2405 2018.10.26 16 val. 

419. 
Semaškienė 
Loreta 

Seminaras „Daugiatikslio miško 
formavimas. Prielaidos ir galimybės“, 
vykdomo pagal Lietuvos Kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos projektą 
„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 
būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai 
efektyvesnio ir draugiško aplinkai medynų 
formavimo“ Nr. 14PA-KK-17-1-01511-
PR001. KMAIK 

Nr. IC-5813 2018.10.26 6 val. 

420. Kibirkštienė Inga  
Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo 
ir pasiekimų vertinimo dermė“ renginyje 
„Rekomendacijų taikymo praktika“ 

Nr. 7590 2018.10.23 6 val. 

421. 
Malijonienė 
Jolanta 

Baltic Fashion &Textile, Litexpo, Vilnius 

KBPVM 
Direkt. Įsak.  
2018-10-17 
Nr. V-116 

2018.10.18 10 val. 

422. Vyčienė Gitana  Konferencija. GIS švietimui Be nr. 2018.10.18 8 val. 

423. Auželienė Ingė 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

No. IC-5 773 2018.10.18 8 val. 

424. Bareika Vytautas  Tarptautinė mokslinė konferencija IC-5 752 2018.10.18 8 val. 
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„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

425. Daubaras Linas  

Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

IC-5 Nr. 771 2018.10.18 8 val. 

426. Lygis Vaidotas 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

IC-5 753 2018.10.18 8 val. 

427. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

Nr. IC-5 762 2018.10.18 8 val. 

428. 
Varnaitė 
Milaknienė 
Valdutė  

Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kūrybiniai procesai želdynuose'2018“ // 
„Landscape Creation Process'2018“. 
KMAIK 

Nr.IC-5  770 2018.10.18 8 val. 

429. 
Semaškienė 
Loreta 

Medvežės HSM 208F 10t 2020 prototipo 
pristatymas ir demonstravimas. HSM 
Hohenloher Spezial-Maschinenbau 
GmbH&Co  

Be nr. 2018.10.17 4 val. 

430. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Seminaras „Hidrotechnikos statinių 
techninės ir ekonominės 
charakteristikos“,Vilnius 

-- 2018.10.16 4 val. 

431. Poškienė Ingrida  
Jaunimo finansinio raštingumo, 
pilietiškumo ir socialinės atsakomybės 
ugdymas Lietuvos gimnazijose 

V24-1231-
1176 

2018.10.12 18 val. 

432. 
Semaškienė 
Loreta 

Projekto „Inovatyvus daržo augalų 
auginimas vertikaliose sistemose, taikant 
šiuolaikines aplinką ir išteklius 
tausojančias technologijas“ Nr. 14PA-KK-
17-1-01319-PR001 lauko diena 
„Vertikalios auginimo technologijos 
sistemos įveiklinimas ūkiuose auginamos 
augalinės žaliavos kokybės bei saugos 
įvertinimas“. ASU 

Nr. 7290 2018.10.12 4 val. 

433. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Tarptautinė konferencija „Kraštovaizdžio 
architektūra Baltijos šalyse šimtmečio 
retrospektyva ir ateities perspektyvos“ 

KA-12 2018.10.12 6 val. 

434. 
Malijonienė 
Jolanta 

Aplinkosauginė mokytojų konferencija- 
seminaras/kūrybinės dirbtuvės ,,Tvari 
aplinka. Žiedinė ekonomika. Receptas 
pusryčiams, pietums ir vakarienei“. VšĮ 
,,RV Agentūra“ direktorė Vaida 
Griškevičienė 

VšĮ ,,RV 
Agentūra“ 

pažymėjimas 
2018.10.11 3 val. 

435. Auželienė Ingė 

Konferencija „Mikrobiologinių produktų 
panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio 
technologijose“ pagal projektą Nr. 14PA-
KK-16-1-02898-PR001. LR Žemės ūkio 
rūmai 

ŽŪR-DP-464 2018.10.11 8 val. 

436. Auželienė Ingė  

Konferencija „Mikrobiologinių produktų 
panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio 
technologijose“ pagal projektą Nr. 14PA-
KK-16-1-02898-PR001. LR Žemės ūkio 
rūmai 

ŽŪR-DP-464 2018.10.11 8 val. 

437. Doftartė Asta  

Konferencija „Mikrobiologinių produktų 
panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio 
technologijose“ pagal projektą Nr. 14PA-
KK-16-1-02898-PR001. LR Žemės ūkio 
rūmai 

ŽŪR-DP-487 2018.10.11 8 val. 

438. Doftartė Asta  
Konferencija „Mikrobiologinių produktų 
panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio 
technologijose“ pagal projektą Nr. 14PA-

ŽŪR-DP-487 2018.10.11 8 val. 
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KK-16-1-02898-PR001. LR Žemės ūkio 
rūmai 

439. 
Semaškienė 
Loreta 

Konferencija „Mikrobiologinių produktų 
panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio 
technologijose“ pagal projektą Nr. 14PA-
KK-16-1-02898-PR001. LR Žemės ūkio 
rūmai 

Nr. ŽŪR-DP-
486 

2018.10.11 8 val. 

440. 
Semaškienė 
Loreta 

Tarptautinė mokslinė – praktinė 
konferencija „Kraštovaizdžio architektūra 
Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva 
ir ateities perspektyvos“ / „Landscape 
Architecture in the Baltic States – a 
Century Retrospective and Future 
Perspectives“. LKAS, ASU, KU, VGTU 

Be nr. 2018.10.11 8 val. 

441. Morkūnienė Eglė  
Konferencija LiMA DAY Kaunas 2018 
„Growth marketing“ 

Be nr. 2018.10.10 8 val. 

442. Auželienė Ingė 

Lauko diena „Vertikalios auginimo 
technologijos sistemos įveiklinimas 
ūkiuose ir auginamos augalinės žaliavos 
kokybės bei saugos įvertinimas“ 

Nr. 7281 2018.10.10 4 val. 

443. Auželienė Ingė 

Projekto „Inovatyvaus daržo augalų 
auginimas vertikaliose sistemose, taikant 
šiuolaikines aplinką ir išteklius 
tausojančias technologijas“ Nr. 14OA-KK-
17-01319-PR001 lauko dienos 
„Vertikalios auginimo technologijos 
sistemos įvertinimas ūkiuose ir auginamos 
augalinės žaliavos kokybės bei saugos 
įvertinimas“  

Nr. 7281 2018.10.10 4 val. 

444. Doftartė Asta  

Projekto „Inovatyvaus daržo augalų 
auginimas vertikaliose sistemose, taikant 
šiuolaikines aplinką ir išteklius 
tausojančias technologijas“ Nr. 14OA-KK-
17-01319-PR001 lauko dienos 
„Vertikalios auginimo technologijos 
sistemos įvertinimas ūkiuose ir auginamos 
augalinės žaliavos kokybės bei saugos 
įvertinimas“  

Nr. 7288 2018.10.10 4 val. 

445. 
Semaškienė 
Loreta 

Lietuvos dendrologų draugijos pažintinė 
praktinė išvyka - talka VU Botanikos sodo 
Vingio skyriuje 

Be nr. 2018.10.06 6 val. 

446. 
Semaškienė 
Loreta 

Paskaitos VDU Botanikos sodo 20-ojoje 
rudens mugėje „Pakalnutės uoga 2018“.  

Be nr. 2018.10.06 4 val. 

447. Babilienė Jurgita 
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai.  
Konferencija „Melioracija: šiandieniai 
iššūkiai ir ateities perspektyvos“ 

Be nr. 2018.10.05 3 val. 

448. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai.  
Konferencija „Melioracija: šiandieniai 
iššūkiai ir ateities perspektyvos“ 

Be nr. 2018.10.05 3 val. 

449. Morkūnienė Eglė  Konferencija „HR Darbo teisė 2018“ 
HR2018LT_0

21/N0660 
2018.10.04 8 val. 

450. Auželienė Ingė 
Konferencija „Viešųjų erdvių kokybės 
standartai“ 

Be nr. 2018.10.04 8 val. 

451. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų 
augintojų asociacijos seminaras ,,Viešųjų 
erdvių kokybės standartai (VEKS)“ 

LŽDAAA 2018.10.04 4 val. 

452. 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų 
augintojų asociacijos seminaras ,,Viešųjų 
erdvių kokybės standartai (VEKS)“ 

LŽDAAA 2018.10.04 4 val. 

453. Auželienė Ingė  
Mokomasis seminaras „Uogų, vaisių, 
daržovių auginimo technologijos“,  VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC- 5 Nr. 146 2018.10.04 8 val. 

454. Doftartė Asta  
Mokomasis seminaras „Uogų, vaisių, 
daržovių auginimo technologijos“,  VšĮ 
„Svajonių sodai“, KMAIK 

IC- 5 Nr. 147 2018.10.04 8 val. 
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455. 
Šadzevičius 
Raimondas 

Seminaras „Drėgmės režimo dirvožemyje 
reguliavimas“,Kaunas-Akademija 

-- 2018.10.04 4 val. 

456. Doftartė Asta  
Seminaras „Viešųjų erdvių kokybės 
standartai VEKS“ 

Be nr. 2018.10.04 8 val. 

457. Doftartė Asta  
Teorijos mokymai „Viešųjų erdvių 
kokybės standartai. Želdinių priežiūra.“ 

-- 2018.10.04 8 val. 

458. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Seminaras Koks mano pašaukimas ir kaip 
jį realizuoti? 

-- 2018.10.03 2,5 val. 

459. Gurskis Vincas 
Seminaras „Inžinerinė grafika 
2018”,Kaunas-Akademija 

Be nr. 2018.09.27 8 val. 

460. 
Šadzevičius 
Raimondas  

Seminaras „Inžinerinė grafika 
2018”,Kaunas-Akademija 

Be nr. 2018.09.27 4 val. 

461. 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida  

„Urbanizuotose teritorijose augančių 
medžių būklės vertinimo aktualijos“ 

Nr. 4314 2018.09.22 8 val. 

462. 
Šadzevičius 
Raimondas  

Konferencija „Statyba. Architektūra. 
4.0”,”Peikko Lietuva” 

Be nr. 2018.09.21 4 val. 

463. Morkūnienė Eglė  Rinkodaros konferencija “E. virusas 2018” Be nr. 2018.09.20 7 val. 

464. 
Semaškienė 
Loreta 

Valstybinio studijų fondo konsultacija-
diskusija „Studijų kainos kompensavimas 
valstybės nefinansuojamiems studentams“, 
pagal projektą Nr. SFMIS kodas: 
09.3.1ESFA-V-708-02-0001 

Kvietimas 2018.09.17 4 val. 

465. 
Verbyla 
Vidmantas  

Valstybinio studijų fondo konsultacija-
diskusija „Studijų kainos kompensavimas 
valstybės nefinansuojamiems studentams“, 
pagal projektą Nr. SFMIS kodas: 
09.3.1ESFA-V-708-02-0002 

Kvietimas 2018.09.17 4 val. 

466. Babilienė Jurgita 
Seminaras „Asmenybės energijos bankas. 
Pozityvus mąstymas – energijos išteklių 
gausinimo būdas“ 

Be nr. 2018.09.15 4 val. 

467. 
Liniauskienė 
Ernesta 

Seminaras „Asmenybės energijos bankas. 
Pozityvus mąstymas – energijos išteklių 
gausinimo būdas“ 

Be nr. 2018.09.15 4 val. 

468. 
Abalikštienė 
Edita 

Seminaras „3 D lazerinis skenavimas“ Pažymėjimas 2018.09.13 8 val. 

469. 
Verbyla 
Vidmantas  

Seminaras. KATSU „Kibernetinis 
saugumas: kaip išvengti kibernetinių 
incidentų ir žalos darbo vietoje“. Lektorius 
Šarūnas Krivickas.  

Nr. 2018-09-
13-SK-132 

2018.09.13 5 val. 

470. Ivavičiūtė Giedrė 

Vebinaras „Mokėjimo mokytis 
įsivertinimo instrumentas“ / Webinar „The 
Instrument for the Assessment of Learning 
to Learn“. 2018 09 13. 

Certificate 2018.09.13 8 val. 

471. 
Semaškienė 
Loreta 

Renginys „1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signatarų 
pagerbimo šventė Žalgirio pergalės parke“ 

Be nr. 2018.09.08 2 val. 

472. Bareika Vytautas  

Seminaras: „Mikrobiologinių preparatų 
pritaikymas daržovių produktyvumui ir 
atsparumui fitopatogenams didinti bei 
dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“, 
LR Žemės ūkio rūmai 

Nr. ŽŪR-DP-
304 

2018.09.05 4 val. 

473. Gustienė Dovilė  
Teorinis – praktinis seminaras 
„Pomologijos mokslas Lietuvoje – tikslai, 
darbai ir pasiekimai“. VDU Kauno BS 

Be nr. 2018.09.05 4 val. 

474. 
Obelevičius 
Kęstutis  

Teorinis – praktinis seminaras 
„Pomologijos mokslas Lietuvoje – tikslai, 
darbai ir pasiekimai“. VDU Kauno BS 

Be nr. 2018.09.05 4 val. 

475. 
Semaškienė 
Loreta 

Teorinis – praktinis seminaras 
„Pomologijos mokslas Lietuvoje – tikslai, 
darbai ir pasiekimai“. VDU Kauno BS 

Be nr. 2018.09.05 4 val. 

476. 
Verbyla 
Vidmantas  

Teorinis – praktinis seminaras 
„Pomologijos mokslas Lietuvoje – tikslai, 
darbai ir pasiekimai“. VDU Kauno BS 

Be nr. 2018.09.05 4 val. 
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6.3. lentelė. PRAKTINĖS VEIKLOS STAŽUOTĖS, profesinės EKSPEDICIJOS Lietuvos ir užsienio 
ĮMONĖSE, objektuose, mokslo ir studijų institucijose 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Institucija Stažuotės tematika Data 
Pažymėji-

mo nr. 
Val. 
sk. 

1 
Bareika 
Vytautas 

Lietuvos 
dirvožemininkų 
draugija prie 
LMA ŽŪMMS 

Mokslinė dirvožemininkų 
konferencija-ekspedicija 
„Lietuvos dirvožemių 
klasifikavimas ir vertimas“. 
ASU LŽŪU (šiuo metu VDU 
Žemės ūkio akademija) 

2019.10.25/26 
LDD/2019-

18 
20 val. 

2 
Daubaras 
Linas 

Explore 
Worldwide Ltd. 

Kelionės vadovo-gido darbas 2019.09.17/28   

3 
Daubaras 
Linas 

Explore 
Worldwide Ltd. 

Kelionės vadovo-gido darbas 
2019.08.31/09

.06 
  

4 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Gdansko 
vaivadija 

Polderių būklė ir jų priežiūra. 
Konsultacijos su polderiais 
prižiūrinčiom institucijom. 

2019.08.28/29   

5 
Daubaras 
Linas 

Explore 
Worldwide Ltd. 

Kelionės vadovo-gido darbas 2019.08.21/25   

6 
Grybauskienė 
Vilda 

LMIA Šilutės 
Hidrotechniniai 
objektai 

LMIA Šilutės Hidrotechninių 
objektų apžvalga. Šilutės 
polderių kokybės vertinimas, 
paviršinių ir gatvės nuotekų 
surinkimas mieste, Rusnės 
estakados statybos ypatumai. 

2019.08'   

7 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

UAB "Gressus" Projektiniai sprendimai 
2019.07.15/20

19.06.26 
  

8 
Semaškienė 
Loreta 

Lietuvos 
dendrologų 
draugija 

Nuolatinio profesinio augimo 
kelionė po Ukrainos botanikos 
sodus, arboretumus, parkus ir 
medelynus. 8 dienos 

2019.07.05/14 Be nr. 80 val. 

9 
Liniauskienė 
Ernesta 

UAB Biokona, 
Ispanija 

Alternatyvūs energijos šaltiniai 
– biodujų srityje. 

2019.06.27/07
.02 

  

10 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

UAB „Mundus 
mirabilis“ 

Sodų, parkų formavimo patirtis 
(Prancūzija-Belgija-Vokietija) 

2019.06.24/30   

11 
Daubaras 
Linas 

Explore 
Worldwide Ltd. 

Kelionės vadovo-gido darbas 2019.06.22/30   

12 
Ivavičiūtė 
Giedrė 

UAB "Gressus" Geodeziniai matavimai 2019.06.10/28   

13 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Minho 
universitetas 
(Portugalija) 

Department of Civil 
Engineering (DEC), The Center 
for Territory, Environment and 
Construction (CTAC), Research 
Areas of Competence: Water 
Resources and Environment. 
Kelionės tikslas: moksliniai 
tyrimai lietaus nuotekų ir 
drenažo klausimais. 

2019.06.10/14   

14 
Daubaras 
Linas 

Explore 
Worldwide Ltd. 

Kelionės vadovo-gido darbas 
2019.05.25/06

.02 
  

15 
Daubaras 
Linas 

UAB „Grūda“ Kelionės vadovo-gido darbas 2019.04.25/27   

16 
Daubaras 
Linas 

Explore 
Worldwide Ltd. 

