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DIREKTORIAUS ŽODIS 
 
2020-ieji metai šalies švietimo sektoriui, kaip, beje, ir 

daugeliui kitų sektorių, nebuvo eiliniai – netikėtai užgriuvusi 

koronaviruso pandemija daugelį privertė į gyvenimą ir studijas 

pažvelgti kitu kampu, išmokti tvarkytis susidariusioje gana 

neįprastoje situacijoje. Atrodytų, iš dalies tam buvome 

pasirengę: kylantys reikalavimai aukštajam mokslui ir mokymo 

sistemoms, pasikeitęs studento profilis ir poreikiai (darbo ir 

studijų derinimas, gyvenimas emigracijoje ir kt.) – visa tai 

privertė mus pradėti galvoti apie nuotolinio mokymo sistemos 

diegimą jau gerokai anksčiau, tačiau realiai su tuo rimčiau 

susidūrėme tik pandemijos akivaizdoje. KMAIK – nedidelė 

kolegija, galbūt dėl to pavyko greitai mobilizuotis; vieni 

kitiems pagelbėdami netrukus radome geriausius sprendimus ir 

galėjome toliau sėkmingai vykdyti studijas bei kitas veiklas.  

2020 metais parengėme Kolegijos Strategiją ateinančių 10-ies metų laikotarpiui (iki 2030-ųjų metų), 

nusimatėme strateginius veiklos planus. Atnaujintoje Strategijoje numatėme pagrindines įstaigos ateities 

veiklos kryptis ir priemones rentabilumui užtikrinti, veiklos efektyvumui bei kokybei gerinti. Tam numatoma 

nuolat tobulinti ir aktyviai populiarinti mūsų siūlomas studijų programas, plėtoti taikomuosius tyrimus, 

kuriant naujas technologijas bei mokymosi visą gyvenimą sistemą, sudarant sąlygas žemės ūkio (įskaitant 

miškininkystę), kraštotvarkos ir inžinerijos sektorių studentams bei jau parengtiems specialistams 

efektyviausiu būdu įgyti ar atnaujinti reikalingas žinias. Didelis dėmesys skirtas studentų motyvacijos dirbti 

darbą bei kurti verslus pagal įgytas specialybes didinimui. Svarbūs uždaviniai iškelti siekiant plėsti ir 

tobulinti studijų bei mokslinę bazę, puoselėti veiklos aplinkos kokybę. Akcentuotas Kolegijos veiklos 

viešinimas siekiant pritraukti daugiau motyvuotų studentų; tarptautiškumo didinimas ir bendradarbiavimo 

ryšių su miškininkystės, žemės ūkio, kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos sektorių socialiniais partneriais 

plėtra.  

Pastaruoju metu vis garsiau kalbama, kad žemės ūkio (įskaitant miškininkystę) ir inžinerijos 

sektoriai yra kritiškai svarbūs Lietuvos ūkiui, ir mes, specializuota aukštoji mokykla, vykdanti ne vieną 

šalyje unikalią būtent šių krypčių koleginių studijų programą, privalome visomis išgalėmis stengtis išlaikyti 

jas gyvas, nuolatos tobulindami. Kol kas mums ši misija sekasi: nepaisant siaučiančios koronaviruso 

pandemijos, praėjusieji metai mūsų Kolegijai buvo sėkmingi tiek studentų pritraukimo, tiek mokslo projektų 

bei konsultacinių veiklų įgyvendinimo, tiek finansine prasmėmis. Į visas studijų programas surinkome 

pakankamai studentų, ir ypač malonu pažymėti, kad studentų skaičius Kolegijoje pastaraisiais metais 

stabilizavosi ir net po truputį ėmė kilti – 2020 metais studentų priėmėme šiek tiek daugiau negu 2019 metais. 

Džiugu pažymėti ir tai, kad Kolegijos kolektyvas nepakriko, išliko darnus ir pasiruošęs susigrumti su ateities 

iššūkiais. 

Kalbant apie kolektyvą verta paminėti, kad kasmet gerėja nuolatinių-nenuolatinių dėstytojų santykis 

(2020 m. nuolatiniai dėstytojai sudarė 90,5% visų dėstytojų skaičiaus), vis daugiau dėstytojų KMAIK 

renkasi kaip savo pagrindinę darbovietę. Nuosekliai gerėja ir dėstytojų kvalifikacija: 2020 m. dėstytojų, 

turinčių daktaro mokslo laipsnį, dalis siekė 38,5 %. Panašu, kad ši tendencija išliks ir ateityje: 2019-2020 m. 

m. doktorantūroje studijavo keturi KMAIK dėstytojai, iš kurių viena dėstytoja 2020 m. 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. Tiesa, tenka pripažinti, kad lyginant su praėjusiais, 2019 metais, vidutinis dėstytojų 

amžius šiek tiek padidėjo, daugėja pensijinį amžių pasiekusių asmenų, ir neišvengiamai tenka susimąstyti 

apie jaunų dėstytojų pritraukimą į Kolegiją. 

Nors kilusi koronaviruso pandemija daugelį renginių privertė atidėti ar perkelti į virtualią erdvę, 

ataskaitiniais metais mūsų Kolegijos dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvavo įvairiose nacionalinėse ir 

tarptautinio masto konferencijose, seminaruose, parodose, kituose renginiuose, prisidėjo prie Kolegijos 

viešinimo, rašė mokslines publikacijas, inicijavo ir dalyvavo moksliniuose projektuose, vedė įvairius 

mokymus, vykdė konsultacines veiklas, patys aktyviai tobulino kvalifikaciją. Daug dėmesio skyrėme 

Kolegijos tarptautinių ryšių stiprinimui: dėstytojai ir studentai pakankamai aktyviai dalyvavo ERASMUS+ 

akademinių mainų programose, kėlė kvalifikaciją užsienio stažuotėse, dalyvavo tarptautinėse konferencijose. 

Visgi pasaulinė pandemija situaciją pakreipė nepalankia linkme – tarptautiniai mainai 2020 metais praktiškai 

nebevyko, teko atsisakyti daugelio suplanuotų išvykų, renginių. Studentų, dėstytojų, išvykusių į užsienį 

semtis tarptautinės patirties, skaičius, lyginant su 2018-2019 m.m., sumažėjo 2-3 kartus; mažiau buvo ir į 

KMAIK dalinėms studijoms ar dėstymui atvykusių užsieniečių. Net ir esant tokioms sąlygoms, tęsėme ir 
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stiprinome bendradarbiavimą su Baltarusija, Latvija, Ukraina, Lenkija, Čekijos Respublika, Turkija. Ypač 

sėkmingai vykdėme Kolegijos vykdomų studijų viešinimą Baltarusijoje – per ataskaitinį laikotarpį KMAIK 

studentų gretas papildė net 6 šios šalies studentai. 

Turime ir daugiau kuo pasidžiaugti – 2019-2020 mokslo metais atlikome nemažai Kolegijos 

infrastruktūros tobulinimo darbų, ypač daug dėmesio skirdami studijų aplinkos pritaikymui neįgaliesiems; 

inicijavome ir vykdėme išties daug mūsų dėstytojų inicijuotų taikomojo mokslo projektų, užsakomųjų darbų, 

tame tarpe net penkių projektų sutarties suma viršijo 120 tūkst. EUR. Sėkmingai tęsėme tarptautinio 

INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto “Accelerating production of forest bioenergy in the 

Baltic Sea Region” (Baltic ForBio) veiklas. Atlikome nemažai įvairiausių ekspertizių, konsultacinių bei 

neformalaus ugdymo veiklų, prisidėjome prie mokslinių renginių organizavimo.  

Netrūko 2019-2020 mokslo metais įvairių renginių ir pačioje Kolegijoje: organizavome kasmetinę 

tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Gamtotvarkos aktualijos 2020“, didelio dėmesio sulaukusį 

tarptautinį seminarą "Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“, tarptautinį mokslinį-praktinį 

seminarą uosio džiūties tematika. 2019 m. lapkričio 8 d. organizavome buvusiam KMAIK Miškininkystės 

katedros vedėjui, dėstytojui, kolegai Evaldui Survilai (1939-2018 m.) atminti skirtą konferenciją „Miškai 

Lietuvoje oš, jei juos tvarkys profesionalūs specialistai“. Kaip ir kasmet, gruody Kolegijoje vyko populiarus 

kasmetinis floristinių kompozicijų respublikinis konkursas-paroda „Žiemos puokštė“ (tiesa, 2020 metais šis 

konkursas persikėlė į virtualią erdvę) bei Kolegijos atvirų durų diena. Iš tiesų, iki pat prasidedant karantinui 

Kolegijoje netrūko ekskursijų ir pavienių interesantų iš bendrojo lavinimo mokyklų, darželių, su visais 

stengėmės pabendrauti, sudominti mūsų studijų programomis, aprodyti Kolegiją, pristatyti studijų aplinką. 

Situacijai pasikeitus, patys ėmėme aktyviai siūlyti mokykloms nuotolines pamokas, paskaitas, edukacijas, 

ėmėmės įvairių konkursų, viktorinų organizavimo – juk negalime sėdėti rankų sudėję! 

2019-2020-aisiais mokslo metais aktyvia veikla pasižymėjo Kolegijos Studentų atstovybė (KMAIK 

SA), kuri svariai prisidėjo prie Kolegijos vardo garsinimo ir aktyvaus studentų įtraukimo į neformalias 

veiklas. Aktyviai veikė ir neseniai įsteigtas KMAIK Alumni klubas, į savo veiklas įtraukdamas ir esamus 

KMAIK studentus, ir dėstytojus. 2020 m. spalio 16 d. Girionyse, šalia Kolegijos surengta KMAIK Alumni 

klubo dovanotos skulptūros atidengimo šventė. 

Išleidome dar vieną absolventų laidą – 2020 metais Kolegijoje įteikta 190 profesinio bakalauro 

diplomų - 23,4% daugiau nei praėjusiais metais. Gausumu išsiskyrė miškininkų laida (75 absolventai). 

Džiugina pastaraisiais metais nuosekliai augantis inžinerinių studijų krypčių – Žemėtvarkos, Želdynų 

dizaino, Hidrotechninės statybos absolventų skaičius. Dešimčiai KMAIK Profesinio mokymo skyriaus 

absolventų išduoti brandos atestatai ir suteikta miško darbininko/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. KMAIK absolventų 

įsidarbinamumo rodikliai ir šiais metais buvo neprasti - per 6 mėn. po studijų baigimo įsidarbino net 87% 

apklaustų 2020 m. laidos absolventų. Ypač sėkmingai įsidarbino Hidrotechninės statybos, Sodininkystės, 

Želdynų dizaino studijų programų absolventai (89-100% apklaustų asmenų), tiesa, pagal įgytą specialybę 

sėkmingiausiai įsidarbino miškininkai (net 84% visų įsidarbinusių asmenų), kiti gi savo tikrojo pašaukimo, 

matyt, dar nesurado – tik maždaug pusė likusių studijų programų absolventų įsidarbino pagal įgytą 

specialybę. Apie 8% mūsų absolventų tęsia studijas kitose aukštosiose mokyklose.  

Nuoširdžiai tikiuosi, kad koronaviruso grėsmė ir visos iš to išplaukiančios aplinkybės nesutrukdys 

mums sėkmingai užbaigti šių (unikalių!) mokslo metų, kad birželio paskutinę savaitę šventiškai nusiteikę ir 

(to norėtųsi!) gyvai spausdami ranką, galėsime įteikti aukštojo mokslo baigimo diplomus šauniems mūsų 

absolventams – miškininkystės, želdynų dizaino, sodininkystės, žemėtvarkos, nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir hidrotechninės statybos specialistams. 

 

Sveikatos ir ištvermės, tikros motyvacijos, su užsidegimu vykdomų veiklų, įveikiamų iššūkių ir 

gyvenimo džiaugsmo 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. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 
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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. 

 

3. 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 3 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, patvirtintu 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; 

• 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 
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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 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; 

• 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. 

 

 

3.1. 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; 
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Tarybos pirmininko pavaduotojas - Kęstutis Šakūnas, nepriklausomas miškininkas specialistas, 

skirtas Kolegijos Studentų atstovybės; 

Eduardas Černulis – UAB „INTI“ 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: 

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 2020 m. Kolegijos Taryba posėdžiavo 3 kartus: 

• Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos 2019 m. metinę veiklos ataskaitą. 

• Patvirtino direktoriaus pateiktą Kolegijos 2019 m. metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos 

įvykdymo ataskaitą. 

• Patvirtino bendrą studijų vietų skaičių 2019-2020 m.m.; 

• Nustatė metinę studijų kainą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020 m. priimamiems 

studentams: NL studijų metinė studijų kaina – 2030 Eur; ištęstinių studijų metinė studijų kaina - 1353 Eur. 

 

Kolegijos Taryba apsvarstė ir patvirtino KOLEGIJOS STRATEGIJOS 2030 rengimo grupės 

sudėtį. Į Strategijos rengimo grupės sudėtį turi įeiti Kolegijos tarybos, Kolegijos akademinės tarybos, 

Studentų atstovybės deleguoti atstovai. Suformuota tokios sudėties dardo grupė: 

Strategijos rengimo darbo grupės vadovas - dr. Vaidotas Lygis, KMAIK direktorius; 

Nariai: 

– doc. dr. Loreta Semaškienė, KMAIK direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, Akademinės 

tarybos pirmininkė; 

– dr. Remigijus Bakys, KMAIK direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms; 

– Mindaugas Kasmauskis, UAB Likmerė generalinis direktorius, KMAIK Tarybos pirmininkas; 

– Eduardas Černulis, UAB INTI direktorius, KMAIK Tarybos narys; 

– Eglė Morkūnienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Socialinių ir humanitarinių 

mokslų katedros lektorė, KMAIK Tarybos narė; 

– doc. dr. Albinas Tebėra, KMAIK Miškininkystės katedros docentas; KMAIK Tarybos narys; 

– doc. dr. Edita Abalikštienė, KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja, Akademinės 

tarybos narė; 

– Gitana Vyčienė, KMAIK Hidrotechninės statybos katedros vedėja; 

– Asta Doftartė, KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja, KMAIK 

Akademinės tarybos narė; 

– Monika Černišovaitė, Miškininkystės studijų programos III kurso studentė, KMAIK Akademinės 

tarybos narė, KMAIK Studentų atstovybės narė. 

 

Atsakingas asmuo už Kolegijos bendruomenės nuoseklų informavimą apie Strategijos rengimo eigą 

ir grįžtamąjį ryšį -  direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Loreta Semaškienė. 

 

Taryba apsvarstė ir patvirtino KOLEGIJOS STRATEGIJOS 2030 rengimo planą ir jo etapus: 

– 1 ETAPAS: Kolegijos SSGG (SWOT) analizės atlikimas (2020.07.15 - 07.31); 

– 2 ETAPAS: Kolegijos Strategijos dokumento projekto rengimas ir pateikimas KMAIK Tarybai 

svarstyti (2020.07.31-08.30); 

– 3 ETAPAS: Kolegijos Strategijos rengimo darbo grupės vadovui Tarybos nariai pateikia 

komentarus dėl Strategijos dokumento projekto turinio ir svarstymo pradžios (2020.08.30-09.11); 

– 4 ETAPAS: Kolegijos Strategijos rengimo darbo grupės vadovas organizuoja Strategijos 

dokumento projekto koregavimo veiksmus ir pateikia pakoreguotą dokumentą viešam Kolegijos 

bendruomenės svarstymui (2020.09.11-09.18); 

– 5 ETAPAS: Kolegijos bendruomenė apsvarsto Strategijos dokumento projektą ir savo pasiūlymus 

pateikia Strategijos rengimo grupei (2020.09.18-09.25); 
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– 6 ETAPAS: Strategijos rengimo grupė apibendrina Kolegijos bendruomenės narių pasiūlymus ir 

pastabas, juos išnagrinėja ir atlieka atitinkamus Strategijos dokumento projekto koregavimus (2020.09.25-

10.09); 

– 7 ETAPAS: Parengtas ir Kolegijos bendruomenėje išdiskutuotas Strategijos dokumento projektas 

pirmiausia svarstomas Kolegijos Akademinėje taryboje, jam pritarus – tvirtinamas Kolegijos Taryboje 

(2020.10.09-10.15). 

 

STRATEGIJOJE numatyti šie svarbiausi Kolegijos strateginiai orientyrai:  

– Tobulinti naujo Kolegijos studentų kontingento formavimą(-si) užtikrinant pažangią ir tvarią 

įstaigos raidą; 

– Didinti Kolegijos tarptautiškumą – pasiekti, kad užsienio studentai sudarytų ne mažiau kaip 10 % 

kolegijos studentų; užtikrinti dėstytojų ir studentų tarptautinį judumą; 

– Kurti ir įgyvendinti valstybės pažangai ir regionų plėtrai aktualias studijų programas, plėtoti 

neformalaus mokymosi programų pasiūlą, tobulinti mokymo(-si) visą gyvenimą paslaugų teikimą; 

– Pasiekti didesnio kolegijos akademinio personalo ir studentų įsitraukimo į mokslo tiriamąją 

(projektinę) veiklą; 

– Stiprinti mokslo taikomosios veiklos, studijų ir verslo sąveiką; 

– Tobulinti Kolegijos mokslo ir studijų bazę; 

– Užtikrinti Kolegijos finansinį tvarumą; 

– Plėtoti veiksmingą vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą. 

 

Kolegijos Taryba 2020 m. spalio mėn. 23 d. posėdyje apsvarstė ir patvirtino Akademinės tarybos 

pateiktą KOLEGIJOS STRATEGIJĄ 2030 ir Kolegijos strateginį veiklos planą 2021-2023 m. (protokolas 

Nr. (1.48-2)-3). 

Svarstė kitus Kolegijai aktualius klausimus – LR ŠMSM numatomas reformas, stojančiųjų pritraukimo 

klausimus, bendradarbiavimo su VĮ VMU ir kitais socialiniais partneriais, Kolegijos veiklų finansavimo 

klausimus ir kt. 
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3.2. 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, KMAIK direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 

Pirmininkės pavaduotoja – doc. dr. Edita Abalikštienė, KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro 

katedros docentė. 

Sekretorė - Ingrida Poškienė – KMAIK Bendratechninių mokslų katedros lektorė. 

Nariai:  

1. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC Miškų instituto direktorius; 

2. Doc. dr. Vytautas Bareika, KMAIK 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, KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė; 

6. Dovilė Gustienė, KMAIK Miškininkystės katedros lektorė; 

7. Doc. dr. Ernesta Liniauskienė, KMAIK Hidrotechninės statybos katedros docentė; 

8. Dr. Vaidotas Lygis, Kolegijos direktorius, Akademinės tarybos narys pagal pareigas; 

9. Nerijus Marcinkevičius, KMAIK Profesinio mokymo skyriaus vedėjas; 

10. Milda Samoškaitė, KMAIK Žemėtvarkos specialybės studentė (AT narė nuo 2019-12-10); 

11. Andrius Liubertas, KMAIK Želdynų dizaino specialybės studentas (AT narys nuo 2019-12-

10); 

12. Monika Černišovaitė, KMAIK Miškininkystės specialybės studentė (AT narė nuo 2019-12-

10). 

2019-2020 m.m. įvyko 9 Akademinės tarybos posėdžiai. Svarstyti Kolegijos veiklos klausimai:  

Atnaujinta ir patvirtinta Akademinės tarybos sudėtis ir Kolegijos Tarybos sudėtis (studentai). 

Apsvarstyta ir pateikta Kolegijos Tarybai tvirtinti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 2019 

metų veiklos ataskaita bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos KOLEGIJOS STRATEGIJA 2030. 

Parengtos naujos, peržiūrėtos, atnaujintos ir patvirtintos Kolegijos vidaus tvarkos: Įmokų už studijas 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas; Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti tvarkos 

aprašas; Studijų vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas; Akademinių atsiskaitymų vykdymo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašas; Studentų priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2020 metais 

taisyklės su motyvaciniu pokalbiu; Suderintos ir pakeistos profesinio bakalauro diplomo ir profesinio 

bakalauro diplomo priedėlio formos; Atnaujinta ir patvirtinta nauja STUDIJŲ SUTARTIES forma, kuri 

suderinta su Bendrojo priėmimo informacine sistema (BPIS); Patvirtintas 2020 m. Kolegijoje taikomas 

mažiausias stojamasis konkursinis balas stojantiems į VF studijų vietas – 4,3 ir VNF studijų vietas – 2,5; 

svarstyti kiti Kolegijos vidaus dokumentai.  

Apsvarstyti studentų priėmimo į studijų programas 2019 m. rezultatai ir numatytos gairės 2020 

metams. Numatytos Kolegijos tarptautiškumo didinimo galimybės, bendradarbiavimas su Kolegijos Studentų 

atstovybe. 

Apsvarstytas dėstytojų darbo krūvio paskirstymas 2019-2020 m. m. pagal atnaujintą Dėstytojų etatinio 

darbo krūvio (kontaktinio ir nekontaktinio darbo laiko) skaičiavimo metodiką. 

Atnaujinta studijų programų dalykų (modulių) studento darbo krūvio paskirstymo struktūra, 

perskaičiuotos studijų dalykų (modulių) kontaktinio ir savarankiško darbo valandos nuolatinėse ir ištęstinėse 

studijose, atnaujinta studijų dalyko aprašo forma. 

Svarstyti klausimai dėl grįžtamojo ryšio studijų kokybei užtikrinti - Kolegijos studijų proceso dalyvių 

apklausų organizavimo, rezultatų aptarimo bei tolimesnių veiksmų. Aptarti pirmo kurso studentų,  studentų, 

grįžusių iš profesinės veiklos (gamybinės) praktikos, baigiamojo kurso studentų apklausų rezultatai bei 

Kolegijos dėstytojų apklausų organizavimo klausimai. 

Aptartas Kolegijos veiklos organizavimas esant ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso Covid-19 

pandemijos; svarstytas tradicinių Kolegijos renginių organizavimas ir kiti Kolegijos veiklos klausimai.  
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3.3. 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. 

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; 

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 (iki 2020 m. vasario 1 d.), 

Gitana Vyčienė (nuo 2020 m. vasario 3 d.); 

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 (iki 2020 m. birželio 9 d.), Romvaldas Javaitis (nuo 2020 m. 

vasario 3 d.); 

20. Administratorė Alma Gustienė (iki 2019 m. gruodžio 31 d), Ingrida Videikaitė (nuo 2020 m. 

sausio 7 d. iki 2020 m. birželio 19 d.), Ina Janulaitienė (nuo 2020 m. birželio 22 d.); 

21. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Nerijus Marcinkevičius. 

Svarstant padaliniams svarbius klausimus į direktorato posėdžius kviečiami ir kiti Kolegijos 

bendruomenės nariai: dėstytojai, Studentų atstovybės (KMAIK SA) nariai, kiti darbuotojai. 

 

2019-2020 m. m. įvyko aštuoni Direktorato posėdžiai: 2019.09.23, 2019.12.02, 2020.01.12, 

2020.02.17, 2020.03.16, 2020.06.08, 2020.08.31 ir 2020.12.14 d. Direktoratas svarstė kolegijos biudžeto 

formavimo ir naudojimo, studijų kokybės užtikrinimo, perėjimo prie nuotolinio mokymo, darbo 

ekstremaliosios situacijos (pandemijos) sąlygomis, mokslinės veiklos gerinimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, 

kolegijos veiklos viešinimo veiklų krypčių, dalyvavimo projektinėje veikloje, viešųjų pirkimų 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 

Pristatytos naujienos iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM): bendrojo priėmimo į 

kolegijas 2019 ir 2020 m. rezultatai, aukštųjų mokyklų bei studijų krypčių grupių išorinio vertinimo tvarkos 

pakeitimai, studijų finansavimo pertvarka, kolegijų veiklos iššūkiai (aukštojo mokslo sistemos pertvarka), 

studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygos. 

Pristatyti Kauno regiono kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų galimos pertvarkos Darbo grupės 

susirinkimo pagrindiniai akcentai. 

Pristatytos naujienos iš LKDK posėdžių: kolegijų veiklos aktualijos (ŠMSM vadovybės, LR Seimo 

Švietimo komiteto, 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, vertinimo 
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planai, studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas, pristatyta kasmetinė studijų krypčių stebėsenos rodiklių 

ataskaita (https://rsvis3.emokykla.lt/cognos/)); 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). 

Pristatytos naujienos iš SKVC: nauja studijų krypčių grupių savianalizių vertinimo metodika, 

numatomi vertinimo planai, pasirengimas instituciniam vertinimui, studentų pasitenkinimo studijomis 

tyrimas, studentų apklausų (vietinių ir nacionalinių) organizavimas.  

Diskutuota dėl pasiruošimo studijų krypčių grupių savianalizių pateikimui 2020 metų rudenį; aptartas 

pasirengimas Želdynų dizaino, Žemėtvarkos ir Hidrotechninės statybos studijų programų akreditacijai (darbo 

grupės sudarymas). 

Tartasi dėl pasiruošimo aukštojo mokslo kokybės auditui ir dėl KMAIK Kokybės vadovo nuostatų 

(dokumentacijos sutvarkymas; studentų/absolventų/dėstytojų apklausos anketos, anketų duomenų analizė, 

gautų rezultatų apibendrinimas - grįžtamojo ryšio analizės ataskaitos; planavimo dokumentai, tobulinimo 

veiksmų planai, įvairūs aprašai). 

Aptartos studijų programų vykdymo aktualijos, diskutuota dėl laisvai pasirenkamų dalykų tinklelio 

formavimo. 

Keltas klausimas dėl dėstytojų metinių ataskaitų savalaikio pateikimo ir kokybės užtikrinimo (rengiant 

dalykų aprašus, CV, atestacijos anketas ir kt. dokumentus). 

Aptarti studentų priėmimo į kolegiją rezultatai (2019 ir 2020 m.).  

Pristatytos naujienos iš Studentų registro naudotojų susitikimo. 

KMAIK direktorius dr. V. Lygis pristatė pasikeitimus administracijoje ir katedrose. 

Pristatyta ir aptarta atnaujinta KMAIK studentų priėmimo tvarka 2020 metų priėmimui. 

Diskutuota dėl 2020 m. stojančiųjų konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo. 

Pristatyta KMAIK taikoma dėstytojų krūvių skaičiavimo metodika. 

Diskutuota dėl profesinės magistrantūros studijų poreikio kolegijoje.  

Pristatyti griežtinami su COVID pandemija susiję reikalavimai švietimo įstaigoms. 

Aptartas nuotolinių studijų organizavimas karantino laikotarpiu. 

Diskutuota dėl nuolatinių studijų grupės (kurso) kuratorių skyrimo tikslingumo. 

Diskutuota dėl atlyginimo skaičiavimo už darbą su užsienio studentais. 

Diskutuota dėl psichologinės pagalbos teikimo studentams ir prevencinių priemonių inicijavimo 

kolegijoje. 

Tartasi dėl baigiamųjų darbų gynimo, egzaminų ir diplomų įteikimo šventės datų planavimo. 

Diskutuota dėl naudojimosi kolegijoje esančia interaktyvia įranga paskaitoms vesti. 

Diskutuota dėl vykdomų KMAIK studentų apklausų (vietinės apklausos; nacionalinė studentų 

apklausa). 

Aptarti kolegijos leidžiamo mokslo žurnalo „Miškininkystė ir kraštotvarka“ leidybos pokyčiai (toliau 

bus leidžiamas tik elektroninis žurnalo variantas), dėstytojų atsakomybė rengiant publikacijas šiam žurnalui. 

 

Projektinė veikla 

Direktorato posėdžiuose svarstyti kolegijos įgyvendinami mokslo ir studijų bei užsakomieji projektai, 

naujų paraiškų teikimo galimybės ir idėjos. Kolegijos dėstytojai paraginti intensyviau teikti projektų 

paraiškas. Aptartos mokslo taikomųjų tyrimų veiklos kryptys, tyrimų skatinimo galimybės bei galimos 

projektų iniciatyvos. Aptarti KMAIK 2019-2020 m.m. vykdomi mokslo ir studijų projektai bei užsakomieji 

darbai. Išsami informacija apie kolegijos projektinę veiklą pateikiama 7 skyriuje. 

 

Konferencijos, renginiai, kolegijos įvaizdžio formavimas, viešinimo veiklos 

Direktorato posėdžiuose pristatyti ir svarstyti kolegijos organizuojami ir kitur vyksiantys renginiai, 

konferencijos, pasitarimai, varžybos, čempionatai, vizitai: 

Aptarti studentų pritraukimo klausimai: išorinė reklama, dalyvavimas studijų mugėse, karjeros 

dienose, būsimų studentų paieškos (mokinių agitavimo veiklos mokyklose). Diskutuota, kaip reklamuoti ne 

vien tik miškininkystę, bet ir kitas, inžinerines specialybes.  

Aptarti dalyvavimo studijų mugėje Kauno Žalgirio arenoje 2020 m. sausio 23 d. pasiruošimo reikalai. 

Aptartas pasiruošimas 2019 m. organizuotam Lietuvos moksleiviams skirtam renginiui STUDFEST‘as 

– mintys po susitikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijoje. 

Aptarti kasmetinio parodos-konkurso „Žiemos puokštė“ (2019 ir 2020 metų) organizaciniai ir 

viešinimo klausimai. 

Pasidalinta įspūdžiais ir rezultatais dalyvaujant tarptautinėse studijų parodose: 

• 2020 m. vasario 13-15 d. dalyvauta Minske organizuotoje Baltarusijos moksleiviams skirtoje 

tarptautinėje studijų parodoje „EDUCATION & CAREER“. 
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• 2020 m. spalio 29 d. su Study in LT (ŠMPF) dalyvauta virtualioje studijų parodoje, skirtoje 

Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo bei Ukrainos rinkoms;  

• 2020 m. gruodžio 18 d. dalyvauta parodoje, skirtoje Turkijos, Ukrainos, Kazachstano, 

Uzbekistano, Azerbaidžano ir Sakartvelo rinkoms.  