Kelionės vadovo-gido darbas 2019.02.20/24   

17 
Bareika 
Vytautas 

LDD prie LMA, 
ASU 

Kvalifikacijos tobulinimas: 
Mokslinė dirvožemininkų 
konferencija-ekspedicija 
„Šiaurės Lietuvos žemumų 
dirvožemio dangos ypatumai“ 

2018.10.04/05 Nr. 51 20 val. 

18 
Bareika 
Vytautas 

Lietuva, UAB 
„Želdynėlis“ 

Kvalifikacijos kėlimas:  Želdynų 
įrengimas ir priežiūra, želdynų 
kūrimo naujausios 
technologijos; dirvožemio 

2018.09/10' 

Pažyma 
2018 11 30, 

nr. ZEL-
PA/181030

10 d. 
80 val. 
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tyrimai, savybės ir 
panaudojimas želdynų kūrimui, 
šiltnamių, inspektų augalų 
auginimui 

.1 

19 
Semaškienė 
Loreta 

Lietuvos 
dendrologų 
draugija, 
Lietuvos 
gėlininkų 
sąjunga 

Kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras „Slovėnijos ir 
Kroatijos parkai, gamtos ir 
kultūros paveldo savitumai bei 
botanikos sodų augalų įvairovė“. 
10 dienų 

2018.06.30/07
.10 

Be nr. 80 val. 

20 
Kibirkštienė 
Inga 

Thord Nordstedt 
Farm 

Swedish Foretry and privat 
forestry in use. 5 dienos 

2018.06.04/08 Be nr. 40 val. 

21 
Semaškienė 
Loreta 

Lietuvos 
dendrologų 
draugija 

Lietuvos dendrologų draugijos 
pažintinė praktinė išvyka - talka 
Skinderiškio dendroparke 

2019.10.12 Be nr. 6 val. 

22 
Auželienė 
Ingė, Gurskas 
Tautvydas 

Privatūs ūkiai, 
Lenkija 

Uogų auginimas po 
priedangomis 

2019.03.07 Be nr. 
4 d. po 
8 val. 

23 
Gurskas 
Tautvydas 

Privatūs ūkiai, 
Lenkija 

Aviečių ir braškių auginimas 
tuneliuose 

2018.11.25 Be nr. 8 

24 
Semaškienė 
Loreta   

Lietuvos 
dendrologų 
draugija 

Pažintinė praktinė išvyka - talka 
VU Botanikos sodo Vingio 
skyriuje 

2018.10.06 Be nr. 6 

25 
Verbyla 
Vidmantas 

Lietuvos 
dendrologų 
draugija 

Pažintinė praktinė išvyka - talka 
VU Botanikos sodo Vingio 
skyriuje 

2018.10.06 Be nr. 6 

26 
Semaškienė 
Loreta 

Lietuvos 
dendrologų 
draugija 

Lietuvos dendrologų draugijos 
pažintinė praktinė išvyka - talka 
VU Botanikos sodo Vingio 
skyriuje 

2018.10.06 Be nr. 10 val. 

27 
Varnaitė-
Milaknienė 
Valdutė 

L. ir P. 
Ciplijauskų ūkis 

Skinamų lauko gėlių auginimas 2018.09.18   

28 
Bareika 
Vytautas 

UAB 
„Želdynėlis“, 
Lietuva 

Kvalifikacijos kėlimas: Želdynų 
įrengimas ir priežiūra, želdynų 
kūrimo naujausios 
technologijos; dirvožemio 
tyrimai, savybės ir 
panaudojimas želdynų kūrimui, 
šiltnamių, inspektų augalų 
auginimui. 10 dienų 

2018.09.10 
Pažyma 

2018 11 30 
80 val. 

29 
Grybauskienė 
Vilda 

Valstybinis 
miško 
medelynas, 
Lenkija 

Eglės ir pušies sodinukų 
auginimas atviro grunto 
sąlygomis taikant podirvinį 
drėkinimą. 

2018.06.10   
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7. priedas. DĖSTYTOJŲ DALYVAVIMAS VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE,       

KOMISIJOSE, TARYBOSE 

 
 
Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra įvairių draugijų, tarybų, komitetų 

nariai. Dauguma dalyvauja profesinių draugijų veikloje (7.1-7.2 lentelės). 
Kolegijos dėstytojai 2018-2019 m.m. toliau tęsia narystę Lietuvos miškininkų sąjungoje, Lietuvos 

dirvožemininkų ir dendrologų draugijose (5), Nuolatinėje augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijoje 
prie Aplinkos ministerijos, VDU Kauno botanikos sodo taryboje bei tarptautinėje asociacijoje - Nordic 
Asoociation of Agricultural Scientists (1). Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. V.Verbyla yra Miško 
genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos pirmininkas, dalyvauja Lietuvos 
standartizacijos departamento techninio komiteto veikloje, doc. dr. L. Česonienė yra pripažinta ekspertė 
Europos Sąjungos mokslo programoje FP7 SEE-ERA.NET PLUS, ES projekte (CORDIS) Nr. 
Ex2006C123844, ES ir Rusijos partnerystės projektuose ERA.NET. RUS PLUS, programoje COST, bei 
mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje MITA. 2018 m. pabaigoje KMAIK tapo naujai įsteigtos 
asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė“ (KŽEG) nare, į valdybą išrinktas Kolegijos 
direktoriaus pavaduotojas dr. Remigijus Bakys. Lektorius N.Marcinkevičius buvo pakviestas ekspertu Žemės 
ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto rengime. 
Docentas dr. A. Kuliešis pirmininkauja Lietuvos miškotyros, miškininkystės, medienos ruošos, medienos 
prekių (išskyrus baldus), medienos ir jos gaminių terminų, reikalavimų, paruošimo ir apdorojimo procesų bei 
bandymo metodų standartizavimo komisijai.  

 
7.1 lentelė. Kolegijos dėstytojų EKSPERTINĖ VEIKLA 

 Dalyvavusių 
dėstytojų skaičius 

Dalyvavimas 
veikloje 

Dėstytojų EKSPERTINĖ VEIKLA. NARYSTĖ Lietuvos ir užsienio 
EKSPERTŲ GRUPĖSE, KOMISIJOSE, TARYBOSE, 
DRAUGIJOSE ir kt. visuomeninėse organizacijose, leidinių 
redkolegijose 

50 191 

 
Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje (7.2 lentelė), yra įvairių draugijų, tarybų, 
komitetų nariai. Dauguma dalyvauja profesinių draugijų veikloje, yra jų prezidentai ir valdybų nariai, atlieka 
ekspertizes, dalyvauja rengiant teisės aktus, yra mokslinių konferencijų organizacinių ir mokslinių komitetų 
nariai, mokslo žurnalų redkolegijų nariai, dalyvauja įvairiose darbo grupėse, visuomeninėse tarybose, atlieka 
technines ekspertizes, vykdo įvairias veiklas ir konsultacijas.  
 
 
7.2. lentelė. Kolegijos dėstytojų EKSPERTINĖ VEIKLA: NARYSTĖ Lietuvos ir užsienio EKSPERTŲ 
GRUPĖSE, KOMISIJOSE, TARYBOSE, DRAUGIJOSE ir kt. visuomeninėse organizacijose, leidinių 
redkolegijose (2018-2019 m.m.) (*narys, vadovauja organizacijai, rengia pranešimus, konsultuoja, atlieka 
ekspertizes, rengia metodikas, standartus ir kt.) 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė 
Komisija, taryba, darbo grupė, organizacija, kurioje 

darbuotojas dalyvauja 
Dalyvavimo 

pobūdis* 

1 Abalikštienė Edita 

Konferencijos „Implementation of  international obligations 
in connection with the membership in the European Union“  
moksliniame komitete. Radom Academy of Economics. 
Lenkija 

Konferencijos 
mokslinio 
komiteto narė 

2 Abalikštienė Edita 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narė 

3 Aleknavičius Audrius 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

4 Aleknavičius Audrius Mokslo žurnalas „Baltic Surveying“ redkolegijos narys 

5 Aleknavičius Audrius 
Visuomeninės tarybos geodezijos, nekilnojamojo turto 
kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo 
veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo 

narys 
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galimybėms nagrinėti narys (prie Žemės ūkio ministerijos) 

6 
Atkocevičienė 
Virginija 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narė 

7 Balevičius Giedrius 
Lietuvos standartizacijos departamento, LST TK 
„Geografinė informacija“ komiteto narys 

Komiteto narys 

8 Balevičius Giedrius 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

tarybos narys, 
viceprezidentas 

9 Balevičius Giedrius 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
darbo grupės geodezijos ir kartografijos techninių 
reikalavimų reglamentų projektams rengti. 

Darbo grupės 
narys 

10 Balevičius Giedrius 
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos, 
matininko, geodezininko ir žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengimo profesinių žinių patikrinimo egzaminų 

Egzaminų 
komisijos narys 

11 Balevičius Giedrius 

Žemės ūkio ministerijos, geodezijos, nekilnojamojo turto 
kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo 
veiklos sritis reguliuojančių teisės aktų tobulinimo 
galimybėms nagrinėti visuomeninė taryba. Žemės ūkio 
ministro  2013-08-29 įsakymas Nr. 3D-592, ŽŪM. 

Visuomeninės  
tarybos narys 

12 Bareika Vytautas 

Ekspertas darbo grupėje „Taikomojo pobūdžio miškų ūkio 
mokslinių tyrimų, finansuojamų iš specialiosios Bendrųjų 
miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšų, prioritetų 
krypčių patikslinimas“ (nuo 2001 m.) 

Vertinti metodiką 
ir mokslo kryptis. 
LAMMC-LMI 

13 Bareika Vytautas LAMMC Miškų instituto metodinė komisija (nuo 2009 m.) narys 

14 Bareika Vytautas 
Lietuvos dirvožemininkų draugija. Respublikinių ir 
tarptautinių dirvožemininkų ekspedicijų, konferencijų, 
seminarų dalyvis, pranešimų pristatymas ir kt. 

narys nuo 2001 m. 

15 Bareika Vytautas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys nuo 1990 m. 

16 Bareika Vytautas 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos profesinio 
sektorinio komiteto „Žemės ūkio, miškininkystės ir 
žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių 
gamybos“ narys nuo 2012 m. Mokymo programų, standartų 
vertinimas 

narys, ekspertinis 
darbas 

17 Bareika Vytautas Sietuvos genetinių technologijų draugija narys 
18 Brazauskas Zigmantas Lietuvos architektų rūmai narys 
19 Brazauskas Zigmantas Lietuvos architektų sąjunga. Meno kūrėjas narys 

20 Černulienė Sinilga 

COST Nr.FP1301 „Atžalinės kilmės miškų inovatyvus 
tvarkymas ir daugiafunkcinis naudojimas – ateities 
ekologinių, ekonominių ir socialinių iššūkių Europos miškų 
sektoriuje sprendimas“ . 

Veiklos vykdytoja 

21 Černulienė Sinilga 
Lietuvos standartizacijos departamento techninis komitetas 
(LST TK 83 Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje 
vertinimas). 

narys – techninis 
ekspertas 

22 Černulienė Sinilga 
ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, pagal 
programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų ūkio 
klausimais. 

Miškininkystės 
konsultantas miškų 
ūkio klausimais 

23 Česonienė Laima ES ir Rusijos partnerystės projektų ERA.NET. RUS PLUS  Ekspertė 
24 Česonienė Laima ES projektai (CORDIS) Nr. Ex2006C123844 Ekspertė 
25 Česonienė Laima EUCARPIA (Europos augalų selekcijos mokslų asociacija)  narė 

26 Česonienė Laima 
Europos Sąjungos mokslo programa FP7 SEE-ERA.NET 
PLUS  

Ekspertė 

27 Česonienė Laima FP7 programos  projektų SEE-ERA.NET PLUS  Ekspertė 
28 Česonienė Laima Lietuvos mokslo taryba,  COST programa Ekspertė 

29 Česonienė Laima 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA prie Ūkio 
ir Mokslo ir švietimo ministerijų. 

Ekspertė 

30 Česonienė Laima NJF (Nordic Asoociation of Agricultural Scientists) narė 

31 Česonienė Laima 
Nuolatinė augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija 
prie Aplinkos ministerijos 

narė  

32 Česonienė Laima VDU Botanikos sodo raštai. Redakcinė kolegija redkolegijos narė 
33 Česonienė Laima VDU Kauno botanikos sodo Taryba narė, sekretorė 
34 Damulevičius Vitas Hidrotechnikos statinių ekspertizės vadovas Vadovas 
35 Damulevičius Vitas Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA) narys 

36 Damulevičius Vitas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

37 Damulevičius Vitas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir narys 
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teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos narys 
38 Damulevičius Vitas Techninė taryba prie Žemės ūkio ministerijos narys 
39 Damulevičius Vitas Visuomeninės techninės tarybos prie ŽŪM narys narys 

40 Darbutas Alfonsas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

41 Darbutas Alfonsas Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 
aplinkos apsaugos 
inspektorius 

42 Daubaras Linas 

Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo 
paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo 
sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centras)  

narys 

43 Daubaras Linas Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. Mokyklos taryba narys nuo 2019 m. 
44 Daubaras Linas Kauno gidų draugija „Gidas“ narys nuo 2006 m. 

45 Daubaras Linas Lietuvos gidų sąjunga 
Prezidentas nuo 
2014 m. 

46 Daubaras Linas Lietuvos kraštovaiždžio architektų sąjunga (LKAS) 
Asocijuotas narys 
nuo 2013 m. 

47 Daubaras Linas Lietuvos Turizmo Taryba narys nuo 2015 m. 
48 Daubaras Linas Turizmo rinkodaros darbo grupė prie LR ūkio ministerijos narys nuo 2015 m. 
49 Doftartė Asta Lietuvos dendrologų draugija narė 
50 Doftartė Asta Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narė 

51 Gegužis Ramūnas 
Individuali veikla „Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai“ nuo 2012-05-16 Nr. 721950 

  

52 Grybauskas Evaldas 
Individuali veikla „Miškotvarka ir žemėtvarka“ Nr. 711260. 
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos 
Nr. 711200 nuo 2011-03-14 

  

53 Grybauskas Evaldas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

54 Gudritienė Daiva 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

55 Gurskas Tautvydas Agronomų asociacija narys 
56 Gurskas Tautvydas Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“ Prezidentas 
57 Gurskas Tautvydas Lietuvos uogininkų asociacija (LUAA) narys 

58 Gurskis Vincas 
KTU Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciniam laipsniui 
teikti sudaryta kvalifikacijos komisija.  

Komisijos 
pirmininkas 

59 Gurskis Vincas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS). Tęstinio mokymo programų rengimas 

narys 

60 Gurskis Vincas 

Visuomeninės techninės tarybos melioracijos klausimams 
nagrinėti prie ŽŪM narys. Dalyvauja tarybos posėdžiuose, 
sprendžia melioracijos Lietuvoje klausimus, svarsto 
normatyvinius dokumentus 

narys 

61 Gustienė Dovilė Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narė 

62 Ivavičiūtė Giedrė 

Akredituota konsultantė srityje „Agrarinė aplinkosauga ir 
ūkininkavimas saugomose teritorijose“. Akreditavimo 
pažymėjimas 2015 05 28 d. Nr. 2293. Konsultavimo įstaigų 
ir konsultantų akreditavimo komisijos 2015 05 28 d. 
sprendimas (protokolo Nr. 8 D-264 (5.50)). 