Diskutuota dėl „Atvirų durų“ dienos organizavimo KMAIK 2020 m. pavasarį. 

Aptartas nuotolinių „Žemės dienos“ renginių  2020 m. kovo mėnesį organizavimas kolegijoje.  

Aptartis virtualių/nuotolinių renginių rudens-žiemos laikotarpiu organizavimo klausimai. 

Išsami informacija apie kolegijos darbuotojų organizuotas/lankytas konferencijas ir kitus renginius 

pateikiama 7.4.1 ir 7.5.2. skyriuose. 

 

Tarptautiniai ryšiai 

Direktorato posėdžiuose aptarti klausimai, susiję su kolegijos tarptautiniais ryšiais: 

Aptartos KMAIK tarptautiškumo didinimo kryptys. 

Aptartas studentų užsieniečių pritraukimo į KMAIK klausimas. 

Pasidalinta informacija apie studentų ir kontaktų paiešką Baltarusijoje ir Turkijoje. 

Pristatytos Švietimo mainų paramos fondo veiklos aktualijos kolegijų tarptautiškumo veiklų 

finansavimo kontekste. 

Diskutuota dėl studijų organizavimo tobulinimo užsienio studentams. 

Aptartas ERASMUS+ programos mainų planavimas, užsibrėžta aktyviau skatinti kolegijos dėstytojus 

ir studentus vykti į užsienio aukštąsias mokyklas pagal šią mainų programą, aktyviau ieškoti galimybių 

pritraukti į kolegiją pagal mainų programas atvykti užsienio dėstytojus ir studentus. 

Išsami informacija apie kolegijos tarptautinius ryšius, mainus, užsienio dėstytojų ar mokslininkų 

vizitus, tarptautines konferencijas ir kitus renginius pateikiama 9 skyriuje. 

 

Socialiniai partneriai, bendradarbiavimas 

Direktorato posėdžiuose aptarti klausimai, susiję su kolegijos išorine komunikacija, bendravimu ir 

bendradarbiavimu su socialiniais partneriais.  

2019-2020 m.m. pasirašytos naujos/atnaujintos svarbios bendradarbiavimo sutartys su Brno Mendelio 

universitetu (Čekija), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) filialu Miškų institutu; LAMMC 

filialu Sodininkystės ir daržininkystės institutu; Aplinkos pasaugos departamentu prie LR Aplinkos 

ministerijos (AAD): 

Bendradarbiavimo sutartis su Brno Mendelio universitetu (Čekija), kuri užtikrins abipusiškai naudingą 

bendradarbiavimą keičiantis informacija, dalijantis gerąja praktika, vykdant dėstytojų ir studentų mainus, 

rengiant tarptautinių projektų paraiškas, keliant abiejų šalių darbuotojų kvalifikaciją, vykdant mokslinius 

tyrimus, plėtojant praktinio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius. 

Bendradarbiavimo sutartis su LAMMC filialu Miškų institutu, kuri užtikrins abipusiškai naudingą 

bendradarbiavimą rengiant miškininkystės, gamtinio turizmo ir želdynų dizaino specialistus bei prisidedant 

prie jų kvalifikacijos tobulinimo, keliant abiejų šalių darbuotojų kvalifikaciją, vykdant mokslinius tyrimus, 

plėtojant praktinio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius. 

Bendradarbiavimo sutartis su LAMMC filialu Sodininkystės ir daržininkystės institutu, kuri užtikrins 

socialinę partnerystę rengiant sodininkystės ir želdynų dizaino specialistus bei prisidedant prie jų 

kvalifikacijos tobulinimo, keliant darbuotojų kvalifikaciją, vykdant mokslinius tyrimus,  vystant praktinį ir 

kultūrinį bendradarbiavimą. 

Bendradarbiavimo sutartis su AAD, kuri užtikrins socialinę partnerystę ugdant jaunąją kartą, rengiant 

miškininkystės, gamtinio turizmo, želdynų dizaino, hidrotechninės statybos bei žemėtvarkos specialistus, 

keliant AAD darbuotojų kvalifikaciją, kartu stiprinant ir kitus bendradarbiavimo ryšius. 

Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Aukštadvario regioninio parko direkcija; VŠĮ 

„Kaunas 2022“; VŠĮ „Svajonių sodai“; Marijampolės profesinio rengimo centru; Kauno Juozo Grušo meno 

gimnazija; Aukštadvario gimnazija; Kauno Simono Daukanto progimnazija; Kauno raj. Šlienavos pagrindine 

mokykla; Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindine mokykla; Kauno lopšeliu-darželiu „Šilelis“; UAB 

„DIZKO“. 

Akcentuota aktyvesnio bendradarbiavimo su strateginiu kolegijos partneriu – VĮ Valstybinių miškų 

urėdija svarba, katedros paragintos aktyviau ieškoti kontaktų su potencialiais kolegijos socialiniais 

partneriais, bendrojo lavinimo mokyklomis, mūsų absolventų būsimaisiais darbdaviais.  

Išsami informacija apie kolegijos socialinius partnerius, bendradarbiavimą, pasirašytas sutartis 

pateikiama 7 priede. 
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Kiti svarstyti klausimai 

Direktorato posėdžiuose aptarti kiti, su kolegijos kokybės vadybos, infrastruktūros tobulinimu, lėšų 

valdymu, viešųjų pirkimų vykdymu, darbo organizavimu COVID-19 pandemijos metu ir kt. klausimai: 

Aptartas metinių kolegijos veiklos ataskaitų ruošimas ir teikimas. 

Pristatytas ir aptartas Kolegijos biudžetas 2020 metams. 

Pateikti paaiškinimai dėl atlyginimų skaičiavimo tvarkos KMAIK. 

Pateikta Ūkio tarnybos veiklos 2019-2020 m. m. atskaita ir pristatyti ateities planai. 

Pristatytas KMAIK viešųjų pirkimų tvarka ir aktualijos/ viešųjų pirkimų metinių planų parengimas. 

Tartasi dėl kolegijos aplinkos priežiūros. 

Pristatytos iniciatyvos ir numatytų priemonių įgyvendinimas siekiant užtikrinti studijų ir įstaigos 

infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems. 

Aptarta bendra darbo atmosfera kolegijoje. 

Aptartas pasenusios ir nebenaudojamos elektroninės technikos utilizavimo klausimas.  

Pristatyta interaktyvių lentų naudojimo galimybė. 

Pateikti pasiūlymai dėl KMAIK tinklapio tobulinimo. 

Aptartas raštvedybos (dokumentacijos) supaprastinimo klausimas kolegijoje. 

Iškelta ir išdiskutuota problema dėl KMAIK pašto serverio gedimų ir tvarkymo. 

Diskutuota dėl 2020 m. Mokslo metų pabaigimo (diplomų įteikimo) šventės organizavimo. 

Pristatyta KMAIK Studentų atstovybės veikla 2019-2020 m. m.: aktualijos, planai, idėjos ateičiai. 

Aptarti KMAIK studentų apklausų rezultatai. 

Diskutuota dėl 2020-2021 mokslo metų pradžios renginio (2020 m. rugsėjo 14 d.) organizavimo. 

Tartasi dėl kolegijos darbuotojų ir studentų el. pašto adresų kūrimo ir naudojimosi jais. 

Tartasi dėl prevencinių veiksmų esant pandemijai: kolegijos patalpų valymas ir dezinfekcija, 

lankymosi patalpose ir darbo tvarka. 

Aptartas pirmasis susirgimo Covid-19 liga atvejis KMAIK ir reikalingų prevencinių/apsaugos 

priemonių taikymas ligos plitimo užkardymui. 

 

KITA DIREKTORIAUS VEIKLA 

 

Darbas kolegijos tarybose 

Dr. V. Lygis 2019-2020 m.m. dalyvavo 9-uose Kolegijos Akademinės tarybos posėdžiuose (kaip 

tarybos narys) ir 3-uose kolegijos Tarybos posėdžiuose (svečio teisėmis; metinės ataskaitos pristatymas ir 

svarstymas, biudžeto plano pristatymas ir svarstymas, biudžeto vykdymo ataskaitos pristatymas ir 

svarstymas, kiti klausimai). 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) veikloje 

Dr. V. Lygis 2019-2020 m.m. dalyvavo 5-uose Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) 

posėdžiuose 

Kvalifikacijos tobulinimas, ekspertinė veikla 

Stažuotės Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose: 

Dr. V. Lygis 2019.09.10-13 d. stažavosi Kopenhagos universiteto Miškų ir kraštovaizdžio koledže 

(Forest and Landscape College at the University of Copenhagen; Nodebo, Danija). Stažuotės tematika: 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). Stažuotės metu dalyvauta 

Devintajame Šiaurės Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklo FGN susitikime (9th Field Geneticists 

Network meeting (FGN 9)), užmegzti ryšiai, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. 

Dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 

seminaruose, pasitarimuose, lauko dienose, profesinėse ekspedicijose ir kt.: 

Dr. V. Lygis per 2019-2020 m.m. dalyvavo 18-oje konferencijų, seminarų bei diskusijų (iš jų 8 

tarptautiniai). Daugiau informacijos pateikiama 10.1 skyriuje. 

Narystė Lietuvos ir užsienio ekspertų grupėse, komisijose, tarybose, draugijose ir kt. visuomeninėse 

organizacijose, leidinių redkolegijose: 

Dr. V. Lygis dalyvauja (2019-2020 m.m. yra dalyvavęs) šių komisijų, tarybų, darbo grupių, 

organizacijų veikloje: Estijos mokslo taryba (Eesti Teadusagentuur): mokslinių projektų paraiškų ekspertizė; 

Latvijos studijų ir mokslo administracija (Studiju un zinātnes administrācija): mokslinių projektų ekspertizė; 

Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA: mokslinių projektų paraiškų ekspertizė; Lietuvos 

mokslų akademija: Lietuvos mokslo premijų konkursui pristatytų darbų recenzavimas-ekspertizė; Vilniaus 

universiteto ir Gamtos tyrimų centro Biomedicinos mokslų srities Botanikos krypties jungtinis doktorantūros 

komitetas: narys; Šiaurės Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklas Field Geneticists Network (FGN): 
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narys; asociacijos LITBIOMA Mokslinė techninė taryba, Mokslo ir biomasės išteklių sekcija: narys; Kauno 

regiono plėtros tarybos sudaryta darbo grupė dėl Kauno regiono kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų 

galimos pertvarkos: narys. 

Mokslinių straipsnių, monografijų, mokslinių ataskaitų, mokymo priemonių recenzavimas:  

Dr. V. Lygis per 2019-2020 m.m. yra recenzavęs 3 mokslinius straipsnius, priduotus į tarptautinius 

žurnalus su citavimo indeksu. 

Mokslinių konferencijų, seminarų, kursų organizavimas: 

Dr. V. Lygis per 2019-2020 m.m. yra prisidėjęs prie 2 mokslinių seminarų organizavimo, iš kurių 

vienas – tarptautinis. 

Mokslinis tiriamasis darbas 

Dr. V. Lygis per 2019-2020 m.m. yra dalyvavęs viename užsakomajame projekte („Vilniaus miesto 

želdinių inventorizacija“; užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“); prisidėjo 

rengiant ir teikiant paraiškas 5 tarptautiniams moksliniams projektams (dauguma – finansuojami ES fondų 

lėšomis). Išsami informacija apie kolegijos projektinę veiklą pateikiama 8 skyriuje. 

Mokslinis kūrybinis darbas 

Dr. V. Lygis per 2019-2020 m.m. yra paskelbęs 2 recenzuojamus mokslinius straipsnius su ISI WOS 

citavimo indeksu:  

1) 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; 

2) Pliūra A., Bajerkevičienė G., Labokas J., Lygis V., Jankauskienė J., Suchockas V., Verbylaitė R., 

2020. The effects of different combinations of simulated climate change-related stressors on juveniles of 

seven forest tree species grown as mono-species and mixed cultures. Baltic Forestry 26(1): 326. Doi: 

https://doi.org/10.46490/BF326. 

Taip pat publikuoti du mokslo populiarinimo straipsniai nacionalinėje spaudoje; padaryti du žodiniai 

pranešimai pristatyti tarptautiniame seminare. Gamtos tyrimų centre (Vilnius) vykusiame tarptautiniame 

moksliniame-praktiniame seminare uosio džiūties tematika „Consolidating approaches to mitigate the ash 

dieback disease in the Baltic States and Germany“ (vyko 2019.10.17 d.) skaityta mokslinė paskaita tematika 

„Ash dieback in Lithuania: entering a third decade of the hard battle“ (anglų k.). 

Kita veikla. Kolegijos renginių organizavimas: 

Dr. V. Lygis kartu su kolegomis organizavo šiuos renginius: Miškininkystės paroda-festivalis „Miškai: 

inovacijos ir tradicijos 2019” (Lyduokiai, Ukmergės raj.; 2019.09.06); Respublikinė floristinių darbų paroda-

konkursas "Žiemos puokštė 2019" ir KMAIK Atvirų durų diena (vyko KMAIK, Girionyse – Kauno raj.; 

2019.12.05); KMAIK Alumni klubo kolegijai dovanotos skulptūros atidengimo iškilmės (vyko KMAIK, 

Girionyse – Kauno raj.; 2020.10.16). 

Kiti administraciniai darbai: 

Dalyvavimas naujos UAB Juodeliai gamyklos Marijampolėje statybos darbų pradžios šventėje 

(Marijampolės raj.; 2019.09.05): KMAIK atstovavimas, sveikinimo žodis. 

Susitikimas su Kauno raj. savivaldybės Tarybos nare, mero patarėja Violeta Boreikiene (vyko 

2019.09.17 d. KMAIK, Girionyse, Kauno raj.): KMAIK pristatymas, bendradarbiavimo krypčių aptarimas. 

Susitikimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovybe (Vyko 2019.09.19 d. Vilniuje, VMU 

būstinėje): KMAIK atstovavimas, idėjų išsakymas. 

Susitikimas su Brno Mendelio universiteto (Čekija) atstovėmis dr. Jitka Fialová ir dr. Zuzana Židová 

(vyko 2019.10.08 d. KMAIK, Girionyse, Kauno raj.): KMAIK pristatymas, bendradarbiavimo krypčių 

aptarimas. 

Susitikimas su Kopenhagos universiteto studentų ir dėstytojų grupe (vyko 2019.10.11 d. KMAIK, 

Girionyse, Kauno raj.): Sveikinimo žodis, KMAIK pristatymas. 

Dalyvavimas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje organizuotame valstybės biudžeto 

asignavimų, skirtų skatinti kolegijų dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno 

veikloje, paskirstymo tvarkos aptarime (Vilnius, 2019.10.11 d.): KMAIK atstovavimas. 

Susitikimas su Suomijos XAMK taikomųjų mokslų universiteto lektoriumi Juho Rajala (vyko 

2019.10.15 d. KMAIK, Girionyse, Kauno raj.): sveikinimo žodis, KMAIK pristatymas. 

Dalyvavimas LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kur buvo svarstomi 5-ojo lygmens 

studijų vykdymo ir priėmimo rezultatai (Vilnius, 2019.10.16): KMAIK atstovavimas. 

Susitikimas su Kauno Simono Daukanto progimnazijos vadovybe (vyko 2019.10.24 d. KMAIK, 

Girionyse, Kauno raj.): KMAIK atstovavimas: susitikimas su progimnazijos vadovybe, bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas. 

https://doi.org/10.46490/BF326
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Susitikimas-diskusija su LR Seimo nariais P. Saudargu, K. Bacvinka ir kt. (vyko 2019.11.18 d. 

KMAIK, Girionyse, Kauno raj.): sveikinimo žodis, dalyvavimas diskusijoje. 

Vizitas Marijampolės profesinio rengimo centre (Marijampolė, 2019.11.19): KMAIK atstovavimas: 

susitikimas su MPRC vadovybe, bendradarbiavimo krypčių aptarimas. 

Vizitas Kauno Simono Daukanto progimnazijoje (Kaunas, 2019.11.21): KMAIK atstovavimas: 

susitikimas su progimnazijos vadovybe, bendradarbiavimo krypčių aptarimas. 

Susitikimas su Varšuvos SGGW universiteto dėstytojais (vyko 2019.11.21 d. KMAIK, Girionyse, 

Kauno raj.): sveikinimo žodis, KMAIK pristatymas. 

Susitikimas su UAB Husqvarna Lietuva vadovybe (vyko 2019.12.13 d. KMAIK, Girionyse, Kauno 

raj.): tolimesnio bendradarbiavimo krypčių aptarimas. 

Dalyvavimas Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos vadovo pareigoms eiti konkurso atrankos 

komisijos posėdyje (vyko 2019.12.16 d. Kauno miesto savivaldybėje, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos kvietimu): dalyvavimas atrankos komisijos darbe. 

Susitikimas su Marijampolės profesinio rengimo centro atstovais (vyko 2020.01.15 d. KMAIK, 

Girionyse, Kauno raj.): tolimesnio bendradarbiavimo krypčių aptarimas. 

KMAIK Alumni klubo Valdybos darbinis susitikimas (vyko 2020.01.24 d. KMAIK, Girionyse, Kauno 

raj.): svečio teisėmis. 

Dalyvavimas Samylų kultūros centre vykusiame projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ (Samylai, 

2020.02.27) susitikime su projekto koordinatore Greta Minkštimiene: KMAIK, kaip projekto partnerio, 

atstovavimas. 

Dalyvavimas Kauno prekybos, pramonės ir amatų  rūmų Generalinėje asamblėjoje (visuotiniame 

Rūmų narių atstovų susirinkime) Harmony parke (Vazgaikiemis, Prienų raj., 2020.06.18 d.): KMAIK 

atstovavimas. 

Dalyvavimas eiliniame visuotiniame asociacijos LITBIOMA narių susirinkime (vyko 2020.06.29 d. 

LAMMC miškų institute, Girionys, Kauno raj.): KMAIK atstovavimas. 

Dalyvavimas Ekonomikos ir inovacijų ministro inicijuotame pasitarime, kuriame aptartos Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos skiriamų tikslinių skatinamųjų stipendijų galimybės (vyko 2020.07.10, Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijoje, Vilniuje): KMAIK atstovavimas. 

Dalyvavimas projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ (Samylai) baigiamajame 2020 m. renginyje 

„Bundantis saulėlydis“ (vyko 2020.09.19 d. Girionyse, Kauno raj.): KMAIK, kaip projekto partnerio, 

atstovavimas. 

Dalyvavimas 2020.10.26 d. vykusiame asociacijos LITBIOMA Mokslinės techninės tarybos Mokslo ir 

biomasės išteklių sekcijos nuotoliniame susirinkime: KMAIK atstovavimas. 

Dalyvavimas 2020.12.08 d. vykusiame asociacijos LITBIOMA Mokslinės techninės tarybos Mokslo ir 

biomasės išteklių sekcijos nuotoliniame susirinkime: KMAIK atstovavimas. 

Dalyvavimas 2020.12.31 d. vykusiame virtualiame susitikime su LR Aplinkos apsaugos departamento 

vadovybe, bendradarbiavimo krypčių aptarimas: KMAIK atstovavimas, bendradarbiavimo krypčių 

aptarimas. 
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3.4. STUDENTŲ ATSTOVYBĖS VEIKLA 

 
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.  

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. 

2019 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 d. 

KMAIK SA taryba neeiliniame visuotiniame KMAIK SA narių susirinkime buvo išrinkta 2019-11-

12 d. 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 d. 

KMAIK SA tarybos nutarimu į KMAIK Tarybą deleguotas KMAIK SA prezidentas Martynas Matijoška. 

KMAIK SA tarybos nutarimu į KMAIK Akademinę tarybą deleguoti: Andrius Liubertas (ŽD III k.), 

Milda Samoškaitė (Žem II k.), Monika Černišovaitė (MŪ III k.); į KMAIK Etikos komitetą deleguotas 

KMAIK SA prezidentas Martynas Matijoška. 

2020 metais KMAIK SA įvykdyti renginiai: surengtas nuotraukų konkursas „Kaip mums sekasi 

mokytis ir mokyti nuotoliniu būdu“, kuriame dalyvavo ne tik studentai, bet ir dėstytojai; prisidėta rengiant 

kasmetinę Diplomų įteikimo šventę. 
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4. STRUKTŪRA IR PERSONALAS 
 

4.1.  STRUKTŪRA 
 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. 

Kolegija organizuoja ir vykdo kolegines studijas, teikia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

(Žin., 2009, Nr. 54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) nustatytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, 

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

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

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

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 (4.1. lentelė), bendruosius studijų dalykus kuruoja Socialinių ir 

humanitarinių mokslų ir Bendratechninių mokslų katedros.  
 

4.1.  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 (veiklos nebevykdo nuo 2020-05-01 d.) 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.  

Svarbiausiais Miškininkystės katedros tikslas parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančius miškininkystės specialistus sugebančius projektuoti ir organizuoti daugiatikslę 

nenutrūkstamą miškų ūkio veiklą remiantis naujausiais miško mokslo ir technologijos pasiekimais, 

gebančius atkurti mišką kirtavietėse ar veisti nenaudojamose žemės ūkiui vietose, jį auginti, spręsti apsaugos 

problemas, inventorizuoti miško išteklius, saugoti ir plėtoti biologinę įvairovę. Tai 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. Svarbiausias 

Miškininkystės katedros uždavinys - suformuoti profesionalių, kūrybingų, atsakingą už savo veiklą, 

besidominčių naujausiomis technologijomis ir nuolat besikeičiančia miškininkystės praktika, dėstytojų 

kolektyvą. Todėl, atsižvelgiant į kintančius miškų ūkio sektriaus tikslus, būtina nuolat atnaujinti studijų 

programas orientuotas į naujus ar patobulintus teisės aktus ir praktikoje kintančią veiklą. 

Miškininkystės programos uždaviniai orientuojami į būsimą absolventų darbą valstybinėse ar 

privačiose miško ūkio ar panašia veikla užsiimančiose įmonėse, privačius miško savininkus 

aptarnaujančiuose kooperatyvuose, kurti su šia veikla susijusią smulkią ar vidutinę įmonę, organizuoti jos 

veiklą, darbą aplinkosaugos kontrolės srityje. Pagrindinius uždavinius detalizuoja penkios veiklos sritys, 

kurių pagrindu numatyti programos tikslai ir studijų rezultatai. Realizuojant profesinei veiklai reikalingus 

gebėjimus siekiama ugdyti kūrybingą, atsakingą, aktyvią, gebančią laisvai bendrauti asmenybę. Šių rezultatų 

siekiama studijuojant bendrakoleginius dalykus. Bendrųjų koleginių, studijų krypties ir programų šakų 

dalykų studijų rezultatai nesidubliuoja ir sudaro žinių bei gebėjimų visumą. Rezultatai atitinka studijų 
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programos pagrindinį tikslą ir pasiekiami per nustatytą laiką. Programos tikslai yra suderinti su pirmosios 

pakopos studijų reikalavimų aprašu. Rezultatų sudėtingumo lygis atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI 

–ojo lygmens studijų rezultatus. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos (KAR) katedra kuruoja Želdynų dizaino ir 

Sodininkystės studijų programų vykdymo kokybę. KAR katedros tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, 

plačios erudicijos želdynų dizaino ir sodininkystės specialistus, turinčius teorinių žinių, taikomųjų bei 

analitinių gebėjimų, galinčius kurti verslą, gebančius dirbti  įvairiose organizacijose, lanksčiai reaguoti į 

verslo aplinką, technologinius pokyčius bei poreikius. 

Pagrindiniai katedros uždaviniai – aukšta dėstytojų profesinė kvalifikacija, studijų aprūpinimas 

kokybiškais, šiuolaikiniais metodiniais ištekliais, geri praktiniai įgūdžiai, 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. 

Nekilnojamojo turto kadastro (NTK) katedros tikslas – gausinti ir skleisti mokslo žinias, 

reikalingas žemės ir kito nekilnojamojo turto racionaliam ir tausojančiam naudojimui, nekilnojamojo turto 

kadastriniams matavimams atlikti.  

NTK katedros tikslas įgyvendinamas pagal Žemėtvarkos studijų programą rengiant būsimuosius 

aplinkos inžinerijos (žemėtvarkos) specialistus bei pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

programą rengiant matavimų inžinierius. Katedros mokslinės veiklos kryptys - aplinkos inžinerija ir 

matavimų inžinerija. Pagal numatomas dėstytojų mokslines tyrimų temas suformuojamas 2019 – 2020 m. m. 

Nekilnojamojo turto kadastro katedros mokslinių tyrimų kryčių sąrašas: 

• Fotogrametrinių inovacinių metodų demonstravimas, siekiant ūkininkus taikyti aplinkotyros 

inovacijas. 

• Nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo problemos Lietuvoje. 

• Žemės reformos ir žemės naudojimo analizė. 

Hidrotechninės statybos katedros tikslas – užtikrinti kokybišką Hidrotechninės statybos studijų 

programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, orientuojantis į technologines inovacijas, plėtoti 

taikomąją veiklą. Katedros dėstytojų tikslas – padėti studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus ir 

įgyti hidrotechninės statybos specialistui būtinas kompetencijas. 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. 

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros kartu su Bendratechninių mokslų katedra tikslas - 

integruoti ir apjungti socialinių, humanitarinių ir bendratechninių mokslų dėstytojus bendram darbui, kas 

leistų keistis pažangiomis idėjomis, inicijuoti reikšmingus Kolegijos veiklai darbus, skatinti veiksmingą 

sąveiką tarp studentų ir kolegijos bendruomenės. Katedrų uždaviniai: 

• Skatinti studentų saviraišką, jų kūrybingumą ir ugdyti pilietinį aktyvumą, bendraujant su 

akademinės bendruomenės, verslo ir valdžios atstovais; 

• Organizuoti ir plėtoti partnerystę su kitomis mokslo, studijų ir švietimo institucijomis, verslo 

subjektais, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, valdžios institucijomis, studentų 

organizacijomis, Kolegijos absolventais, darbdaviais, buvusiais darbuotojais; 

• Organizuoti ir vykdyti metodinį darbą, rengti dėstomųjų dalykų vadovėlius, mokomąsias knygas,  

metodines ir kitas studijų priemones, tobulinti studijų programas bei dėstomų studijų dalykų aprašus, ypač 

atsižvelgiant į sparčią IKT priemonių plėtrą ir technologines galimybes; 

• Rengti paraiškas ES bei kitų fondų finansuojamiems projektams gauti bei dalyvauti kitų padalinių 

ar institucijų rengiamuose ir įgyvendinamuose tarptautiniuose projektuose ir mainuose;  

• Organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, mokslinės veiklos rezultatų sklaidą ir 

diegimą. Organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas, pasitarimus ir kt. renginius kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu; 

• Viešinti naujausius IKT pasiekimus, ugdyti studentų ir dėstytojų technologinę ir inžinerinę kultūrą, 

ugdyti praktinius gebėjimus kūrybiškai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, bazine 

programine įranga bei operacinėmis sistemomis, sprendžiant miško ūkio, želdynų dizaino ir aplinkos 

inžinerijos krypčių 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, neatitrūkstant nuo tiesioginio darbo, kelti 

anksčiau įgytą kvalifikaciją nuotoliniu būdu.    
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4.2. AKADEMINIS PERSONALAS 
 

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 2020 m. spalio 1 d. Kolegijoje dirbo 59 pedagoginiai darbuotojai, 

įskaitant direktorių ir pavaduotoją akademinei veiklai, kurie užėmė 35,5 etato (2019 m. – 35,05 etato; 2018 

m. - 37,62 etato) (4.2 lentelė). 

 

4.2. lentelė. KMAIK DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2020-10-01 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 11,81 

Lektorius 35 21,69 

Dėstytojas - Suma 59 35,5 

Iš viso - Suma 59 35,5 

 

Pedagoginį darbą 2020 m. dirbo 57 dėstytojai (2019 ir 2018 m. – 57; 2017 – 63), iš jų 36 dirbo 

pagrindiniame darbe (59,6 proc.), 23 (40,4 proc.) – ne pagrindiniame darbe. Kolegijoje 2020 m. dirbo 22 

dėstytojai, turintys mokslų daktaro laipsnį (38,5 proc.; 2019 m. – 38,5 proc.). Dauguma dėstytojų (98,8%) 

dirbo pagrindinėje pareigybėje. Vyrai sudarė 46%, moterys - 54% dėstytojų skaičiaus (4.3. lentelė).  

Nepagrindinėje pareigybėje 2020 m. dirbo 1 dėstytojas, 4 katedrų vedėjai ir 3 su moksline veikla 

susiję darbuotojai, kurie bendrai užėmė 3,16 etato. 

 

4.3. lentelė. KMAIK DĖSTYTOJAI IR MOKSLO DARBUOTOJAI 2020-10-01 d. duomenimis* (ŠV-01 

ataskaita, pedagogų registro duomenys) 

Dėstytojų 

pareigybės 
Iš viso 

Personalas, 

dirbantis 

pagrindi-

niame darbe 

Iš jų turi 

mokslo laipsnį Personalas, 

dirbantis ne 

pagrindi-

niame darbe 

Iš jų turi 

mokslo laipsnį 

Perso-

nalo 

etatų 

skai-

čius** 

Tik 

pagrindinės 

pareigybės 

etatų 

skaičius 

daktaro 
Habilituo-

to daktaro 
daktaro 

Habili-

tuoto 

daktaro 

Docentas 22 8 8 0 14 13 0 12,21 11,81 

Lektorius 35 26 0 0 9 0 0 21,69 21,69 

Suma 57 34 8 0 23 13 0 33,9 33,5 

Moterų sk. 31 21 5 0 10 6 0 19,32 18,92 

*Tik PAGRINDINĖ pedagogo pareigybė. 

**Personalų etatų skaičiuje skaičiuojami visi atitinkamos pareigybės etatai. 

 

 

2019-2020 m.m. Hidrotechninės statybos katedroje dirbo 13 dėstytojų: 7 docentai, 6 lektoriai. 

Pagrindinėje darbovietėje - 3 dėstytojai, antraeilėse pareigose - 10 dėstytojų. Iš 10 antraeilėse pareigose 

dirbančių dėstytojų 3 dirba gamybos-projektavimo įmonėse, jų darbas tiesiogiai susijęs su dėstomomis 

dalykais, 5 dėstytojai dirba VDU Žemės ūkio akademijoje, 4 dėstytojai vykdo individualią veiklą, kuri 

dalinai susijusi su dėstomais studijų dalykais. 

2019-20120 m. m. Nekilnojamojo turto kadastro katedroje dirbo 12 dėstytojų: 2 docentai, 10 

lektorių. Pagrindinėje darbovietėje - 5, antraeilėse pareigose – 7 dėstytojai. Lektorė V. Stravinskienė 

motinystės atostogose nuo 2018 m. spalio mėn.  

2019-2020 m.m. Miškininkystės katedroje dirbo 16 dėstytojų: 9 docentai, 7 lektoriai. Pagrindinėje 

darbovietėje - 12, antraeilėse pareigose – 44 dėstytojai, tame tarpe pagrindinėje darbovietėje 7 moterys, 3 iš 

jų turi daktaro mokslinį laipsnį. Iš visų Miškininkystės katedros dėstytojų daugiau kaip pusė (53 proc.) turi 

mokslų daktaro laipsnį, o ir tie, kurie dirba Miškininkystės katedroje ne pagrindinėje darbovietėje, visi turi 

ryšį su savo specialybe dirbdami mokslo ar gamybinėse organizacijose, neatitrūksta nuo naujovių ir visuomet 

gali perteikti studentams pačias aktualiausiais dabarties problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 2020 metų 
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rugpjūčio mėn. du katedros dėstytojai išėjo iš darbo dėl amžiaus, tame tarpe vienas mokslų daktaras. Juos 

pakeitė taip pat vienas mokslų daktaras ir vienas katedros lektorius. Miškininkystės katedros dėstytojai 

dalyvauja mokslinėje veikloje: dr. L. Česonienė, dr. A. Tebėra, dr. V. Verbyla 2019-2020 metais buvo 

Europos fondų finansuojamų projektų mokslo darbų bei užsakomųjų miško mokslo darbų vadovai ar 

vykdytojai.  

2019-2020 m.m. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje dirbo 16 dėstytojų: 8 

docentai, 8 lektoriai. Pagrindinėje darbovietėje - 9, antraeilėse pareigose – 7 dėstytojai.  

2019-2020 m.m. Socialinių ir humanitarinių mokslų bei Bendratechninių mokslų katedrose dirbo 

8 dėstytojai: 1 docentas ir 7 lektoriai. Pagrindinėje darbovietėje dirbo septyni dėstytojai ir antraeilėse 

pareigose - vienas dėstytojas. Socialinių ir humanitarinių mokslų bei Bendratechninių mokslų katedros yra 

pačios mažiausios kolegijos katedros. Nežiūrint į tai, dėstytojų skaičius yra pakankamas, kad būtų užtikrintas 

sklandus kolegijos studijų procesas. Dirbantys dėstytojai yra ilgamečiai kolegijos dėstytojai, turintys 

pakankamą kvalifikaciją ir kompetencijas, kad būtų pasiekti studijų rezultatai. 

Nuolatiniai dėstytojai – tai dėstytojai dirbantys pagal nenutrūkstamą darbo sutartį. Nuolatiniai 

dėstytojai 2019-2020 m.m. sudarė 90,5% visų Kolegijos dėstytojų skaičiaus (1.1. pav.). Šis santykis per 

pastaruosius 5 metus pagerėjo – nuolatinių dėstytojų skaičius išaugo. 

 

 
1.1. pav. Dėstytojų pasiskirstymas 2015-2020 m. (proc.) 

 

 

2019-2020 m.m. Kolegijoje pagrindinėje pareigybėje dirbo 57 pedagogai, kurie buvo pasiskirstę 

dvejose studijų krypčių grupėse (4.4. lentelė). Iš visų dėstytojų 36,8 proc. dirba docento pareigose, 63,2 

proc.- lektoriaus pareigose. Docentai užima 36,2 proc. etatų, lektoriai – 63,8 proc. etatų. Daugiausia 

dėstytojų dėsto žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės (38,2 proc.) ir inžinerijos mokslų studijų krypčių 

grupės (6,8 proc.) dalykus. Bendruosius bei studijų krypties dalykus dėsto humanitarinių, socialinių, 

matematikos, informatikos, teisės, menų, sporto, verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų grupių dėstytojai 

(4.5 lentelė). 
 

4.4. lentelė. DĖSTYTOJAI* PAGAL MOKSLO / STUDIJŲ SRITIS, KURIOSE DĖSTO 2020-10-01 d. 

duomenimis (ŠV-01 ataskaita, pedagogų registro duomenys) 

 

Studijų krypčių grupė 

Inžinerijos mokslai Žemės ūkio mokslai 

Asmenų skaičius 
Studijų srities 

etatas 
Asmenų skaičius 

Studijų srities 

etatas 

Pagrindinė 

pareigybė 

Docentas 16 7,1 12 4,71 

Lektorius 29 13,61 19 8,08 

Suma 45 20,71 31 12,79 

Nepagrindinė 

pareigybė 

Docentas 1 0,1 1 0,3 

Suma 1 0,1 1 0,3 

*Tik dėstytojų, profesorių, asistentų, lektorių ir docentų pareigybių duomenys. Dėstytojai, kaip asmenys, rodomi tiek 

kartų, kiek skirtingų mokslo / studijų sričių jie dėsto 
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4.5. lentelė. KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ PEDAGOGINIO DARBO KRYPČIŲ GRUPĖS IR KRYPTYS 2019-2020 m.m. 
(pagal LR ŠMM 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, 

kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ ir jo 2 priedą 

Eil. 

nr. 

Mokslo 

laipsnis 
Dėstytojo pavardė, vardas Pagrindinė darbovietė 

Pareigybė 

KMAIK 

Darbo krūvis 

programoje, 

etatais 

STUDIJŲ  KRYPČIŲ  

GRUPĖ 
STUDIJŲ  KRYPTIS 

HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos dėstytojų PEDAGOGINIO  DARBO  KRYPČIŲ  GRUPĖ  IR KRYPTIS 2019-2020 m. 

1  Babilienė Jurgita KMAIK Lektorė 1,16 
Inžinerijos mokslai (E) 

E03 Aplinkos inžinerija (HS)                      

E04 Matavimų inžinerija 

Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis (S) I03 Miškininkystė 

2 Dr. Česonienė Laima VDU Docentė 0,13 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

3  Damulevičius Vitas KMAIK Lektorius 0,36 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

4 Dr. Gegužis Ramūnas AB „Ignitis grupė“ Docentas 0,43 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

5 Dr. Grybauskienė Vilda 

Kauno technikos 

profesinio mokymo 

centras. Medienos ir 

statybos skyrius. 

Profesijos 

mokytoja 
0,50 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

6 Dr. Gurskis Vincas VDU Docentas 0,32 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija (HS)                       

E05 Statybos inžinerija 

7 Dr. Liniauskienė Ernesta KMAIK Docentė 0,90 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

8  Mickevičius Vytautas VDU Lektorius 0,81 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

9  Miliauskas Irmantas MB „Rustos projektai“ Lektorius 0,05 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

10  Satkauskas Deividas 
UAB „City Service 

Engineering" 
Lektorius 0,14 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

11 Dr. Šadzevičius Raimondas VDU Docentas 0,59 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

E05 Statybos inžinerija 

12 Dr. Vaičiukynas Vilimantas VDU Docentas 0,18 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

13  Vyčienė Gitana VDU Lektorė 0,85 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija (HS) 

     6,42   

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVAIMŲ studijų programos dėstytojų PEDAGOGINIO DARBO KRYPČIŲ GRUPĖ ir KRYPTIS 2020 m. 

1 Dr. Abalikštienė Edita KMAIK docentas 0,46 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija;                           

E03 Matavimų  inžinerija 

2 Dr. Aleknavičius Audrius VDU docentas 0,38 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija;                             

E03 Matavimų  inžinerija 

3 Lekt. Atkocevičienė Virginija VDU lektorius 0,08 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

4 Lekt. Babilienė Jurgita KMAIK lektorius 0,25 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

5 Lekt. Balevičius Giedrius VDU lektorius 0,06 Inžinerijos mokslai (E) E03 Matavimų  inžinerija 

6 Dr. Bareika Vytautas KMAIK lektorius 0,15 Fiziniai mokslai (C) C03 Geologija 

7 Lekt. Bazarienė Žeta KMAIK lektorius 0,07 Humanitariniai mokslai (N) N04 Filologija (vokičių kalba) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9
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8 Lekt. Čekanskienė Jolanta KMAIK lektorius 0,07 Humanitariniai mokslai (N) N07 Kalbos studijos 

9 Dr. Gegužis Ramūnas AB Ignitis docentas 0,10 Fiziniai mokslai (C) C02 Fizika 

10 Lekt. Gudritienė Daiva KMAIK lektorius 0,88 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija;                                          

E03 Matavimų  inžinerija 

11 Lekt. Ivavičiūtė Giedrė VDU lektorius 0,26 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

12  Janulaitienė Ina KMAIK lektorius 0,10 Humanitariniai mokslai (N) N04 Filologija (anglų kalba) 

13 Lekt. Javaitienė Kristina KMAIK 

studijų 

administratorėle

ktorė 

0,16 Verslo ir viešoji vadyba (L) L02 Vadyba 

14 Lekt. Juknelienė Daiva VDU lektorius  Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

15 Lekt. Jurkonis Arūnas KMAIK lektorius 0,10 Inžinerijos mokslai (E) E01 Saugos inžinerija 

16 Dr. Perkumienė Dalia VDU docentas 0,10 Teisė (K) K01 Teisė 

17 Lekt. Pupka Darius KMAIK lektorius 1,0 Inžinerijos mokslai (E) E03 Matavimų  inžinerija  

18 Lekt. Poškienė Ingrida KMAIK lektorius 0,20 Matematikos mokslai (A) A01 Matematika 

19 Lekt. Stravinskienė Vaiva VDU lektorius Mot. atost. Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

20 Lekt. Šalkauskienė Vilma KMAIK lektorius 0,81 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija;                              

E03 Matavimų  inžinerija 

21 Dr. Tebėra Albinas KMAIK docentas 0,10 Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

22 Dr. Vaičiukynas Vilimantas VDU docentas 0,10 Inžinerijos mokslai (E) E05 Statybos inžinerija 

23 Lekt. Živatkauskas Aurelijus KK lektorius 0,56 Inžinerijos mokslai (E) E03 Matavimų  inžinerija  

ŽEMĖTVARKOS studijų programos dėstytojų PEDAGOGINIO  DARBO  KRYPČIŲ  GRUPĖ  ir KRYPTIS 2020 m. 

1 Dr. Abalikštienė Edita KMAIK docentas 0,99 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija ;                             

E03 Matavimų  inžinerija 

2 Dr. Aleknavičius Audrius VDU docentas 0,08 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija ;                           

E03 Matavimų  inžinerija 

3 Lekt. Atkocevičienė Virginija VDU lektorius 0,28 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

4 Lekt. Babilienė Jurgita KMAIK lektorius 0,25 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

5 Lekt. Balevičius Giedrius VDU lektorius 0,22 Inžinerijos mokslai (E) E03 Matavimų  inžinerija 

6 Dr. Bareika Vytautas KMAIK docentas 0,15 Fiziniai mokslai (C) C03 Geologija 

7 Lekt. Bazarienė Žeta KMAIK lektorius 0,07 Humanitariniai mokslai (N) N04 Filologija (vokičių kalba) 

8 Lekt. Čekanskienė Jolanta KMAIK lektorius 0,07 Humanitariniai mokslai (N) N07 Kalbos studijos 

9 Dr. Černulienė Sinilga KMAIK docentas 0,15 Gyvybės mokslai (D) D07 Ekologija 

10 Dr. Gegužis Ramūnas AB Ignitis docentas 0,10 Fiziniai mokslai (C) C02 Fizika 

11 Lekt. Gudritienė Daiva KMAIK lektorius 0,64 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija ;                            

E03 Matavimų  inžinerija 

12 Lekt. Ivavičiūtė Giedrė VDU lektorius 0,56 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

13  Janulaitienė Ina KMAIK lektorius 0,12 Humanitariniai mokslai (N) N04 Filologija (anglų kalba) 

14 Lekt. Javaitienė Kristina KMAIK 
studijų 

administratorėle
0,16 Verslo ir viešoji vadyba (L) L02 Vadyba 
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ktorė 

15 Lekt. Juknelienė Daiva VDU lektorius 0,10 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

16 Lekt. Jurkonis Arūnas KMAIK lektorius 0,10 Inžinerijos mokslai (E) E01 Saugos inžinerija 

17 Dr. Perkumienė Dalia VDU docentas 0,10 Teisė (K) K01 Teisė 

18 Lekt. Poškienė Ingrida KMAIK lektorius 0,20 Matematikos mokslai (A) A01 Matematika 

19 Lekt. Pupka Darius KMAIK lektorius 0,48 Inžinerijos mokslai (E) E03 Matavimų  inžinerija  

20 Lekt. Stravinskienė Vaiva VDU lektorius Mot. atost. Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija  

21 Lekt. Šalkauskienė Vilma KMAIK lektorius 0,93 Inžinerijos mokslai (E) 
E03 Aplinkos inžinerija ;                                

E03 Matavimų  inžinerija 

22 Dr. Vaičiukynas Vilimantas VDU docentas 0,10 Inžinerijos mokslai (E) E05 Statybos inžinerija 

23 Lekt. Živatkauskas Aurelijus KK lektorius 0,25 Inžinerijos mokslai (E) E03 Matavimų  inžinerija  

MIŠKININKYSTĖS  studijų programos dėstytojų PEDAGOGINIO  DARBO  KRYPČIŲ  GRUPĖ  ir KRYPTIS 2020 m. 

1 Dr. Semaškienė Loreta KMAIK docentė  
Žemės ūkio mokslai (I); 

Inžinerijos mokslai (E) 

I03 Miškininkystė;                                    

E03 Aplinkos inžinerija (ŽD) 

2  Gustienė Dovilė KMAIK lektorė  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

3 Dr. Černulienė Sinilga  KMAIK docentė  
Inžinerijos mokslai (E); 

Žemės ūkio mokslai (I) 

E03 Aplinkos inžinerija (ŽD); I01 

Žemės ūkis (S); I03 Miškininkystė 

4 Dr. Česonienė Laima KMAIK docentė  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

5 Dr. 
Gudynaitė-Franckevičienė 

Valda 
KMAIK docentė  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

6  Marcinkevičius Nerijus KMAIK lektorius  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

7  Vaičiukynas Giedrius  KMAIK lektorius  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

8 Dr. Verbyla Vidmantas KMAIK docentas  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

9 Dr. Lygis Vaidotas KMAIK direktorius  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

10  Stravinskas Henrikas KMAIK lektorius  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

11 Dr. Tebėra Albinas KMAIK docentas  
Žemės ūkio mokslai (I); 

Inžinerijos mokslai (E) 

I03 Miškininkystė;                                     

E03 Aplinkos inžinerija (ŽD) 

12  Kibirkštienė Inga KMAIK lektorė  Inžinerijos mokslai (E) I03 Miškininkystė 

13  Morkūnas Gintaras KMAIK lektorius  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

14 Dr. Bakys Remigijus KMAIK docentas  Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS IR REKREACIJOS katedros dėstytojų PEDAGOGINIO  DARBO  KRYPČIŲ  GRUPĖ  IR KRYPTIS 2020 m. 

1 dr. Amšiejus Algirdas VDU doc. 0,37 Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis 

2 dr. Auželienė Ingė KMAIK doc. 1 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

3 dr. Bareika Vytautas  KMAIK doc. 1 Žemės ūkio mokslai (I) I03 Miškininkystė 

4  Brazauskas Zigmantas  VDA doc. 0,65 Menai (P) P09 Architektūra 

5  Daubaras Linas KMAIK lekt. 0,47 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

6  Doftartė Asta KMAIK lekt. 0,75 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

7  Gurskas Tautvydas KMAIK lekt. 0,7 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

8  Janulaitis Zenonas KMAIK lekt. 0,36 Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis 
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9  Jurkonis Arūnas KMAIK lekt. 0,84 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

10  Malijonienė Jolanta KBPVM lekt. 0,29 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

11  Obelevičius Kęstutis VDU lekt. 0,76 Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis 

12 dr. Ramaškevičienė Asta VDU doc. 0,44 Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis 

13 dr. Survilienė-Radzevičė Elena KMAIK doc. 0,61 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

14  Vaitkutė Eidimtienė Vaida KMAIK lekt. 1 Inžinerijos mokslai (E) E03 Aplinkos inžinerija 

15 dr. Steponavičienė Aušra KK doc. 0,36 Technologijų mokslai (F) F06 Maisto technologijos 

16 dr. Tarasevičienė Živilė VDU doc. 0,4 Žemės ūkio mokslai (I) I01 Žemės ūkis 

SHM ir BTM katedrų dėstytojų PEDAGOGINIO  DARBO  KRYPČIŲ  GRUPĖ  ir KRYPTIS 2020 m. 

1  Bazarienė Žeta KMAIK lekt.  Humanitariniai mokslai (N) N04 Filologija  

2  Čekanskienė Jolanta KMAIK lekt.  Humanitariniai mokslai (N) N07 Kalbos studijos 

3  Janulaitienė Ina KMAIK lekt.  Humanitariniai mokslai (N) N04 Filologija  

4  Morkūnienė Eglė KMAIK lekt.  
Socialiniai mokslai (J); Verslo 

ir viešoji vadyba (L) 

J01 Ekonomika; L01 Verslas;               

L02 Vadyba; L05 Rinkodara 

5 Dr. Perkumienė Dalia VDU, ŽŪA doc.  Teisė (K) K01 Teisė  

6  Poškienė Ingrida KMAIK lekt.  Matematikos mokslai (A) 

A01 Matematika;                             

A02 Taikomoji matematika;                      

A03 Statistika  

7  Šimkuvienė Svetlana KMAIK lekt.  Humanitariniai mokslai (N) 
N04 Filologija;                                    

N07 Kalbos studijos 

8  Vyšniauskas Petras KMAIK lekt.  Sportas (R) R02 Laisvalaikio sportas  
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4.6. lentelė. KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ MOKSLINIO* DARBO SRITYS IR KRYPTYS, kuriose jie 

dirbo 2019-2020 m.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) 

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 
HSK 

2.  Dr. Česonienė Laima 
Technologijos mokslai T 000; 

Gamtos mokslai N 000 

T 004 Aplinkos inžinerija; N 

012 Ekologija ir aplinkotyra 
HSK 

3.   Damulevičius Vitas Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija;         

T 002 Statybos inžinerija 
HSK 

4.  Dr. Gegužis Ramūnas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HSK 

5.  Dr. Grybauskienė Vilda Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HSK 

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

T 002 Statybos inžinerija 
HSK 

7.  Dr. Liniauskienė Ernesta Technologijos mokslai T 000;  
T 004 Aplinkos inžinerija;         

T 002 Statybos inžinerija;  
HSK 

8.   Mickevičius Vytautas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HSK 

9.   Miliauskas Irmantas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HSK 

10.   Satkauskas Deividas Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HSK 

11.  Dr. 
Šadzevičius 

Raimondas 
Technologijos mokslai T 000;  

T 004 Aplinkos inžinerija;         

T 002 Statybos inžinerija;  
HSK 

12.  Dr. 
Vaičiukynas 

Vilimantas 
Technologijos mokslai T 000;  

T 004 Aplinkos inžinerija;          

T 002 Statybos inžinerija;  
HSK 

13.   Vyčienė Gitana Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija HSK 

14.  Dr. Auželienė lngė 
Žemės ūkio mokslai A 000; 

Technologijos mokslai T 000 

A 001 Agronomija;                    

T 004 Aplinkos inžinerija 
KARK 

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 

KARK 

16.   Brazauskas 

Zigmantas 

Technologijos mokslai T 000; 

Vaizduojamieji menai V 000 

T 004 Aplinkos inžinerija;        

V 003 Dizainas; V 002 Dailė 
KARK 

17.   Daubaras Linas 
Technologijos mokslai  T 000; 

Žemės ūkio mokslai A 000;   

T 004 Aplinkos inžinerija;        

A 004 Miškotyra;   
KARK 

18.   Doftartė Asta 
Žemės ūkio mokslai A 000;  

Technologijos mokslai T 000 

A 004 Miškotyra;                        

T 004 Aplinkos inžinerija 
KARK 

19.   Gurskas Tautvydas 
Žemės ūkio mokslai A 000;  

Technologijos mokslai T 000 

A 001 Agronomija;                     

T 004 Aplinkos inžinerija 
KARK 

20.   Janulaitis Zenonas 

Žemės ūkio mokslai A 000; 

Gamtos mokslai N 1000;  

Technologijos mokslai T 000 

A 004 Miškotyra;                       

N 014 Zoologija;                         

T 004 Aplinkos inžinerija 

KARK 

21.   Jurkonis Arūnas 
Žemės ūkio mokslai A 000; 

Technologijos mokslai T 000 

A 004 Miškotyra;                       

T 004 Aplinkos inžinerija 
KARK 

22.   Malijonienė Jolanta 
Gamtos mokslai N 000; 

Technologijos mokslai T 000 

N 013 Botanika;                           

T 004 Aplinkos inžinerija 
KARK 

23.   Obelevičius Kęstutis 
Gamtos mokslai N 000;  

Technologijos mokslai  T 000 

N 010 Biologija;                                  

N 013 Botanika;                                    

N 012 Ekologija ir aplinkotyra;                                 

T 004 Aplinkos inžinerija 

KARK 

24.  Dr. Ramaškevičienė Asta Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija KARK 

25.  Dr. Steponavičienė Aušra Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija KARK 

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

Gamtos mokslai N 000 

A 001 Agronomija; N 010 

Biologija; N 013 Botanika  
KARK 

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

28.   Vaitkutė Eidimtienė 

Vaida 

Technologijos mokslai T 000; 

Vaizduojamieji menai V 000 

T 004 Aplinkos inžinerija;         

V 003 Dizainas 
KARK 

29.   Varnaitė-Milaknienė 

Valdutė 

Gamtos mokslai N 000; 

Technologijos mokslai T 000 

N 013 Botanika;                          

T 004 Aplinkos inžinerija 
KARK 

30.  Dr. Amšiejus Algirdas Žemės ūkio mokslai A 000 A 001 Agronomija 
MK; 

KARK 

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; T 004 
MK 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/064e79a22a4f11e9a505bd13c24940c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/064e79a22a4f11e9a505bd13c24940c9/asr
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Technologijos mokslai T 000 Aplinkos inžinerija 

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 
NTKK 

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

T 010 Matavimų inžinerija 
NTKK 

49.   Atkocevičienė 

Virginija 
Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTKK 

50.   Balevičius Giedrius Technologijos mokslai T 000 T 010 Matavimų inžinerija NTKK 

51.   Gudritienė Daiva Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija;         

T 010 Matavimų inžinerija 
NTKK 

52.   Ivavičiūtė Giedrė Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTKK 

53.   Javaitienė Kristina Socialiniai mokslai S 000 S 003 Vadyba NTKK 

54.   Juknelienė Daiva Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTKK 

55.   Pupka Darius Technologijos mokslai T 000 
T 010 Matavimų inžinerija;        

T 007 Informatikos inžinerija 
NTKK 

56.   Stravinskienė Vaiva Technologijos mokslai T 000 T 004 Aplinkos inžinerija NTKK 

57.   Šalkauskienė Vilma Technologijos mokslai T 000 
T 004 Aplinkos inžinerija;         

T 010 Matavimų inžinerija 
NTKK 

58.   Živatkauskas 

Aurelijus 
Technologijos mokslai T 000 T 010 Matavimų inžinerija NTKK 

59.   Bazarienė Žeta Humanitariniai mokslai H 000 H 004 Filologija SHMK 

60.   Čekanskienė Jolanta 
Socialiniai mokslai S 000; 

Humanitariniai mokslai H 000 

S 008 Komunikacija ir 

informacija; H 004 Filologija 
SHMK 

61.   Janulaitienė Ina 
Humanitariniai mokslai H 

000; Socialiniai mokslai S 000 

H 004 Filologija;                         

S 007 Edukologija 
SHMK 

62.   Morkūnienė Eglė Socialiniai mokslai  S000 
S 003 Vadyba;                            

S 004 Ekonomika 
SHMK 

63.  Dr. Perkumienė Dalia Socialiniai mokslai S 000 S 001 Teisė SHMK 

64.   Poškienė Ingrida Gamtos mokslai N 000 N 001 Matematika BTMK 

65.   Šimkuvienė Svetlana 
Humanitariniai mokslai H 

000; Socialiniai mokslai S 000 

H 004 Filologija;                           

S 007 Edukologija 
SHMK 

66.   Vyšniauskas Petras  
Medicinos ir sveikatos 

mokslai M 000;  
M 004 Visuomenės sveikata SHMK 
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2019-2020 m.m. dėstytojai katedrose buvo pasiskirstę tolygiai pagal studentų skaičių (4.7. lentelė). 

Miškininkystės katedroje dirbo 15 dėstytojų: 7 docentai, turintys daktaro laipsnį (46.7 proc.) ir 8 

lektoriai. Miškininkystės katedroje pagrindinėje darbovietėje dirbo vienuolika (73,0 proc.), nepagrindinėje 

darbovietėje – keturi (27,0 proc.) dėstytojai. Katedros dėstytoja Dovilė Gustienė 2019-2020 m.m. studijavo 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bei VDU ŽŪA doktorantūroje.  

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje dirbo 18 dėstytojų: po devynis (9) 

pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje.  
Hidrotechninės statybos katedroje 2019-2020 m.m. dirbo 13 dėstytojų: 7 docentai, turintys daktaro 

laipsnį (53,8 proc.) ir 6 lektoriai (46,2 proc.). Pagrindinėje darbovietėje dirbo 4 dėstytojai (15,3 proc.), ne 

pagrindinėje darbovietėje - 9 dėstytojai. Iš 9 nepagrindinėje darbovietėje dirbančių dėstytojų 3 dirbo 

gamybos-projektavimo įmonėse, jų darbas tiesiogiai susijęs su dėstomomis disciplinomis, kiti dėstytojai 

dirbo VDU Žemės ūkio akademijoje; 4 iš jų vykdė individualią veiklą, kuri dalinai susijusi su dėstomomis 

disciplinomis. 

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2019-2020 m.m. dirbo 11 dėstytojų: 2 docentai (mokslų 

daktarai) ir 9 lektoriai. Pagrindinėje darbovietėje dirbo penki dėstytojai (45,4 proc.), nepagrindinėje 

darbovietėje - šeši dėstytojai (54,6 proc.). NTK katedroje dirbo 7 moterys ir 4 vyrai, vidutinis dėstytojų 

amžius 47,5 metų. 

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje 2019-2020 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 SHMK 

dėstytojams Kolegija buvo pagrindinė darbovietė (4.7. lentelė). Visi dėstytojai dirba 2 kartus laimėję 

konkursus lektoriaus/docento pareigybei užimti.  

 

4.7. lentelė. PEDAGOGŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AKADEMINIUS PADALINIUS IR DARBOVIETĖS 

STATUSĄ 2019-2020 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 7,14 11 6,05 4 1,09 - - 

Kraštovaizdžio architektū-

ros ir rekreacijos katedra 
18 10,34 9 6,69 9 3,65 - - 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų katedra 
7 3,73 6 3,26 1 0,47 - - 

Miškininkystės ir 

kraštotvarkos fakultetas  
40 21,21 26 16 14 5,21 - - 

Hidrotechninės statybos 

katedra 
13 6,87 4 3,02 9 3,85 - - 

Nekilnojamojo turto kadastro 

katedra 
11 6,81 5 4,25 6 2,56 - - 

Bendratechninių mokslų 

katedra 
1 0,96 1 0,96 - - - - 

Aplinkos inžinerijos 

fakultetas  
25 14,64 10 8,23 15 6,41 - - 

         

Profesinio mokymo skyrius 23 4,35 16 3,33 7 1,02 - - 

 

 

Kolegijoje 2018-2019 ir 2019-2020 mokslo metais dirbo 25 dėstytojai, turintys daktaro ar habilituoto 

daktaro laipsnį. Iš jų 19 dirba nuolatinėse pareigose, o 6 – užima antraeiles pareigas (4.8. lentelė). Kiti 40 

dėstytojų turi magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, iš jų 36 dirba nuolatinėse pareigose.  

 

 

4.8. lentelė. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJA 2015-2020 m. laikotarpiu (personalo skyriaus duomenys) 
Eil. 

nr. 
Dėstytojai 

2015-2016 (visi 

/ nuolatiniai) 
2016/2017 (visi 

/ nuolatiniai) 

2017/2018 (visi 

/ nuolatiniai) 

2018/2019 (visi 

/ nuolatiniai) 

2019/2020 (visi 

/ nuolatiniai) 

1. Visi dėstytojai 78 / 62 79 / 65 71 / 60 65 / 56 65 / 55 

1.1. 
Iš jų, turintys daktaro ar 

habil. dr. laipsnį 
24 / 17 27 / 19 23 / 17 25 / 19 25 / 19 

1.2. 
Iš jų magistro, ar jam 

prilygintą kval. laipsnį 
54 / 45 52 / 46 48 / 43 40 / 37 40 / 36 

2. 
Dėstytojai, dirbantys visu 

etatu 
17 / 17 16 / 16 15 / 15 16 / 16 14 / 14 
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1.2. pav. Dėstytojų kvalifikacija 2015-2020 m. laikotarpiu, proc. 