Lektorė ūkininkų 
mokymuose 

63 Ivavičiūtė Giedrė 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

64 Ivavičiūtė Giedrė UAB „Gressus“ darbuotojų konsultavimas Konsultantė 
65 Ivavičiūtė Giedrė VDU ŽŪA Alumni Tarybos narė 
66 Janulaitienė Ina Anglų kalbos mokytojų asociacija narė 
67 Janulaitis Zenonas Lietuvos dendrologų draugija narys 
68 Janulaitis Zenonas Lietuvos kraštovaiždžio architektų sąjunga (LKAS) narys 

69 Juknelienė Daiva 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

70 Jurkonis Arūnas 
Europos šalių studentų miškininkystės profesinio 
meistriškumo varžybos 

Teisėjas 

71 Jurkonis Arūnas 
Kvalifikacijų ir mokymo plėtros centras. Medkirčio 
modulinė profesinio mokymo programa 

Programos 
vertintojas 

72 Jurkonis Arūnas 
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro komisija. 
Ekspertizės mokymo įstaigose, vertinant pasirengimą  
vykdyti formaliojo ugdymo programas 

Ekspertų komisijos 
narys 
(pirmininkas) 

73 Jurkonis Arūnas Studentų tarptautinių ir/ar respublikinių konkursų, olimpiadų narys 
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vertinimo komisijos 
74 Krasauskienė Albina Girionių bendruomenės centras Pirmininkė 
75 Krasauskienė Albina Samylų seniūnijos Girionių seniūnaitija Seniūnaitė 

76 Liniauskienė Ernesta Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA) 
KMAIK atstovė 
narė 

77 Liniauskienė Ernesta Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA)  KMAIK atstovė 
78 Lygis Vaidotas Asociacijos LITBIOMA Mokslinė techninė taryba narys 

79 Lygis Vaidotas Estijos mokslo taryba (Eesti Teadusagentuur) 
Mokslinių projektų 
paraiškų ekspertizė 

80 Lygis Vaidotas 
Latvijos studijų ir mokslo administracija (Studiju un zinātnes 
administrācija) 

Mokslinių projektų 
ekspertizė 

81 Lygis Vaidotas Lietuvos mokslų akademija 

LMA mokslo 
premijų konkursui 
pristatytų darbų 
recenzavimas-
ekspertizė 

82 Lygis Vaidotas 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA prie Ūkio 
ir Mokslo ir švietimo ministerijų. 

Mokslinių projektų 
paraiškų ekspertizė 

83 Lygis Vaidotas 
Šiaurės Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklas Field 
Geneticists Network (FGN) 

narys 

84 Lygis Vaidotas 
Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro Biomedicinos 
mokslų srities Botanikos krypties jungtinis doktorantūros 
komitetas 

narys 

85 Malijonienė Jolanta 
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. Mokyklos taryba 
ir Atestacinė komisija 

tarybos narė, 
komisijos narė 

86 Malijonienė Jolanta 

Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 
turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus 
kalėdinių kompozicijų konkursas ,,Sveika, gyva, Kalėdų 
viešnia“ 

Vertinimo 
komisijos narė 

87 Malijonienė Jolanta 
Kauno vaikų ir jaunimo techninės kūrybos centras. 
Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas ,,PaKaba“ 

vertinimo 
komisijos narė 

88 Malijonienė Jolanta 
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 
respublikinė Menų profesinio mokymo metodinė komisija 

narė, 
konsultavimas, 
ekspertizės, 
programų 
rengimas 

89 Malijonienė Jolanta Lietuvos Floristų asociacija 
Viceprezidentė 
nuo 2019 m. 

90 Malijonienė Jolanta Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras narė 

91 Malijonienė Jolanta Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. 

Praktinės ir 
metodinės veiklos 
stebėjimas ir 
vertinimas  

92 Malijonienė Jolanta 
Respublikinis moksleivių floristinių kompozicijų konkursas 
,,Žiemos puokštė“ KMAIK 

Vertinimo 
komisijos narė 

93 Malijonienė Jolanta Respublikinis profesinio meistriškumo konkursas 
Vertinimo 
komisijos narė, 
rengtas pranešimas 

94 Malijonienė Jolanta 
Respublikinis VU Botanikos sodo ir LFA floristinių darbų 
konkursas ,,Dūzgiam Kalėdas sode“. 

Vertinimo 
komisijos narė 

95 Malijonienė Jolanta Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas ,,PaKaba‘‘. 
Vertinimo 
komisijos narė 

96 Marcinkevičius Nerijus Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys nuo 2017 m. 

97 Marcinkevičius Nerijus 
Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto 
produktų gamybos sektorinio profesinio komiteto narys 

Metodikų ir 
standartų rengimas 

98 Marcinkevičius Nerijus 
ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, pagal 
programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų ūkio 
klausimais. 

Miškininkystės 
konsultantas miškų 
ūkio klausimais 

99 Mickevičius Vytautas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

100 Mickevičius Vytautas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

101 Morkūnas Gintaras Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys 
102 Naureckaitė Viliūnė Lietuvos dendrologų draugija narė 
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103 Naureckaitė Viliūnė Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) 
Valdybos narė; 
LMI skyriaus 
pirmininkė 

104 Obelevičius Kęstutis Lietuvos apynių augintojų draugija Pirmininkas  
105 Obelevičius Kęstutis Lietuvos dendrologų draugija narys  
106 Perkumienė Dalia Lietuvos teisininkų draugija, Kauno skyrius narė 
107 Perkumienė Dalia Tarptautinės Šiaurės šalių Aplinkosaugos teisės draugija narė 

108 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Piliuonos g-jos matematikos pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo vertinimo komisija 

Komisijos 
pirmininkė 

109 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Piliuonos g-jos matematikos standartizuotų testų 
vertinimo komisija 

narė 

110 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Šlienavos pagrindinės m-klos matematikos 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vertinimo 
komisija 

Komisijos 
pirmininkė 

111 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Šlienavos pagrindinės m-klos matematikos 
standartizuotų testų vertinimo komisija 

Komisijos 
pirmininkė 

112 Poškienė Ingrida LAMA BPO Kolegijos atstovė 
113 Poškienė Ingrida Lietuvos matematikos dėstytojų asociacija narė 

114 Pupka Darius 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 

115 Romaneckas Kęstutis BiodivERsA-FACCE mokslo tyrimų finansavimo fondas Ekspertas 
116 Romaneckas Kęstutis Lietuvos agronomų sąjunga narys 
117 Romaneckas Kęstutis Lietuvos artojų asociacija Valdybos narys 
118 Romaneckas Kęstutis Lietuvos dirvožemininkų draugija narys 
119 Romaneckas Kęstutis Lietuvos herbologų draugija narys 

120 Romaneckas Kęstutis 
Lietuvos nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir 
vandens ekosistemų tvarumas“ vykdomoji grupė 

narys 

121 Romaneckas Kęstutis 
LMT Gamtos ir technikos mokslų komiteto realizuojamos 
programos COST ekspertavimas 

Ekspertas 

122 Romaneckas Kęstutis 
Tarptautinės žemės dirbimo tyrimų organizacijos (ISTRO) 
Lietuvos skyrius 

Prezidentas 

123 Romaneckas Kęstutis VDU ŽŪA Mokslo premijų konkurso komisija narys 
124 Romaneckas Kęstutis Žurnalo „Agronomy Research“ redkolegija narys 
125 Romaneckas Kęstutis Žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redkolegija narys 
126 Semaškienė Loreta Girionių bendruomenės centro valdyba narė 

127 Semaškienė Loreta Lietuvos dendrologų draugija 
Valdybos narė nuo 
2016 m., narė nuo 
1996 m. 

128 Semaškienė Loreta Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narė nuo 1996 m. 

129 Semaškienė Loreta 

LR Aplinkos ministerijos „Rekomenduojamų specialistų, 
kuriuos prie savivaldybės veikianti Želdynų ir želdinių 
apsaugos ir priežiūros komisija gali pasitekti atliekant 
želdinių ekologinės ar estetinės svarbos įvertinimą (želdinių 
būklės ekspertizę), sąrašas“. http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-
1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/zeldynai 

Želdinių 
ekologinės svarbos 
įvertinimas 

130 Semaškienė Loreta Žemės ūkio mokslo taryba prie LR Žemės ūkio ministerijos narė nuo 2018 m. 
131 Stravinskas Henrikas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys 

132 Stravinskas Henrikas 
ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, pagal 
programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų ūkio 
klausimais. 

Konsultantas 
miškų ūkio 
klausimais 

133 Stravinskienė Vaiva 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narė 

134 Šadzevičius Raimondas 
Aleksandro Stulginskio universiteto Fakulteto taryba ir jos 
Mokslo komisija 

narys 

135 Šadzevičius Raimondas 

Hidrotechnikos statinių konstrukcijų būklės įvertinimo 
ekspertas. 2013-11-22 suteikta teisė eiti ypatingo statinio 
projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo ir 
statinio ekspertizės vadovo pareigas. 

Ekspertas 

136 Šadzevičius Raimondas 
I pak. „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“ (2017 
m.) savianalizės grupė 

narys 

137 Šadzevičius Raimondas 
Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, 
vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir 
regeneravimo sektorinis profesinis komitetas 

narys 
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138 Šadzevičius Raimondas 
Kauno technikos kolegijos Inžinerijos mokslų fakulteto 
Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas 

narys 

139 Šadzevičius Raimondas 
Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos krypties 
studijų programų departamento (SIKSPD) komitetas 

narys 

140 Šadzevičius Raimondas 
Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija 
(LIGGD) 

narys 

141 Šadzevičius Raimondas Lietuvos mokslininkų sąjunga narys 

142 Šadzevičius Raimondas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS). Tęstinio mokymo programų rengimas 

narys 

143 Šadzevičius Raimondas 
Mokslinio žurnalo „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ 
redkolegija  

narys 

144 Šadzevičius Raimondas VGTU Geotechnikos magistrų kvalifikacinė komisija Pirmininkas 
145 Šadzevičius Raimondas VšĮ "Skaitmeninė statyba" 8 darbo grupė narys 

146 Šadzevičius Raimondas 
Žuvininkystės ir  akvakultūros technologijų studijų 
programos  komitetas 

narys 

147 Šadzevičius Raimondas 

Kvalifikacijos atestatas: suteikta teisė eiti ypatingo statinio 
projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo ir 
statinio ekspertizės vadovo pareigas. Statinių grupės: 
susisiekimo komunikacijos:kiti transporto statiniai, vandnes 
uostų statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo; hidrotechnikos statiniai 

nuo 2013 m. 
lapkričio 22 d. 

148 Šalkauskienė Vilma 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narė 

149 Tebėra Albinas 
Informacinio biuletenio Miškas Mediena. Standartizacija. 
Technologijos redakcinė kolegija. Organizuoja leidinio 
leidybą 

Vyriausiasis 
redaktorius 

150 Tebėra Albinas LAMMC Miškų instituto Atestacinė komisija Komisijos narys 
151 Tebėra Albinas LAMMC Miškų instituto Taryba Tarybos narys 
152 Tebėra Albinas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys 

153 Tebėra Albinas 
LR Aplinkos ministerijos Miškininkystės konsultacinė 
taryba. Dalyvauja posėdžiuose, rengia pranešimus 

Tarybos narys 

154 Tebėra Albinas LR Aplinkos ministerijos mokslo darbų ekspertų komisija Komisijos narys 
155 Tebėra Albinas LR Aplinkos ministro konsultacinės tarybos narys narys nuo 2016 m. 
156 Tebėra Albinas LR Seimo Pirmininko visuomeninis konsultantas konsultantas 

157 Tebėra Albinas 
Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas; Pakomitetis 
„Apvalioji ir pjautinė mediena“  

Pirmininkas 

158 Tebėra Albinas Technologinės platformos "Miškininkystė" darbo grupė Pirmininkas 
159 Tebėra Albinas Žurnalo "Miškininkystė" redakcinė kolegija narys 
160 Tebėra Albinas Žurnalo „Miškai“ redkolegija narys 
161 Tebėra Albinas Žurnalo „Mūsų girios“ redkolegija narys 
162 Vaičiukynas Giedrius Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys 

163 Vaičiukynas Giedrius 
Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas; Pakomitetis 
„Apvalioji ir pjautinė mediena“  

narys 

164 Vaičiukynas Giedrius 
ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, pagal 
programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų ūkio 
klausimais. 

Konsultantas 
miškų ūkio 
klausimais 

165 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

BIM studijų programos kūrimo, akreditavimo, studijų pagal 
šią programą aukštosiose mokyklose ir neformalaus mokymo 
organizavimo, statybos proceso dalyvių, BIM projekto 
vadovų, kvalifikacijos įteisinimo, atestavimo metodikos 
rengimo, atestavimo organizavimo darbo grupė 

Darbo grupės 
narys 

166 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Darbo grupės geodezijos ir kartografijos techninių 
reikalavimų reglamentų projektams rengti narys 

Darbo grupės 
narys 

167 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Hidrotechnikos statinių ekspertizės vadovas Vadovas 

168 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Kauno miesto Ąžuolyno tvarkymo klausimams ekspertų 
darbo grupės narys 

narys 

169 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Lietuvos hidrotechnikos ir žemėtvarkos inžinierių sąjunga 
(LHŽIS) 

Prezidentas 

170 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, IX 
komiteto narys 

Komiteto narys 

171 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Melioracijos specialistų profesinių žinių vertinimo komisija Komisijos narys 
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172 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemones, IX komitetas  

narys 

173 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Skaitmeninės statybos informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) infrastruktūros kūrimo ir vystymo, administravimo ir 
naudojimo tvarkos aprašymo darbo grupė 

grupės narys 

174 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Techninė taryba prie Žemės ūkio ministerijos narys 

175 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Žemėtvarkos ir geodezijos egzaminų vertinimo komisijos 
narys 

Komisijos narys 

176 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redkolegija narys 

177 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Kvalifikacijos atestatai: suteikta eiti ypatingo statinio 
projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: hidrotechnikos 
statiniai: tvenkiniai; inžinieriniai tinklai: vandentiekio ir 
nuotėkų šalinimo statiniai 

nuo 1998 

178 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio 
projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo. Statinių grupės: 
hidrotechniniai statiniai: tvenkiniai. Projekto dalys: 
pasirengimo statybai ir statybai ir statybos darbų 
organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, 
sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

nuo 1998 

179 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto 
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, 
melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo 
atestatai. 

nuo 1998 

180 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Vilniaus piliavietės vad. Gedimino kalnu, pilies kalnu, 
aukštutine ir žemutine pilimi (KVR Un.K.Nr.141) šiaurės 
vakarų šlaito (I-oji dalis), piliakalnio aikštelės (II-oji dalis) ir 
pietrytinio šlaito (III-oji dalis) tvarkybos darbų projektas 
(TvDP-II) 

Projekto dalies 
vadovas nuo 
2017.09 

181 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

Lietuvos kraštovaiždžio architektų sąjunga (LKAS) Asocijuota narė 

182 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

Rytų Baltijos kraštovaizdžio architektūros mokyklų tinklas 
(EBANELAS) 

KMAIK  atstovė 

183 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisija LR 
Aplinkos ministerija 

narė, ekspertė 

184 
Varnaitė Milaknienė 
Valdutė 

Lietuvos dendrologų draugija narė nuo 2007 m. 

185 Verbyla Vidmantas Lietuvos dendrologų draugija narys nuo 1994 m. 
186 Verbyla Vidmantas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) narys nuo 1990 m. 

187 Verbyla Vidmantas 

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miškų atkūrimo 
ekspertų komisija. LR aplinkos ministro 2019-02-19 
įsakymas   “Dėl miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir 
miškų atkūrimo komisijos ir jo nuostatų patvirtinimo“ 
Nr.D1-94  

narys nuo 1994 m. 

188 Vyčienė Gitana 
Individuali veikla „Įstaigų administracinė ir aptarnavimo 
veikla“ 821000. 

  

189 Vyčienė Gitana 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narė 

190 Vyšniauskas Petras LKDK Sporto komitetas narys  

191 Živatkauskas Aurelijus 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

narys 
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8 priedas. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 
 

Kolegijos dėstytojai gana aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra įvairių komitetų, tarybų, 
asociacijų nariai Kolegijoje ir už jos ribų. Fakultetų atstovai dalyvauja svarbiausių Kolegijos valdymo 
struktūrų – Kolegijos Tarybos ir Akademinės tarybos darbe, yra metodinių komisijų, dėstytojų atestacinių bei 
studentų kvalifikacinių komisijų nariai, studijų programų komitetų nariai (8.2 lentelė). Formuojant įvairius 
struktūrinius vienetus, išlaikomas proporcingo atstovavimo katedroms bei studijų programoms principas, 
įtraukiami daugiausiai mokslinio, praktinio, organizacinio darbo patirties turintys dėstytojai.  

Kolegijos dėstytojai dalyvauja organizuojant Kolegijos renginius:  mokslines-praktines konferencijas, 
seminarus, lauko dienas, kursus, varžybas, parodas ir kt. renginius (8.1; 8.3; 8.4 lentelės). Per 2018-2019 m.m. 
KAR katedros dėstytojai suorganizavo 3  mokslines konferencijas, organizavo įvairius renginius ir viešino 
Kolegiją (8.2. lentelė). HS katedros dėstytojai prisideda prie Kolegijos renginių organizavimo taip pat 
aktyviai dalyvauja juose. Per 2018-2019 m.m. HS katedros dėstytojai dalyvavo 8 renginiuose. Didžiausias 
Socialinių humanitarinių mokslų katedros dėstytojų indėlis jaučiamas organizuojant visuomeninius renginius 
bei varžybas. Jų katedroje suorganizuota net 52. Daugiausia tai sportinės varžybos ir Kolegijos veiklos 
viešinimo renginiai.  

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja studentų konkursų, varžybų, festivalio, olimpiadų 
organizavime ir vertinime (8.5 lentelė), yra komisijos vadovai arba nariai renginiuose skirtuose 
moksleiviams: bendradarbiaujama su mokyklomis, vedami užsiėmimai į Kolegiją atvykusioms moksleivių 
grupėms. Apie studijų Kolegijoje galimybes pasakojama studijų parodų metu, vykstama į mokyklose 
organizuojamas karjeros dienas bei Kolegijos atvirų durų dienas ir renginius moksleiviams. Kolegijos 
dėstytojai vadovauja studentų mokslinei veiklai, įtraukia juos į savo vykdomus tyrimus, skatina rengti 
pranešimus, padeda užmegzti ryšius su socialinių partnerių institucijomis. Dalyvaujama radijo, televizijos 
laidose, skelbiamos reklaminės publikacijos periodikoje, reklaminiai straipsniai virtualioje erdvėje (8.6 
lentelė). 
 
7.1. lentelė. KMAIK DĖSTYTOJŲ ORGANIZACINĖ VEIKLA 2018-2019 m.m.  

 Dalyvavusių 
dėstytojų skaičius 

Renginių skaičius 

Dalyvavimas KOLEGIJOS TARYBŲ, KOMITETŲ, 
KOMISIJŲ DARBE 

45 27 

MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ, SEMINARŲ, KURSŲ, 
vizitų ORGANIZAVIMAS 

11 20 

Kolegijos renginių ORGANIZAVIMAS (atvirų durų dienos, 
varžybos, konkursai, čempionatai, festivaliai, parodos, 
moksleivių vizitai, sportiniai renginiai, talkos) 

48 200 

KOLEGIJĄ VIEŠINANTI IR POPULIARINANTI VEIKLA 
(Radijo, televizijos laidos, reklaminės publikacijos 
periodikoje, reklaminiai straipsniai virtualioje erdvėje, 
Kolegijos lankstinukai ir kt.) 