 

Dėstytojų, turinčių daktaro mokslo laipsnį, dalis stabili, 2018-2019 m.m. ir 2019-2020 m.m. siekė 38,5 

% (2017-2018 m.m. - 32,4 %) (1.2. pav.). Dėstytojų kvalifikacija atitinka kolegijoms keliamus reikalavimus. 

Kiekvienais metais dėstytojai numato kvalifikacijos kėlimo būdus (stažuotės, kursai, seminarai, gamybiniai 

pasitarimai, konferencijos), vykdo mokslo – tiriamuosius darbus.  

 

2019-2020 mokslo metais doktorantūroje studijavo 3 Kolegijos dėstytojai, dirbantys pagrindinėje 

darbovietėje ir 1 (D. Juknelienė) - antraeilėse pareigose (4.9. lentelė). 

 

4.9. lentelė. DOKTORANTŪROJE 2019-2020 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 

ŽŪA jungtinė 

doktorantūra 

Žemės ūkio mokslų 

sritis, Miškotyros kryptis 

(04A) (buvo 

Biomedicinos mokslai, 

ekologija ir aplinkotyra 

(03B)) 

Asta Doftartė 

Kraštovaizdžio 

architektūros ir 

rekreacijos katedra 

2016-2020 
Dokto-

rantūra 

LAMMC Miškų 

instituto ir VDU 

ŽŪA (ASU) jungtinė 

doktorantūra 

Žemės ūkio mokslų 

sritis, Miškotyros kryptis 

(04A) 

Daiva 

Juknelienė 

Nekilnojamojo 

turto kadastro 

katedra 

2013-2019 

(disertacija 

apginta 

2020-06-04 

Dokto-

rantūra 

ASU (VDU ŽŪA), 

Žemėtvarkos ir 

geomatikos institutas 

Technologijos mokslų 

sritis (T000) Aplinkos 

inžinerijos kryptis (04T) 

Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 

Kraštovaizdžio 

architektūros ir 

rekreacijos katedra 

2014-2020 
Dokto-

rantūra 
VGTU / KU 

Humanitarinių mokslų 

sritis, Menotyros kryptis 

(03H) 

 

 

Nekilnojamojo turto kadastro katedros lektorė Daiva Juknelienė Vytauto Didžiojo universitete, 

Žemės ūkio akademijoje 2020 m. birželio 4 d. apgynė daktaro disertaciją „Žemės naudojimo raidos 

Lietuvoje retrospektyva ir perspektyva“. 

NTKK vedėja dr. Abalikštienė Edita ir lektorė Ivavičiūtė Giedrė studijuoja Vytauto Didžiojo 

universitete, Švietimo akademijoje, Pedagogikos studijų programoje (Studijų laikotarpis 2020.05.11 – 

2021.01.29) 

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) 
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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". 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė Vaida Vaitkutė Eidimtienė studijuoja 

VGTU ir KU menotyros krypties (03H) jungtinėje doktorantūroje nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. 

rugpjūčio 31 d. Mokslinis vadovas prof. dr. Petras Grecevičius. Disertacinio darbo tema ,,Miestovaizdžio 

formavimo sociokultūriniai aspektai". 

2019-2020 m.m., kaip ir ankstesniais metais, Kolegijoje dirbo 10 įvairių lygių vadovų, iš jų 7 - 

Kolegijos vadovai ir 3 - administracijos darbuotojai. Akademinę pagalbą studentams teikė 9 darbuotojai. 

(4.10. lentelė).  

 

 

4.10. lentelė. PRAĖJUSIŲ (2019-2020) MOKSLO METŲ AUKŠTOSIOS MOKYKLOS PERSONALAS. 

Kolegijos darbuotojų skaičius pagal kategorijas ir darbo krūvį 2020-10-01 d. duomenims (ŠV-01 ataskaita) 

Visas personalas (pedagoginis ir 

nepedagoginis) 

Dirba visą 

darbo 

laiką 

Dirba ne visą 

darbo laiką 
Iš viso 

Vidutinis sąlyginis 

darbuotojų skaičius 

Akademinis 

personalas  

Dėstytojai 11 46 57 34,50 

Mokslo darbuotojai - - - - 
Pagalbinis mokymo, 

mokslinių tyrimų personalas 
- - - - 

 Iš viso: 11 46 57 34,50 

Vadovai ir kiti 

administracijos 

darbuotojai  

Kiti administracijos 

darbuotojai 
3 2 5 4,00 

Mokyklų vadovai 7 5 12 8,77 

 Iš viso: 10 7 19 12,77 

Personalas, 

teikiantis 

profesionalią 

pagalbą 

studentams  

Personalas, teikiantis 

akademinę pagalbą 

studentams 
4 5 9 6,50 

Personalas, teikiantis 

sveikatos ir socialinę 

pagalbą studentams 
- - - - 

 Iš viso: 4 5 9 6,50 
Pagalbinis 

personalas 
Pagalbinis personalas 5 5 10 8,50 

 

 

4.11. lentelė. Kolegijos personalas, teikęs profesionalią pagalbą studentams 2019-2020 m.m. 

 Pareigybė  

Personalas, teikiantis akademinę pagalbą studentams 
Administratorės, katedrų vedėjai, pavaduotojai, 

kuratoriai, bibliotekos vedėja 

Personalas, teikiantis sveikatos ir socialinę pagalbą 

studentams 
Kurso kuratoriai, psichologė 

Pagalbinis personalas Laborantė 
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4.12. lentelė. DĖSTYTOJAI PAGAL AMŽIŲ IR DARBO KRŪVĮ (be Kolegijos vadovų) 2020-10-01 d. (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 0,3     

35–39 metų 2 1 1 1,75 2   2 1,13 

40–44 metų 9 3 6 6,29 2   2 0,83 

45–49 metų 6 2 4 4,58 4 1 3 2,19 

50–54 metų 7 2 5 3,19 3   3 2,4 

55–59 metų 2   2 0,67 3   3 1,74 

60–64 metų 4 1 3 2,28 6 1 5 3,99 

65 metų ir vyresni 1   1 0,26 5   5 2,45 

Iš viso: 32 9 23 19,32 25 2 23 14,73 

 

 

Dėstytojų kolektyve 56,1 proc. sudarė moterys ir 43,9 proc. – vyrai (4.12. lentelė). 

Kolegijos dėstytojų amžiaus struktūra pavaizduota 1.3. pav. Jauni dėstytojai (iki 40 metų amžiaus) 

2019-2020 m.m. sudarė apie 9,8 proc., vidutinio amžiaus (40-49 metų) – 36,8 proc., 50-59 metų – 26,3 proc., 

vyresni negu 60 metų – 28,0 proc. Dėstytojų amžiaus vidurkis 51,4 metai (2019 m. - 50,7 metų). Toks 

pasiskirstymas pakankamai racionalus, vyksta vyresnių dėstytojų patirties perdavimas jaunesniems, 

laipsniškas dėstytojų kolektyvo atsinaujinimas. 

 

 
1.3. pav. Dėstytojų amžiaus struktūra 2019-2020 m.m., proc. 

 

 

 
1.4. pav. Dėstytojų vidutinis amžius 2016-2020 m. 
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4.3. PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS PERSONALAS 
 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriuje 2020 m. dirbo 24 bendrųjų 

dalykų ir profesijos mokytojai: 14 - pagrindinėje, 10 – nepagrindinėje darbovietėje (4.13. lentelė). 

 

4.13. lentelė. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA PROFESINIO MOKYMO SKYRIUJE 2016-2020 m. 
Eil. 

Nr. 
Mokytojai 

2016 m. (visi / 

nuolatiniai) 

2017 m. (visi / 

nuolatiniai) 

2018 m. (visi / 

nuolatiniai) 

2019 m. (visi / 

nuolatiniai) 

2020 m. (visi / 

nuolatiniai) 

1. Visi mokytojai 18 / 17 18 / 18 18 / 18 17 / 17 24 / 24 

1.1. 
Iš jų turintys daktaro 

ar habil. dr. laipsnį 
2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 3 8 / 8 

1.2 

Iš jų turintys 

mokytojo eksperto ar 

metodininko 

kvalifikaciją 

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

2. 
Mokytojai, dirbantys 

KMAIK dėstytojais 
11 / 11 11 / 11 12 / 12 13 / 13 20 / 20 

 

 

 
1.5. pav. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2020-09-01 

 

 

4.14. lentelė. PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS MOKYTOJAI 2020-09-01 d. 
Eil. Nr. Pavardė, vardas Dalykas 

Profesijos mokytojai 

1.  
Dr. Auželienė Ingė (profesijos 

mokytoja) 
Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis, Želdynų 

įrengimo ir priežiūros modulis, Sodo įveisimo modulis 

2.  
Dr. Bareika Vytautas 
(profesijos mokytojas ekspertas) 

Miško sodmenų auginimo modulis, Miško apsaugos modulis, 

Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis, 

Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis, Želdynų 

įrengimo ir priežiūros modulis, Mažosios architektūros įrengimas 

ir priežiūra, Sodo įveisimo modulis 

3.  
Daubaras Linas (profesijos 

mokytojas) 
Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis 

4.  
Doftartė Asta (profesijos 

mokytoja) 

Įvadas į  profesiją; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo 

modulis, Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis, 

Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis, 

5.  
Dr. Dvaranauskas Eduardas 
(profesijos mokytojas) 

Miško sodmenų auginimo modulis, Miško želdymo modulis, TR1 

kategorijos traktorių vairavimo modulis, Medienos išvežimo iš 

kirtaviečių modulis, SM kategorijos savaeigių medienos ruošos 

mašinų modulis, TR2 kategorijos traktorių vairavimo modulis 

6.  
Dr. Gudynaitė Franckevičienė 

Valda (profesijos mokytoja) 

Miško želdymo modulis, Miško apsaugos modulis, Daugiatikslio 

miško naudojimo modulis 

7.  
Jurkonis Arūnas (profesijos 

mokytojas ekspertas) 

Įvadas į  profesiją, Darbuotojų sauga ir sveikata, Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose, Miško želdymo modulis, Ugdomieji 

miško kirtimai, Pagrindiniai miško kirtimai, TR1 kategorijos 

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

modulis, Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo 

modulis 

8.  
Malijonienė Jolanta (profesijos 

mokytoja ekspertė) 
Augalų komponavimo modulis 

9.  
Marcinkevičius Nerijus 
(profesijos mokytojas) 

Įvadas į  profesiją, Miško želdymo modulis, Ugdomieji miško 

kirtimai, Pagrindiniai miško kirtimai, Medienos išvežimo iš 

kirtaviečių modulis, SM kategorijos savaeigių medienos ruošos 

mašinų modulis, TR2 kategorijos traktorių vairavimo modulis,  

Miško apsaugos modulis, Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis, 

Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo modulis 

10.  
Morkūnas Gintaras (profesijos 

mokytojas metodininkas) 
Ekonomikos ir verslo pagrindai, Miškų ūkio produkcijos 

apskaitos modulis 

11.  
Obelevičius Kęstutis (profesijos 

mokytojas) 
Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis 

12.  
Dr. Semaškienė Loreta 
(profesijos mokytoja) 

Miško sodmenų auginimo modulis, Dekoratyvinių augalų 

dauginimo ir auginimo modulis, Dekoratyvinių augalų formavimo 

ir priežiūros modulis, 

13.  
Dr. Survilienė-Radzevičė 

Elena (profesijos mokytoja) 
Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis 

14.  
Dr. Ramaškevičienė Asta 

(profesijos mokytoja) 
Netradicinių kultūrų auginimo modulis  

15.  
Vaičiukynas Giedrius 
(profesijos mokytojas 

metodininkas) 

Miško sodmenų auginimo modulis, Miško želdymo modulis, 

Pagrindiniai miško kirtimai, Daugiatikslio miško naudojimo 

modulis, Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis, 

Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo modulis, 

Sodo įveisimo modulis 

16.  
Dr. Vaičiukynas Vilimantas 
(profesijos mokytojas) 

Mažosios architektūros įrengimo 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 Poškienė Ingrida  (vyr. mokytoja) Matematika 

5 Strebeikienė Jolanta  (mokytoja metodininkė) Istorija 

6 Šimkuvienė Svetlana  (mokytoja) 
Etika, Profesinė etika, Bendravimo 

psichologija 

7 Talat-Kelpšienė Vaiva  (mokytoja metodininkė) Chemija, Biologija 

8 Vyšniauskas Petras  (mokytojas metodininkas) 
Kūno kultūra, Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

9 Dzedravičienė Laima (vyr. mokytoja) Biologija 

 

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 (4.3.P. lentelė) gauna 

aukščiausius įvertinimo balus (kursų klausytojų anketų duomenys).   
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5. 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.  

2019-2020 m. m. KMAIK buvo vykdomos šešios 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 (5.1 lentelė) priskirtos 4 studijų kryptims. 

 

5.1. 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 

 

2019-2020 m.m. pagal socialinių partnerių rekomendacijas atnaujintos Miškininkystės studijų 

programos Gamtinio turizmo, Medienos apdirbimo ir Plantacinio miško ūkio specializacijų programos; 

Hidrotechninės statybos studijų programos šaka (specializacija) Atsinaujinančių išteklių energetika, Želdynų 

dizaino studijų programos šakos (specializacijos) Želdynų kūrimas ir Miesto želdynų tvarkymas. 
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5.1. STUDIJŲ PROGRAMŲ SAVIANALIZĖ, IŠORINIS VERTINIMAS IR 

AKREDITAVIMAS 
 

 

Vienas iš pagrindinių studijų kokybės užtikrinimo sistemos elementų yra periodiškas studijų programų 

savianalizių rengimas ir išorinių ekspertų vertinimas. Kolegijoje studijų programų savianalizę periodiškai 

atlieka studijų programų komitetai, o savianalizės suvestines rengia direktoriaus įsakymu patvirtintos 

savianalizės suvestinės rengimo grupės. 

Studijų programų numatomi studijų rezultatai formuojami atsižvelgiant į Bolonijos proceso nuostatas, 

t. y. siekiama, kad būtų užtikrinama studijų kokybė, ugdomos studentų kompetencijos, atitinkančios sparčiai 

besikeičiančios darbo rinkos poreikius. 

Studijų programų studijų rezultatai atitinka pirmosios pakopos, studijų pakopą atitinkančio VI 

kvalifikacinio lygio aprašymus, pateiktus Lietuvos kvalifikacijų sandaros bei Studijų pakopų aprašuose. 

Studentas, baigęs studijas, įgyja kvalifikaciją, skirtą veiklai, kuri pasižymi su profesine veikla susijusiais 

uždaviniais. Šių uždavinių sprendimui ar naujovių diegimui studentas įgyja reikalingų žinių apie įvairias 

taikomas priemones ir metodus, pagrįstus tyrimų rezultatais, geba identifikuoti, formuluoti ir spręsti 

iškylančias problemas, prisitaikydamas prie nuolatinių ir sunkiai nuspėjamų pokyčių, planuoti veiklą, 

atsižvelgdamas į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą 

koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą, atsižvelgdamas į veiklos rezultatų analizę ir specialistų 

rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, atsižvelgdamas į profesinės veiklos kintamumą, plėtoti 

pažintines kompetencijas. 

Programų tikslai ir siekiami studijų rezultatai, suderinti su darbdavių lūkesčiais, atitinka bendruosius ir 

specifinius programų reikalavimus, nustatytus Inžinerijos ir Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių 

aprašuose. Studijų programų numatomi studijų rezultatai yra susieti su profesinės veiklos sritimis. 

Visų KMAIK vykdomų studijų programų tikslai ir numatomi studijų rezultatai dera su kolegijos 

misija, veiklos tikslais ir Strategija. 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. 

Kolegijos strateginės kryptys (susijusios su studijų programomis): tobulinti studijas ir skatinti 

absolventų įsidarbinimą, orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių 

poreikius; didinti tarptautiškumą, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje. 

Inžinerijos ir Žemės ūkio mokslų krypčių studijų programos atitinka Lietuvos Respublikos Mokslo ir 

studijų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal 

kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir 

studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo ir Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių 

klasifikatorių patvirtinimo. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų dėl Bendrųjų studijų 

vykdymo reikalavimų ir Inžinerijos studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo nuostatas. KMAIK Statutą, 

KMAIK Studijų nuostatus.  

Pagal formą studijos Kolegijoje yra nuolatinės ir ištęstinės. Nuolatinių studijų planas išdėstomas per 

3 studijų metus, ištęstinių studijų – per 4 studijų metus. Skirtingų studijų formų suteikiamas išsilavinimas yra 

lygiavertis. Programose numatyti studijų rezultatai, studijų apimtis kreditais ir kontaktinio darbo apimtis yra 

tokie patys nepriklausomai nuo studijų formos. Studijų apimtis skaičiuojama ECTS kreditais, kuriais 

matuojami studijų rezultatai ir studento darbo krūvis.  

KMAIK nuolatinėje studijų formoje kontaktinės paskaitos ir pratybos sudaro 40 proc., nuotolinis 

kontaktinis mokymas - 10 proc., savarankiškas darbas - 50 proc. studijoms skirto laiko. Ištęstinėje studijų 

formoje kontaktinės paskaitos ir pratybos sudaro 20 proc., nuotolinis kontaktinis mokymas - 30 proc., 

savarankiškas darbas - 50 proc. studijoms skirto laiko. 

Programų apimtys pakankamos žemiau pateiktiems studijų rezultatams pasiekti, kadangi net 50 proc. 

mokymo laiko skiriama kontaktiniams studentų mokymams nepriklausomai nuo studijų formos.  

Mokymo ir mokymosi veiklos:  Visų studijų dalykų medžiaga įsisavinama kontaktinio (auditorinio 

ir nuotolinio) ir studento savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, 



36 

laboratorinius darbus ir kt. Nuotolinis mokymas vyksta Zoom, Microsoft Teams, GoogleMeet ir kitose 

internetinėse platformose. Studento savarankiškas darbas orientuojamas į gebėjimų vykdyti profesines 

veiklas ugdymą: teorinės medžiagos įsisavinimas, mokslinės literatūros analizė, pasirengimas paskaitoms ir 

seminarams, praktiniams ir laboratoriniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir 

egzaminui, projektų rengimui.  

Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos, pratybos, praktiniai ir laboratoriniai darbai, darbas 

grupėse, diskusijos, konsultaciniai ir praktiniai seminarai, konkretaus atvejo tyrimas, mokymas nuotoliniu 

būdu, naudojant virtualią mokymo aplinką; pažintinės išvykos ir kt. Be pagrindinių mokymosi metodų 

studijų programose taikomi projektiniai, probleminiai ir patirtiniai mokymosi metodai, kai sprendžiamos 

problemos, kompleksiškai panaudojant įgytas žinias ir  kompetencijas.  

Programose įgyvendinama teorijos ir praktikos sintezė, kai kartu su šios srities teoretikais dėsto ir 

praktikai (verslo atstovai, turintys savo įmones ar dirbantys gamyboje), studijų metu studentai sprendžia 

realias problemas. 

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant dalyką 

semestro metu, įvertinami ir registruojami akademinėje duomenų bazėje. Atsiskaitymas už semestro 

savarankiško darbo užduotis dėstytojų fiksuojamas semestro pabaigoje (teigiamas arba neigiamas 

įvertinimas), galutinis atsiskaitymas vyksta egzaminų sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). 

Vertinant studento pasiektus rezultatus, taikoma kaupiamojo balo sistema, kai tarpinių dalyko atsiskaitymų ir 

egzamino įvertinimui priskiriami svoriai, kurie nusako tų įvertinimų įtaką galutiniam dalyko įvertinimui. 

Dalyko atsiskaitymai ir jų svoriai galutiniame dalyko įvertinime kiekvienam dalykui nurodomi atskirai. 

Dažniausiai naudojami atsiskaitymo būdai: egzaminas, tarpinis atsiskaitymas, referatas, pranešimai 

seminaruose, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita) ir gynimas, žodiniai pranešimai ir kt. 

Kiekvieno studijų dalyko apraše yra nurodytos dalyko sąsajos su siekiamais programos rezultatais. 

Aprašai talpinami KMAIK Moodle sistemoje, prie kiekvieno dalyko yra jo aprašas, kad studentai galėtų 

susipažinti su dėstomo dalyko tikslais, temomis, vertinimo ir dėstymo metodais, numatomais dalyko 

rezultatais ir rekomenduojama literatūra studijoms. 

Studijų programa sudaryta įvertinant dalykų išsidėstymą semestrais, kad studentai galėtų tinkamai 

pasirengti kiekvienam studijuojamam dalykui. Studijų programų dalykų išdėstymas, jais suteikiami 

gebėjimai ir žinios sudėti laikantis sekančio nuoseklumo: I kursas skiriamas profesinės užsienio kalbos ir 

bendrųjų teorinių pagrindų dalykų studijoms bei pradinėms žinioms apie profesiją. Suformavus pradines 

žinias, II kurse studentai gilinasi į specialybinius dalykus. Trečiajame semestre taip pat studijuojami 

bendrieji koleginiai dalykai. Paskutiniame kurse yra baigiamoji profesinės veiklos praktika, kurios metu 

įtvirtinamos įgytos teorinės žinios studijų metu. Studijos baigiamos Baigiamuoju darbu.  

Studijų metu studentai studijuoja ne tik privalomus, bet ir pasirenkamus dalykus. Trečiajame 

semestre studentai renkasi vieną iš keturių pasirenkamų socialinių dalykų. Penktajame ir šeštajame 

semestruose studentai renkasi po vieną dalyką iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo 

arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. KMAIK sukuriamos galimybės 

studijuojantiesiems individualizuoti programos struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus bei 

numatytus studijų rezultatus, skatinamas visų studijų krypčių bei programų studentų integravimas 

studijuojant bendruosius koleginius dalykus.  

Studentai turi pasirinkimo laisvę studijuoti pagal individualų studijų planą. Tai numato KMAIK 

Studijų nuostatai „studento motyvuotu prašymu studijų programos komiteto sutikimu sudaromas 

individualus, jo poreikius atitinkantis planas, kuriame nustatytas studijuojamų dalykų (modulių) ir 

atsiskaitymų išdėstymas semestro metu. Individualius studijų planus tvirtina katedros vedėjas“. 

Studentai turi galimybę pakeisti egzaminų sesijos laiką, gali atsiskaityti už studijuojamus dalykus 

anksčiau, ir, esant galimybei, studijuoti kitus studijų̨ programos dalykus. Studentams už papildomą mokestį 

sudaroma galimybė lankyti daugiau dalykų nei numatyta studijų plane. Studentai, negalintys dalyvauti 

užsiėmimuose, sutinkant studijų dalyko dėstytojui, gali laisvai lankyti užsiėmimus. Studentai gali dalyvauti 

mainų programose, vykstant dalinėms studijoms ar praktikai pagal mainų programas. Studentams sudaromos 

galimybės atlikti savanorišką̨ praktiką arba stažuotę. Studentai turi teisę pasirinkti praktikos vietą pagal savo 

profesinės veiklos domėjimosi sritis. Studentai rengia baigiamuosius darbus savarankiškai ar su baigiamojo 

darbo vadovo pagalba. Formuluojant baigiamųjų darbų temas, skatinama atsižvelgti į visuomenės poreikius, 

derinant studijuojamos programos tikslą su asmeninėmis domėjimosi sritimis. 
Profesinio bakalauro studijos baigiamos parengiant Baigiamąjį darbą ir jį apginant. Studentas turi 

savarankiškai, kūrybiškai, išsamiai analizuoti iškeltus uždavinius ir problemas įvairiais profesiniais 

aspektais, pademonstruoti, kad yra pasirengęs įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir geba 

pritaikyti studijų metu įgytus gebėjimus. Studentas rengdamas baigiamąjį darbą turi parodyti teorinį 

pasirengimą ir gebėjimą kuo savarankiškiau spręsti pasirinktos studijų šakos taikomuosius uždavinius. Jų 

turinys turėtų apjungti kuo daugiau studijų metu studijuotų dalykų.  
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Baigiamųjų darbų rengimo tvarka, komisijos sudarymo ir gynimo principai nurodyti KMAIK 

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos apraše. Studijų programų baigiamųjų darbų rengimo detalūs 

metodiniai reikalavimai pateikti metodinėse priemonėse, kurios patvirtintos studijų programos komitetuose ir 

elektroninė versija talpinama KMAIK Moodle sistemoje. 

Baigiamojo darbo vadovą skiria programą kuruojanti katedra arba studentai jį renkasi patys iš 

kolegijos ar jos socialinių partnerių, įvairių įmonių, organizacijų. Jeigu reikia, skiriami baigiamojo darbo 

konsultantai. Pasirinktos baigiamųjų darbų temos ir vadovų bei recenzentų kandidatūros yra svarstomi 

atitinkamos katedros posėdyje ir tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

Baigiamasis darbas viešai ginamas Kvalifikavimo komisijoje, kurios sudėtį įsakymu tvirtina KMAIK 

direktorius. Baigiamasis darbas vertinimas pagal šiuos kriterijus: baigiamojo darbo tikslo ir uždavinių 

formulavimas; darbo aktualumas, kokybė, techninių dokumentų, informacijos kaupimo panaudojimo 

tikslingumas; gebėjimas pagrįsti sprendimus, paaiškinti jų esmę; pateiktų rezultatų teisingumas ir 

tikslingumas; baigiamojo darbo metu pademonstruotas gebėjimas sudominti auditoriją, atsakyti į klausimus, 

taisyklingai kalbėti; darbo atitikimas formaliems reikalavimams; raštingumas ir informacinių technologijų 

panaudojimo lygis bei išvadų formulavimas. 

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 (13.6 priedas). 

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vykdomų studijų programų sąrašas, suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis bei informacija apie Kolegijos studijų programų išorinį vertinimą ir akreditavimą 

pateikiami 5.2. lentelėje. Per laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kolegijos studijų 

programos nebuvo vertinamos SKVC. 

Pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-

149 patvirtintą STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIO VERTINIMO PLANĄ Aplinkos inžinerijos studijų krypties 

studijų programų vertinimas buvo numatytas 2021 m. II ketvirtyje; savianalizės suvestinę buvo numatyta 

pateikti iki 2021 m. vasario mėn. Nauja STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIO VERTINIMO PLANO redakcija 

patvirtinta STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 

V-108. Aplinkos inžinerijos studijų krypties studijų programų vertinimas nukeltas į 2021 m. II pusmetį; 

savianalizės suvestinių pateikimas atidėtas iki 2021 m. gegužės mėn. 31 d., atsižvelgiant į sudėtingą situaciją 

šalyje dėl COVID-19 pandemijos ir šalyje paskelbto visuotinio karantino. 
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5.2. 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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5.4.1. 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 d. 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 d. 

Studijų krypties grupė - Inžinerijos mokslai (E); Studijų kryptis - Matavimų inžinerija (E04); Švietimo 

sritis - Architektūra ir statyba; Švietimo posritis - Architektūra ir urbanistika. Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis ir (arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 

 

 

5.3. lentelė. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ studijų programa (kodas 

6531EX031), vykdoma nuo 2007-09-01.  Studijų programoje 2019-2020 m.m. iš viso buvo 39 studijų 

dalykai: 

Dalykų grupės Dalykų skaičius Kreditų suma 

Bendrieji koleginiai (BK) dalykai 5 15 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 1 3 

Studijų krypties (SK) dalykai 26 135 

    Iš jų:    

- Mokomosios praktikos (Pr.) 4 30 

        iš jų Baigiamoji profesinės veiklos praktika 1 12 

- Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 1 9 

- Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 2 6 

Kitų krypčių dalykai 8 30 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 2 6 

Iš viso: 39 180 

 

Pagal ekspertų rekomendacijas parengta Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos 

pažangos ataskaita (5.4. lentelė): 

 

5.4. lentelė. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ studijų programos vertinimo 

ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimas (pažangos ataskaita) 

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 NT formavimo ir 

vertinimo specializacijos statusą, 

atsižvelgiant į šalies nekilnojamojo turto 

vertinimo teisės aktų pakeitimus. 

Po konsultacijų su dėstytojais, socialiniais 

partneriais ši specializacija peržiūrėta ir 

pakoreguota pagal aktualius teisės aktus. 

2017 m. 
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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, vėliau 

VDU), kur turi didesnes galimybes vykdyti 

aukšto lygio mokslinę veiklą, gerąją patirtį 

perduodant ir Kolegijos studentams. 

Nuolat 

8. 

Stiprinti ir plėsti alumnų ir socialinių 

partnerių dalyvavimą vertinant ir 

tobulinant studijų programą. 

2019 m. įsteigtas KMAIK 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. 

2019 m. 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuo 2017 m. 

9. Sistemingai kelti dėstytojų kvalifikaciją. 

Dėstytojams sudaroma galimybė kelti 

kvalifikaciją darbo metu, apmokamos 

dalyvavimo mokymuose ir kelionės išlaidos. 

Nuolat 

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. 

Nuolat 

11. 

Motyvuoti dėstytojus gerinti savo 

pasirengimą priimti atvykstančius mainų 

programos studentus. 

Už darbą su užsienio studentais dėstytojams 

mokamas priedas prie atlyginimo. 
Nuolat 

12. 
Įdiegti priemones, mažinančias studentų 

nubyrėjimo rodiklį. 

Sudaryta galimybė studijuoti pagal individualų 

planą. 

Studentai teorinius užsiėmimus gali studijuoti 

nuotoliniu metodu. 

Nuolat nuo 

2017-2018 m.m. 

 

Pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos vertinimo ekspertų nurodytas 

rekomendacijas į studijų planą įtrauktas naujas dalykas Skaitmeninė kartografija, įsigyta geodezinių 

matavimų įrangos. Katedroje padidėjo dėstytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičius, tai buvo 

nurodyta ir Žemėtvarkos studijų programos vertinimo rekomendacijose. 

Pagal Kolegijoje sudarytą studijų programų vidinio vertinimo planą, analizuojant vertinimo rodiklių 

sąrašą katedros dėstytojai atliko Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programos vidinį 

vertinimą. Nustatyta, kad studijų programa tenkina iškeltus kokybės kriterijus (5.5. lentelė). Išanalizavus 

grįžtamojo ryšio duomenis nustatyta, kad reikia atnaujinti studijų dalykų aprašus. 2020 m. jie atnaujinti. 