18 39 

STUDENTŲ tarptautinio ar respublikinio konkurso, varžybų, 
festivalio, plenero, olimpiados organizacinio komiteto ir 
vertinimo komisijos vadovas arba narys 

9 15 
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7.2. lentelė. DARBAS KOLEGIJOS TARYBOSE, KOMITETUOSE, KOMISIJOSE 
Eil. 
Nr. 

Taryba, komitetas, komisija ir kt.* Vardas, pavardė 
Dalyvavimo 
aprašymas 

Padalinys 

1 
AIF Atestacijos ir konkursų komisija Semaškienė Loreta Pirmininkė Adm. 
AIF Atestacijos ir konkursų komisija Abalikštienė Edita narys NTK 
AIF Atestacijos ir konkursų komisija Morkūnienė Eglė narys Adm. 

2 

AIF Metodinė komisija Abalikštienė Edita Pirmininkė NTK 

AIF Metodinė komisija 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

narys HS 

AIF Metodinė komisija Gurskis Vincas narys HS 
AIF Metodinė komisija Aleknavičius Audrius narys NTK 
AIF Metodinė komisija Pupka Darius narys NTK 

3 

AIF Stipendijų skyrimo komisija Abalikštienė Edita narys NTK 
AIF Stipendijų skyrimo komisija Liniauskienė Ernesta narys HS 

AIF Stipendijų skyrimo komisija Semaškienė Loreta 
Komisijos 
pirmininkė 

Adm. 

AIF Stipendijų skyrimo komisija Javaitienė Kristina narys Adm. 

4 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
kvalifikacinė komisija 

Babilienė Jurgita Sekretorė HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
kvalifikacinė komisija 

Gegužis Ramūnas narys HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
kvalifikacinė komisija 

Liniauskienė Ernesta Pirmininkė HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
kvalifikacinė komisija 

Šadzevičius Raimondas narys HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
kvalifikacinė komisija 

Vyčienė Gitana narys HS 

5 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
komitetas  

Černulis Eduardas narys Part. 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
komitetas  

Damulevičius Vitas narys HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
komitetas  

Kairys Andrius narys Part. 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
komitetas  

Liniauskienė Ernesta Pirmininkė HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
komitetas  

Šadzevičius Raimondas narys HS 

Hidrotechninės statybos studijų programos 
komitetas  

Vyčienė Gitana narys HS 

6 

KMAIK mokslo žurnalo „Miškininkystė ir 
kraštotvarka“ ISSN 2345-0002 redakcinė kolegija 

Bareika Vytautas 
Redaktorių 
kolegijos 

narys 
KAR 

KMAIK mokslo žurnalo „Miškininkystė ir 
kraštotvarka“ ISSN 2345-0002 redakcinė kolegija 

Gurskis Vincas 
Redaktorių 
kolegijos 

narys 
HS 

KMAIK mokslo žurnalo „Miškininkystė ir 
kraštotvarka“ ISSN 2345-0002 redakcinė kolegija 

Semaškienė Loreta 
Redaktorių 

kolegijos narė 
MK 

7 

Kolegijos Akademinė taryba Abalikštienė Edita 
Pirmininkės 
pavaduotoja 

NTK 

Kolegijos Akademinė taryba Bareika Vytautas narys KAR 
Kolegijos Akademinė taryba Česonienė Laima  narys MK 
Kolegijos Akademinė taryba Gustienė Dovilė narys MK 
Kolegijos Akademinė taryba Liniauskienė Ernesta narys HS 
Kolegijos Akademinė taryba Lygis Vaidotas narys MK 
Kolegijos Akademinė taryba Marcinkevičius Nerijus narys MK 
Kolegijos Akademinė taryba Poškienė Ingrida Sekretorė BT 

Kolegijos Akademinė taryba Semaškienė Loreta 
Akademinės 

tarybos  
pirmininkė 

MK 

8 

Kolegijos Darbo taryba Abalikštienė Edita sekretorė NTK 
Kolegijos Darbo taryba Javaitienė Kristina narys NTK 
Kolegijos Darbo taryba Morkūnienė Eglė narys SHM 
Kolegijos Darbo taryba Stravinskas Henrikas  Pirmininkas MK 
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9 Kolegijos Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas Liniauskienė Ernesta narys HS 

10 

Kolegijos Etikos komitetas Javaitienė Kristina narys NTK 
Kolegijos Etikos komitetas Marcinkevičius Nerijus narys MK 

Kolegijos Etikos komitetas 
Tartilaitė-Paulauskienė 
Aušra  

narys juristė 

Kolegijos Etikos komitetas Tebėra Albinas 
Komiteto 
vadovas 

MK 

11 

Studentų priėmimo komisija Abalikštienė Edita narys NTK 
Studentų priėmimo komisija Doftartė Asta narys KAR 
Studentų priėmimo komisija Javaitienė Kristina narys NTK 
Studentų priėmimo komisija Poškienė Ingrida narys BT 
Studentų priėmimo komisija Liniauskienė Ernesta narys HS 

Studentų priėmimo komisija Semaškienė Loreta 
Komisijos 
pirmininkė 

MK 

Studentų priėmimo komisija Verbyla Vidmantas narys MK 

12 

Kolegijos Taryba Babilienė Jurgita narys HS 
Kolegijos Taryba Lygis Vaidotas narys Adm. 
Kolegijos Taryba Morkūnienė Eglė narys SHM 
Kolegijos Taryba Tebėra Albinas narys MK 

Kolegijos Taryba 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

narys KAR 

13 

Miškininkystės studijų programos komitetas  Gustienė Dovilė narys MK 

Miškininkystės studijų programos komitetas  Tebėra Albinas 
Komiteto 
vadovas 

MK 

Miškininkystės studijų programos komitetas  Černulienė Sinilga narys MK 

14 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Bareika Vytautas narys MK 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Česonienė Laima narys MK 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Gustienė Dovilė narys MK 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Semaškienė Loreta narys MK 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Stravinskas Henrikas narys MK 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Tebėra Albinas narys MK 

Miškininkystės studijų programos kvalifikacinė 
komisija 

Verbyla Vidmantas narys MK 

15 
MKF Atestacijos ir konkursų komisija Semaškienė Loreta Pirmininkė Adm. 
MKF Atestacijos ir konkursų komisija Doftartė Asta narys KAR 
MKF Atestacijos ir konkursų komisija Morkūnienė Eglė narys Adm. 

16 

MKF Metodinė komisija Gustienė Dovilė narys MK 
MKF Metodinė komisija Česonienė Laima narys MK 
MKF Metodinė komisija Kuliešis Andius narys MK 
MKF Metodinė komisija Obelevičius Kęstutis narys KAR 
MKF Metodinė komisija Bareika Vytautas narys KAR 

17 

MKF stipendijų skyrimo komisija Doftartė Asta narys KAR 

MKF stipendijų skyrimo komisija Semaškienė Loreta 
Komisijos 
pirmininkė 

MK 

MKF stipendijų skyrimo komisija Verbyla Vidmantas narys MK 
MKF stipendijų skyrimo komisija Abramavičienė Edita narys Adm. 

18 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų 
programos komitetas 

Abalikštienė Edita narys NTK 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų 
programos komitetas 

Gudritienė Daiva narys NTK 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų 
programos komitetas 

Živatkauskas Aurelijus narys NTK 

19 

NTK katedros studijų programų kvalifikavimo 
komisija 

Abalikštienė Edita narys NTK 

NTK katedros studijų programų kvalifikavimo 
komisija 

Balevičius Giedrius narys NTK 

NTK katedros studijų programų kvalifikavimo Pupka Darius narys NTK 
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komisija 
NTK katedros studijų programų kvalifikavimo 
komisija 

Šalkauskienė Vilma 
sekretorė 
(NTK) 

NTK 

20 

NTKK Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 
savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 
vertinimo komisija 

Abalikštienė Edita Pirmininkė NTK 

NTKK Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 
savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 
vertinimo komisija 

Javaitienė Kristina narys NTK 

NTKK Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 
savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 
vertinimo komisija 

Pupka Darius narys NTK 

NTKK Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 
savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 
vertinimo komisija 

Šalkauskienė Vilma narys NTK 

NTKK Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei 
savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 
vertinimo komisija 

Živatkauskas Aurelijus narys NTK 

21 

Sodininkystės studijų programos komitetas Auželienė Ingė narys KAR 
Sodininkystės studijų programos komitetas Doftartė Asta Pirmininkė KAR 
Sodininkystės studijų programos komitetas Survilienė Elena narys KAR 
Sodininkystės studijų programos komitetas Kviklys Darius narys KAR 

22 

Sodininkystės studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Auželienė Ingė narys KAR 

Sodininkystės studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Survilienė Elena narys KAR 

Sodininkystės studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Doftartė Asta narys KAR 

Sodininkystės studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Varnaitė Milaknienė 
Valdutė 

Sekretorė KAR 

23 

Želdynų dizaino studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Doftartė Asta narys KAR 

Želdynų dizaino studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

narys KAR 

Želdynų dizaino studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Vaičiukynas 
Vilimantas 

narys KAR 

Želdynų dizaino studijų programos Kvalifikacinė 
komisija 

Varnaitė Milaknienė 
Valdutė 

Sekretorė KAR 

24 

Želdynų dizaino studijų programos komitetas Bareika Vytautas narys KAR 
Želdynų dizaino studijų programos komitetas Daubaras Linas narys KAR 

Želdynų dizaino studijų programos komitetas 
Vaitkutė Eidimtienė 
Vaida 

narys KAR 

Želdynų dizaino studijų programos komitetas Doftartė Asta Pirmininkė KAR 

25 
Žemėtvarkos studijų programos komitetas Abalikštienė Edita Pirmininkė NTK 
Žemėtvarkos studijų programos komitetas Pupka Darius narys NTK 
Žemėtvarkos studijų programos komitetas Šalkauskienė Vilma narys NTK 

26 
Kolegijos Profesinio mokymo skyriaus metodinė 
grupė 

Laima Dzedravičienė 
Grupės 

pirmininkė 
PR 

27 
Kolegijos Profesinio mokymo skyriaus pedagogų 
taryba 

Poškienė Ingrida Pirmininkė PR 

* Akademinė taryba, Kolegijos Taryba, Studijų programų komitetai; Etikos komitetas, Metodinė komisija, Darbo 
taryba, Kvalifikavimo komisija ir t.t. 
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7.3. lentelė. MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ, seminarų, kursų, vizitų ORGANIZAVIMAS  
Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Pavadinimas 
Dalyvavimo 

pobūdis 
Data 

1 Lygis Vaidotas 

Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras uosio 
džiūties tematika „Consolidating approaches to 
mitigate the ash dieback disease in the Baltic States 
and Germany“ (Pajėgų konsolidavimas uosių džiūties 
padariniams Baltijos šalyse ir Vokietijoje mažinti)“ 
(vyko KMAIK, Girionyse – Kauno raj. ir Gamtos 
tyrimų centre, Vilniuje) 

Vienas iš seminaro 
organizatorių 

2019.10.16/
17 

2 Daubaras Linas 
Tarptautinė kraštovaizdžio architektūros konferencija 
„KRAJart 2019“ (Varšuvos ekologijos ir vadybos 
universitetas, Lenkija)  

Mokslinio – 
meninio komiteto 
narys 

2019.09.10/
13 

3 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio erdvinis 
suvokimas: teorija ir praktika“ (KMAIK, Lietuva)  

Organizacinio 
komiteto 
pirmininkė 

2019.09.10/
13 

4 
Morkūnienė 
Eglė 

Studentų tarptautinė praktinė- mokslinė 
konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2019“ 

Organizatorė  
2019.05.06/

07 

5 Gustienė Dovilė 
Dėstytojo Dr. hab. Wojciech Pusz (Vroclavo aplinkos 
ir gyvybės mokslų universitetas)vizito pagal Erasmus 
mainų programą organizavimas  

Vizito organizatorė 
2019.03.22/

30 

6 
Verbyla 
Vidmantas  

Tiuringijos taikomųjų mokslų universiteto Miškų 
fakulteto Švarcburge (Vokietija) profesorius Erik 
Findelsen.  vizito pagal Erazmus programą 
organizavimas 

Vizito 
organizatorius 

2019.03.18/
21 

7 
Černulienė 
Sinilga 

Mokymo kursai: Aplinkos apsauga žemės ūkyje; 
Kursai vyko visose Lietuvos savivaldybėse  

Mokymo kursų 
koordinatorė 

2018-2020 

8 
Černulienė 
Sinilga 

Mokymo kursai: Dekoratyvinių augalų auginimas; 
Kursai vyko visose Lietuvos savivaldybėse  

Mokymo kursų 
koordinatorė 

2018-2020 

9 
Černulienė 
Sinilga 

Mokymo kursai: Verslinis aviečių ir gervuogių 
auginimas; Kursai vyko visose Lietuvos 
savivaldybėse 

Mokymo kursų 
koordinatorė 

2018-2020 

10 
Černulienė 
Sinilga 

Mokymo kursai: Verslinis mažai paplitusių daržovių 
auginimas; Kursai vyko visose Lietuvos 
savivaldybėse.  

Mokymo kursų 
koordinatorė 

2018-2020 

11 
Černulienė 
Sinilga 

Mokymo kursai: Atsinaujinantys energijos ištekliai – 
bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško 
ūkyje. Kursai vyko visose Lietuvos savivaldybėse. 

Mokymo kursų 
koordinatorė 

2018-2020 

12 Daubaras Linas 
Tarptautinė mokslinė konferencija „Želdynų kūrimo 
procesas 2018“ (KMAIK, Lietuva)  

Organizacinio 
komiteto narys 

2018.10.18/
19 

13 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Želdynų kūrimo 
procesas 2018“ (KMAIK, Lietuva)  

Organizacinio 
komiteto 
pirmininkė 

2018.10.18/
19 

14 Daubaras Linas 
Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio erdvinis 
suvokimas: teorija ir praktika“ (KMAIK, Lietuva)  

Organizacinio 
komiteto narys 

2019.10.10 

15 Gustienė Dovilė 
Paraiškos rengimas, dėl kultūros paso paslaugų 
teikimo Švietimo ir mokslo ministerijai. 

Edukacijų 
moksleiviams 
vedimas 

2019.10.02 

16 Lygis Vaidotas 
Mokslinių seminarų ciklas miškininkystės parodoje-
festivalyje „Miškai: inovacijos ir tradicijos 2019” 
(vyko Lyduokiuose, Ukmergės raj.) 

Seminarų ciklo 
organizatorius 

2019.09.06 

17 Lygis Vaidotas 

Profesoriaus Erik Findeisen (Erfurto taikomųjų 
mokslų universitetas, Vokietija) skaityta paskaita-
seminaras „Lyninių sistemų panaudojimas medienos 
ištraukimui“ (vyko KMAIK, Girionyse – Kauno raj.) 

Seminaro 
organizatorius, 
vertėjas 

2019.03.19 

18 Česonienė Laima 
Tarptautinės mokslinės konferencijos "Landscape 
creation process" (Kūrybiniai procesai želdynuose), 
2018 m. spalio 18 d., Kauno raj., KMAIK. 

Organizacinio 
komiteto narė 

2018.10.18 

19 Lygis Vaidotas 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Kūrybiniai procesai želdynuose“ (vyko KMAIK 

Konferencijos 
mokslinio komiteto 
pirmininkas 

2018.10.18 

20 
Auželienė Ingė, 
Doftartė Asta 

Mokomasis seminaras „Uogų, vaisių, daržovių 
auginimo technologijos“, KMAIK, Lietuva 

Organizatorius 2018.10.04 
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7.4. lentelė. Kolegijos RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS ir DALYVAVIMAS Kolegiją 
populiarinančioje VEIKLOJE (studijų ir mokslo parodos, studijų mugės, atvirų durų dienos, 
moksleivių vizitai, vizitai į mokyklas, varžybos, konkursai, čempionatai, festivaliai, sportiniai 
renginiai, talkos) 

Eil
Nr. 