 

5.5.lentelė. NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ studijų programos vidinis 

vertinimas 
Vertinimo kriterijai Įvertinimas 

Programos tikslai ir studijų rezultatai aiškūs ir jie susieti tarpusavyje Tenkinami reikalavimai 

Programos paskirtis ir studijų rezultatai dera su KMAIK strateginiais tikslais Tenkinami reikalavimai 

Programos apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Dalykų apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų turinys leidžia pasiekti studijų rezultatus Tenkinami reikalavimai 

Studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo kvalifikacija pakankama studijų programos 

tikslams pasiekti 
Tenkinami reikalavimai 

Materialioji bazė pakankama studijų programos tikslams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Reikalavimai stojantiesiems yra pagrįsti Tenkinami reikalavimai 

Programos vykdymui numatomos tinkamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės Tenkinami reikalavimai 
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ŽEMĖTVARKOS (anglų k. - LAND MANAGEMENT) (valstybinis kodas 6531EX034; istorinis 

kodas 653H91001; 65304T207) studijų programos išorinis vertinimas įvyko 2012-11-07 d. 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 (E); Studijų kryptis - Aplinkos inžinerija (E03); Švietimo 

sritis - Architektūra ir statyba; Švietimo posritis - Architektūra ir urbanistika. Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis ir (arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras (AIKOS).  

 

5.6. lentelė. ŽEMĖTVARKOS studijų programa (kodas 6531EX034) vykdoma nuo 1994 m. Studijų 

programos studijų plane 2019-2020 m.m. iš viso buvo 39 dalykai: 

Dalykų grupės Dalykų skaičius Kreditų suma 

Bendrieji koleginiai (BK) dalykai 5 15 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 1 3 

Studijų krypties (SK) dalykai 26 135 

    Iš jų:    

- Mokomosios praktikos (Pr.) 4 30 

        iš jų Baigiamoji profesinės veiklos praktika 1 12 

- Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 1 9 

- Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 2 6 

Kitų krypčių dalykai 8 30 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 2 6 

Iš viso: 39 180 

 

Pagal ekspertų rekomendacijas parengta ŽEMĖTVARKOS studijų programos pažangos ataskaita (5.7. 

lentelė): 

 

5.7. lentelė. ŽEMĖTVARKOS studijų programa (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 

Atlikta 2013 gegužės mėn. 2013 m. 

2 
Reikėtų patobulinti programos 

uždavinių ir rezultatų formuluotes 

Atsižvelgiant į įsigaliojusį Inžinerijos krypties aprašą 

2015m. peržiūrėti studijų programos uždaviniai ir 

rezultatai 

2015 m. 

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 m. 

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. 

Nuolat 

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. 

Nuolat 

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, vėliau VDU), kur turi 

didesnes galimybes vykdyti aukšto lygio mokslinę 

veiklą, gerąją patritį perduodant ir Kolegijos 

studentams. 

Nuolat 
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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 m. 

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. 

Nuolat 

 

Pagal sudarytą studijų programų vidinio vertinimo planą, analizuojant vertinimo rodiklių sąrašą 

katedros dėstytojai atliko Žemėtvarkos studijų programos vidinį vertinimą. Nustatyta, kad studijų programa 

tenkina kokybės kriterijus (5.8. lentelė). Pagal grįžtamojo ryšio duomenis 2020 m. atnaujinti studijų dalykų 

aprašai. 

 

5.8. lentelė. ŽEMĖTVARKOS STUDIJŲ PROGRAMOS VIDINIS VERTINIMAS 
Vertinimo kriterijai Įvertinimas 

Programos tikslai ir studijų rezultatai aiškūs ir jie susieti tarpusavyje Tenkinami reikalavimai 

Programos paskirtis ir studijų rezultatai dera su KMAIK strateginiais tikslais Tenkinami reikalavimai 

Programos apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Dalykų apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų turinys leidžia pasiekti studijų rezultatus Tenkinami reikalavimai 

Studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams 

pasiekti 
Tenkinami reikalavimai 

Materialioji bazė pakankama studijų programos tikslams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Reikalavimai stojantiesiems yra pagrįsti Tenkinami reikalavimai 

Programos vykdymui numatomos tinkamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės Tenkinami reikalavimai 

 

 

HIDROTECHNINĖS STATYBOS (anglų k. - HIDROTECHNICAL ENGINEERING) 

(valstybinis kodas 6531EX032; istorinis kodas 653H17004; 65304T103) studijų programos išorinis 

vertinimas įvyko 2016-05-03 d. 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). 

 

5.9. lentelė. Studijų programa HIDROTECHNINĖ STATYBA (valstybinis kodas 6531EX032), 

vykdoma nuo 1991 m. Programos studijų plane 2019-2020 m.m. iš viso buvo 41 studijų dalykas: 

Dalykų grupės Dalykų skaičius Kreditų suma 

Bendrieji koleginiai (BK) 5 15 

Studijų krypties (SK) 24 102 

Laisvai pasirenkami (LP): 4 12 

Specializacijos (Sp) 3 12 

Mokomosios praktikos (Pr.) 3 18 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika 1 12 

Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 1 9 

Iš viso: 41 180 

 

 

Hidrotechninės statybos katedroje parengtas ekspertų nurodytų HIDROTECHNINĖS STATYBOS 

studijų programos tobulinimo rekomendacijų įgyvendinimo planas ir pažangos ataskaita (5.10. lentelė): 
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5.10. 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, 

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. 

Nuolat nuo 

2017-2018 m. 

m. 

 

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.  

kasmet nuo 

2017-2018 

m.m.  
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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. 

Nuo 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 

gamybinį objektą, kur studentai galėtų įgyti praktinių žinių, 

pristatant ar pademonstruojant naujausią techniką, naudojamas 

technologijas. 

2017-2018 

m.m. nuolatos  

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.)  

Nuolatos  
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- 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.)  

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  

 

 

 

5.4.2. APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETO KATEDRŲ VEIKLA 
 

Nekilnojamojo turto kadastro (NTK) katedroje vykdomos darbdavių, studentų, absolventų ir 

dėstytojų apklausos. Posėdžių metu supažindinama su apklausos rezultatais, taip pat jie viešinami KMAIK 

Moodle sistemoje. Apibendrinti KMAIK rezultatai pateikiami Kolegijos interneto svetainėje.  

Organizuojami studijų programų komitetų posėdžiai. Atliekamos studijų planų peržiūros bei studijų 

dalykų aprašų korekcijos dėl kintančių teisės aktų ir technologijų. 2020 metais rengta Žemėtvarkos studijų 

programos savianalizės ataskaita, nes 2021 metais numatomas jos išorinis vertinimas atliekant Aplinkos 

inžinerijos studijų krypties vertinimą. 2020 metais surengta 13 katedros posėdžių.  

Posėdžių metu sprendžiamas Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų 

programų studentų perkėlimas į valstybės finansuojamas studijas. Įvertinamas studentų ir dėstytojų 

išvažiavimas pagal Erasmus+ programą. Atliekamas Baigiamųjų darbų užduočių tvirtinimas, Baigiamųjų 

darbų temų, vadovų ir recenzentų tvirtinimas, aptariami įvairūs klausimai. 

Dėl COVID-19 pandemijos situacijos studijas nuotoliniu būdu KMAIK vykdė nuo kovo 16 d. 

(pavasario semestre) ir nuo spalio 26 d. (rudens semestre). Kiekvienas dėstytojas turi teisę pasirinkti jam 

priimtiniausią ir tinkamiausią būdą paskaitoms skaityti ir su studentais bendrauti nuotoliniu būdu. Užduotis, 

testus (tiek uždarų, tiek atvirų klausimų) galima užduoti ir atlikti Moodle sistemoje; gyvam bendravimui 

galima naudoti Moodle sistemos funkciją „Chat“ taip pat gali rinktis kitas platformas. Katedra turi 

platformos ZOOM licenziją. Dėstytojams siūloma su studentais bendrauti iš namų, tačiau, esant reikalui, 

galima paskaitas vesti ir iš tam pritaikytų KMAIK auditorijų. Nuotoliniuose katedros podėdžiuose dėstytojai 

dalinasi savo patirtimi vedant paskaitas. Sudaryta galimybė jungtis tiek studentams tiek dėstytojams prie 

KMAIK kompiuterių nuotoliniu būdu. 

Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, nuo 2020-2021 mokslo metų numatyta skirti dėstytojus- kursų 

kuratorius (Kolegijoje keletą metų nebuvo grupių kuratorių ir studentams neformaliai padėdavo katedros 

administracijos darbuotojai bei vyrensių kursų studentai). Nekilnojamojo turto kadastro katedros studijų 

programų kursų kuratoriai kuruos abi studijų programas pagal kursus ir pagal studijų formas (NL ir IŠT): I 

kurso - Vilma Šalkauskienė, II kurso - Daiva Gudritienė, III kurso - Kristina Javaitienė, IV kurso - Edita 

Abalikštienė. 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų katedros kolektyvas dirba metodinį, mokslinį darbą, 

vykdo kitą švietėjišką veiklą, organizuoja ir dalyvauja konferencijose, seminaruose, stažuotėse, publikuoja 

straipsnius ir pan. Katedros dėstytojai, populiarindami studijas, katedroje ir Kolegijoje dalyvauja parodose, 

vyksta į mokyklas. 
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NTK katedra kiekvienais metais organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Relevant Issues of 

Environment Management“ (liet. „Gamtotvarkos aktualijos“). Pastaroji konferencija 2020 metais turėjo 

vykti balandžio mėnesį (karantino metu), tačiau tikintis epidemiologinės situacijos pagerėjimo ir galimybės 

ją vykdyti kontaktiniu būdu ji buvo perkelta į 2020 m. spalį. Tačiau, situacijai negerėjant, ji buvo 

organizuota nuotoliniu būdu. Toks organizavimo būdas pasiteisino, konferencijoje galėjo dalyvauti didesnis 

skaičius pranešėjų ir klausytojų.  

2019 metais katedra pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimų agentūrai „Fotogrametrinių inovacijų 

demonstravimas, siekiant taikyti aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje“ Projektui skirtas finansavimas ir 2020 

metų spalio 1 dieną pasirašyta sutartis (Nr. 14PA-KK-19-1-08710-PR001). Projejkte aktyviai dalyvauja 5 

katedros dėstytojai.  

2020 m. katedra dėl epideminės situacijos šalyje neorganizavo gamybininkų paskaitų studentams, 

tačiau visiems katedros studentams buvo sudarytos galimybės dalyvauti matavimų technologijų naujoves, 

tendencijas, praktinius patarimus, patirtis ir specialistų įžvalgas pateikiančiame renginyje „Matavimo 

technologijų ekspresas“ (vyko 2020 m. vasario mėn.; organizatorius – UAB „InfoEra“). Renginio metu buvo 

pateikiama informacija apie pasikeitusias GNSS matavimo technologijas, naujai rinkai pristatytas antžeminio 

3D ir „Lidar“ skenavimo sistemas, dronų panaudojimo matavimams galimybes ir „Trimble“ programinės 

įrangos naujienas. Konferencijoje UAB „InfoEra“ programinės įrangos specialistai dalinosi patirtimi, kaip 

tinkamai parengti topografinius planus pagal topologiją ir efektyviai rengti projektus.  

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų katedroje veikia du Studijų programų komitetai: 

Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų. Abu komitetai per 2019-2020 m.m. posėdžiavo 

po du kartus. Apžvelgė studentų apklausos dėl dėstytojų darbo įvertinimus, peržiūrėjo baigiamuosius darbus, 

gynimo rezultatus ir komisijos pastabas, teikė pasiūlymus dėl studijų plano korekcijų. 2020 metais 

Žemėtvarkos studijų programos komitetas kartu su katedros dėstytojais rengė Žemėtvarkos studijų 

programos savianalizę numatomam Aplinkos inžinerjos šakos išoriniam vertinimui.  

Studijų programų komitetai, išanalizavę apklausų rezultatus, studentų ir dėstytojų pastebėjimus, nuo 

2020 m. rugsėjo 1 dienos pasiūlė tokias studijų planų korekcijas: 1-ame semestre į abejų studijų programų 

tinklelį įvedamas naujas dalykas - Įvadas į specialybę (3 ECTS). Taip pat pasiūlyta apjungti dalykus Kalbos 

kultūrą ir raštvedybą (3 ECTS) sujungti su Užsienio kalba (3 ECTS) ir suformuoti naują dalyką - Profesinė 

užsienio kalba (6 ECTS); Kartografiją (5 ECTS) sujungti su Fotogrametrija (4 ECTS) ir ir suformuoti naują 

dalyką - Kartografija ir fotogrametrija (8 ECTS). Pasiūlyta įvesti papildomą pasirenkamąjį bendrąjį koleginį 

dalyką Bendravimo psichologija (3 ECTS). 

Rengiant būsimus Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialistus, didelis 

dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, todėl Baigiamajai profesinės veiklos praktikai skiriama 12 kreditų 

(ECTS). Praktikos metu studentai įgytas teorines žinias gilina įvairiose įmonėse, užsiimančiose kadastrinių 

matavimų, teritorijų planavimo ir panašiomis veiklomis. 2019–2020 m.m. studentai atliko praktiką šiose 

gamybinėse įmonėse ir organizacijose: UAB „Geoaksis“, UAB „Topokada“, UAB „Valakas“, UAB 

„Tiretas“, UAB „Geoera“, UAB „Geodezima“, UAB „Proidėja“, UAB „Lausta“, UAB „Geotakas“, UAB 

„Geosoma“, UAB „Jiregma“, UAB „Geomatinkai“, IĮ „Topomatas“; G. Paškevčiaus IĮ. Tai buvo pirmieji 

mokslo metai kolegijos istorijoje, kai studentai praktikas atliko išimtinai tik privačiame sektoriuje.  

 

Hidrotechninės statybos (HS) katedroje veikia studijų programos komitetas, kuris kuruoja 

Hidrotechninės statybos studijų programos vykdymą.  

2019-2020 m.m. įvyko 7 Hidrotechninės statybos studijų programos komiteto posėdžiai, kuriuose 

svarstyta: Hidrotechninės statybos studijų programos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studijų plano 

pakeitimai, koreguoti HS studijų programos tikslai ir rezultatai, atnaujinti Hidrotechninės statybos studijų 

programos dalykų aprašai, aptarti studentų apklausų rezultatai, atnaujinta Studijų programos komiteto 

sudėtis, išrinktas naujas komiteto pirmininkas. 

HS studijų programos komitetas 2019-2020 m.m. atliko studijų programos vidinį vertinimą ir 

rekomendavo atnaujinti HS studijų programos tikslus ir studijų rezultatus. HS studijų programos komitetas 

įvertino ir patvirtino, kad studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus; atnaujinti studijų 

dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais; studijų dalykų turinys leidžia pasiekti studijų 

rezultatus; studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti; pedagoginio ir mokslinio personalo 

kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams pasiekti; materialioji bazė pakankama studijų programos 

tikslams pasiekti. Patvirtinti HS studijų programos plano pakeitimai, o dalykus dėstantys dėstytojai įpareigoti 

parengti studijų dalykų aprašus. Atestuoti Hidrotechninės statybos studijų programos studijų dalykų aprašai.  
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Hidrotechninės statybos studijų programos tobulinimas 

HS studijų programa yra nuolat tobulinama. Atsižvelgiant į 2016 m. atlikto studijų programos išorinio 

vertinimo ekspertų rekomendacijas, 2019-2020 m.m. katedros dėstytojai atliko šiuos HS studijų programos 

tobulinimo veiksmus: 

1. Studijų programa pertvarkyta laikantis darnaus išdėstymo metodo ir taikant standartinį modulių 

dydį. Konsultuojantis su dėstytojais ir socialiniais partneriais, peržiūrėtas ir pakoreguotas HS programos 

studijų planas bei dalykų aprašai, taikant standartinį modulių dydį (patvirtinta HS studijų programos 

komitete). Įgyvendinama nuo 2020-2021 m.m. 

2. Studijų programos Hidrotechninė statyba tikslai ir numatomi studijų rezultatai, pasiūlius HS Studijų 

programos komitetui, apsvarstyti katedros posėdyje, atnaujinti ir patvirtinti. 

3. Užsibrėžtas tikslas didinti pilnu etatu dirbančių dėstytojų dalį ir kviestis daugiau dėstytojų iš 

užsienio bei regioninių organizacijų. 2019-2020 m.m. HS katedroje pagrindinėje darbovietėje pradėjo dirbti 

vienas dėstytojas (iš viso 3).  

Hidrotechninės statybos katedroje per 2019-2020 m.m. įvyko 11 posėdžių, kuriuose svarstyta: 

katedros vedėjo atsistatydinimas iš pareigų; studentų priėmimo rezultatai; darbuotojų darbo krūviai; studentų 

apklausų rezultatai; laboratorijų nuomos poreikis (iš VDU); studijų organizavimas COVID-19 pandemijos 

metu; HS studijų programos atnaujinimas; 2020-2021 m.m. studentų priėmimo taisyklių pasikeitimai; studijų 

dalyko valandų procentinio pasiskirstymo pakeitimai; 2020-2021 m.m. dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo 

planas; HS studijų programos tikslų ir rezultatų tobulinimas; katedros mokslinės veiklos krypčių 

atnaujinimas; naujų narių į HS studijų programos komitetą rinkimas; metinio pirkimų plano sudarymas; 

studentų laisvai pasirenkamų dalykų, specializacijų pasirinkimas; studentų baigiamųjų darbų vadovų, temų, 

užduočių, gynimo komisijos, recenzentų tvirtinimas; HS studijų programos vidinis vertinimas. Aptartas 

katedros dėstytojų ir studentų pasiruošimas tarptautinei mokslinei konferencijai „Gamtotvarkos aktualijos 

2020“. Katedra pritarė HS studijų programos studijų plano pakeitimams, dėstytojai įpareigoti pateikti 

atnaujintus studijų dalykų aprašus. Patikslinti HS studijų programos tikslai ir rezultatai. Patvirtintas 2020-

2021 m.m. HS katedros dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo planas. Patvirtinti Hidrotechninės statybos 

studijų programos studentų kursų (NL ir I) kuratoriai. Pagal sudarytą studijų programų vidinio vertinimo 

planą, analizuojant vertinimo rodiklių sąrašą katedros dėstytojai atliko HS studijų programos vidinį 

vertinimą. Nustatyta, kad studijų programa tenkina iškeltus kriterijus.  

Patvirtintos atnaujintos HS katedros mokslinės veiklos kryptys:  

Esamų drenažo sistemų būklės tyrimai ir naujų technologijų taikymas jų atnaujinimui; Dvipusis dirvožemio 

drėgmės reguliavimas; Hidrotechnikos statinių ir žemės ūkio gamybinių pastatų techninės būklės, 

konstrukcijų ir racionalių vietinių medžiagų panaudojimo tyrimai; Darnus atsinaujinančių išteklių 

naudojimas kaimo vietovėse.  

Atnaujinta ir patvirtinta Hidrotechninės statybos studijų programos komiteto sudėtis. 

Hidrotechninės statybos katedros vedėja Gitana Vyčienė įpareigota teikti tvirtinti Kolegijos Akademinei 

tarybai šios sudėties Hidrotechninės statybos studijų komitetą: UAB „INTI“ vadovas Eduardas Černulis, MB 

„Rustos projektai“ vadovas Irmantas Miliauskas, HS katedros dėstytojai Gitana Vyčienė, Raimondas 

Šadzevičius, Ernesta Liniauskienė, Vilda Grybauskienė, III k. nuolatinių studijų Hidrotechninės statybos 

specialybės studentas Edgaras Grigaitis.  

HS katedros dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos (LMĮA), 

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS), Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

(LPK), Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) ir dalyvauja jų veiklose. 

Hidrotechninės statybos studijų programos NL studijų studentų mokomosios praktikos vyksta 2-ojo ir 

4-ojo semestrų pabaigoje. Ištęstinių studijų studentams praktikos vyksta 2, 3, 6 semestruose.  

Hidrotechninių statinių pažintinės praktikos metu 2019-2020 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. Realius vandens greičio, debito ir kt. charakteristikų matavimus 

studentai atliko Jiesios upėje. Užsiėmimų metu įgytas Hidrogeologijos teorines žinias pritaikė kolegijos 

teritorijoje įvairiais metodais nustatydami gruntinio vandens lygį, filtracijos koeficientą. Praktikos metu 

Kauno meteorologinėje stotyje studentai susipažino su oro, kritulių ir kt. matavimo prietaisais jų matavimo 

eiga. 

Statybos darbų technologijų ir organizavimo profesinės veiklos praktikos metu studentai 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 paskirties statybvietes, kuriose pagilino teorines žinias, įgytas 

paskaitų metu (brėžiniai, statybinės medžiagos bei konstrukcijos, technologiniai procesai bei įrenginiai).   
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Geodezijos ir geologijos mokomoji praktika vyko Kauno r. Girionių k. Geologijos žinios praktikos 

metu buvo gilinamos kasant dirvožemio profilius, imant dirvožemio pavyzdžius, atliekant agrochemines 

analizes. Šios praktikos metu taip pat susipažino su geodeziniais prietaisais, išmoko atlikti geodezinius 

matavimus bei apdoroti gautus duomenis. 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika vyko šiose įmonėse: UAB „Larinda“, UAB „Instita“, UAB 

„Rimgauda“, Kraujučio įmonė „Aras“, UAB „Modus Energy Solutions“, UAB „Kazlų Rūdos 

komunalininkas“, UAB „Žiežmarių hidrotechnika“, UAB „EVIKTA“, UAB „GATAS“, UAB “Jonavos 

vandenys“, UAB „Transjuda“, UAB „Jumaida“, UAB „Jonavos hidrotechnika“. 

Praktikos vadovų atsiliepimuose pažymima, kad studentams labiausiai stinga praktinių įgūdžių (82 

proc.) ir asmeninių savybių (aktyvumas, sąžiningumas, savarankiškumas) (12 proc.). Praktiką atlikusių 

studentų terorines žinias praktikos vadovai įvertino kaip pakankamas (94 proc). Praktiką atlikusių studentų 

praktinis pasirengimas darbinei veiklai įmonėse buvo įvertintas gerai (54 proc.) ir vidutiniškai (46 proc.). 

Dauguma (94 proc.) praktikos vadovų pažymėjo, kad rekomenduotų kitų įmonių vadovams priimti dirbti HS 

studijų programą baigusius specialistus. Išanalizavus įmonių praktikos vadovų atsiliepimus pastebėta, kad 

dauguma praktikos vadovų neįvardina esminių trūkumų, tačiau pažymi, jog studentams reikėtų daugiau 

praktinių įgūdžių. Darbdaviai siūlo studentams organizuoti daugiau praktikų; gilinti žinias vandens gerinimo 

technologijose. Praktikos vadovė doc. dr. Ernesta Liniauskienė, išklausiusi studentų baigiamosios profesinės 

veiklos praktikos gynimo pristatymus, susipažino su praktikos vadovų atsiliepimais ir pateikė apibendrintas 

įžvalgas katedros dėstytojams. Katedros posėdyje nutarta atsižvelgti į išsakytas praktikos vadovų ir studentų 

pastabas ir skatinti dėstytojus kuo dažniau paskaitų metu vykti į gamybinius objektus ir supažindinti 

studentus su technologiniais procesais; paskaitų metu dažniau taikyti konkretaus atvejo analizę. 

 

 

 

5.4.3. 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 m. lapkričio 7 d. 

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 d. 

Studijų programos įregistravimo data: 2002-08-30 d., registracijos Nr. 1515. Studijų sritis - 

Technologijos mokslai; Studijų kryptis – Inžinerija; Švietimo sritis - Žemės ūkis; Švietimo posritis – 

Sodininkystė (iki 2017.09.01 d.). Studijų krypties grupė - Inžinerijos mokslai; Studijų kryptis - Aplinkos 

inžinerija; Švietimo sritis - Žemės ūkis; Švietimo posritis – Sodininkystė (nuo 2017.09.01 d.). Suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija - Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras (AIKOS). 

 

 

5.11. lentelė. ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programa (valstybinis kodas 6531EX033; istoriniai kodai 

653H93005; 65304T203), vykdoma nuo 2002 m. rugpjūčio 30 d. Programos studijų plane yra 37 

dalykai: 

Dalykų grupės Dalykų skaičius Kreditų suma 

Bendrieji koleginiai (BK) dalykai 4 15 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 1 3 

Studijų krypties (SK) dalykai 32 162 

    Iš jų:    

- Mokomosios praktikos (Pr.) 6 30 

        iš jų Baigiamoji profesinės veiklos praktika 1 9 

- Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 1 9 

- Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 1 3 

Kitų krypčių dalykai 1 3 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 1 3 

Iš viso: 37 180 

 

Želdynų dizaino studijų programos studijų rezultatų aktualumas ir unikalumas pagrindžiamas 

programos atitiktimi visuomenės ir darbo rinkos poreikiams. Šiuo metu pirmosios pakopos Želdynų dizaino 
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studijų programą Lietuvoje vykdo tik Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Vilniaus kolegijoje 

vykdoma Kraštovaizdžio dizaino studijų programa. 

Studentai, baigę Želdynų dizaino studijas, galės dirbti medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos 

soduose, įvairiose apželdinimo firmose ir bendrovėse, gėlių komponavimo srityje - gėlių ir floristikos 

parduotuvėse, salonuose. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos (KAR) katedroje parengtas ekspertų nurodytų 

rekomendacijų įgyvendinimo planas ir Želdynų dizaino studijų programos pažangos ataskaita (5.12 lentelė). 

 

 

5.12. lentelė. ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos (valstybinis kodas 6531EX033; istoriniai kodai 

653H93005; 65304T203) 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. 

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. Studijų programa  

priskirta Inžinerijos mokslų (E) studijų krypčių 

grupei, E03 Aplinkos inžinerijos studijų krypčiai. 

Studijų programa pakoreguota pagal Inžinerijos 

studijų krypčių grupės aprašą (2015 m. rugsėjo 10 d., 

Nr. V-964), taikant standartinį modulių dydį. 

2017-2018 

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 skirti 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. 

Kiekvienais 

mokslo metais, 

nuo 2014-2015 

m.m. 

3. 

Pakelti stojančiųjų kokybės kartelę 

taikant kriterines ribas, pvz., 

meninių gebėjimų, mažiausio 

stojamojo balo ir pan. 

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 

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 Kolegijos 

lėšų. 

Nuolatos 

6. 
Atnaujinti studijų programos 

materialinė bazę 

Katedros iniciatyva įrengta žalioji siena, 

hidroponinės sistemos moduliai, kompostinės dėžės.   
Įgyvendinta 

 

Pagal Kolegijoje sudarytą studijų programų vidinio vertinimo planą, analizuojant vertinimo rodiklių 

sąrašą, KAR katedros dėstytojai atliko Želdynų dizaino studijų programos vidinį vertinimą pagal 

reglamentuojančių dokumentų ir grįžtamojo ryšio duomenis. Nustatyta, kad studijų programa tenkina 

kokybės kriterijus (5.13. lentelė). 
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5.13. lentelė. ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos vidinis vertinimas 
Vertinimo sritis ir kriterijai Įvertinimas 

Programos tikslai ir studijų rezultatai aiškūs ir jie susieti tarpusavyje Tenkinami reikalavimai 

Programos paskirtis ir studijų rezultatai dera su KMAIK strateginiais tikslais Tenkinami reikalavimai 

Programos apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Dalykų apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų turinys leidžia pasiekti studijų rezultatus Tenkinami reikalavimai 

Studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams 

pasiekti 
Tenkinami reikalavimai 

Materialioji bazė pakankama studijų programos tikslams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Reikalavimai stojantiesiems yra pagrįsti Tenkinami reikalavimai 

Programos vykdymui numatomos tinkamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės Tenkinami reikalavimai 

 

 

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). 

 

5.14. lentelė. SODININKYSTĖS studijų programa vykdoma nuo vykdoma nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

Programos studijų plane yra 37 dalykai: 

Dalykų grupės Dalykų skaičius Kreditų suma 

Bendrieji koleginiai (BK) dalykai 4 15 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 1 3 

Studijų krypties (SK) dalykai 30 156 

    Iš jų:    

- Mokomosios praktikos (Pr.) 6 30 

        iš jų Baigiamoji profesinės veiklos praktika 1 12 

- Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 1 9 

- Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 6 3 

Kitų krypčių dalykai 3 9 

    Iš jų: Laisvai pasirenkami (LP) dalykai 3 9 

Iš viso: 37 180 

 

Sodininkystės studijų programos rezultatų aktualumas ir unikalumas pagrindžiamas programos 

atitiktimi visuomenės ir darbo rinkos poreikiams. Šiuo metu pirmosios pakopos sodininkystės studijų 

programos nevykdo nei viena Lietuvos aukštoji mokykla. Tik VDU Žemės ūkio akademijoje veikia 

Sodininkystės ir daržininkystės magistrantūros studijų programa. 

Įgijęs žemės ūkio mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventas galės kurti ir plėtoti nuosavą verslą 

– kurti savo ūkį, dirbti žemės ūkio krypties įmonėse bei organizacijose, želdinimo paslaugas teikiančiose 

įmonėse. 

Pagal ketinamos vykdyti studijų programos vertinimo Lietuvos ekspertų grupės pateiktas 

rekomendacijas parengtas SODININKYSTĖS studijų programos tobulinimo (ekspertų nurodytų 

rekomendacijų įgyvendinimo) planas ir pasiektos pažangos ataskaita (5.15. lentelė). 

 

 

5.15. lentelė. SODININKYSTĖS (valstybinis kodas 6531IX005; istorinis kodas 653D40001) 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 

nuo 2016-2017 

m.m. 
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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.  