Vardas, pavardė Renginio pavadinimas 
Dalyvavimo 
aprašymas 

Dalyvių 
skaičius 

Data 

1 

Lygis Vaidotas, 
Marcinkevičius 
Nerijus, Jurkonis 
Arūnas 

Susitikimas su UAB Husqvarna 
Lietuva vadovybe (vyko KMAIK) 

Tolimesnio 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

5 2019.12.13 

2 Doftartė Asta 
Andriaus Liuberto fotografijos 
paroda "Gamtos spalvos" 

Organizavimas 20 2019.12.11 

3 Lygis Vaidotas 
Konferencija – diskusija LR Seime 
"Lietuvos miškų valdymas ir 
pirmieji teisės aktai" (Vilnius) 

Pranešimas: 
„Šiandieninės 
miško specialistų 
rengimo 
aktualijos“, 
konferencijos 
moderavimas 

50 2019.12.10 

4 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Parengta studentų tapybos darbų 
paroda „Augalo studija“ Plungės 
rajono savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje 

Darbų vadovė 12 darbų 2019.12.12 

5 Bazarienė Žeta  

Senelių namai „Auksinis amžius“, 
Petrašiūnų slaugos ligoninė- 
gerumo akcija, gyventojų namų 
papuošimas 

Studentai ir 
dėstytojai aplankė 
institucijas 

Studentai ir 
dėstytojai 

2019.12.09 

6 Bareika Vytautas Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Programų 
pristatymas 

200 2019.12.05 

7 Bazarienė Žeta  Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK studijų 
programų 
pristatymas 

260  2019.12.05 

8 Gudritienė Daiva Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita apie 
žemės matavimus 
nuotoliniu būdu 

24 2019.12.05 

9 Gustienė Dovilė Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Kolegijos studijų 
programų 
pristatymo 
paruošimas, 
renginio programos 
suderinimas 

40 2019.12.05 

10 Gustienė Dovilė Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Miškininkystės 
studijų programos 
pristatymas 

128 2019.12.05 

11 Janulaitienė Ina Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Pagalba 
organizuojant 
renginį 

80 2019.12.05 

12 Pupka Darius Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Studijų programos 
pristatymas 
moksleiviams 

24 2019.12.05 

13 
Stravinskas 
Henrikas 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Paskaita 
moksleiviams „ 
Miškui naudingi ir 
žalingi vabzdžiai“. 

24 2019.12.05 

14 
Stravinskas 
Henrikas 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Studijų programos 
pristatymas 
moksleiviams 

24 2019.12.05 

15 
Šadzevičius 
Raimondas 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita 
moksleiviams 

20 2019.12.05 

16 Babilienė Jurgita 

Paskaita moksleiviams „Kuo 
užsiima hidrotechnikas“ ir 
interaktyvi viktorina „Ką 
šiandien sužinojai?“ 

Hidrotechniko 
specialybės 
pristatymas 

25 2019.12.05 

17 Abalikštienė Edita Respublikinė floristinių darbų Paskaitos 150 2019.12.05 
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paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

mokiniams 

18 Babilienė Jurgita 
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Programų 
pristatymas 

80 2019.12.05 

19 Babilienė Jurgita 
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

KMAIK 
pristatymas 

25 2019.12.05 

20 Lygis Vaidotas 
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

KMAIK 
pristatymas, 
sveikinimo žodis, 
prizų ir diplomų 
įteikimas 

260 2019.12.05 

21 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Studijų programos 
pristatymas 
moksleiviams 

31 2019.12.05 

22 
Morkūnas 
Gintaras 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Salės paruošimas, 
renginio garsas, 
vaizdas. 

260 2019.12.05 

23 Pupka Darius 
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Vesta paskaitos 
mokiniams 

 2019.12.05 

24 
Semaškienė 
Loreta 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Parodos „Žiemos 
puokštė“ vertinimo 
komisijos 
pirmininkė 

260 2019.12.05 

25 Bazarienė Žeta  
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Puokščių 
eksponavimas ir 
kūrimas 

260 
dalyvių, 58 
mokyklos 

2019.12.05 

26 Bazarienė Žeta  
Seminaras mokytojams „Augalų 
ekstrahavimas“, Žvilgsnis į 
Lietuvos miškininkystę“ 

KMAIK lektoriai 
vedė paskaitas 

62  2019.12.05 

27 Bazarienė Žeta  
KMAIK Studentų atstovybės 
projektas „Namus puoškime 
kitaip“ 

SA ir dėstytojai 
vedė seminarus, 
edukacines 
paskaitas 

75 2019.12.04-05 

28 
Vyšniauskas 
Petras 

Kolegijos tinklinio pirmenybės 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

17 2019.12.02. 

29 Bazarienė Žeta  
Renginys- seminarai „Mokykla 
2019“ 

LITEXPO. 
Informacijos 
sklaida 
lankstinukais, 
seminare, 
Informacinis 
centras 

100 2019.11.22/-23 

30 Bazarienė Žeta  

Jaunųjų miško bičiulių vadovams 
skirtas kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras „Edukacija miške: 
saugomų teritorijų galimybės“ 

KMAIK lektoriai 
vedė seminarus, 
edukacines 
paskaitas 

25  2019.11.14-15 

31 Bazarienė Žeta  

Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-8 
klasių mokinių kūrybinių darbų 
parodos-konkurso „EKO namelis 
miško gyventojui“ nugalėtojų 
darbai, bendradarbiaujant su 
Kauno A.Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokykla 

Paroda, 
eksponuojama 
KMAIK patalpose 

80 
2019.11.04-

12.09 

32 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencijos (LKDK) 
posėdyje Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijoje 

KMAIK 
atstovavimas 

20 2019.11.29 

33 
Liniauskienė 
Ernesta 

Atstovų  iš Warsaw University of 
life Sciences (SGGW), Lenkija 
vizitas KMAIK, Lietuvoje 

Susitikimo 
organizavimas 

20 2019.11.21 

34 Šadzevičius Susitikimas su ukrainiečių grupe KMAIK 15 2019.11.21 
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Raimondas KMAIK pristatymas (studijų 
programų, studijų proceso 
organizavimo, perspektyvų 
įsidarbinimui) 

pristatymas 

35 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Varšuvos SGGW 
universiteto universiteto 
dėstytojais (vyko KMAIK) 

Sveikinimo žodis, 
KMAIK 
pristatymas 

5 2019.11.21 

36 Lygis Vaidotas 
Vizitas Kauno Simono Daukanto 
progimnazijoje (Kaunas) 

KMAIK 
atstovavimas: 
susitikimas su 
progimnazijos 
vadovybe, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

6 2019.11.21 

37 
Verbyla 
Vidmantas 

Knygų A.Brukas, R.Deltuvas, 
R.Mankus „Sūduvos girios“ ir 
A.Brukas „Ir jiems ošė girios“ 
pristatymas 

Dalyvis 100 2019.11.20 

38 Lygis Vaidotas 

Lietuvos aukštųjų mokyklų 
prisistatymo Baltarusijos 
moksleiviams renginys (Lietuvos 
atstovybė Baltarusijoje, Minskas) 

KMAIK ir siūlomų 
studijų programų 
pristatymas (rusų 
kalba) 

70 2019.11.20 

39 
Lygis Vaidotas, 
Liniauskienė 
Ernesta 

Vizitas Marijampolės profesinio 
rengimo centre (Marijampolė) 

KMAIK 
atstovavimas: 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 
su MPRC 
vadovybe 

6 2019.11.19 

40 Lygis Vaidotas 
Susitikimas-diskusija su LR Seimo 
nariais P. Saudargu, K. Bacvinka 
ir kt. (vyko KMAIK) 

Sveikinimo žodis, 
dalyvavimas 
diskusijoje 

30 2019.11.18 

41 
Vyšniauskas 
Petras 

Rankos lenkimo turnyras 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

6 2019.11.11 

42 
Verbyla 
Vidmantas 

Mokslinė konferencija „Miškai 
Lietuvoje oš, jei juos tvarkys 
profesionalūs specialistai“, skirta 
miškininkui Evaldui Survilai 
(1939-2018) atminti, KMAIK,  

Organizatorius 50 2019.11.08 

43 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Kauno Simono 
Daukanto progimnazijos vadovybe 

KMAIK 
atstovavimas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

3 2019.10.24 

44 
Vyšniauskas 
Petras 

Stalo teniso varžybos 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

8 2019.10.23 

45 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Suomijos XAMK 
taikomųjų mokslų universiteto 
lektoriumi JuhoRajala 

Sveikinimo žodis, 
KMAIK 
pristatymas 

2 2019.10.15 

46 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Kopenhagos 
universiteto studentų ir dėstytojų 
grupe 

Sveikinimo žodis, 
KMAIK 
pristatymas 

50 2019.10.11 

47 Bazarienė Žeta  

Tyrėjo diena Kauno Algio 
Žikevičiaus saugaus vaiko 
mokykloje vyko Kauno 5-12 
klasių moksleivių jaunojo tyrėjo 
diena ,,Aš – jaunasis 
mokslininkas“, bei gamtamokslinis 
protų mūšis ,,Tiriu. Pažįstu. 
Saugau.“ 

Kauno miesto 
mokyklos dalyvavo 
KMAIK 
edukacinėje 
veikloje 

300  2019.10.09 

48 

Lygis Vaidotas, 
Doftartė Asta, 
Vaitkutė-
Eidimtienė Vaida, 
Daubaras Linas 

Susitikimas su Brno Mendelio 
universiteto (Čekija) atstovėmis 
dr. Jitka Fialová ir dr. Zuzana 
Židová (vyko KMAIK) 

KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

5 2019.10.08 

49 Bazarienė Žeta  
Paroda – festivalis „Miškai: 
inovacijos ir tradicijos“, 

KMAIK Studentai 
ir dėstytojai 

  2019.09.06-07 
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Lyduokiai, Ukmergės r. dalyvavo ir skaitė 
paskaitas parodo 
dalyviams 

50 
Doftartė Asta, 
Kandrotaitė 
Deimantė  

„Tyrėjų naktis“ Sodininkystė Organizatorė 
300 

mokinių 
2019.09.29 

51 
Vyšniauskas 
Petras 

Krepšinio  turnyras „Miškiniko 
diena- 2019“ 

Organizatorius ir 
vykdytojas 

20 2019.09.25 

52 
Vyšniauskas 
Petras 

Tinklinio turnyras „Miškininko 
diena- 2019‘ 

Organizatorius ir 
vykdytojas 

  2019.09.23 

53 Lygis Vaidotas 
Dalyvavimas Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencijos (LKDK) 
posėdyje Vilniaus kolegijoje 

KMAIK 
atstovavimas 

  2019.09.19 

54 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Kauno raj. 
savivaldybės Tarybos nare, mero 
patarėja Violeta Boreikiene (vyko 
KMAIK) 

KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.09.17 

55 Morkūnienė Eglė 
Miškininkystės paroda – festivalis 
“Miškai: inovacijos ir tradicijos 
2019” 

Protų mūšio 
žaidimo 
pravedimas 

30 2019.09.06 

56 Lygis Vaidotas 
Miškininkystės paroda-festivalis 
„Miškai: inovacijos ir tradicijos 
2019” (Lyduokiai, Ukmergės raj.) 

KMAIK 
atstovavimas, 
sveikinimo žodis, 
seminarų ciklo 
organizavimas 

Apie 150 2019.09.06 

57 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas naujos UAB 
Juodeliai gamyklos Marijampolėje 
statybos darbų pradžios šventėje 
(Marijampolės raj.) 

KMAIK 
atstovavimas, 
sveikinimo žodis 

  2019.09.05 

58 
Lygis Vaidotas, 
Bakys Remigijus 

Dalyvavimas pasitarime su VĮ 
Valstybinė miškų urėdija 
vadovybe (VMU būstinė, Vilnius) 

KMAIK 
atstovavimas 

  2019.08.30 

59 
Lygis Vaidotas, 
Daubaras Linas 

Informacinis susitikimas su 
Minsko (Baltarusija) abiturientais 

KMAIK ir siūlomų 
studijų programų 
pristatymas, 
paskaita apie 
gamtinio turizmo 
perspektyvas  (rusų 
ir anglų kalbomis) 

Apie 50 2019.08.01 

60 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Aplinkos apsaugos 
departamento prie LR Aplinkos 
ministerijos vadovybe (vyko 
KMAIK) 

KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.07.24 

61 Lygis Vaidotas 
Dalyvavimas KMAIK Alumni 
klubo steigėjų susirinkime (vyko 
KMAIK) 

Kolegijos vadovo 
teisėmis 

  2019.07.19 

62 
Šadzevičius 
Raimondas 

Atstovų  iš Warsaw University of 
life Sciences (SGGW), Lenkija 
vizitas KMAIK, Lietuvoje 

Susitikimo 
organizavimas 

20 2019.07.03 

63 
Liniauskienė 
Ernesta 

Susitikimas su ukrainiečių grupe.  
KMAIK pristatymas (studijų 
programų, studijų proceso 
organizavimo, perspektyvų 
įsidarbinimui) 

KMAIK 
pristatymas 

15 2019.07.03 

64 Lygis Vaidotas 
Diplomų įteikimo šventė KMAIK 
absolventams 

Sveikinimo žodis, 
diplomų įteikimas 

Apie 200 2019.06.27 

65 
Šadzevičius 
Raimondas 

Karjeros dienos Kauno r. 
Neveronių gimnazija. Paskaita 
moksleiviams Hidrotechnikos 
specialistų poreikis Lietuvoje ir 
pasaulyje 

Paskaita 
moksleiviams 

25 2019.06.18 

66 Bazarienė Žeta  
Karjeros dienos Noreikiškių g-je 
skaityti pranešimai 
"Hidrotechnikos specialistų 

R.Šadzevičius, 
A.Tebėra, studentė 
Deimante 

  2019.06.18 
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poreikis Lietuvoje ir 
pasaulyje",„Miškininkystė“, „Ko 
mes nežinome apie augalus“ 

67 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Bendrųjų miškų ūkio 
reikmių finansavimo programos 
lėšų panaudojimo tarybos 
posėdyje, kuriame buvo 
svarstomas miško mokslo darbų 
finansavimas (LR Aplinkos 
ministerija, Vilnius) 

KMAIK 
atstovavimas, 
siūlomos temos 
pristatymas 

  2019.06.13 

68 Bazarienė Žeta  Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Pristatytos KMAIK 
studijų programos 

70 
moksleivių 

2019.06.06 

69 Lygis Vaidotas 

KMAIK atvirų durų diena ir 
respublikinė moksleivių 
konferencija „Veriame duris į 
vandens pasaulį“. 

KMAIK 
pristatymas, 
sveikinimo žodis, 
pažymėjimų 
įteikimas 

Apie 30 2019.06.06 

70 Bazarienė Žeta  
Paskaita mokytojams  „Nemuno 
virsmas Mariomis“ 

  
11 

mokytojų 
2019.06.06 

71 Bazarienė Žeta  
Respublikinė  moksleivių 
konferencija „Veriame duris į 
vandens pasaulį“ 

  
70 

moksleivių 
2019.06.06 

72 
Lygis Vaidotas, 
Bakys Remigijus 

Dalyvavimas pasitarime 
Valstybinėje miškų tarnyboje dėl 
mokymų miško inspektoriams 
(VMT, Kaunas) 

KMAIK 
atstovavimas 

  2019.05.27 

73 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Praktinis seminaras ZD 
studentams „Naujausios želdinimo 
tendencijos ir praktika“ autorė 
Agnieszka Hubeny – Žukowska 
(Gdansko dailės akademija) 
Lenkija  

Organizatorė, 
vykdytoja 

  2019.05.10 

74 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Studentų tapybos paroda 
„Abstrakcijos“ 

Organizatorė, 
vykdytoja 

  2019.05.10 

75 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Fotografijos paroda „Tapymas 
augalais“ autorė Agnieszka 
Hubeny – Žukowska (Gdansko 
dailės akademija) Lenkija  

Organizatorė, 
vykdytoja 

  2019.05.06/11 

76 Lygis Vaidotas 

Konferencija LR Seime „Ar lieka 
miško dirbančiajam vietos miške?“ 
(Vilnius). Pranešimas: „KMAIK: 
miškininkų rengimo džiaugsmai ir 
vargai. Dabartinės (sudėtingos) 
situacijos apžvalga“ 

Dalyvavimas su 
pranešimu 

Apie 70 2019.05.06 

77 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Studentų fotografijos paroda 
„Gamtos abstrakcijos“ 

Organizatorė, 
vykdytoja 

  2019.04/05.03 

78 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencijos (LKDK) 
posėdyje Lietuvos aukštosios 
jūreivystės mokykloje (Klaipėda) 

KMAIK 
atstovavimas 

  2019.04.25 

79 Lygis Vaidotas 
Dalyvavimas KMAIK Alumni 
klubo steigiamajame susirinkime 
(vyko KMAIK) 

Kolegijos vadovo 
teisėmis 

  2019.04.24 

80 Lygis Vaidotas 
Dalyvavimas Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo 30-mečiui 
skirtose iškilmėse (VDU, Kaunas) 

Sveikinimo žodis, 
KMAIK 
atstovavimas 

  2019.04.24 

81 Lygis Vaidotas 

Forumas „Žemės ūkis 2050: į 
kokias kompetencijas būtina 
investuoti šiandien?“ (VDU ŽŪA, 
Kaunas) 

Dalyvavimas 
diskusijoje, 
pristatant KMAIK 
žemės ūkio krypčių 
studijų programas 

Apie 80 2019.04.23 

82 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas SKVC Studijų 
krypčių vertinimo ir akreditavimo 
tvarkos aprašo projekto aptarime 
su Lietuvos kolegijų direktorių 

KMAIK 
atstovavimas, 
pozicijos 
išsakymas 

  2019.04.16 
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konferencijos (LKDK) nariais 
(Vilnius, SKVC) 

83 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su VĮ Valstybinė 
miškų urėdija vadovybe (VMU 
būstinė, Vilnius) 

KMAIK 
atstovavimas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.04.16 

84 Lygis Vaidotas 

55-asis Baltijos šalių 
miškininkystės studentų profesinio 
meistriškumo čempionatas, 
kuriame dalyvavo KMAIK 
studentų komanda (Ogrės 
technikumas, Ogre-Ryga, Latvija) 

KMAIK 
administracijos 
atstovavimas, 
interviu Latvijos 
televizijai 

Apie 200 2019.04.11/13 

85 
Gudynaitė-
Franckevičienė 
Valda 

The 56th Baltic Forestry School‘s 
Students Spartakiad, Ogres 
Technikums  

Kolegijos 
studentų/moksleivi
ų komandos 
lydintys asmuo 

50 2019.04.10/13 

86 
Verbyla 
Vidmantas 

The 56th Baltic Forestry School‘s 
Students Spartakiad, Ogres 
Technikums  

Kolegijos 
studentų/moksleivi
ų komandos 
lydintys asmuo 

50 2019.04.10/13 

87 
Vyšniauskas 
Petras 

Tinklinio varžybos 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

26 2019.04.02 

88 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas išplėstiniame 
Lietuvos kolegijų direktorių 
konferencijos (LKDK) prezidiumo 
posėdyje Vilniaus kolegijoje 

KMAIK 
atstovavimas 

  2019.03.28 

89 
Vyšniauskas 
Petras 

Konkursas „ Galiūnas- 2019“ 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

6 2019.03.27 

90 
Lygis Vaidotas, 
Perkumienė Dalia 

Susitikimas su Anadolu 
universiteto (Turkija) mokslininku, 
docentu dr. Özgür OĞUZ (vyko 
KMAIK) 

KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.03.27 

91 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Vroclavo aplinkos 
ir gyvybės mokslų universiteto 
(Lenkija) Gyvybės mokslų ir 
technologijų fakulteto 
mokslininku, docentu dr. Wojciech 
Pusz (vyko KMAIK) 

KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.03.25/27 

92 
Vyšniauskas 
Petras 

„Taiklioji ranka – 2019“ turnyras 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

35 2019.03.25 

93 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su VDU rektoriumi 
prof. Juozu Augučiu ir VDU ŽŪA 
kancleriu prof. Algimantu 
Maziliausku (vyko KMAIK) 

Diskusija dėl 
profesinės 
magistrantūros, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.03.18 

94 Lygis Vaidotas 

Erfurto taikomųjų mokslų 
universiteto (Fachhochschule 
Erfurt, Vokietija) profesoriaus 
Erik Findeisen vizitas (dėstymui) 
pagal Švietimo mainų paramos 
fondo programą (+išvykos su 
studentais  į įmones UAB Likmerė 
(Ukmergė, kovo 14 d.) bei UAB 
Enerstena (Kaunas, kovo 21 d.))  

Sveikinimo žodis, 
KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.03.13/22 

95 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Šiaulių universiteto 
atstovais 

KMAIK 
pristatymas, 
bendradarbiavimo 
krypčių aptarimas 

  2019.03.06 

96 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Kauno pramonės, 
prekybos ir amatų rūmų 
bendruomenės klubo susitikime, 
naujų Kauno PPA narių priėmime, 
vykusiame Kaune, UAB „Scapa 
Baltic gamykloje 

KMAIK 
atstovavimas, 
narystė Kauno PPA 

  2019.02.28 

97 Lygis Vaidotas Dalyvavimas Lietuvos kolegijų KMAIK   2019.02.21 
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direktorių konferencijos (LKDK) 
posėdyje Vilniaus kolegijoje 

atstovavimas 

98 
Vyšniauskas 
Petras 

Rankos lenkimo turnyras 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

4 2019.02.21 

99 Babilienė Jurgita 

Paroda „Studijos ir karjera 2019“ 
Minskas, Baltarusija: KMAIK 
pristatymas (studijų programų, 
studijų proceso organizavimo, 
perspektyvų įsidarbinimui) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

- 2019.02.14/16 

100 Bazarienė Žeta  

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

101 Lygis Vaidotas 

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

102 
Marcinkevičius 
Nerijus 

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

103 Poškienė Ingrida 

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

104 
Semaškienė 
Loreta 

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

105 
Stravinskas 
Henrikas 

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

106 
Vaičiukynas 
Giedrius 

17-oji tarptautinė mokymosi, žinių 
ir karjeros planavimo paroda 
“STUDIJOS’ 2019” (Vilnius, 
LITEXPO) 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

Apie 5000 2019.02.07/09 

107 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas pasitarime Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijoje dėl 
2019 m. norminių studijų kainų ir 
jų grupių, ir 2019 m. dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų darbo 
užmokesčiui padidinti numatytų 
valstybės biudžeto asignavimų 
paskirstymo institucijoms. 

KMAIK 
atstovavimas, 
pozicijos 
išsakymas 

  2019.01.24 

108 Daubaras Linas 
Paskaita Kauno rajono Vilkijos 
gimnazijoje „Gamtinis turizmas 
Lietuvoje“  

Autorius 30 2019.01.21 

109 Lygis Vaidotas 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
darbuotojų konferencija (vyko 
KMAIK, Girionyse – Kauno raj.) 

KMAIK 
pristatymas, 
atsakymas į 
klausimus apie 
KMAIK vykdomą 
Miškininkystės 
studijų programą 

Apie 200 2019.01.18 

110 Abalikštienė Edita 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

300 2019.01.17 

111 Babilienė Jurgita 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

300 2019.01.17 

112 Bareika Vytautas 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

KMAIK Profesinio 
mokymo skyriaus 
pristatymas 

300 2019.01.17 

113 Bareika Vytautas Aukštųjų mokyklų mugė 2019 Programų 200 2019.01.17 
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(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

pristatymas 

114 Gustienė Dovilė 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

Apie 2000 2019.01.17 

115 Gustienė Dovilė 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

300 2019.01.17 

116 Javaitienė Kristina 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

300 2019.01.17 

117 
Liniauskienė 
Ernesta 

Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

300 2019.01.17 

118 Lygis Vaidotas 
Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

Apie 2000 2019.01.17 

119 
Semaškienė 
Loreta 

Aukštųjų mokyklų mugė 2019 
(LAMA BPO, Žalgirio arena, 
Kaunas) 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

Apie 2000 2019.01.17 

120 Bazarienė Žeta  
Aukštųjų mokyklų mugė 2019. 
Paskaita „Miškininkystė Lietuvoje. 
Problemos ir perspektyvos“ 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

  2019.01.17 

121 
Malijonienė 
Jolanta 

Floristinių darbų paroda ,,Rudens 
etiudai“ Kauno m. Dainavos 
seniūnijoje 

Seniūnės 
E.Sirmantienės  
Padėka 

  
2018.12.04/01.0

8 

122 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su VĮ Valstybinių 
miškų urėdijos vadovybe ir 
regioninių padalinių vadovais 
(vyko Vilniaus raj., viešbutyje 
„Vilnius Grand Resort“) 

KMAIK ir 
Miškininkystės 
studijų programos 
pristatymas 

Apie 50 2018.12.13 

123 
Semaškienė 
Loreta 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Renginio 
programos 
paruošimas, 
Kolegijos 
programų 
pristatymas 

200 2018.12.12 

124 Tebėra Albinas Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita 
mokytojams 

25 2018.12.12 

125 
Semaškienė 
Loreta 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

Parodos „Žiemos 
puokštė“ vertinimo 
komisijos narė 

200 2018.12.12 

126 
Vyšniauskas 
Petras  

Respublikinis kalėdinis krepšinio 
turnyras (Šveicarijos pag. 
mokykla) 

II vieta   2018.12.12 

127 Bazarienė Žeta  

Senelių namai „Auksinis amžius“, 
Petrašiūnų slaugos ligoninė-
gerumo akcija, gyventojų namų 
papuošimas 

Studentai ir 
dėstytojai aplankė 
institucijas  

Studentai ir 
dėstytojai 

2018.12.12 

128 Tebėra Albinas Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Paskaita vidurinių 
mokyklų 
mokytojams 
„Šalies 
miškininkystės 
istorija, nūdiena ir 
perspektyvos“ 

80 2018.12.11 

129 
Verbyla 
Vidmantas 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Paskaita 
mokytojams 
„Saugomos 
teritorijos 
lietuvoje“ 

80 2018.12.11 

130 
Vyšniauskas 
Petras  

Rankos lenkimo turnyras 
Organizacinis 
darbas 

6 2018.12.10 

131 Bazarienė Žeta  Panevėžio mokyklų kalėdinių KMAIK rėmėjo Panevėžio 2018.12.09 
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žaisliukų konkurso „100-mečio 
Kalėdos“ apdovanojimai. 

prizas, 
informacinis 
centras 

m. 
mokyklos 

132 
Šimkuvienė 
Svetlana  

Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita 
mokytojams 

10 studentų 2018.12.07 

133 
Malijonienė 
Jolanta 

Floristinės kompozicijos 
,,Verslininkų pagerbimo vakaro“ 
renginiui. Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų šventei 
Raudondvario menų inkubatoriuje 

Sukurtas interjero 
dekoras 

  2018.12.07 

134 Bazarienė Žeta 
Panevėžio mokyklų kalėdinių 
žaisliukų konkurso „100-mečio 
Kalėdos“ apdovanojimai. 

KMAIK rėmėjo 
prizas, 
informacinis 
centras 

  2018.12.07 

135 Poškienė Ingrida 
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

Vertinimo 
komisijos narė 

~200 2018.12.07 

136 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

Vertinimo 
komisijos narė 

~200 2018.12.07 

137 Bareika Vytautas Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Paskaita „Mitybos 
grandinė: 
dirvožemis – 
augalas – gyvūnas 
– žmogus“ 

80 
moksleivių, 

20 
mokytojų 

2018.12.06 

138 Bazarienė Žeta  Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Pristatytos KMAIK 
studijų programos 

260 dalyvių 2018.12.06 

139 Gustienė Dovilė  Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaitos 
moksleiviams 

40 2018.12.06 

140 
Stravinskas 
Henrikas  

Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita 
moksleiviams 

KMAIK 2018.12.06 

141 
Šadzevičius 
Raimondas 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita 
moksleiviams 

15 2018.12.06 

142 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 

101 programų 
demonstravimas, 
109 specialybės 
pristatymas  

KMAIK 2018.12.06 

143 Vyčienė Gitana Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Paskaita 
moksleiviams 

20 2018.12.06 

144 Janulaitis Zenonas 
Atvirų durų dienos. Dendrologijos, 
Žvėrių ir paukščių biologijos 
dalykai 

Paskaita 
moksleiviams 

48 2018.12.06 

145 Doftartė Asta 
Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
konferencijos „Tirk ir atrask“ 
komisijos narė 

Palemono 
gimnazija  

  2018.12.06 

146 Bazarienė Žeta  
Paskaita „Miškininkystė Lietuvoje. 
Problemos ir perspektyvos“ 

Organizavimas, 
dalyvavimas 

55 
mokytojai 

2018.12.06 

147 Bazarienė Žeta  
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" 

Puokščių 
pristatymas 

260 
dalyvių, 52 
mokyklos 

2018.12.06 

148 
Malijonienė 
Jolanta 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" 

Parengti nuostatai, 
dalyvauta vertinant 
darbus 

220 2018.12.06 

149 Lygis Vaidotas 
Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

KMAIK 
pristatymas, 
sveikinimo žodis, 
prizų ir diplomų 
įteikimas 

Apie 150 2018.12.06 

150 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

Supažindinimas su 
studijų 
galimybėmis 
Kolegijoje. 

~ 200 2018.12.06 

151 
Morkūnas 
Gintaras 

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 

Renginio metu 
„Garso ir vaizdo 

KMAIK 2018.12.06 
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puokštė 2018" ir Atvirų durų diena kokybė“  

152 
Morkūnas 
Gintaras  

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

Renginio metu 
„Garso ir vaizdo 
kokybė“  

KMAIK 2018.12.06 

153 
Verbyla 
Vidmantas  

Respublikinė floristinių darbų 
paroda - konkursas "Žiemos 
puokštė 2018" ir Atvirų durų diena 

Paskaita 
mokytojams 
„Saugomos 
teritorijos Lietuvos 
miškuose“ 

KMAIK 2018.12.06 

154 Bazarienė Žeta  
Seminaras mokytojams „Ką veikia 
miškininkai“   

Seminaras 
mokytojams 

55 
mokytojai 

2018.12.06 

155 Bazarienė Žeta  
Seminaras mokytojams 
„Miškininkystės istorija. Faktai ir 
emocijos“ 

Seminaras 
mokytojams 

55 
mokytojai 

2018.12.06 

156 Bazarienė Žeta  
Seminaras mokytojams 
„Saugomos teritorijos Lietuvos 
miškuose“ 

Seminaras 
mokytojams 

55 
mokytojai 

2018.12.06 

157 
Malijonienė 
Jolanta 

Kūrybinių darbų vertinimas 
respublikiniame floristinių darbų 
konkurse ,,Dūzgiam Kalėdas sode“ 

VU Botanikos sodo 
dir. 2018-11-20 
Įsak.Nr.(13)660000
-DV-11 

  2018.11.30 

158 Lygis Vaidotas 

Lietuvos kolegijų direktorių 
konferencijos LKDK posėdis, 
vykęs Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje (KMAIK) 

Renginio 
organizavimas, 
KMAIK 
atstovavimas ir 
pristatymas 

  2018.11.29 

159 Bazarienė Žeta  

Renginys-seminaras „Mokykla 
2018“; interaktyvus seminaras 
„Karjeros vizija kaip motyvacijos 
priemonė mokiniams.“ LITEXPO 

Informacinių 
leidinių sklaida 
LITEXPO 

100 2018.11.23 

160 
Vyšniauskas 
Petras 

Lietuvos kolegijų XVIII žaidynių 
svarsčių kilnojimo varžybos 
(LKDK Sporto komitetas) 

2 asmeninės III 
vietos, komandinė 
V vieta 

  2018.11.20 

161 
Vyšniauskas 
Petras  

Smiginio varžybos 
Organizacinis 
darbas 

8 2018.11.20 

162 
Malijonienė 
Jolanta 

Ekspertinė veikla Nacionalinėje 
mokyklų vertinimo agentūroje. 
Floristikos mokytojų praktinės ir 
metodinės veiklos stebėjimas ir 
įvertinimas. 

Kauno technologijų 
centro prof. Mok. 
A. Piliutikienės 

  2018.11.19 

163 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Floristinės kompozicijos (5 vnt.) 
konferencijai „Kūrybiniai procesai 
želdynuose“  

vykdytoja   2018.10/12.01 

164 Daubaras Linas 

Tarptautinės kraštovaizdžio 
architektūros konferencijos 
„KRAJart 2017“ fotografijos 
plenero darbų paroda KMAIK 

Parodos kuratorius 100 
2018.10.18/ 
2019.02.05 

165 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Tarptautinės kraštovaizdžio 
architektūros konferencijos 
„KRAJart 2017“ fotografijų 
paroda KMAIK 

Organizatorė ir 
vykdytoja 

100 
2018.10.18/ 
2019.02.05 

166 
Malijonienė 
Jolanta 

Pamoka-kūrybinės dirbtuvės 
,,Baltų kultūros ženklai naudojant 
gamtines medžiagas“ 

KBPVM 
Direkt.2018-11-12 
Įsak. Nr.V- 136 

  2018.11.13 

167 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su VĮ Valstybinių 
miškų urėdijos vadovybe (VMU 
būstinė, Vilnius) 

Susitikimas ir 
tolimesnių 
bendradarbiavimo 
perspektyvų 
aptarimas 

  2018.11.13 

168 
Vyšniauskas 
Petras 

Lietuvos kolegijų XIX žaidynių 
salės futbolo varžybos (LKDK 
Sporto komitetas) 

B grupė- II vieta   2018.11.12/28 

169 Lygis Vaidotas 
Dalyvavimas ŠMM ministrės 
kvietimu surengtame susitikime su 

Dalyvavimas 
susitikime ir 

  2018.10.30 
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valstybinių kolegijų direktoriais ir 
tarybų pirmininkais, kuriame 
aptarti kolegijų veiklos rezultatai ir 
kolegijų tolesnės raidos gairės. 
Susitikimas vyko ŠMM, Vilniuje 

KMAIK pozicijos 
išsakymas 

170 
Vyšniauskas 
Petras 

Stalo teniso varžybos 
Organizatorius ir 
vykdytojas 

15 2018.10.24 

171 Bazarienė Žeta  Aukšyųjų mokylų mugė  
Kauno r. 
Domeikavos g-zija 

60 
moksleivių 

2018.10.23 

172 Bazarienė Žeta  
Jaunojo tyrėjo diena „Aš-jaunasis 
mokslininkas“ 

Kauno miesto 
mokyklos dalyvavo 
KMAIK 
edukacinėje 
veikloje 

300 
moksleivių 

2018.10.22 

173 Doftartė Asta 
Pamoka „Ką mums pasakoja 
medžiai?“ Palemono gimnazija, 50 
moksleivių.  

Iniciatorė 50 2018.10.19 

174 Bareika Vytautas 
Panevėžio miesto „Vilties“ 
progimnazijos moksleivių ir 
mokytojų vizitas 

Skaityta paskaita 
„Dirvožemis – 
didžiausias 
Pasaulio turtas“ 

30 
moksleivių 

2 mokytojos 
2018.10.18 

175 
Brazauskas 
Zigmantas 

Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės 
(VDA su Detmold school of 
architecture, Vokietija, Lipės 
apskritis) filosofo Emanuelio 
Levino vardo skvero įamžinimui 
Kaune. PUBLIC DESIGN 

Studentų kūrybinių 
grupių kuratorius. 