Įrengtas tunelinis šiltnamis ProTunel800; įveistas 345 

vnt. įvairiausių rūšių ir veislių sodas; atnaujinta Maisto 

žaliavų kokybės ir saugos laboratorija bei Dirvotyros 

laboratorija (įsigyti šie prietaisai: nešiojamas pH metras 

EBRO ST1000; refraktometras skaitmeninis 0-80 BrIX 

Atago Pal-3; analitinės svarstyklės; laboratorinis mėginių 

homogenizatorius, vandens dejonizatorius WP3000; 

elektrinė plytelė HOTPLATE KP 1092; džiovinimo 

spinta BINDER; drėgmės svarstyklės KERN DAB 100-3; 

spalvos analizatorius tirpalų ir miltelių bei pastų spalvos 

vertinimui Konica Minolta CR 400 ir kt.).  

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“ skirti 3 kreditai.  

Įgyvendinta 

nuo 2016-2017 

m.m. 

4. 

Išplėsti socialinių partnerių ratą, 

įtraukiant daugiau sodininkystės 

ir daržininkystės ūkių.  

Kiekvienais metais plečiamas socialinių partnerių 

(įskaitant sodininkystės ir daržininkystės ūkius) tinklas, 

pasirašant bendradarbiavimo sutartis.  

Įgyvendinama 

nuo 2016-2017 

m.m. 

5.  

Tobulinti naujų studijų programų 

planavimo, komunikacijos, 

kontrolės ir rizikos valdymo 

funkcijas Kolegijoje. 

Nauja studijų programa ir jos įgyvendinimo bei vertinimo 

eiga yra viešinami ir pristatomi Kolegijos tinklalapyje, 

socialiniuose tinkluose, aukštųjų mokyklų 

mugėse/parodose, televizijos ir radijo laidose, spaudoje.  

Pastabos dėl naujų studijų programų planavimo, 

komunikacijos, kontrolės ir rizikos valdymo funkcijų  

Kolegijoje pateiktos Akademinei tarybai.  

Nuolat. 

Parengtas ir 

2017 m. 

patvirtintas 

naujas KMAIK 

Kokybės 

vadovas  

 

Pagal Kolegijoje sudarytą studijų programų vidinio vertinimo planą, analizuojant vertinimo rodiklių 

sąrašą KAR katedros dėstytojai atliko SODININKYSTĖS studijų programos vidinį vertinimą. Išanalizavus 

reglamentuojančius teisinius dokumentus ir grįžtamojo ryšio duomenis nustatyta, kad studijų programa 

tenkina iškeltus kokybės kriterijus (5.16. lentelė). 

 

5.16. lentelė. SODININKYSTĖS studijų programos vidinis vertinimas 
Vertinimo sritis ir kriterijai Įvertinimas 

Programos tikslai ir studijų rezultatai aiškūs ir jie susieti tarpusavyje Tenkinami reikalavimai 

Programos paskirtis ir studijų rezultatai dera su KMAIK strateginiais tikslais Tenkinami reikalavimai 

Programos apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Dalykų apimtis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų rezultatai susieti su studijų programos rezultatais Tenkinami reikalavimai 

Studijų dalykų turinys leidžia pasiekti studijų rezultatus Tenkinami reikalavimai 

Studijų metodai yra tinkami studijų rezultatams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Studijų programos struktūra atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo sudėtis atitinka teisės aktų reikalavimus Tenkinami reikalavimai 

Pedagoginio ir mokslinio personalo kvalifikacija pakankama studijų programos tikslams 

pasiekti 
Tenkinami reikalavimai 

Materialioji bazė pakankama studijų programos tikslams pasiekti Tenkinami reikalavimai 

Reikalavimai stojantiesiems yra pagrįsti Tenkinami reikalavimai 

Programos vykdymui numatomos tinkamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės Tenkinami reikalavimai 

 

 

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). 
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5.17. lentelė. MIŠKININKYSTĖS studijų programa (kodas 6531IX001) įregistruota 2002-08-30 

įsakymas Nr. 1515, vykdoma nuo 2002-09-01. Programos studijų plane yra 37 dalykai: 

Dalykų grupės Dalykų skaičius Kreditų suma 

Bendrieji koleginiai (BK) 3 15 

Studijų krypties (SK) 24 109 

Laisvai pasirenkami (LP): 1 3 

Specializacijos (Sp) 1 15 

Specializacijos praktika (Spr.) 1 12 

Mokomosios praktikos (Pr.) 7 26 

Iš viso: 37 180 

 

Katedros dėstytojų parengtas ekspertų nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planas ir Miško ūkio/ 

Miškininkystės studijų programos pažangos ataskaita (5.18. lentelė): 

 

 

5.18. lentelė. MIŠKININKYSTĖS studijų programos (valstybinis kodas 6531IX001, anksčiau - Miško 

ūkio, istorinis kodas 653D50001; 65314B101) vertinimo ekspertų nurodytų rekomendacijų 

įgyvendinimas 

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 specializacija pertvarkyta į Daugiatikslio 

miško išteklių naudojimo (Multiple use forest management) 

specializaciją, 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 specializaciją, 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 Kolegijos Studentų atstovybės 

atstovus į katedros posėdžius, nagrinėjant studijų programos 

tobulinimo procesus. 

Vykdyti 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 

LAMMC Miškų instituto mokslininkai ir gamybininkai 

kviečiami teiki tematikas ir vadovauti studentų 

baigiamiesiems darbams 

Nuo 2016 m. 

8. 

Didinti mokslo taikomųjų 

tyrimų skaičių 

ilgalaikiuose projektuose 

Ieškoti partnerių ir teikti paraiškas ilgalaikiams 

nacionaliniams ir 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 tarptautiniame recenzuojamame 

mokslo žurnale „Miškininkystė ir kraštotvarka“  

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 konferencijos, kur kolegijos studentai 

pristato savo mokslo taikomųjų tyrimų darbų rezultatus 

Kiekvienų 

mokslo metų 

pavasario 

semestre 

12. Taikyti Skatinti studentų ir dėstytojų dalyvavimą Erasmus+ ir Nord Kiekvienais 
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internacionalizavimo 

iniciatyvas studijų 

programoje 

Plus programose. Skatinti studentus atlikti mokomąsias 

praktikas užsienio įmonėse.  

Skatinti dėstytojus dalyvauti tarptautiniuose projektuose. 

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 mokslo metų pradžioje 

organizuojamus katedros posėdžius studijų programos 

valdymui ir kokybei aptarti 

Nuo 2015 m.m 

kasmet 

 

 

5.4.4.  MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETO KATEDRŲ 

VEIKLA 
 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje (KARK) per 2019-2020 m.m. įvyko penki 

posėdžiai. Jų metu aptarti stojimo į Kolegiją rezultatai, studijų eiga, dėstytojų dalyvavimas Erasmus+ ir 

Nordnatur mainų programose, straipsnių rašymas, mokymosi medžiagos atnaujinimas, darbas Moodle 

sistemoje, projektų galimybės ir jų tęstinumas, studijų ir praktikų kokybės, dalyvavimo parodose, katedros 

veiklos plėtimo, baigiamųjų darbų komisijų sudėčių keitimo, studentų ir dėstytojų mokslinių konferencijų 

organizavimo ir kiti klausimai. 

KARK yra du studijų programų komitetai: Želdynų dizaino ir Sodininkystės. Kiekvieną komitetą 

sudaro po 2 socialinius partnerius, po 3 KAR katedros dėstytojus, po 1 studentą iš atitinkamos studijų 

programos. Peržiūrėjus pasirenkamų dalykų sąrašą, Želdynų dizaino studijų programos komitetas pasiūlė į jį 

įtraukti šiuos naujus dalykus: Arboristika, Žalieji stogai, Sausinimas ir drėkinimas, Drenažo ir drėkinimo 

sistemos (kiekvieno dalyko apimtis - 3 ECTS kreditai). Komiteto posėdyje nutarta stengtis įtraukti studentus 

į tiriamuosius darbus, skatinti jų kūrybiškumą. Taip pat komiteto nutarimu pakoreguoti dalykų pavadinimai 

bei jų apimtis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Inžinerijos studijų krypčių grupės ir Aplinkos inžinerijos studijų krypties 

aprašo nuostatas. Sodininkystės studijų programos komitetas į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą pasiūlė 

įtraukti naują dalyką ES parama žemės ūkiui.   

 

Miškininkystės katedroje (MK) 2019-2020 mokslo metais įvyko keturi posėdžiai, kuriuose 

svarstytos studentų baigiamųjų darbų temos ir patvirtinti šių darbų vadovai, studijų proceso grafikai bei 

dėstytojų krūviai, aptarti studentų stojimo į Kolegiją rezultatai ir analizuotos mažėjančio studentų skaičiaus 

priežastys, studentų bei dėstytojų mobilumas Erasmus+ programoje. Probleminių sričių sprendimo 

priemones nutarta įtraukti į MK darbo planus. Taip pat posėdžiuose svarstyta, kaip paskatinti dėstytojų 

dalyvavimą moksliniuose projektuose bei į juos pritraukti daugiau studentų, svarstytas studijų programų 

kuravimas ir nutarta skirti dėstytojus kursų kuratoriais. Svarstytos mokomųjų praktikų metodikos bei 

tobulinimo galimybės, tvirtinti praktikų tvarkaraščiai, baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarka ir 

egzamino eiga, analizuoti dėstytojų pasitenkinimo darbu anketiniai duomenys, kurie parodė, kad katedros 

dėstytojų vidutinis pasitenkinimo balas pagal 20 skirtingų rodiklių siekia net 4,54 balo (5 balų sistemoje) ir 

daugelis kitų svarbių katedrai ir mokymosi procesui klausimų. 

MK dėstytojai vadovavo 59 studentų baigiamiesiems darbams; iš jų 39 recenzavo patys, o 20 

baigiamųjų darbų recenzavo kitų institucijų specialistai (LAMMC Miškų instituto, Valstybinės miškų 

tarnybos, VĮ Valstybinių miškų urėdijos). 

Apklausus MK studentus apie atskirų dalykų dėstymo kokybę, paaiškėjo, jog 84 proc. studentų mano, 

kad MK dėstytojai labai gerai sugeba sudominti savo dėstomu dalyku, yra objektyvūs vertinant žinias (88 

proc.), pateikia naujausią informaciją ir gerbia studento nuomonę (92 proc.), skuba paaiškinti, jei studentas 

ko nors nežino (95 procentai). 

Studijų programos 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. 

Miškininkystės studijų programos komiteto veikla. Studijų programos komitetą sudaro dėstytojai ir 

socialiniai partneriai iš įvairių miškų ūkio veiklą vykdančių įmonių ir organizacijų, valstybinių tarnybų. Tai 
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užtikrina nuolatinį Miškininkystės studijų programos tobulėjimą atsižvelgiant į kintančią miškininkystės 

praktiką ir norminius dokumentus. Miškininkystės studijų programos komiteto sudėtis tvirtinama 

Akademinės tarybos posėdyje. 

Miškininkystės studijų programos komitetas kiekvienais mokslo metais posėdžiauja pavasario ir 

rudens semestrų pabaigoje, kad iki naujo semestro galima būtų aptarti iškilusius klausimus, spręsti studijų 

programos pakeitimus ir pakoreguoti sekančio semestro studijų planą. Iškilus problemoms, kurias būtina 

spręsti nedelsiant, kviečiamas neeilinis komitetos posėdis. 2019-2020 mokslo metais įvyko 3 komiteto 

posėdžiai, kuriuose buvo spręsta, kaip daugiau žinių studentams suteikti tyrimų metodologijos klausimais, 

patvirtinti naujai parengti ar papildyti metodiniai nurodymai studijoms ir prakiniams darbams bei parengta 

mokomoji knyga. Taip pat aptarti pasirengimo nuotoliniam dėstymui karantino metu klausimai ir 

dėstomiosios medžiagos bei praktinių darbų aprašymų patalpinimas Kolegijos Moodle sistemoje. Pristatyta 

studentų specializacijos praktikos vadovų-priimančiųjų institucijų atstovų atliktos praktikos vertinimo 

analizė, kuri parodė, kad 96,5 proc. MK studentų turi pakankamai teorinių žinių, tačiau net 7-niems proc. 

studentų trūksta žinių ar drąsos teorines žinias pritaikant praktikoje. Dalis praktikos vadovų-priimančiųjų 

institucijų atstovų neturėjo jokių pastebėjimų dėl studentų praktikos atlikimo kokybės, tačiau nemaža dalis 

pastebėjo, jog apie 70 proc. studentų yra ypatingai gerai motyvuoti, tinkami šiai specialybei, todėl ateityje 

norėtų tokių darbuotojų. Likusieji praktikų vadovai nurodė, kad studentai domisi šia sritimi, nori dirbti, yra 

žingeidūs. Praktikos vadovai pastebėjo, jog praktikos pristatymui duomenų rinkimas užima daug praktikantų 

laiko, todėl siūlyta sumažinti praktikoje atliktų darbų pristatymo apimtis ir daugiau laiko palikti praktiniams 

įgūdžiams gerinti ir realizuoti. Studijų programų komitetas nurodė papildyti specializacijos praktikos 

metodinius patarimus, daugiau dėmesio skirti miškų ūkiniams darbams ir mažiau regioninių padalinių ir 

girininkijų veiklos charakteristikoms. II kurse studentai pasirenka specializaciją atsižvelgiant į asmeninius 

savo pomėgius ir tikslus, o tai užtikrina nuoseklesnį kompetencijų išsiugdymą. 

Miškininkystės studijų programa yra unikali, kadangi tokios programos neturi daugiau nei viena 

kolegija. Studentų, baigusių Miškininkystės studijų programą ir įgijusių profesinio bakalauro kvalifikaciją 

nėra daug, tačiau jie darosi vis labiau paklausūs visame miškų sektoriuje (VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, 

privačiose miško įmonėse, kooperatyvuose, medienos ruošos firmose, aplinkosaugos struktūrose, miškų ūkio 

veiklą kontroliuojančiose, miškų inventorizaciją atliekančiose ir miško ūkio veiklą projektuojančiose, 

kraštotvarkos ir rekreacijos, medžioklės įmonėse ir kitur): yra apskaičiuota, kad, norint patenkinti sektoriaus 

poveikius, kasmet reikia mažiausiai 60-70 miškininkystės specialistų, sugebėančių organizuoti miškų ūkio ir 

su miškininkavimo veikla susijusius darbus ir jiems vadovauti. Atkreiptinas dėmesys, kad studentų 

priėmimas į aukštąsias mokyklas ne visuomet siejasi su specialistų poreikiais mūsų šalyje, todėl susidaro 

disbalansas - kai kurių specialistų jaučiamas didelis trūkumas, kiti gi negali įsidarbinti pagal įgytą 

specialybę. Taip pat, specialybės pasirinkimas labai priklauso nuo visuomenės nuomonės ir valstybės 

požiūrio į atitinkamą sritį. Po miškų ūkio valdymo reformos miškininko profesija buvo sumenkinta ir tai 

labai ryškiai atsiliepė specialybės patrauklumui. Be to, šiuo metu prigesusi Jaunųjų miško bičiulių veikla - 

moksleiviai mažiau supažindinami su miško auginimu, jame atliekamais darbais, miškų apsauga, naudojimu, 

atkūrimu, žvėrių ir paukščių biologija, aplinkosauga ir kt., todėl nesudominami šia svarbia specifine 

profesija. 

Miškininkystės katedroje 2019-2020 metais vykdyta socialinių partnerių apklausa parodė, kad net 95 

proc. darbdavių neturi jokių priekaištų absolventų žinių ir praktinių įgūdžių sukaupimui ir pažymėjo, kad 

dauguma absolventų gali savarankiškai organizuoti darbus, lengvai bendrauja, yra iniciatyvūs ir kūrybiški. 

Tai rodo, kad Miškininkystės studijų programa atitinka šiuolaikinius miškų ūkio šakos reikalavimus, tenkina 

katedrai iškeltus tikslus ir atitinka Kolegijos misiją ir strategijinius tikslus. Baigę studijas KMAIK 

absolventai įsidarbina valstybinėse ir privačiose miško ūkio veiklą vykdančiose įmonėse, miško savininkų 

kooperatyvuose, Valstybinėje miškų tarnyboje, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, Aplinkos 

apsaugos departamente prie LR Aplinkos ministerijos, gali savarankiškai kurti miško darbų įmones ar steigti 

energetines, kalėdinių medelių ir kt. plantacijas. Katedra kaupia ir skleidžia informaciją apie laisvas darbo 

vietas.  

Apibendrinant galima teigti, kad Miškininkystės studijų programos rezultatai sudaro galimybę pasiekti 

programos tikslą, yra parengta vadovaujantis koleginių studijų programų rengimo, Miško ūkio inžinieriaus 

rengimo nuostatomis ir pagrindiniais KMAIK strateginiais dokumentais.  

Miškininkystės studijų programos tobulinimas. Vadovaujantis Kolegijos studentų baigiamųjų 

darbų recenzentų išvadomis ir baigiamųjų darbų komisijos narių pastebėjimais, Miškininkystės studijų 

programos studentams trūksta mokslinio darbo metodologijos žinių. Miškininkystės katedros posėdžio metu 

apsvarsčius šį klausimą buvo pasiūlyta Studijų programos komitetui vietoje studijų programos dalyko 

“Kalbos kultūra ir raštvedyba” (3 ECTS kreditai) dėstyti analogiškos apimties dalyką “Tyrimų 

metodologija”. Miškininkystės studijų programos komiteto narių manymu, naujas dalykas sudarys 
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studentams sąlygas tyrimų metodologijos žinias ir gebėjimus taikyti rašant kursinius, semestrinius ir 

baigiamuosius darbus. Pasiūlymui pritarta. 

Miškininkystės studijų programos komitetas dėl paskelbto su COVID-19 pandemija susijusio 

karantino įpareigojo visus katedros dėstytojus atnaujinti konspektus, praktinius darbus, individualias 

užduotis ir kitą medžiagą Kolegijos Moodle sistemoje, pateikiant taip, kad būtų galima užduotis atlikti 

nuotoliniu būdu.  

Miškininkystės katedros studijų programos komitetas 2020 metais svarstė ir aprobavo doc. dr. A. 

Tebėros ir doc. dr. L. Česonienės parengtą mokomają knygą “Daugiatikslio miško įveisimas bei auginimas, 

siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško aplinkai medynų formavimo”, katedros dėstytojų parengtus 

originalius metodinius nurodymus: doc. dr. L. Semaškienės “Metodiniai nurodymai biogeocenologijos 

praktikai. Augalų herbarizavimas”, lekt. G. Vaičiukyno metodinius nurodymus pratyboms “Miško 

eksploatacijos pagrindai”, “Miško prekės”, “Medienos apdirbimas ir džiovinimas”, lekt. G. Morkūno 

parengtą paskaitų konspekto II dalį “Miškų ūkio politika ir valdymas”, atnaujintus doc. dr. S. Černulienės 

konspektus dalykui “Ekologija ir aplinkosauga”, atnaujintus G. Vaičiukyno konspektus dalykams “Miško 

eksploatacijos pagrindai”, “Miško prekės” ir “Medienos apdirbimas ir džiovinimas”, taip pat G.Vaičiukyno 

atnaujintus medienos pavyzdžius Apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo laboratotijai. 

Miškininkystės studijų programos komitetas pripažino, kad tiek mokomoji knyga, tiek naujai parengti 

konspektai, originalūs metodiniai nurodymai, atnaujinti konspektai ir metodiniai nurodymai parengti 

tinkamai, atitinka Miškininkystės studijų programos kryptį ir pripažinti naudotinais. 

Socialinių ir humanitarinių bei Bendratechninių mokslų katedrose 2019-2020 m. m. įvyko 3 

posėdžiai, kuriuose dėstytojai supažindinti su mokslo metų dėstytojų krūvio pasiskirstymu, jo skaičiavimo 

metodika. Suplanuotos dėstytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planai ateinantiems metams. Pristatyti 

studentų priėmimo rezultatai. Posėdžiuose buvo nagrinėjami visi einamieji Kolegijos reikalai, tokie kaip 

studijų programų vertinimas, dalyvavimas studijų parodose, dėstytojų dalyvavimo galimybės kolegijos 

veiklos viešinimo renginiuose. Pagrindinės aptartos problemos: dėl prastėjančių studentų priėmimo rezultatų 

mažėjantys dėstytojų darbo krūviai; dėl nespecialybinių dalykų specifikos ribotos katedrų galimybės vykdyti 

mokslinę veiklą, taikomuosius tyrimus ar dalyvauti projektinėje veikloje. Kadangi katedros neturi nei vienos 

kuruojamos studijų programos, labai siaurėja organizacinė šių katedrų veikla. 

Abiejų katedrų veikla daugiausiai orientuota į renginius visuomenei: dalyvavimas atvirų durų dienose, 

konferencijose, tradicinėje, Kolegijoje organizuojamoje „Žiemos puokštės“ parodoje, sporto renginių 

organizavime. Katedrų dėstytojai dalyvauja įvairių tarybų ir komitetų veiklose: lekt. Ingrida Poškienė yra 

Akademinės tarybos narė-sekretorė, lekt. Eglė Morkūnienė – Kolegijos Tarybos narė-sekretorė bei Darbo 

tarybos narė, lekt. Žeta Bazarienė yra atsakinga už viešųjų ryšių plėtojimą su šalies bendrojo lavinimo 

mokyklomis.   
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5.2. STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA 
 

 

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

2020 m. spalio 1 d. KMAIK studijavo 851 studentas (5.19. lentelė). 2020 m. studijuojančių ištęstinėse 

studijose skaičius buvo 500 studentų, o nuolatinėse studijose - 351 studentas. 

 

5.19. lentelė. STUDENTŲ SKAIČIAUS KAITA STUDIJŲ PROGRAMOSE per pastaruosius 5 metus 

pagal studijų formas (nuolatinė NL / ištęstinė I ) (2020-10-01 d., ŠV-01 ataskaita) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas ir 
2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. 
Miškininkystė 

(6531IX001) 
246 213 187 189 117 187 87 163 74 142 

2. 
Sodininkystė 

(6531IX005) 
12 5 19 12 45 12 51 13 45 26 

3. 
Želdynų dizainas 

(6531EX033) 
58 54 65 64 49 80 54 82 58 89 

4. 
Žemėtvarka 

(6531EX034) 
34 97 31 117 24 129 45 118 73 103 

5. 

Nekilnojamojo turto 

kadastriniai 

matavimai 

(6531EX031) 

54 84 46 86 30 60 44 74 63 70 

6. 
Hidrotechninė 

statyba (6531EX032) 
31 42 40 53 38 57 41 65 38 70 

7. 
Rekreacija 

(6531IX010) 
23 17 1 11 - - - - - - 

Bendras studentų skaičius: 458 512 389 532 303 525 322 515 351 500 

Iš viso: 970 920 828 837 851 

 

 

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

3-5 proc. 2019 m. studentų skaičius stabilizavosi ir, lyginant su 2018 m., 1 proc. padidėjo, o 2020 m. 

studentų skaičius išaugo apie 3 proc. (1.6. pav.). 

 

 
1.6. pav. Studentų skaičiaus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje kaita 2016-2020 m.m. 

 

2020 m. į pirmą kursą buvo priimti 292 studentai – 142 pasirinko nuolatinę (NL) studijų formą (2019 

m. – 130; 2018 m. – 97 studentai), ir 150 studentų – ištęstinę (I) studijų formą (2019 m. - 143; 2018 m. – 149 

studentai). Lyginant su 2019 m., 2020 metais priimtųjų į Kolegiją studentų skaičius padidėjo beveik 1 

procentu.  

Studijų finansavimas. Pagal finansavimo šaltinius 2020 m. valstybės finansuojamose studijų 

vietose studijavo 67,5 proc. (2019 m. - 76,9 proc.) Kolegijos studentų (visų studijų formų), o valstybės 
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nefinansuojamose studijų vietose -  32,5 proc. (2019 m. - 23,1 proc.) studentų, kurie moka už studijas 

numatytą studijų kainą. Lyginant su 2019 m., 2020 metais mokančių už studijas skaičius padidėjo 9,4 proc., 

atitinkamai sumažėjo valstybės lėšomis finansuojamų studijų vietų skaičius (5.20. lentelė). 

 

5.20. lentelė. STUDENTŲ pasiskirstymas pagal fakultetus (AIF – Aplinkos inžinerijos fakultetas; 

MKF – Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas) studijų programas, studijų formas (NL / I) kursus 

ir finansavimo šaltinius (katedrų ataskaitos, 2020 m. rugsėjo 1 d.) 

Studijų programos 

pavadinimas 
Kursas 

Valstybės finansuojamų 

studijų vietų (vf) skaičius 

Valstybės nefinansuojamų  

studijų vietų (vnf) skaičius 
Studijuoja 

iš viso 
NL I Iš viso NL I Iš viso 

Hidrotechninė statyba 

I 2 6 8 11 11 22 30 

II 4 11 15 8 5 13 28 

III 10 10 20 3 1 4 24 

IV - 18 18 - 8 8 26 

Nekilnojamojo turto 

kadastriniai matavimai 

I 14 11 25 17 9 26 51 

II 10 22 32 11 1 12 44 

III 10 6 16 1 2 3 19 

IV - 19 19 - 0 0 19 

Žemėtvarka 

I 11 12 23 24 13 37 60 

II 10 22 32 15 1 16 48 

III 13 24 37 0 2 2 39 

IV - 23 23 - 6 6 29 

AIF 2020 m.  iš viso: 84 184 268 90 59 149 417 

Želdynų dizainas 

I 8 11 19 10 20 30 49 

II 14 16 30 6 5 11 41 

III 19 16 35 1 2 3 38 

IV - 16 16 - 4 4 20 

Miškininkystė 

I 6 16 22 18 27 45 67 

II 26 18 44 1 5 6 50 

III 20 22 42 4 - 4 46 

IV - 53 53 - 4 4 57 

Sodininkystė 

I 12 4 16 12 10 22 38 

II 9 5 14 - - - 14 

III 9 3 12 4 - 4 16 

IV - 4 4 - - - 4 

MKF 2020 m.  iš viso: 123 184 307 56 77 133 440 

KMAIK 2020 m. iš viso: 207 368 575 146 136 282 857 

KMAIK 2020 m.  proc. 24,2 42,9 67,1 17,0 15,9 32,9 100,0 
KMAIK 2019 m. iš viso: 222 432 654 103 101 204 858 

KMAIK 2019 m.  proc. 25,9 50,3 76,2 12,0 11,8 23,8 100 

KMAIK 2018 m. iš viso: 233 422 655 70 103 173 828 

KMAIK 2018 m. proc. 28,1 51,0 79,1 8,5 12,4 20,9 100 

KMAIK 2017 m.  iš viso: 329 427 756 60 111 171 927 

KMAIK 2017 m.  proc. 35,5 46,1 81,6 6,5 11,9 18,4 100 

 

2016 m. pirmą kartą ištęstinių studijų studentai sudarė daugiau kaip pusę (52,8 proc.) visų studentų 

(1.7. pav.), 2018 m. – 63,3 proc. visų studentų, o 2019 m. – 61,5 proc. visų studentų. 2020 m. ištęstine 

studijų forma studijavo kiek mažesnė dalis - 58,8 proc. visų studentų. Tendencija, kad daugiau studentų 

renkasi ištęstines studijas Kolegijoje vyrauja nuo 2015 metų. Mažėjant valstybės finansuojamų studijų vietų 

skaičiui, studentai priversti dirbti, o studijas su darbu derinti paprasčiau yra studijuojant ištęstine forma. 

 

Kraštovaizdžio architeltūros ir rekreacijos  katedroje per pastaruosius metus (nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 

2020 m. spalio 1 d.) studentų skaičius šiek tiek padidėjo (12 proc.) ir 2020 m. spalio 1 d. studijavo 219 

studentų (5.21. lentelė). 

 

Miškininkystės katedroje per pastaruosius metus studijuojančių Miškininkystės studijų programoje 

studentų skaičius šiek tiek sumažėjo: 2020 m. spalio 1 d. studijavo 216 studentų (5.21. lentelė). Tiek 

valstybės finansuojamose, tiek ir nefinansuojamose vietose daugiau studentų pasirinko ištęstinę studijų 

formą - 141 (65,3 ％). Anksčiau (prieš 20-30 metų) miškų ūkyje dirbo tik viena kita moteris. Bėgant laikui ir 

gerėjant darbo sąlygoms ir miškininkystės srityje ryškiau pasireiškė lyčių lygybė. Visgi miškininko 
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specialybė ir toliau išlieka labiau vyriška - moterys Miškininkystės studijų programoje šiuo metu sudaro 20,4 

proc. studentų.  

 

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje, lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m. studentų skaičius 

padidėjo nuo 284 iki 309. 

 

 
1.7. pav. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studentų dalies (proc.) kaita Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijoje 2016-2020 m. (atitinkamų metų spalio 1 d. duomenys)  
 

 

5.21. lentelė. Studentų pasiskirstymas pagal fakultetus (AIF – Aplinkos inžinerijos fakultetas; MKF – 

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas) studijų programas, studijų formas (NL – nuolatinė; I- 

ištęstinė) kursus ir lytį (katedrų ataskaitos, 2020-09-01 d. duomenys) 

Studijų programos 

pavadinimas 
Kursas 

Moterų Vyrų Studijuoja 

iš viso NL I Iš viso NL I Iš viso 

Želdynų dizainas I 13 27 41 5 4 8 49 

Želdynų dizainas II 13 18 31 7 3 10 41 

Želdynų dizainas III 11 14 25 9 4 13 38 

Želdynų dizainas IV - 12 12 - 8 8 20 

Sodininkystė I 12 5 16 12 9 22 38 

Sodininkystė II 6 1 7 3 4 7 14 

Sodininkystė III 4 3 7 9 - 9 16 

Sodininkystė IV - 2 2 - 2 2 4 

Miškininkystė I 4 12 16 20 31 51 67 

Miškininkystė II 8 7 15 18 17 35 50 

Miškininkystė III 4 2 6 20 20 40 46 

Miškininkystė IV - 7 7 - 50 50 57 

MKF 2020 m.  iš viso: 75 110 185 103 152 255 440 

Hidrotechninė statyba I 3 1 4 10 16 26 30 

 II 0 2 2 12 14 26 28 

 III 0 2 2 13 9 22 24 

 IV - 2 2 - 24 24 26 

NT kadastriniai matavimai I 13 7 20 18 13 31 51 

 II 5 6 11 16 17 33 44 

 III 3 3 6 8 5 13 19 

 IV - 4 4 - 15 15 19 

Žemėtvarka I 14 7 21 21 18 39 60 

 II 10 8 18 15 15 30 48 

 III 0 9 9 13 17 30 39 

 IV - 17 17 - 12 12 29 

AIF 2020 m.  iš viso: 48 68 116 126 175 301 417 

 

47.2

42.2

36.7
38.5

41.2

52.8

57.8

63.3
61.5

58.8

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020

S
tu

d
en

tų
 s

k
a
ič

iu
s,

 p
ro

c.

NL

I



59 

Išanalizavus Kolegijos studentų amžiaus struktūrą (1.8. pav.), matyti, kad didžiausią dalį sudaro 21-

25 metų amžiaus (24 proc.) ir 26-30 metų amžiaus asmenys (17 proc.), tuo tarpu einamųjų metų abiturientai 

(17-20 metų amžiaus) sudaro tik nedidelę dalį visų studentų (9 proc.), kas rodo, kad iškart po bendrojo 

ugdymo mokyklos baigimo į Kolegiją stoja palyginti nedaug jaunuolių. Nemažą Kolegijos studentų dalį 

sudaro vyresni nei 40 metų amžiaus asmenys – net 27 proc. 

 

 
1.8. pav. KMAIK studentų pasiskirstymas pagal amžių (katedrų ataskaitos, 2020-10-01 d. 

duomenys) 
 

Studentai, kurie priėmimo į Kolegiją metu surenka didesnį konkursinių balų skaičių, užima valstybės 

finansuojamas vietas. 2020 m. spalio 1 d. duomenimis, 59,3 proc. visų nuolatinės studijų formos studentų 

studijavo valstybės finansuojamose vietose (2019 m. - 68,9 proc.), o 40,7 proc. (2019 m. - 31,1 proc.) patys 

mokėjo už studijas (1.9. pav.). Valstybės finansuojamose vietose iš visų ištęstinės studijų formos studentų 

mokėsi 73,2 proc. (2019 m. - 81,7 proc.), o 26,8 proc. (2019 m. - 18,3 proc.) patys mokėjo už studijas. 

Išryškėjo tendencija, kad mažėja VF vietose ir daugėja VNF vietose studijuojančių studentų. 

 

 
1.9. pav. Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų KMAIK studentų pasiskirstymas pagal finansavimo 

šaltinius 2019 ir 2020 m. (proc. nuo visų atitinkamos studijų formos studentų skaičiaus). Katedrų ataskaitų  

2020-10-01 d. duomenys) 

 

Išanalizavus visų Kolegijos studentų pasiskirstymą pagal finansavimo formą 2020 m. nustatyta, kad 

ištęstinių studijų studentų, studijuojančių VF vietose, skaičius (43,0 proc.) beveik dvigubai viršijo nuolatinių 

studijų studentų, studijuojančių VF vietose (24,4 proc.) skaičių (1.9. pav.). Valstybės nefinansuojamose 

vietose (VNF) studijuojantys ištęstinių studijų studentai sudarė 15,7 proc., o nuolatinių studijų – 16,8 proc. 

visų Kolegijos studentų. 
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1.10. pav. Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų KMAIK studentų pasiskirstymas pagal finansavimo 

šaltinius 2020 m. (proc. nuo viso Kolegijos studentų skaičiaus). Katedrų ataskaitų 2020-10-01 d. duomenys) 

 

 

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultete 2019-2020 m.m. studijavo 440 studentų: Miškininkystės 

katedroje 2020-10-01 d. duomenimis studijavo 220 studentų, o Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos 

katedroje - 200 studentų. 

Aplinkos inžinerijos fakultete 2019-2020 m.m. studijavo 417 studentų: Hidrotechninės statybos 

katedroje 2020-10-01 d. duomenimis studijavo 108 studentai, o Nekilnojamojo turto kadastro katedroje - 309 

studentai.  

 

DUOMENYS APIE NUOTOLINES STUDIJAS 2019-2020 mokslo metais (2020-10-01 d. ŠV-01 

ataskaitos duomenys) 

Klasių skaičius 
Iš viso 

studijuojančių 

Studentai, 

studijuojantys visą 

studijų programą 

Studentai, 

studijuojantys 

studijų programos 

modulius 

Dėstytojai, gilinę 

žinias nuotoliniu 

būdu (studijos 

dėstytojams) 

Kiti 

studijuojantieji 

42 886 0 832 54 0 
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5.2.1. STUDENTŲ PRIĖMIMO RODIKLIAI 
 

Konkursas. Studijuoti į Kolegiją priimami vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Bendrąjį priėmimą 

į Lietuvos aukštąsias mokyklas nuo 2009 m. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliojimu atlieka 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO); jame dalyvauja ir 

KMAIK. 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. 2020 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. 2020 m. kiekviename priėmimo etape stojantysis galėjo gauti tik vieną kvietimą 

studijuoti, jeigu tenkina jo konkursinis balas. 

Bendrajame priėmime 2020 m. dalyvavo 36 aukštosios mokyklos (17 universitetų – 12 valstybinių ir 5 

privatūs bei 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios: https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-

informacija-apie-priemima/). 2020 m. vykusio bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO 

prašymus pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 30 281 brandos atestatus turintis asmuo (2019 m. – 28 523 

asmenys). LR 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 16 869 asmenys (2019 m. – 16 291) (https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-

informacija-apie-priemima/). 

Stojančiųjų skaičius ir jų pasirengimas (parengta pagal LAMA BPO informaciją: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-stojanciuju-skaicius-ir-ju-pasirengimas/). Įstoti į šalies aukštąsias 

mokyklas 2020 m. siekė tokia pati santykinė dalis bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų kaip ir 2019 m. – 

64,7 proc., tačiau abiturientų šiais metais mažiau (2019 m. stojo 13 516 abiturientai, 2020 m. – 14 231 

abiturientas). Į universitetus ir kolegijas įstojo 11 320 arba 54,2 proc. 2020 metų Lietuvos bendrojo ugdymo 

mokyklų abiturientų (2019 m. – 11 934 abiturientų arba 54,3 proc.). 2020 m. į aukštąsias mokyklas stojo 115 

asmenų, vidurinį išsilavinimą šiemet įgijusių profesinio mokymo įstaigose, tačiau iš jų įstojo tik 50 (arba 1,3 

proc. visų profesinio mokymo įstaigų 2020 m. absolventų), iš jų tik 17 įstojo į valstybės finansuojamas 

studijų vietas. 

2020 metais pasirinkusiųjų laikyti valstybinius brandos egzaminus (VBE mažėjo). Pavasarį dėl 

pandemijos dar įvyko neigiamų pokyčių – dalis abiturientų atsisakė rudenį pasirinktų dalykų brandos 

egzaminų, todėl jų galimybės rinktis valstybės finansuojamas studijas susiaurėjo. Tą itin pajuto gamtos 

mokslų, IT, inžinerinės studijos, humanitarinių mokslų studijų kryptys, nes laikančių fizikos, chemijos ir 

informacinių technologijų egzaminus dalis jau nesiekia nei 10 proc., o ir matematikos VBE šiemet įveikė tik 

du trečdaliai pasirinkusiųjų. Jei toks krytis tęstųsi, šalies pramonės ir visos ekonomikos raidai svarbios 

studijų kryptys, tokios kaip inžinerija, informatika, fiziniai mokslai, negalės užtikrinti inžinerinės pramonės 

atsinaujinimo ir plėtros, prastės investicijų trauka. Matematikos ir gamtos dalykų (STEAM) rinkimasis ir 

mokymasis gimnazijose turėtų vykti įprastu Vakarų šalims mastu. 

Nors VBE vykdomi jau daug metų, mokyklose rašomų metinių pažymių ir atitinkamų valstybinių 

brandos egzaminų įvertinimų skirtumai nemažėja. Kadangi šios neatitikties dėsningumai metai iš metų 

nesikeičia, priežastys laikytinos sisteminėmis, jas lemia ugdymo programų ir egzaminų užduočių turinio 

skirtumai, atitinkamų dalykų kvalifikuotų mokytojų stygius ir kt. Regionų ir didžiųjų miestų abiturientų 

parengimo kontrastai šiemet mažesni nei ankstesniais metais, bet visgi aukštesnį konkursinį balą, 

apskaičiuotą pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus, lengviau pasiekia 

didžiausių Lietuvos miestų abiturientai. 

Atskirų aukštųjų mokyklų, ypač regioninių kolegijų, priėmimo rezultatus lemia ir šalyje vykstantys 

gilūs migraciniai procesai. Analizė parodė, kad apie 40 proc. stojančiųjų į šalies aukštąsias mokyklas yra iš 

Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų (Vilniaus miesto ir rajono – 25 proc., Kauno miesto ir rajono – 15 proc.). 

Nepaisant mažo stojančiųjų skaičiaus iš kai kurių savivaldybių, pasirengusiųjų studijuoti aukštojoje 

mokykloje santykinė dalis jose neretai būna didesnė, nei didžiuosiuose miestuose. Gero pasirengimo lyderiai 

šiemet yra Pasvalio, Kupiškio, Šakių ir kitos savivaldybės (reikalavimus atitinka 75-78 proc. stojančiųjų). 

Tačiau dalies savivaldybių, pvz., Pagėgių, Vilniaus rajono stojančiųjų, atitinkančių valstybės 

finansuojamoms vietoms nustatytus reikalavimus, dalis vos perkopia 40 proc. 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-stojanciuju-skaicius-ir-ju-pasirengimas/


62 

Nerimą kelia ir labai dideli abiturientų pasiekimų kontrastai pagal atskiras bendrojo ugdymo 

mokyklas. Daugelio mokyklų abiturientų metiniai pažymiai menkai koreliuoja su valstybinių brandos 

egzaminų įvertinimais, tas pastebima net pirmojo reitingų penkiadešimtuko gimnazijose. 

Stojančiųjų prioritetai ir pasirinkimai (parengta pagal LAMA BPO informaciją: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-stojanciuju-prioritetai-ir-pasirinkimai/). Pirmojo 2020 m. vykusio 

bendrojo priėmimo etapo metu 60 proc. stojančiųjų (2019 m. – 58 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi 

universitetų studijų programas, 40 proc. (2019 m. – 42 proc.) – kolegijų. Pirmojo etapo metu 55 proc. 

stojančiųjų į universitetus buvo tų pačių metų abiturientai (2019 m. – 61,9 proc.), kolegijų sektoriuje jų 

mažiau – tik 32,5 proc. (2019 m. – 37,3 proc.). 

Tiek universitetų, tiek kolegijų sektoriuose trauka į atskiras studijų sritis kinta. 2019 m. metais atrodė, 

kad universitetuose stojančiųjų trauka į socialinius mokslus pernai stabilizavosi, tačiau ji 2020 m. gerokai 

išaugo, taip pat ji didėja ir kolegijų sektoriuje, ypač į valstybės nefinansuojamas vietas. 2020 m. 

universitetuose socialinius mokslus rinkosi 42,9 proc. stojančiųjų (2019 m. – 38,5 proc.), kolegijose – 44,1 

proc. (2019 m. – 41,7 proc.). Deja, stojančiųjų į su informacinėmis technologijomis, matematika susijusias 

studijas universitetuose teliko 12 proc.(pernai – 13,4 proc.). Universitetuose ir kolegijose pagal pirmąjį 

prioritetą biomedicinos mokslai yra gerokai populiaresni už technologijos mokslus, pastaruosius 

besirenkančiųjų sparčiai mažėja abiejuose sektoriuose: universitetuose biomedicinos mokslus renkasi apie 23 

proc., kolegijose – apie 24,4 proc., o technologijos mokslus universitetuose – jau tik 8,9 proc. (2019 m. – 

10,4 proc.), kolegijose – 18,1 proc. (2019 m. – 20,4 proc.). Trauka į meno sritį stabili, universitetų sektoriuje 

siekia 6,1 proc. (2019 m. – 6 proc.), kolegijų – 4,6 proc. (2019 m. – 3,9 proc.). 

Pagal naująją studijų klasifikaciją studijų sritis pakeitė studijų krypčių grupės. 2020 m. ir 2019 m. 

stebėtas stojančiųjų pirmojo pageidavimo pasiskirstymas pagal studijų kryptis: Universitetų sektoriuje 

populiariausia buvo socialinių mokslų grupė, kolegijų – verslo ir viešosios vadybos grupė. 

 

5.22. lentelė. Inžinerijos mokslų ir Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių populiarumas 

stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą (LAMA BPO duomenys: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/) 

Studijų kryptis 
2020 m. 2019 m. 

Stojančiųjų 

universitetuose, % 

Stojančiųjų 

kolegijose, % 

Stojančiųjų 

universitetuose, % 

Stojančiųjų 

kolegijose, % 

Inžinerijos mokslai 8,2 15,6 9,39 17,36 

Žemės ūkio mokslai 1,59 1,50 1,69 1,26 

 

Pastebimai pakito ir priimtųjų dalis pagal atskiras švietimo sritis. Jei šių metų priimtųjų į aukštąsias 

mokyklas duomenis pagal švietimo sritis (ISCED klasifikacija) palyginti su 28 ES valstybių Eurostat 2018 

m. duomenimis, inžinerijos ir technologijų pirmakursių priimta mažiau nei ES vidurkis. Tuo tarpu labai 

išaugo studijuojančių socialinius mokslus, dabar jų dalis ES vidurkį viršija dvigubai. Visgi reikia atkreipti 

dėmesį, kad vos ne pusę šios srities studentų sudaro mokantieji už savo studijas. Panaši situacija ir verslo, 

vadybos bei teisės srityje. 

Stojančiųjų motyvacija rinktis artimų studijų krypčių studijų programas gana stabili. 2020 m. 64,2 

proc. prašymų pageidavimai buvo vienos studijų srities. 

Įstojusių pagal aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą skaičius aukštosiose mokyklose 2020 

metais svyravo nuo 100 iki 29 proc. Stojantieji sunkiau nuspėja savo galimybes, kai konkursai itin dideli 

(pvz. LSMU), o neretai stojantieji kai kurias aukštąsias mokyklas prašymuose numato kaip atsarginį 

variantą. 

Priimtųjų į aukštąsias mokyklas skaičiai (parengta pagal LAMA BPO informaciją: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-priimtuju-i-aukstasias-mokyklas-skaiciai/). Įstojusieji į universitetus 

2020 m. sudarė 11 708 studijų sutartis (2019 m. – 10 696), iš kurių 9 163 – valstybės finansuojamoms 

vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2019 m. – 7 096). Su kolegijomis pasirašyta 8 561 sutartis (2019 

m. – 8 606), iš kurių 4 302 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2019 m. 

– 4 674). 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti minimalieji rodikliai – reikalavimas išlaikyti 

lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos VBE ir 

mažiausias konkursinis balas valstybės finansuojamoms vietoms užimti (į universitetus – 5,4, į kolegijas 

– 4,3), kurį visi universitetai ir dalis kolegijų taikė ir valstybės nefinansuojamoms vietoms, universitetų 

sektoriui didelės įtakos neturėjo, bet kolegijų sektoriuje labai pakeitė vietų struktūrą. Studijuoti valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose 2020 m. sudarytos 6 804 sutartys (2019 m. – 7 532), iš jų universitetuose – 

2 545 (2019 m. – 3 600), kolegijose – 4 259 (2019 m. – 3 932). Toks pokytis paaiškintinas tuo, kad didelė 

dalis neįveikusiųjų universitetų slenksčio pasirinko kolegijas arba tas aukštąsias mokyklas, kur taikyta 

mažesnė balo kartelė nei nustatyta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Tačiau į valstybės 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-stojanciuju-prioritetai-ir-pasirinkimai/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-priimtuju-i-aukstasias-mokyklas-skaiciai/
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finansuojamas vietas 2020 m. kolegijos priėmė 8 proc. mažiau studentų negu praėjusiais metais, šiame 

sektoriuje liko nepanaudota apie 2 tūkst. studijų vietų (2019 m. – 881). Universitetų sektoriuje liko 

nepanaudota 1,4 tūkst. valstybės finansuojamų vietų. Nors potencialiai atitinkančių reikalavimus stojančiųjų 

buvo, visgi ne visų jų pasirinkimai sutapo su valstybės finansuojamų vietų pasiūla. Pasiūlos ir paklausos 

atotrūkiui mažinti reikia efektyvesnio ir aktyvesnio profesinio orientavimo, kita vertus, būtina išjudinti 

bendrojo ugdymo sektorių, nes metai iš metų didelis skaičius abiturientų nėra pasirengęs studijoms 

aukštosiose mokyklose, visų pirma, inžinerijos ir informatikos mokslams. 

Pastebimai ūgtelėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos priimtųjų skaičius į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas. Gana didelis Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų skaičiaus augimas didele dalimi 

pasiektas stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuleidus mažiausią konkursinio balo reikšmę 

iki 2. Panašios taktikos laikėsi ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir Tarptautinė teisės ir 

verslo aukštoji mokykla (5.23. lentelė). 

 

5.23. lentelė. 2020 m. per BENDRĄJĮ priėmimą su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų 

sutarčių skaičius (https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/) 

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. 
2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

KMAIK 118 165 -28 118 47 151 11 
Iš viso 

kolegijose 
4 302 4 674 -8 4 259 3 932 8 -1 

IŠ VISO 13 465 11 770 14 6 804 7 532 -10 5 

 

2020 metais priimtų studentų vienose aukštosiose mokyklose juntamai padaugėjo, kitose – sumažėjo. 

Universitetų sektoriuje absoliutūs studentų skaičiai šoktelėjo Vilniaus universitete ir Vytauto Didžiojo 

universitete. Mažiau nei praėjusiais metais studentų surinko universitetai, turintys daug inžinerijos ir 

technologijos mokslų studijų programų (VGTU, KTU). 

2020 m. studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursus laimėjo ir sutartis su aukštosiomis 

mokyklomis sudarė 190 (pernai – 168) užsienio lietuvių ir užsienyje vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų. 

Daugiausia jų atvyko iš Lenkijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Airijos ir Baltarusijos. 53 iš jų pasirinko 

Vilniaus universiteto, 20 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 20 – Vilniaus kolegijos, 18 – Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto studijų programas. 

 

2020m. priimtųjų į programas skaičiaus kaita (parengta pagal LAMA BPO informaciją: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020m-priimtuju-i-programas-skaiciaus-kaita/)  

Inžinerija ir technologijos (be informatikos inžinerijos). Verslo sektorius kasmet bene labiausiai 

laukia informacinių technologijų, inžinerijos ir technologijos studijų programų absolventų, į tai atliepdama 

Vyriausybė ir ŠMSM vietų skaičių šioms studijų krypčių grupėms didina, ypač kolegijų sektoriuje, tačiau jų 

pradeda studijuoti vis mažiau. Konkurso šiose grupėse neliko, pakanka įveikti mažiausio konkursinio balo ir 

minimalių rodiklių slenkstį. Kolegijų sektoriuje šiemet net per du priėmimo etapus taip ir liko nepanaudotos 

604 valstybės finansuojamos vietos (kartu su informatikos programomis). Universitetų sektoriuje taip pat 

liko 342 vietos. Stebima tendencija itin grėsminga, nes valstybė neparengs pamainos su gamyba, procesų 

skaitmeninimu susietiems ekonominiams sektoriams ir mažins investicijų Lietuvoje galimybes. 

Populiariausios studijų programos. Universitetų ir kolegijų siūlomų priėmimui studijų programų 

nuosekliai mažėja nuo 2017 m. 2020 m. stojantiesiems pasiūlyta 618 studijų programų (2019 m. – 614, 2018 

m. – 683). 37 programos liko nerentabilios ir priėmimo pabaigoje, priėmimas įvyko į 581 studijų programą. 

Populiariausiųjų studijų programų dešimtukai, palyginti su praėjusiais metais, pakito nedaug. Universitetų 

visų finansavimo formų dešimtuke į pirmųjų pozicijų neapleidžia Teisė VU ir Medicina LSMU. 

Vienuoliktuke yra net 5 VU studijų programos, dvi programos atiteko VGTU, po vieną – LSMU, KTU ir 

MRU. 

Kolegijų sektoriuje pagal visas finansavimo formas 6 pozicijas dešimtuke užėmė Socialinių mokslų 

kolegija, 4 – Vilniaus kolegija. Pirmoji vieta atiteko Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo programai. 

Valstybės finansuojamų vietų dešimtuko lyderis – VU Teisės programa. Net šešias vietas 

vienuoliktuke užima VU programos, dvi – LSMU programos, po vieną – KTU, VGTU ir VDU siūlomos 

studijų programos. Po dvi dešimtuko programas priklauso informacinių technologijų kryptims ir medicinai. 

Kolegijų sektoriuje didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko 

Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos. Nemažai studijų sutarčių 

pasirašyta ir Kauno kolegijoje vykdomoje Logistikos programoje.  

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020m-priimtuju-i-programas-skaiciaus-kaita/
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5.24. lentelė. Stojančiųjų pakvietimo studijuoti ir pasirašiusių sutartis su KMAIK statistika 

bendrajame priėmime 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis (Priėmimo į aukštąsias mokyklas eiga 2020 m. 

LAMA BPO duomenys) 

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 4 17 4 14 - - - - 0 3 0 3 4 16 20 

Miškininkystė I 9 15 8 13 - - - - 3 7 3 5 11 18 29 

Miškininkystė 

(Gamtinė rek.) 
NL 2 2 2 0 - - - - 0 0 0 0 2 0 2 

Miškininkystė 

(Gamtinė rek.) 
I 4 6 3 3 - - - - 2 0 2 0 5 3 8 

Sodininkystė NL 13 11 11 9 - - - - 1 3 1 2 12 11 23 

Sodininkystė I 3 5 3 3 - - - - 2 6 2 5 5 8 13 

Želdynų 

dizainas 
NL 5 4 5 3 - - - - 4 2 3 2 8 5 13 

Želdynų 

dizainas 
I 7 15 7 10 - - - - 6 3 6 2 13 12 25 

NT kadastriniai 

matavimai 
NL 15 12 14 8 - - - - 0 2 0 2 14 10 24 

NT kadastriniai 

matavimai 
I 11 3 11 3 - - - - 1 2 1 2 12 5 17 

Žemėtvarka NL 12 6 9 5 - - - - 2 2 2 2 11 7 18 

Žemėtvarka I 12 10 10 8 - - - - 2 4 2 4 12 12 24 
Hidrotechninė 

statyba 
NL 3 5 2 3 - - - - 0 1 0 1 2 4 6 

Hidrotechninė 

statyba 
I 7 8 7 6 - - - - 0 2 0 2 7 8 15 

Iš viso: NL 54 57 47 42 - - - - 7 13 6 12 53 53 106 

Iš viso: I 53 62 49 46 - - - - 16 24 16 20 65 65 130 

KMAIK iš viso:  107 119 96 88  - - - - 37 22 32 118 118 236 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas 2020 m. metu per LAMA 

BPO sistemą ir tiesioginio priėmimo metu į Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetą priimti 155 

pirmakursiai: į nuolatines (NL) studijas priimti 67 studentai, o į ištęstines (I) studijas – 88 studentai. Į 

Aplinkos inžinerijos fakultetą priimti 143 pirmakursiai: į NL studijas priimti 54 studentai, o į I studijas - 89 

studentai (5.24. lentelė). 

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 studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Pasibaigus konkursui, stojančiajam, atsižvelgiant 

į jo prašyme nurodytus prioritetus, gali būti pateiktas siūlymas užimti valstybės finansuojamą arba 

nefinansuojamą studijų vietą. 

Pasibaigus bendrajam priėmimui, tiesioginio institucinio priėmimo metu į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas 2020 m. į visas KMAIK siūlomas studijų programas priimtas 61 studentas 

(5.25. lentelė). 

 

5.25. lentelė. Tiesioginio priėmimo į KMAIK 2020 m. rezultatai pagal studijų programas (fakultetų 

duomenys 2020 m. rugsėjo 1 d.) 

Programos kodas Programos pavadinimas Priimta tiesiogiai į vnf vietas 

6531IX001 Miškininkystė 8 

6531IX005 Sodininkystė 3 

6531EX033 Želdynų dizainas 11 

6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 11 

6531EX034 Žemėtvarka 19 

6531EX032 Hidrotechninė statyba 9 
 2020 m. iš viso: 61 
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5.26. lentelė. Studentai, priimti į KMAIK siūlomas studijų programas 2020-10-01 d. duomenimis (ŠV-

01 ataskaitos duomenys) 

 Skaičius 

Iš viso priimta baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš viso) 270 

Iš viso priimta baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš jų šiais metais) 37 

Iš viso priimta baigusių profesinę mokyklą (iš viso) 25 

Iš viso priimta baigusių profesinę mokyklą (iš jų šiais metais) 2 

Iš viso priimta baigusių mokyklą ar studijas ne Lietuvoje 3 

Iš viso: 298 

 

5.27. lentelė. Priimtųjų į KMAIK 2020 m. studentų pasiskirstymas pagal fakultetus (AIF – Aplinkos 

inžinerijos fakultetas; MKF – Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas), studijų programas, studijų 

formas ir finansavimą 2020 m. spalio 1 d. duomenimis 

Metai Studijų programa 
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

Iš viso 
vf vnf 

tiesiogiai į 

vnf 
vf vnf 

tiesiogiai į 

vnf 

2020 Miškininkystė 6 16 2 16 21 6 67 

2020 Sodininkystė 12 11 2 5 8 1 39 

2020 Želdynų dizainas 8 5 5 13 12 6 49 

2020 Iš viso MKF: 26 32 9 34 41 13 155 

2020 NTK matavimai 14 10 0 12 5 11 52 

2020 Žemėtvarka 11 7 3 12 12 16 61 

2020 Hidrotechninė statyba 2 4 3 7 8 6 30 

2020 Iš viso AIF: 27 21 6 31 25 33 143 

2020 Iš viso KMAIK: 53 53 15 65 66 46 298 

 

 

2020 m. į studijas KMAIK buvo priimti 298 asmenys (5.27 lentelė), tačiau 7 (septyni) studentai buvo priimti 

mokytis į aukštesnius kursus, todėl spalio 1 d. Kolegijoje mokėsi 291 pirmakursis (5.28. lentelė ). 

 

5.28. lentelė. Studentai, priimti į KMAIK siūlomų studijų programų pirmą kursą 2020-10-01 d. 

duomenimis (ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

 Skaičius 

Priimta į I kursą baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš viso) 263 

Priimta į I kursą baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš jų šiais metais) 36 

Priimta į I kursą baigusių profesinę mokyklą (iš viso) 25 

Priimta į I kursą baigusių profesinę mokyklą (iš jų šiais metais) 2 

Priimta į I kursą baigusių mokyklą ar studijas ne Lietuvoje 3 

Priimta į I kursą iš viso: 291 

 

 

5.29. lentelė. Bendras priimtų į Kolegiją I-o KURSO STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS pagal studijų 

formas 2016-2020 m. (2020 m. spalio 1 d., ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

2016 2017 2018 2019 2020 

NL I NL I NL I NL I NL I 

1. Miškininkystė 68 48 46 48 28 65 28 34 24 43 

2. Sodininkystė 12 6 11 9 29 5 22 5 22 14 

3. Želdynų dizainas 14 23 21 15 16 21 18 29 18 31 

4. 
NT kadastriniai 

matavimai 
17 37 21 20 7 14 23 31 31 20 

5. Žemėtvarka 18 33 13 25 6 35 25 27 34 25 

6. Hidrotechninė statyba 11 22 14 24 11 12 14 17 13 17 

 
Studentų skaičius 

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

 Iš viso: 309 267 249 273 291 
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1.11. pav. Studentų priėmimas į KMAIK pagal studijų programas 2020 m. (pagal ŠV-01) 

 

 
1.12. pav. KMAIK pirmakursių pasiskirstymas (proc.) pagal nuolatinių (NL) ir ištęstinių (I) studijų 

formų finansavimą 2016-2020 m.  

 

Lietuvos aukštosiose mokyklose moterų studijuoja daugiau negu vyrų. 2020 m. Universitetuose 

moterų studijuoja daugiau nei vyrų, o kolegijose moterų ir vyrų santykiniai skaičiai panašūs. Į kolegijas 

įstoja daugiau vyresnio amžiaus asmenų negu universitetuose. 

2020 m. į studijas KMAIK buvo priimta 118 moterų, tai yra apie 39,6 proc. priimtų į pirmą kursą 

studentų. Nuolatines ir ištęstines studijas moterys rinkosi vienodai (po 50 proc.). Vyrai pirmame kurse sudarė 

59,4 proc. studentų: 48,6 proc. NL formos studentų ir 51,4 proc. I studijų formos studentų. Daugiausia 

moterų pasirinko Želdynų dizaino ištęstines (87,1 proc.) ir nuolatines (72,2 proc.) studijas, o mažiausiai -

Hidrotechninės statybos ištęstines (5,9 proc.) ir Miškininkystės nuolatines (16,7 proc.) studijas (1.13. pav.). 

 

 
1.13. pav. Pirmo kurso studentų pasiskirstymas pagal studijų programas, studijų formas ir lytį (V – 

vyrai, M – moterys) 2020 m. spalio 1 d. duomenimis (asmenų dalis, proc., katedrų duomenys) 
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2020 m. spalio 1 d. duomenimis Kolegijoje studijavo 848 unikalūs asmenys – trys studentai studijavo 

po dvi studijų programas, todėl statistikoje prie atskirų studijų programų jų duomenys pasikartoja. Lyginant 

2019 ir 2020 m. statistinius duomenis matyti, kad mažėja studijuojančių valstybės finansuojamose studijų 

vietose skaičius (5.30. lentelė). 