50 2018.10.01/06 

176 
Vaitkutė 
Eidimtienė Vaida 

Žaliosios auditorijos konkurso 
darbų ekspozicija 

Atrinkti, 
eksponuoti ir 
pristatyti maketai 
su brėžiniais  

  2018.09.27 

177 
Vyšniauskas 
Petras 

Kauno Krepšinio Lygos varžybos 
Organizacinis 
darbas 

  
2018.10/2019.0

4 

178 
Vyšniauskas 
Petras  

Miškininko dienos“ krepšinio ir 
tinklinio turnyrai 

Organizacinis 
darbas 

34 2018.09.24/25  

179 Gustienė Dovilė 
Studentų konferencija 
"Gamtotvarkos aktualijos" 

Organizavimas 58 ? 

180 Janulaitienė Ina  
„European Countries and 
Languages“ 

Viktorina Europos 
kalbų dienai 
paminėti 09-26 d. 

17 2018.09.26 

181 Janulaitienė Ina KMAIK lankstinukas 
Lankstinuko 
vertimas į anglų 
kalbą  

  2018.09.26 

182 Lygis Vaidotas 

Lietuvos kolegijų direktorių 
konferencijos LKDK posėdis, 
vykęs Kauno technikos kolegijoje 
(Kaunas) 

KMAIK 
atstovavimas 

  2018.09.26 

183 
Vyšniauskas 
Petras 

Tinklinio turnyras „Miškininko 
diena- 2018“  

Organizatorius ir 
vykdytojas 

15 2018.09.26 

184 
Vyšniauskas 
Petras 

Krepšinio  turnyras „Miškininko 
diena- 2018“ 

Organizatorius ir 
vykdytojas 

30 2018.09.25 

185 Doftartė Asta 
Pamoka „Ką mums pasakoja 
medžiai?“ KTU Inžinerijos licėjuje 

Iniciatorė KARK 2018.09.21 

186 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Kauno personalo 
vadovų klubo susitikime Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose. Tema: Darbuotojų 
poreikio planavimas Jūsų įmonėse 
(dalyvavo KMAIK, Kauno 
kolegijos, Kauno technikos 
kolegijos, Marijampolės kolegijos 
vadovai). KMAIK pristatymas 
potencialiems Kauno regiono 
darbdaviams (susitikimo tikslas - 

KMAIK 
pristatymas 
potencialiems 
Kauno regiono 
darbdaviams 

Apie 40 2018.09.19 
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pristatyti Kauno regiono kolegijų 
studijų programas, galimas naujas 
kryptis, bendradarbiavimo 
praktikas su įmonėmis) 

187 Bareika Vytautas 

Biržų rajono Vabalninkų 
profesinio rengimo centro 
moksleivių, suaugusiųjų ir 
mokytojų vizitas 

Paskaita „Žemės 
geologinės ištakos“ 

25 
moksleiviai, 
5 mokytojai 

2018.09.18 

188 
Lygis Vaidotas, 
Tebėra Albinas 

Lietuvos miško savininkų 
asociacijos (LMSA) Valdybos 
posėdis, kuriame dalyvavo LRS 
pirmininkas prof. Viktoras 
Pranckietis, “Baltpool” generalinis 
direktorius, LAMMC Miškų 
instituto ir KMAIK vadovai 
(KMAIK) 

Sveikinimo žodis   2018.09.08 

189 Bazarienė Žeta  

„Gamtos pažinimo” ir „Įdomiosios 
inžinerijos“ paskaitos 
moksleiviams bei mokytojams 
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokykloje 

Užsiėmimai vyksta 
visus mokslo metus  

  2019 

190 Abalikštienė Edita Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

60 2019 

191 Doftartė Asta Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

50 2019 

192 Javaitienė Kristina Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

200 2019 

193 Morkūnienė Eglė 
Dekoratyvaus vaisių/daržovių 
pjaustymo kursai  

Organizatorė   2019 

194 Janulaitienė Ina 
KMAIK leidinio „Miškininkystė ir 
kraštotvarka“ redagavimas 

Leidinio straipsnių 
anglų kalba 
redagavimas 

Du kartus 
per metus 

2019 

195 Morkūnienė Eglė 
Kolegijos darbuotojų motyvavimui 
skirti renginiai „Team building“ 

Organizavimas    2019 

196 
Vaičiukynas 
Giedrius 

Lietuvos nepriklausomų medienos 
matuotojų asocijacijoje. 
Atstovavimas Kolegijai. 

Revizijos komisijos 
narys 

25 2019 

197 Doftartė Asta 
Lopšelių, darželių, vidurinių 
mokyklų edukacijos 

Organizavimas, 
edukacijų vedimas 

200 2019 

198 Abalikštienė Edita 
Moksleivių vizitai į Kolegiją ir 
vizitai į mokyklas 

Kolegijos ir 
programų 
pristatymas 

200 2019 

199 Javaitienė Kristina 
Moksleivių vizitai į Kolegiją ir 
vizitai į mokyklas 

KMAIK ir studijų 
programų 
pristatymas 

200 2019 

200 Pupka Darius 
Moksleivių vizitai į Kolegiją ir 
vizitai į mokyklas 

Studijų programos 
pristatymas 
moksleiviams 

? 2019 
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7.5. lentelė. STUDENTŲ tarptautinio ar respublikinio konkurso, varžybų, festivalio, plenero, 
olimpiados organizacinio komiteto ir VERTINIMO KOMISIJOS vadovas arba narys 

Eil. 
Nr. 

Studento vardas, pavardė, studijų 
programa 

Renginio pavadinimas, organizatoriai, data, 
dėstytojo pavardė, vardas 

Dalyvavimo 
pobūdis 

1 Miškininkystė studentų komanda 
Baltijos šalių studentų miškininkystės varžybos. 
2018.05.10; Vytautas Bareika.  

Teisėjas 

2 Želdynų dizainas 

„IX-ojo nacionalinis kraštovaizdžio architektūros 
žinių konkursas“. Gdansko kraštovaizdžio 
architektūros, prekybos ir paslaugų mokykloje 
(Lenkija). Vaitkutė Eidimtienė Vaida 

Tarptautinės 
vertinimo 
komisijos narė 

3 
L. Slavinskas , T. Metrikis, T. 
Grimaila, M. Janušas, J. Žygaitis 
(Miškų ūkis) 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių svarsčio 
kilnojimo varžybos (LKDK Sporto komitetas). 
Vyšniauskas Petras 2018.11.20 

Komandos 
vadovas 

4 

V. Čenenko, S. Moksvytis (AIF), K. 
Kairevičius, M. Blažys, P. Bikneris, M. 
Modastaitis, J. Austrevičius, D. 
Tumėnas, M. Matijoška (Miškų ūkis) 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių salės futbolo 
varžybos (LKDK Sporto komitetas). Vyšniauskas 
Petras 2018.11.22/29 

Komandos 
vadovas 

5 

K. Minkevičius, D. Krapavickas, E. 
Grigaitis, D. Mažrimas (visi AIF), J. 
Pivoras, J. Sinkevičius, P. 
Parnarauskas, M. Janušas ( Miškų ūkis) 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių krepšinio 
varžybos (LKDK Sporto komitetas). Vyšniauskas 
Petras 2019.03.21 

Komandos 
vadovas 

6 

K. Minkevičius, D. Krapavickas, E. 
Grigaitis, D. Mažrimas (visi AIF), J. 
Pivoras, J. Sinkevičius, P. 
Parnarauskas, M. Janušas (Miškų ūkis) 

Kauno Krepšinio Lyga. Vyšniauskas Petras, nuo 
2018.10.05 iki 2019.03.10. 

Komandos 
vadovas 

7 

V. Černenko, P. Lukošiūnas (1 HD), R. 
Grencevičius (2 HD), J. Pivoras  (1 
MŪ), K. Reima (2 MŪ). S. Bliuvaitė, 
M. Vaškevičiūtė (2 KM ), Reda 
Siurblytė 2 ŽD), M. Girgutytė (3 ŽD ). 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių  Pavasario kroso 
varžybos (LKDK Sporto komitetas). Vyšniauskas 
Petras, 2019.05.08 

Vyr. teisėjas ir 
komandos 
vadovas 

8 

M. Modastaitis, J. Austrevičius, D. 
Tumėnas, K. Kairevičius, P. Bikneris, 
S. Kamandulis, D. Šamšurinas (Miškų 
ūkis), V. Černenko (AIF), J. Jasiulaitis 
(prof. skyrius) 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių salės futbolo 
varžybos (LKDK Sporto komitetas). Vyšniauskas 
Petras, 2019.11.13/20 

Komandos 
vadovas 

9 
L. Slavinskas, T. Grimaila, ( Miškų 
ūkis) 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių svarsčio 
kilnojimo pirmenybės (LKDK Sporto komitetas. 
Vyšniauskas Petras, 2019.12.04 

Komandos 
vadovas 

10 

P. Parnarauskas, J. Pivoras, D. 
Tamulaitis, J. Sinkevičius (MŪ),T. 
Mažrimas, D. Krapavickas, L. 
Mikalauskas (AIF) 

Kauno Krepšinio Lyga. Vyšniauskas Petras, nuo 
2019.10 iki 2020.04 mėn. 

Komandos 
vadovas 

11 Želdynų dizaino studentės 
Respublikinė floristinių darbų paroda-konkursas 
„Žiemos puokštė 2019“. Morkūnienė Eglė, 
2019.12.05 

Vertinimo 
komisijos narė. 

12 
Tautvydas Grimaila, Martynas 
Drungilas, Tautvydas Burokas,   
Karolis Adomonis, Miško ūkis 

Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio 
meistriškumo čempionatas. Ogre valstybinis 
technikumas (Latvija). 2019.04.11/13; 
Marcinkevičius Nerijus 

Komandos 
vadovas 

13 
Tautvydas Grimaila, Deividas 
Matjošaitis; Martynas Blažys; Miško 
ūkis 

Tarptautinis miškininkystės festivalis (Baltarusija). 
2019.11.11/14 ; Marcinkevičius Nerijus 

Komandos 
vadovas 

14 
Tautvydas Grimaila, Martynas 
Drungilas; Miško ūkis 

Europos miškininkystės studentų profesinio 
meistriškumo varžybos Sveljunga miškininkystės 
mokykla. 2019.05.22/26; Marcinkevičius Nerijus 

Komandos 
vadovas 

15 
Tautvydas Grimaila, Martynas 
Drungilas, Tautvydas Burokas,   
Karolis Adomonis; Miško ūkis 

Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio 
meistriškumo čempionatas. Ogres miškų 
technikumas (Latvija). 2019.04.11/13; Semaškienė 
Loreta 

Miškininkystės 
rungties 
konsultantė 
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7.6. lentelė. KOLEGIJĄ VIEŠINANTI ir populiarinanti KŪRYBINĖ VEIKLA (dalyvavimas radijo, 
televizijos laidos, reklaminės publikacijos periodikoje, reklaminiai straipsniai virtualioje erdvėje, 
Kolegijos lankstinukai ir kt.) pranešimai žiniasklaidoje, profesinė veikla) 2018-2019 m.m.  

Eil
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Renginio pavadinimas, organizatorius (institucija) 
Dalyvavimo 
aprašymas 

Laikotarpis 
/ data 

1 
Vilimantas 
Vaičiukynas 

Mokslo populiarinimo filmas „Vanduo klaidų 
neatleidžia“ 

Mokslinis 
konsultantas 

2019.12.14 

2 
Vaičiukynas 
Vilimantas 

Dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos 
ministerijos pateiktos užklausos dėl išvados pateikimo 

Ekspertinis 
vertinimas 

2019.12.10 

3 

Vaičiukynas 
Vilimantas, 
Gurskis Vincas, 
Šadzevičius 
Raimondas 

Gurskis, Vincas; Vaičiukynas, Vilimantas; Mieldažys, 
Ramūnas; Skominas, Rytis; Šadzevičius, Raimondas; 
Ramukevičius, Dainius. ST 120793378.01:2019 
Bendrieji statybos darbai : statybos taisyklės / 
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija 

Taisyklių vienos iš 
dalių rengėjai 

2019.12' 

4 Gurskis Vincas 
Seminaras "Šiltų tvartų atitvarų gamyba iš betono su 
pluoštinių kanapių spaliais" parodos "INNO 
PANORAMA" (2019.09.26/28) metu., VDU ŽŪA 

Paskaitų skaitymas 2019.09.28 

5 Gurskis Vincas 

Seminaras "Betono su kanapių spaliais panaudojimas 
statant žemės ūkio gamybinius pastatus" parodos 
"INNO PANORAMA" metu (2019.09.26/28), VDU 
ŽŪA 

Seminaro 
organizavimas, 
paskaitų skaitymas 

2019.09.27 

6 Gurskis Vincas 
Seminaras "Šiaudinių modulinių namų statybos 
privalumai" parodos "INNO PANORAMA" metu 
(2019.09.26/28), VDU ŽŪA 

Paskaitų skaitymas 2019.09.26 

7 
Obelevičius 
Kęstutis 

Paskaita visuomenei: „Vaisinės arbatos ir ne tik...“. 
J.Jablonskio memorialinis muziejus 

Paskaita kasmetinės 
„arbatos šventės“ 
dalyviams 

2019.09.14 

8 Lygis Vaidotas 

Straipsnis portale Miškininkas.eu „Rimtas renginys 
kiek apsnūdusioje Lietuvos miškininkystės 
padangėje“ (http://miskininkas.eu/rimtas-renginys-
kiek-apsnudusioje-lietuvos-miskininkystes-
padangeje/) 

Interviu straipsniui 
portale 
Miškininkas.eu; 
straipsnio 
redagavimas 

2019.08.27 

9 
Ramaškevičienė 
Asta 

LRT laida „Labas rytas Lietuva“. 
Dalyvavimas laidos 
filmavime 

2019.08.09 

10 Lygis Vaidotas 

Straipsnis portale Miškininkas.eu „Gražiausius studijų 
metus KMAIK vainikavo iškilminga diplomų įteikimo 
šventė“ (http://miskininkas.eu/graziausius-studiju-
metus-kmaik-vainikavo-iskilminga-diplomu-iteikimo-
svente/) 

Parengtas straipsnis 
portalui 
Miškininkas.eu 

2019.07.03 

11 

Lygis Vaidotas, 
Verbyla 
Vidmantas, 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Straipsnis Lygis V., Verbyla V., Marcinkevičius N., 
2019. Nors čempionais ir netapome... Įspūdžiai iš 
Latvijoje vykusio 55-ojo Baltijos šalių miškininkystės 
studentų profesinio meistriškumo čempionato. Mūsų 
girios Nr. 5 

Parengtas straipsnis 
žurnalui „Mūsų 
girios“ 

2019.05.07 

12 

Lygis Vaidotas, 
Verbyla 
Vidmantas, 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Straipsnis portale Miškininkas.eu „Baltijos šalių 
miškininkystės meistriškumo čempionate įgijome 
patirties“ (http://miskininkas.eu/baltijos-saliu-
miskininkystes-meistriskumo-cempionate-igijome-
patirties/) 

Parengtas straipsnis 
portalui 
Miškininkas.eu 

2019.05.01 

13 Lygis Vaidotas 

Straipsnis portale Miškininkas.eu „Lietuvos ūkiui 
reikalingi miškininkai ir aplinkos inžinieriai!“ 
(http://miskininkas.eu/lietuvos-ukiui-reikalingi-
miskininkai-ir-aplinkos-inzinieriai%EF%BB%BF/) 

Interviu straipsniui 
portale 
Miškininkas.eu; 
straipsnio 
redagavimas 

2019.04.19 

14 
Ramaškevičienė 
Asta 

TV3 laida „Svajonių sodai“. VŠĮ Svajonių sodai. 
Dalyvavimas laidos 
filmavime 

2019.04.17 

15 Lygis Vaidotas 

Straipsnis portale Miškininkas.eu „Medienos  ruošos 
specialistų trūkumą padės užpildyti Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegija“ 
(http://miskininkas.eu/%EF%BB%BFmedienos-
ruosos-specialistu-trukuma-pades-uzpildyti-kauno-
kolegija/) 

Interviu straipsniui 
portale 
Miškininkas.eu; 
straipsnio 
redagavimas 

2019.04.09 

16 Gurskis Vincas 
Seminaras "Betono su kanapių spaliais panaudojimas 
žemės ūkio gamybinių pastatams statyti" parodos „Ką 

Seminaro 
organizavimas, 

2019.04.05 
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pasėsi 2019“ metu., ASU paskaitų skaitymas 

17 Gurskis Vincas 
Seminaras "Šiltų tvartų atitvarų gamyba iš betono su 
pluoštinių kanapių spaliais" parodos „Ką pasėsi... 
2019“ metu., ASU 

Seminaro 
organizavimas, 
paskaitų skaitymas 

2019.04.06 

18 
Liniauskienė 
Ernesta, 
Doftartė Asta 

Lietuvos totorių kultūros centras   

Turkijoje aplankyta 
15 mokslo įstaigų  
(Antalija, Alanija, 
Isparta, Burdur, 
Manavgat), turkijos  
moksleiviai ir 
studentai supažindinti 
su studijų 
galimybėmis, ir 
Erasmus+ programa 
KMAIK 

2019.03.30/
04.06 

19 Auželienė Ingė 
TV3 laida „Svajonių ūkis“. VŠĮ Svajonių sodai 
(Aušra Tubienė) 

Dalyvavimas laidų 
kūrime ir filmavime 

2019.03.09 

20 Doftartė Asta 
TV3 laida „Svajonių ūkis“. VŠĮ Svajonių sodai 
(Aušra Tubienė) 

Dalyvavimas laidų 
kūrime ir filmavime 

2019.03.09 

21 
Gurskas 
Tautvydas 

TV3 laida „Svajonių sodai“ VŠĮ Svajonių sodai 
(Aušra Tubienė) 

Dalyvavimas laidų 
kūrime ir filmavime 

5 laidos 

22 
Survilienė-
Radzevičė 
Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. VŠĮ Svajonių sodai. 
Dalyvavimas laidos 
filmavime 

5 laidos 

23 Lygis Vaidotas 

Straipsnis portale Miškininkas.eu „Kviečiame 
studijuoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje“ 
(http://miskininkas.eu/%EF%BB%BFkvieciame-
studijuoti-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-
kolegijoje/) 

Parengtas straipsnis 
portalui 
Miškininkas.eu 

2019.02.12 

24 Gurskis Vincas 
Seminaras „Vandens uostų ir kitų transporto statinių 
(tiltų, viadukų, tunelių ir kt.) statybos darbai“. VDU 
ŽŪA 

Seminaro 
organizavimas, 
paskaitų skaitymas 

2019.02.08 

25 Daubaras Linas Interviu LRT radijui apie gamtos gido darbą Autorius 2019.01.25 

26 Doftartė Asta PARODA „PET SHOW LIETUVA 2019“ 

Edukacijų 
organizatorė ir 
vykdytoja, KMAIK 
pristatymas  

2019.01.19/
20 

27 

Brazauskas 
Zigmantas, 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

PARODA „PET SHOW LIETUVA 2019“ 

Piešinių konkurso 
vertinimo nariai 
(pasiektas Lietuvos 
rekordas)  

2019.01.19/
20 

28 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Facebook želdynų dizaino specialybės puslapis  Moderatorė 2018/2019' 

29 Doftartė Asta Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Specialybių 
pristatymas  

2018/2019' 

30 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Programų 
demonstravimas, 
specialybių 
pristatymas  

2018/2019' 

31 
Obelevičius 
Kęstutis 

Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Skaityta paskaita 
„Augalų pasaulio 
įdomybės“ 

2018/2019' 

32 Vyčienė Gitana 
„Kaip formuojasi upės“ praktinis užsėmimas su 
Kauno Veršvų gimnazijos 8 klasės mokiniais 

25 moksleiviai 2018/2019' 

33 Vyčienė Gitana 
„Kaip formuojasi upės“ praktinis užsėmimas su 
mokiniais KMAIK renginys 

20 moksleivių 2018/2019' 

34 Gurskis Vincas 
Seminaras "Hidrotechniniai statiniai: naujos 
medžiagos ir technologijos, techninė būklė ir 
aplinkosauga", ASU, LŽHIS 

Paskaitų skaitymas 2018.11.30 

35 
Ernesta 
Liniauskienė 

 „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 16 akad. val. Kodas 
296185003 PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Kaimo 

Atnaujinta mokymo 
programa 

2018.11.12 
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verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2018 m. 
lapkričio 12 d. įsakymu Nr. KV-22 

36 
Vaitkutė 
Eidimtienė 
Vaida 

TV3 laida „Svajonių sodai“. Parengtas ir pristatytas 
modernus sodybos apželdinimo projektas (2 
filmavimai).  

Dalyvavimas laidų 
kūrime ir filmavime 

2018.10.11 

37 
Šadzevičius 
Raimondas 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių 
sąjungos ir ASU VŪŽF vandens ūkio srityje dirbančių 
specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose 

Pravesti 25 autoriniai 
seminarai 

2009-2019' 

38 Gurskis Vincas 
Seminaras „Draugiškų aplinkai medžiagų 
panaudojimas statyboje“ parodos „Sprendimų ratas 
2018“ metu. 

Pranešimas 
„Draugiškų aplinkai 
medžiagų 
panaudojimas 
statyboje“ 

2018.09.28 

39 
Marcinkevičius 
Nerijus 

Konsultacijos miškų ūkio klausimais. Akreditacija 
2018-06-08 iki 2021-06-27 

Privačių miškų 
savininkų 
konsultavimas miškų 
ūkio klausimais 

2018/2019' 
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9 priedas. KOLEGIJOS AKADEMINIAI, SOCIALINIAI, VERSLO PARTNERIAI  

 
Eil.nr. Partnerio institucija Bendradarbiavimo pobūdis 

1 AB „Panevėžio keliai“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

2 
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

3 Anykščių Jono Biliūno gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

4 
Asociacija Žemųjų Šančių 
bendruomenė 

Studentų socialinės atsakomybės skatinimas, praktinio mokymo 
stiprinimas, parengiant praktinį užsiėmimą projektui „Draukiška 
zona *7“  

5 Aukštadvario regioninis parkas 
Studijų programos tobulinimas; mokomųjų ir specializacijos praktikų 
atlikimas 

6 
Charkovo valstybinė zooveterinarijos 
akademija 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 
mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

7 
Escola Superior Agrária de Elvas - 
Instituto Politécnico de Portalegre, 
Portugalija 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 
seminarų organizavimas 

8 
Girionių bendruomenės centras 
„Girionys“ 

Edukacinių-gamtosauginių priemonių organizavimas 

9 IĮ „Terra animalis“ 
Studijų programos tobulinimas; mokomųjų ir specializacijos praktikų 
atlikimas; mokslo-tiriamųjų darbų tematika 

10 ĮI „Agida“ 
Studijų programos tobulinimas; mokomųjų ir specializacijos praktikų 
atlikimas; mokslo-tiriamųjų darbų tematika; baigiamųjų ar kursinių 
darbų tematikos siūlymas; dalyvavimas kvalifikacinėje komisijoje  

11 ĮI „Tulpmedis“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 
kursinių darbų tematikos siūlymas; 

12 
Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto 
centras 

Sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos propagavimas; bendrų 
projektų rengimas 

13 
Kaišiadorių r. A. Brazausko 
gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje 

14 
Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė 
mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

15 
Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė 
mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

16 Kauno Kovo 11-osios gimnazija 
Studentų bendravimo ir verslumo įgūdžių formavimas, praktinio 
mokymo stiprinimas, dalyvaujant bendruose projektuose. 

17 Kauno marių regioninis parkas 
Mokomųjų ar specializacijos praktikų atlikimas; kursinių ir 
baigiamųjų darbų temų siūlymas; kvalifikacijos tobulinimo kursų, 
seminarų organizavimas 

18 
Kauno moksleivių aplinkotyros 
centras 

Edukaciniai užsiėmimai vaikams 

19 Kauno Palemono gimnazija 
Studentų bendravimo ir verslumo įgūdžių formavimas, praktinio 
mokymo stiprinimas, dalyvaujant bendruose projektuose. 

20 Kauno r. Jonučių vidurinė mokykla Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas 

21 Kauno r. Neveronių vid. mokykla  
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

22 Kauno r. Piliuonos gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

23 
Kauno r. Šlienavos pagrindinė 
mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

24 Kauno rajono savivaldybė Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

25 Kauno rajono savivaldybė 
Studijų programų tobulinimas, naudojant informacinę medžiagą; 
Bendradarbiavimas projektinėje veikloje 

26 Kauno Rokų vidurinė mokykla Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas 
27 Kauno specialioji mokykla Skatinti kolektyvų bendravimą rengiant bei vykdant projektą 
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,,Rūpinkis savimi ir savo aplinka“ 

28 
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

29 Kauno technikos kolegija  
Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 
mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

30 
Kauno Vaišvydavos pagrindinė 
mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

31 
Kauno Vaišvydavos vidurinė 
mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

32 Kazlų Rūdos Kazio Grinio gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

33 
Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų 
pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje 

34 
KTU, Dizaino ir technologijų 
fakultetas, medienos technologijos 
katedra 

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; dalyvavimas 
kvalifikacinėje komisijoje; mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas 

35 Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

36 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro filialas Miškų institutas 

Studijų programų tobulinimas, dalykų dėstymas; dalyvavimas 
Kvalifikacinėje komisijoje; bendrų mokslinio tyrimo darbų bei 
projektų rengimas 

37 Lietuvos arboristų asociacija 
Partnerystė įvairiuose projektuose,  mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

38 
Lietuvos biomasės energetikos 
asociacija „Litbioma“ 

Partnerystė įvairiuose projektuose,  mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas, praktinis mokymas, studijų 
programų tobulinimas 

39 Lietuvos dendrologų draugija 
Partnerystė įvairiuose projektuose,  mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas, praktinis mokymas, studijų 
programų tobulinimas 

40 Lietuvos kinologų mėgėjų sąjunga Studijų programos tobulinimas, dalykų aprašų rengimas, dėstymas 

41 Lietuvos miškininkų sąjunga 
Partnerystė įvairiuose projektuose; mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

42 
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 
(LVTA) 

HS studijų programos  studijų kokybės gerinimas. Studentų 
profesinės veiklos praktikų bei įsidarbinimo klausimų sprendimas. 

43 
Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

Partnerystė įvairiuose projektuose,  mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas, studijų programų tobulinimas, 
dalykų aprašų rengimas, dėstymas, praktinis mokymas 

44 
Lietuvos žemėtvarkos ir 
hidrotechnikos inžinierių sąjunga 
(LŽHIS) 

Partnerystė įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas, studijų programų tobulinimas, 
dalykų aprašų rengimas, dėstymas, praktinis mokymas 

45 LR Žemės ūkio rūmai 
Dalyvavimas atestacinių ir konkurso komisijų veikloje, partnerystė 
įvairiuose projektuose,  mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 
organizavimas, praktinis mokymas, studijų programų tobulinimas 

46 
Maitinimo įstaiga „Panemunės 
restoranėlis 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

47 MB „Geoneta“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
48 MB „Mato forma“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
49 MB „Tiksli valda“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
50 MB „TopoRanga“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

51 Mocevičiaus firma „Ginalas“  
 Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos 
praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 

52 
Orenburgo valstybinis žemės ūkio 
universitetas 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 
mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

53 Panevėžio „Minties“ gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

54 
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 
paslaugų ir verslo mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 
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55 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas 

56 
Pietų Švedijos mokslinių tyrimų 
centras 

Studijų proceso tobulinimas; tarptautinių projektų vykdymo bei 
mokslinių konferencijų organizavimas; mokomųjų praktikų 
organizavimas 

57 
Radomo ekonomikos akademija 
(Lenkija) 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 
mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

58 Radviliškio Lizdeikos gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

59 Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

60 Rita Šlekienė Mokomųjų ar specializacijos praktikų ir pratybų atlikimas 

61 Samylų kultūros centras 
Bendradarbiavimas rengiant projektus; informacijos keitimasis ir 
sklaida  

62 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ 
vidurinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

63 UAB “ Inžinerinis projektavimas” 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

64 UAB “Modus Energy Solutions” 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

65 UAB „A.Žilinskis ir ko“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

66 UAB „Altis LTD“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

67 UAB „Anykščių matininkas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
68 UAB „Archigrupė“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
69 UAB „Axis Power“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
70 UAB „Brantas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

71 UAB „Dautra“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 
kursinių darbų tematikos siūlymas; 

72 UAB „Fegda“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
73 UAB „Fiksa“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

74 UAB „Floralita dizainas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 
kursinių darbų tematikos siūlymas; 

75 UAB „Geodezijos centras“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
76 UAB „Geodezininkai“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
77 UAB „Geomastas“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
78 UAB „Geometra“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

79 UAB „GeoSieksnis“ 
Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos 
praktikų atlikimas, Baigiamųjų darbų tematikos siūlymas bei 
dalyvavimas Kvalifikacinėje komisijoje 

80 UAB „GeoSieksnis“ 
Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos 
praktikų atlikimas, Baigiamųjų darbų tematikos siūlymas; 
dalyvavimas Kvalifikacinėje komisijoje 

81 UAB „Geosoma“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
82 UAB „Geostartas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
83 UAB „Geotakas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

84 UAB „Grantukas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

85 UAB „Hidrosta“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

86 UAB „Husqvarna Lietuva“ 
Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos 
praktikų atlikimas; Medienos ruošos specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo renginių organizavimas 

87 UAB „Infoera“ 
Studijų programų tobulinimas; Bendri moksliniai-tiriamieji darbai; 
Informacijos perteikimas  

88 UAB „Inžineriniai tinklai“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

89 UAB „Jurmelsta“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

90 UAB „Latmas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
91 UAB „Metrum LT“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
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92 UAB „Miško birža“ Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas 

93 UAB „MMC Forest“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

94 UAB „Nišos matavimai“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
95 UAB „Proidėja“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

96 UAB „Ryterna“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

97 UAB „Sauslaukio statyba“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos;  Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

98 UAB „Surveta“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
99 UAB „Šiandien ir dabar“  Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 
100 UAB „Topolinija“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 
101 UAB „Turizmo akademija“  Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, 
102 UAB „Vaidos valdos“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

103 UAB „Vilniaus Hidroprojektas“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

104 UAB „Viržių medelynas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 
kursinių darbų tematikos siūlymas; 

105 UAB „Žaliasis sezonas“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 
kursinių darbų tematikos siūlymas; 

106 UAB „Žemės matavimai“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas 

107 UAB“Inti“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 
tobulinimas 

108 
Ukrainos nacionalinis gyvybės ir 
aplinkos mokslų universitetas 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 
mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

109 
UTP University of Science and 
Technology in Bydgoszcz 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 
seminarų organizavimas 

110 Valstybinė miškų tarnyba 
Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; dalyvavimas 
kvalifikacinėje komisijoje; bendrų mokslinio tyrimo darbų bei 
projektų rengimas; duomenų naudojimas 

111 Valstybinis miškotvarkos institutas 

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; dalyvavimas 
kvalifikacinėje komisijoje; mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas; bendrų mokslinio tyrimo darbų bei 
projektų rengimas 

112 VDU Kauno Botanikos sodas 
Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; mokomųjų ir 
specializacijos praktikų atlikimas 

113 Vilkijos žemės ūkio mokykla 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

114 
Vilniaus Gedimino Technikos 
Universitetas (VGTU) 

Studijų programų tobulinimas; Studentų baigiamųjų egzaminų ir 
diplominių drabų gynimo kvalifikacinė komisija; Mokslinių 
konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

115 VĮ „Kauno regiono keliai“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 
seminarų, pasitarimų organizavimas 

116 VĮ Valstybės žemės fondas 
Studijų programų tobulinimas, naudojant informacinę medžiagą; 
bendradarbiavimas projektinėje veikloje; dalyvavimas 
kvalifikacinėje komisijoje 

117 Vytauto Dižiojo universitetas (VDU) Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

118 
Vytauto Dižiojo universiteto (VDU) 
Žemės ūkio akademija (ŽŪA) 

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; dalyvavimas 
kvalifikacinėje komisijoje; mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas, laboratorijų nuoma 

119 VšĮ „Muzikos fiesta“ 
Bendradarbiavimas rengiant projektus; informacijos keitimasis ir 
sklaida  

120 VšĮ Kauno technikos kolegija Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 

121 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo 
centras 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

122 Žiežmarių vidurinė mokykla 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 
bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 
veikloje 

123 
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos Žemės ūkio ministerijos 

Studijų programų tobulinimas; Mokslinių konferencijų, seminarų, 
pasitarimų organizavimas 

124 
Valstybės įmonė Valstybinių miškų 
urėdija (VĮ VMU) 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas, kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 
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duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, dalyvavimas 
Kvalifikacinėje komisijoje, Konferencijų ir seminarų rengimas 

125 
VĮ VMU Anykščių regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

126  VĮ VMU Biržų regioninis padalinys 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

127 
VĮ VMU Dubravos regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas, kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 
duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, dalyvavimas 
Kvalifikacinėje komisijoje, Konferencijų ir seminarų rengimas 

128 
VĮ VMU Ignalinos regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

129 
VĮ VMU Joniškio regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

130 
VĮ VMU Jurbarko regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

131 
VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas, kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 
duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais 

132 
VĮ VMU Kretingos regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

133 
VĮ VMU Kuršėnų regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

134 
VĮ VMU Mažeikių regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

135 
VĮ VMU Nemenčinės regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

136 
VĮ VMU Panevėžio regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

137 VĮ VMU Prienų regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas, kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 
duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, mokslo – tiriamųjų 
darbų rengimas 

138 
VĮ VMU Radviliškio regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

139 
VĮ VMU Raseinių regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

140 
VĮ VMU Rokiškio regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

141 VĮ VMU Šakių regioninis padalinys 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

142 
VĮ VMU Šalčininkų regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

143 VĮ VMU Šilutės regioninis padalinys 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

144 
VĮ VMU Švenčionėlių regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

145 
VĮ VMU Tauragės regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

146 VĮ VMU Telšių regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas, kursinių ir baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, 
duomenų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, mokslo – tiriamųjų 
darbų rengimas 

147 VĮ VMU Trakų regioninis padalinys 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

148 
VĮ VMU Ukmergės regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

149 
VĮ VMU Varėnos regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

150 
VĮ VMU Veisiejų regioninis 
padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 
organizavimas 

 