 

5.30. lentelė. KMAIK studentai pagal kursus ir studijų programas ir finansavimą 2019-10-01 d. ir 

2020-10-01 d. duomenimis (ŠV-01 ataskaitų duomenys) 

 Skaičius 2019 m. Skaičius 2020 m. 

Priimta studentų KMAIK iš viso: 289 298 

Priimta moterų iš viso: 113 120 
Studentų, studijuojančių VF studijų vietose, skaičius 160 118 

Priimta studentų į I kursą KMAIK iš viso: 273 291 
Priimtų į I kursą studentų VF vietose, iš viso: 150 115 
Priimta moterų į I kursą iš viso: 109 117 
Priimta moterų  į I kursą VF vietose 67 48 
Studijuoja I metus iš viso: 276 292 

Studentų VF vietose I kurse 152 115 
Studijuoja II metus iš viso: 193 226 

Studentų VF vietose II kurse 168 168 
Studijuoja III metus iš viso: 212 181 

Studentų VF vietose III kurse 181 162 
Studijuoja IV metus iš viso: 149 151 
Studentų VF vietose IV kurse 138 129 

Studijuoja KMAIK  iš viso: 836 848 

Studentų VF vietose KMAIK, iš viso: 639 574 

Studijuoja moterų 2020 m. iš viso: 288 302 

Moterų, studijuojančių VF vietose, iš viso: 223 198 

 

 

5.31. lentelė. Užsienyje įgiję išsilavinimą ir tęsiantys studijas KMAIK (Lietuvoje) Lietuvos Respublikos 

piliečiai 2020 m. spalio 1 d. duomenimis (ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

Valstybė, 

kurioje asmuo 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

Valstybė, 

kurioje įgijo 

išsilavinimą 

Valstybė 

iš kurios 

atvyko 

Studijų 

pakopa 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

valstybinis 

kodas 

Studijuoj

a 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 

Respublika 

Pirmosios 

pakopos 

studijos 

Hidrotechninė 

statyba 
6531EX032 1 - - - 

Viso (asmenų) 1 - - - 

 

 

5.32. lentelė. KMAIK studentai, studijuojantys antrą studijų programą 2020 m. spalio 1 d. duomenimis 

(ŠV-01 ataskaitos duomenys) 
Studijų programos 

valstybinis kodas 
Studijų programos pavadinimas 

Priimtų studentų 

skaičius 

Besimokančių 

studentų skaičius 

6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 1 1 

6531EX032 Hidrotechninė statyba - 1 

6531EX033 Želdynų dizainas - 1 

 Iš viso (asmenų): 1 3 

 

 

5.33. lentelė. Studentai, priimti į KMAIK pirmą kursą valstybės finansuojamose vietose (VF) 2020 m. 

spalio 1 d. duomenimis (ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

 Skaičius 

Priimta į I kursą VF vietose baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš viso) 110 

Priimta į I kursą VF vietose baigusių bendrojo ugdymo mokyklą (iš jų šiais metais) 9 

Priimta į I kursąVF vietose baigusių profesinę mokyklą (iš viso) 5 

Priimta į I kursą VF vietose baigusių profesinę mokyklą (iš jų šiais metais) 1 

Priimta į I kursą VF vietose, iš viso 115 
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Įstojusiųjų konkursiniai balai (parengta pagal LAMA BPO informaciją: 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-istojusiuju-konkursiniai-balai/). Visi valstybiniai Lietuvos ir privatūs 

universitetai, išskyrus Balstogės universiteto filialą Vilniuje, 2020 m. tiek valstybės finansuojamoms 

vietoms, tiek nefinansuojamoms vietoms užimti reikalavo ne mažesnio kaip 5,4 konkursinio balo, 

neįskaitydami pačių mokyklų skiriamų papildomų balų (https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-

informacija-apie-priemima/). Kolegijos bendrų rekomendacijų dėl mažiausio konkursinio balo 

nepriėmė. Kitaip nei universitetų atveju, švietimo, mokslo ir sporto ministro valstybės finansuojamoms 

vietoms nustatytą balo reikšmę 4,3 valstybės nefinansuojamoms vietoms taikė mažuma kolegijų. 

Pavyzdžiui, Alytaus kolegija nusistatė 3,5 balų reikšmę, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – 

2,5, Klaipėdos valstybinė kolegija – 2, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 2, Panevėžio kolegija – 2. 

Vilniaus kolegija ir Vilniaus verslo kolegija į mažiausio konkursinio balo reikšmę įskaitė papildomus balus. 

4 privačios kolegijos nusistatė tokius reikalavimus: Vilniaus verslo kolegija nustatė mažiausią konkursinį 

balą 2, Socialinių mokslų kolegija – 1, Kolpingo kolegija – 1 ir Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 

– 1. Slenkstį sumažinusios kolegijos priėmė 1670 asmenų su mažesniu kaip 4,3 stojamuoju balu 

(apskaičiuotu pagal mokyklų taisykles). 

Abiturientams LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 metams nustatyti minimalūs 

rodikliai, palyginti su 2019 m., buvo švelnesni, nebuvo reikalaujama tam tikro brandos egzaminų vidurkio. 

2020 m. juos pasiekė 16 869 stojantieji (2019 m. – 16 291) (turėjo būti išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, 

užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos VBE bei penkių dalykų geriausių metinių 

įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turėjo būti ne mažesnis negu 7, jeigu 

asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti 

kolegijoje: https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/). 

Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas buvo gerokai mažesnis nei 

universitetų sektoriuje. Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis 

konkursinis balas siekė 6,03, o nefinansuojamose vietose – 4,72. Kolegijose, kuriose stojamųjų egzaminų 

nėra, vidutiniai balai buvo žemesni, jie nesiekė 6 balų, o valstybės nefinansuojamose vietose – ir 5 balų, 

išskyrus atvejus, kai mokyklos pridėjo papildomų balų už jų nusistatytus rodiklius 

(https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/). 

2020 metais stojimas į aukštąsias mokyklas vyko dviem etapais. LAMA BPO atliktos analizės 

rezultatai parodė, kad dalyvaujant bendrajame priėmime stojantiesiems trūko matematikos, informacinių 

technologijų, chemijos, biologijos mokomųjų dalykų įvertinimų.  

 

Stojantiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijoje, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, nuo 2016 metų 

taikomas minimalus konkursinis balas (KB). Stojantiems į VF ir VNF vietas 2019 m. KB buvo 4,30; 2018 m. 

– 2,00; 2017 m. – 1,60; 2016 m. – 1,20; 2015 m. – 0,80. 2020 m. stojantiems į VF studijų vietas buvo 

nustatytas minimalus konkursinis balas 4,30, o stojantiems į VNF studijų vietas – 2,50 balo. 

 

 

5.34. lentelė. Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas 2020 m. 

(https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/) 

Aukštoji mokykla 
Studijų sutartis pasirašiusiųjų vid. konkursinis balas  2020 m 

vf+vnf/st vnf* 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 6,07 4,04 

Vidutinis konkursinis balas kolegijose 6,03 4,72 
* – vnf vietų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal aukštosios mokyklos taisykles 

 

 

Visų 2020 m. studijų sutartis su Kolegija pasirašiusiųjų studentų vidutinis konkursinis balas į vf vietas 

buvo 6,07 (2019 m. - 6,18), stojančiųjų į vnf vietas konkursinis balas kiek žemesnis – 4,04 (2019 m. - 5,0) 

(5.34. lentelė). Studijų sutartis su KMAIK pasirašiusių studentų vidutinis konkursinis balas gerokai viršijo 

nustatymą minimalų balą (5.34. lentelė). Priimtųjų į ištęstinių studijų VF vietas vidutiniai konkursiniai balai 

buvo aukštesni už nuolatinės studijų formos studentų, ir atvirkščiai, priimtųjų į ištęstinių studijų VNF vietas 

konkursiniai balai šiek tiek žemesni už nuolatinės studijų formos studentų. 

 

 

 

 

 

https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
https://bakalauras.lamabpo.lt/2020-m-bendra-informacija-apie-priemima/
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5.35. lentelė. Pasirašiusiųjų studijų sutartis 2020 m. KMAIK studentų konkursiniai balai (Fakultetų 

duomenys) 

Metai Studijų programa 
Studijų 

forma 

Konkursinis balas 

minimalus maksimalus vidutinis 

vf vnf vf vnf vf vnf 

2020 Hidrotechninė statyba NL 4,3 3,3 5,5 5,8 5,1 4,8 

2020 Hidrotechninė statyba I 4,4 2,5 7,8 4,7 4,6 3,3 

2020 
Nekilnojamojo turto 

kadastriniai matavimai 
NL 4,6 2,6 6,5 3,5 5,8 3,0 

2020 
Nekilnojamojo turto 

kadastriniai matavimai 
I 4,4 2,5 8,5 4,1 6,0 3,4 

2020 Žemėtvarka NL 4,6 2,7 8,6 7,18 5,9 4,5 

2020 Žemėtvarka I 4,3 2,7 7,6 4,1 6,3 3,4 

2020 Miškininkystė NL 5,32 2,91 6,6 5,33 6,05 3,93 

2020 Miškininkystė I 4,3 2,5 8,65 6,8 6,05 3,62 

2020 Sodininkystė NL 8,14 2,55 4,34 5,71 5,77 3,32 

2020 Sodininkystė I 5,18 2,8 8,73 9,27 6,9 4,95 

2020 Želdynų dizainas NL 4,6 2,7 8,04 7,64 5,94 4,3 

2020 Želdynų dizainas I 4,96 2,6 9,24 8,76 7,41 5,82 

      vidutinis 6,07 4,04 

 

 

 

Studijos Kolegijoje 2019-2020 m.m. buvo vykdomos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Anglų kalba 

studijavo 12 studentų užsieniečių, atvykusių iš Turkijos, Lenkijos, Baltarusijos valstybių. 

 

 

5.36. lentelė. KMAIK studentai pagal studijų kalbą (2020-10-01 d. ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

 Kalbų, kuriomis studijuojama, skaičius  Kalba, kuria studijuoja  
Studentų skaičius Studijuoja tik viena kalba lietuvių anglų 

Pirmosios pakopos studijos 848 848 836 12 

Iš viso (asmenų): 848 848 836 12 

 

 

Kolegijos studentai pagal studijų programų planus studijuoja profesinę užsienio kalbą. 75 proc. 

studentų tobulina anglų kalbos įgūdžius, 16 proc. - vokiečių kalbos, 8 proc. – rusų kalbos žinias. Prancūzų 

kalbą tobulina pavieniai studentai. 

 

 

5.37. lentelė. Užsienio kalbų mokymas KMAIK (2020-10-01 d. ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

Studijų pakopa 

Besimokančiųjų 

užsienio kalbų 

skaičius 

Mokosi tik 

vieną kalbą 
Anglų Vokiečių Rusų Prancūzų 

Pirmosios pakopos studijos 795 795 600 130 62 3 

Iš viso (asmenų): 795 795 600 130 62 3 
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5.2.2. ĮSTOJUSIŲJŲ GYVENAMOJI VIETA 
 

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

Hidrotechninės statybos, Sodininkystės, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų) yra unikalios ir 

vykdomos tik Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.  

 

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

2020 m. (*vidurinį išsilavinimą įgijo 2020 m.) 2020-10-01 d. 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. 

Kupiškio r. sav. 1 

Varėnos r. sav. 2 Panevėžio m. sav. 3 

Alytaus apskr. 3 Rokiškio r. sav. 2 

Kauno apskr. 

Jonavos r. sav. 1 Panevėžio apskr. 6 

Kauno m. sav. 10 Marijampolės 

apskr. 

Marijampolės sav. 2 

Kauno r. sav. 3 Kalvarijos sav. 1 

Kėdainių r. sav. 1 Marijampolės apskr. 3 

Prienų r. sav. 1 Šiaulių apskr. Šiaulių m. sav. 2 

Raseinių r. sav. 1 Šiaulių apskr. 2 

Kauno apskr. 17 Telšių apskr. Rietavo sav. 1 

Klaipėdos apskr. Skuodo r. sav. 1 Telšių apskr. 1 

Klaipėdos apskr. 1 Utenos apskr. Anykščių r. sav. 1 

Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav. 2 Utenos apskr. 1 

Vilniaus apskr. 2    

Viso (asmenų): 36 

 

 

 
1.14. pav. Priimti į KMAIK pirmą kursą studentai pagal bendrojo lavinimo mokyklos baigimo 

vietą (*vidurinį išsilavinimą įgijo 2020 m.) 

 

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. 

 

 

8.3

47.2

2.8

8.3

16.7

5.6

2.8
2.8

5.6

Alytaus apskr.

Kauno apskr.

Klaipėdos apskr.

Marijampolės apskr.

Panevėžio apskr.

Šiaulių apskr.

Telšių apskr.

Utenos apskr.

Vilniaus apskr.



71 

 

 
 

1.15. pav. VISŲ 2020 m. PRIIMTŲ Į PIRMĄ KURSĄ KMAIK studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

 

 

Analizuojant 1.15. paveiksle pateiktus duomenis apie 2020 m. priimtų į I kursą studentų pasiskirstymą pagal vidurinės mokyklos baigimo vietą matyti, kad į Kolegiją 

studentai atvyko iš 49 Lietuvos savivaldybių, o iš 10 savivaldybių studentų nebuvo priimta. 

Studijas Kolegijoje daugiausia rinkosi asmenys iš Kauno miesto (34,6 proc. visų priimtų į I kursą) ir Kauno rajono (15,8 proc.) savivaldybių, iš Vilniaus miesto 5,7 proc., 

Jonavos ir Prienų rajonų - po 3 proc., Panevėžio miesto – 2,7 proc., Marijampolės sav. – 2,3 proc. Iš 16-os kitų miestų ir rajonų savivaldybių atvyko nuo 1,0 iki 2,3 proc. 

studentų, o iš 26 savivaldybių – nuo 0,4 iki 0,7% studentų. Iš 10 savivaldybių studentų neatvyko. 

Hidrotechninės statybos studijų programą 2019-2020 m.m. daugiausia rinkosi asmenys iš Kauno miesto savivaldybės 36 proc. ir Kalvarijos savivaldybės - 13,3 proc. 

Miškininkystės studijas daugiausia renkasi moksleiviai iš rajonų - 59,7 proc., iš miestų - 40,3 proc., tame tarpe iš Vilniaus ir Kauno miestų - 59,3 proc. Iš rajonų daugiausia 

moksleivių iš Kauno rajono - 25,0 proc. Želdynų dizaino ir Sodininkystės studijas daugiausia rinkosi asmenys iš Kauno miesto (44,8 proc.) ir Kauno rajono (11,5 proc.). 
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5.2.3.  STUDENTŲ IŠBRAUKIMAS IŠ STUDENTŲ SĄRAŠŲ 
 

 

Per 2019-2020 mokslo metus iš Kolegijos studentų sąrašų dėl nepažangumo buvo išbraukta 12 

studentų (2 kartus mažiau negu pernai) (5.39. lentelė), kartoti kursą palikti 84 studentai, studijų programą ar 

studijų formą per mokslo metus pakeitė (išvyko) net 35 studentai. 

 

5.39. lentelė. KMAIK STUDENTŲ KAITA PER MOKSLO METUS nuo 2019-10-01 iki 2020-10-01 d. 

(ŠV-01 ataskaitos duomenys) 

Studijų 

forma 

Atvyko 

(iš viso) 

Atvyko (pakeitė 

studijų formą, 

studijų programą 

arba aukštąją 

mokyklą) 

Išvyko (iš 

viso) 

Išvyko (pakeitė 

studijų formą, 

studijų programą 

arba aukštąją 

mokyklą) 

Išvyko (dėl 

nepažangumo) 

Perkelta į 

aukštesnį 

kursą 

Palikta 

kartoti metų 

kursą (dėl 

ligos ir kitų 

priežasčių) 

Ištęstinė 17 12 69 13 6 277 55 

Nuolatinė 14 12 61 22 6 166 29 
Iš viso 

(asmenų) 
31 24 130 35 12 443 84 

 

 

5.40. lentelė. KMAIK STUDENTŲ KAITA PER MOKSLO METUS nuo 2019-10-01 iki 2020-10-01 d. 

(fakultetų duomenys) 

Studijų forma 

(studijų programa) 

Atvyko (iš 

viso) 

Atvyko (pakeitė 

studijų formą, 

studijų programą 

arba aukštąją 

mokyklą) 

Išvyko 

(iš viso) 

Išvyko (pakeitė 

studijų formą, 

studijų programą 

arba aukštąją 

mokyklą) 

Išvyko (dėl 

nepažan-

gumo) 

Perkelta į 

aukštesnį 

kursą 

Nuolatinė (S; 

ŽD) 
2 2 7 7 0 58 

Ištęstinė (S; ŽD) 5 5 5 5 0 63 

Iš viso: 7 7 12 12 0 121 

Nuolatinė (M) - - 3 3 1 42 

Ištęstinė (M) 6 6 1 1 1 70 

Iš viso: 6 6 4 4 2 112 

Nuolatinė (HS) 3 3 6 6 - 42 

Ištęstinė (HS) - - 11 10 1 14 

Iš viso: 3 3 17 16 1 56 

Nuolatinė 

(NTKM) 
- - 2 2 - 28 

Ištęstinė 

(NTKM) 
3 3 4 3 1 47 

Iš viso: 3 3 6 5 1 75 

Nuolatinė (Žem) 2 2 6 6 - 34 

Ištęstinė (Žem) - - 16 14 - 76 

Iš viso: - 2 22 20 - 110 

KMAIK, visi:  21 21 61 57 4 474 

KMAIK, 

nuolatinė forma 7 7 24 24 1 204 

KMAIK,    

ištęstinė forma 14 14 37 33 3 270 

 

Per 2019-2020 mokslo metus iš Hidrotechninės statybos katedros studentų sąrašų buvo išbraukti 8 

studentai: dėl nepažangumo išbrauktas 1 studentas, kartoti kursą palikta 19 studentų. 2019-2020 m.m. pačių 

prašymu studijas nutraukė 5 HS studentai, visi jie turėjo valstybės finansuojamą vietą. Iš akademinių 

atostogų taip pat dažniausiai negrįžta valstybės finansuojamose vietose besimokantys studentai: 2019-2020 

m.m. iš akademinių atotosgų negrįžo 4 HS studentai.  

Per 2019-2020 mokslo metus iš Miškininkystės katedros studentų sąrašų buvo išbraukti 6 studentai 

(5.40. lentelė). Dėl nepažangumo išbraukti 2 studentai, kartoti kursą paliktų studentų nebuvo. Pačių prašymu 

studijas dažniausiai nutraukia VF studijų vietose studijuojantys studentai (38,3 proc.), ypač 1 kurso studentai, 
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nes nutraukus studijas nepasibaigus semestrui, jiems nereikia grąžinti valstybei „studijų krepšelio“. Iš 

akademinių atostogų taip pat dažniausiai negrįžta VF vietose besimokantys Miškininkystės SP studentai 

(22,8 proc.). Studentai studijas meta dažniausiai dėl asmeninių priežasčių: išvažiuoja į užsienį, įsidarbina su 

studijų specialybe nieko bendra neturinčiame darbe ir siekia karjeros tenai, nusivilia siūlomu atlyginimu bei 

darbo sąlygomis. 

Per 2019-2020 mokslo metus iš Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studentų 

sąrašų buvo išbraukta 12 studentų (5.40. lentelė). Studentai nebuvo išbraukti dėl nepažangumo ar palikti 

kartoti kurso. Pačių prašymu studijas dažniausiai nutraukia valstybės finansuojamose vietose studijuojantys 

studentai (8,8 proc. nuo visų KAR katedroje studijuojančių studentų VF vietose), ypač 1 kurso studentai. Iš 

akademinių atostogų taip pat dažniausiai negrįžta VF vietose besimokantys studentai (21,5 proc. nuo visų 

KAR katedroje VF vietose studijuojančių studentų). Nutraukiantys studijų sutartis studentai dažniausiai būna 

įstoję į Kolegiją nežinodami savo tikrojo pasirinkimo kelio, nepakankamai motyvuoti studijuoti, nevertina 

pačių studijų būtinumo, neįvertinę savo finansinių galimybių. 

 

Apibendrinant, pačių prašymu studijas Kolegijoje dažniausiai nutraukia VF vietose studijuojantys 

studentai – 19,9 proc. Ypač dažnai studijas nutraukia I-o kurso studentai (1 iš 5 studentų). Iš akademinių 

atostogų taip pat dažniausiai negrįžta VF vietose besimokantys studentai (33,3 proc.). Bendros studentų 

kaitos priežastys – bloga finansinė padėtis, kuri lemia darbo poreikį ir vėliau nesugebėjimas derinti mokslų 

Kolegijoje su darbu ir motyvacijos siekti mokslo stoka.  

 

 
1.16. pav. KMAIK studentų išbraukimas iš sąrašų per 2019-2020 m.m. pagal studijų finansavimą 

(proc. nuo bendro išbrauktų studentų skaičiaus) 

 

Dėl nepažangumo iš valstybės finansuojamų vietų išbraukiama vos 2,3 proc., o iš nefinansuojamų – 

1,7 proc. studentų (1.16. pav.). 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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5.41. lentelė. KMAIK STUDENTŲ IŠBRAUKIMAS iš studentų sąrašų 2019-2020 m.m. pagal studijų 

programas, studijų formas ir finansavimą (nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 1 d.) (katedrų duomenys) 

Studijų programa Kursas 
Pačių prašymu Dėl nepažangumo 

Neatvyko į sesiją / 

negrįžo iš akad. atost. 

Akademinės 

atostogos 

VF VnF VF VnF VF VnF VF VnF 

NT kadastriniai matavimai, NL I-NL 4             1 

NT kadastriniai matavimai, NL II-NL                 

NT kadastriniai matavimai, NL III-NL             3   

NTKM  NL  4           3 1 

NT kadastriniai matavimai, I I-I 11               

NT kadastriniai matavimai, I II-I 1     1         

NT kadastriniai matavimai, I III-I                 

NT kadastriniai matavimai, I IV-I     2   2   3   

NTKM  Išt. I 12   2 1 2   3   

Iš viso NTKM:  NL+I 16   2 1 2   3 1 

Žemėtvarka, NL I-NL 1             1 

Žemėtvarka, NL II-NL                 

Žemėtvarka, NL III-NL 1           2   

Žem NL NL 2           2 1 

Žemėtvarka, I I-I 1         1     

Žemėtvarka, I II-I                 

Žemėtvarka, I III-I           1     

Žemėtvarka, I IV-I           1 2   

Žem  Išt   1         3 2   

Iš viso Žem:  NL+I 3         3 4   

Hidrotechninė statyba, NL I 2 2             

Hidrotechninė statyba, NL II             1   

Hidrotechninė statyba, NL III       1 4 2 5   

HS  NL   2 2   1 4 2 6   

Hidrotechninė statyba, I I 1 1             

Hidrotechninė statyba, I II 2               

Hidrotechninė statyba, I III             1 1 

Hidrotechninė statyba, I IV           2 10 1 

HS  Išt   3 1         11 2 

Iš viso HS: NL+I 5 3   1 4 2 17 2 
                    

Miškininkystė, NL I-NL   1     2 1     

Miškininkystė, NL II-NL     1           

Miškininkystė, NL III-NL         6   3 3 

MK  NL NL - 1 1 - 8 1 3 3 

Miškininkystė, I I-I 3 3   1 1 1     

Miškininkystė, I II-I         1   1 1 

Miškininkystė, I III-I 1       2   1   

Miškininkystė, I IV-I 2   1   6   21 2 

MK  Išt I 6 3 1 1 10 1 23 3 

Iš viso MK:  NL+I 6 4 2 1 18 2 26 6 

Sodininkystė, NL I-NL         5 3     

Sodininkystė, NL II-NL           2     

Sodininkystė, NL III-NL         2     1 

Sod  NL NL - - - - 7 5 - 1 

Sodininkystė, I I-I 2 1             

Sodininkystė, I II-I 1               

Sodininkystė, I III-I                 

Sodininkystė, I IV-I                 

Sod  Išt I 3 1         - - 

Iš viso SOD:   3 1 - - 7 5 - 1 

Želdynų dizainas, NL I-NL 1 1     4 1     

Želdynų dizainas, NL II-NL               1 

Želdynų dizainas, NL III-NL 1           3 1 

ŽD  NL NL 2 1 - - 4 1 3 2 

Želdynų dizainas, I I-I 1 2     1 1     

Želdynų dizainas, I II-I                 

Želdynų dizainas, I III-I         1   1   

Želdynų dizainas, I IV-I   1         5   

ŽD  Išt I 1 3     2 1 6 - 

Iš viso ŽD:   3 4 - - 6 2 9 2 

Iš viso Nuolatinės formos NL 10 4 1 1 23 9 17 8 

Iš viso Ištęstinės formos I 26 8 3 2 14 5 45 5 

KMAIK 2020 iš viso asm. 181 36 12 4 3 37 14 62 13 

KMAIK 2020 iš viso proc. 100 19,9 6,6 2,2 1,7 20,4 7,7 34,3 7,2 
SUMA 2019 m. 199 61 18 4 6 31 7 65 7 

Proc. 2019 m. 100 30,7 9 2 3 15,6 3,5 32,7 3,5 

SUMA 2018 m.   51 16 17 10 40 8 64 9 
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Išanalizavus studentų mokymosi kokybę Hidrotechnonės statybos SP nustatyta, kad studentams 

trūksta bendrųjų gebėjimų t.y. tinkamai planuoti laiką, savarankiško darbo įgūdžių. Dalis studentų yra 

abejingi savo mokymosi rezultatams. Pirmo kurso studentai nepripratę prie naujų mokymo formų, metodų, 

reikalavimų. Hidrotechnonės statybos SP pagrindinės priežastys, dėl kurių studentai nutraukia studijas arba 

braukiami iš studentų sąrašų, yra silpnas pasirengimas studijoms, nepasirengimas studijuoti savarankiškai. 

Pagrindinės ištęstinių studijų nutraukimo priežastys – nesugebėjimas suderinti darbo ir studijų, finansinės 

problemos, savo galimybių perdėtas vertinimas, šeimyninės problemos. 

2019 metų lapkritį – gruodį savo noru studijas nutraukė šeši pirmo kurso Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų ištęstinių studijų studentai, du I-o kurso Žemėtvarkos studijų programos ištęstinių 

studijų studentai, viena III kurso nuolatinių studijų Žemėtvarkos studijų programos studentė. Viena 

Žemėtvarkos studijų programos ištęstinių studijų studentė neatvyko į sesiją. 

2020 metų sausį savo noru, nes nesuderino nuolatinių studijų ir darbo, išsibraukė trys pirmo kurso 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP studentai, dėl tos pačios priežasties savo noru nutraukė 

studijas septyni ištęstinių studijų studentai (4 Žemėtvarkos, 3 Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP 

studentai). Vienam studentui pratęsta mokslo metų pertrauka dėl karo tarnybos, vienam suteikta mokslo metų 

pertrauka, vienas grįžo tęsti studijas po mokslo metų pertraukos. 

2020 metų gegužės-birželio mėnesį mokslo metų pertrauka suteikta trims ištęstinių studijų ir dviems 

nuolatinių studijų Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP studentams, dviems ištęstinių studijų ir 

dviems nuolatinių studijų Žemėtvarkos SP paskutinio kurso studentams, nespėjusiems laiku baigti studijų. 

Mokslo metų pertrauka pratęsta vienam Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP nuolatinės studijų 

formos studentui. Po mokslo metų pertraukos grįžo dvi Žemėtvarkos SP ištęstinės studijų formos studentės ir 

vienas Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP ištęstinės studijų formos studentas. Keturi 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP IV-ojo kurso ir vienas Žemėtvarkos SP IV-ojo kurso studentas 

nebaigė studijų (jie visi buvo išbraukti iš studentų sąrašų).  

Dar iki 2020-2021 mokslo metų studijų pradžios savo noru iš studijų išsibraukė vienas 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP II-ojo kurso ištęstinių studijų studentas. Dėl neatvykimo į 

studijas išbrauktas vienas Žemėtvarkos SP ištęstinių studijų III-ojo kurso studentas. Dėl nepažangumo 

išbraukta 1 Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų nuolatinių studijų I kurso studentė, 1 Nekilnojamojo 

turto kadastrinių matavimų II kurso ištęstinių studijų studentas. Po mokslo metų pertraukos grįžo 1 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ištęstinių studijų II kurso studentė. 

Apibendrinus katedrų duomenis matyti, kad 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 – 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 VF vietose 

studijuojantys studentai, ypač pirmo 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.  
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5.2.4. STUDIJŲ BAIGIMO REZULTATAI 
 

 

2020 metais (2019-2020 mokslo metai) studijas Kolegijoje baigė 190 absolventų: 71 nuolatinių 

studijų ir 119 ištęstinių studijų studentų (1.17. 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 2011-2020 laikotarpį studijas Kolegijoje 

baigė ir aukštojo mokslo diplomus įgijo 2046 absolventai. 
 

 
1.17. pav. KMAIK absolventų skaičius 2016-2020 m. (asmenys) 

 

 

5.42. lentelė. KMAIK absolventų pasiskirstymas pagal studijų formas 2016-2020 m., proc. 

Studijų forma 2016 2017 2018 2019 2020 

Nuolatinė, proc. 77,8 63,5 59,4 47,4 37,4 

Ištęstinė, proc. 22,2 36,5 40,6 52,6 62,6 

 

 

Kolegijos absolventų, 2020 m. įgijusių kvalifikacinį laipsnį, vidutinis amžius buvo 32,6 metai. 

Didžiausią procentinę dalį (38 proc.) sudarė jauniausi, 21-25 m. amžiaus grupės, absolventai (1.18. pav.). 26-

30 metų amžiaus absolventai sudarė 15 proc., 31-35 metų – 13 proc., 36-40 metų – 11 proc. Taip pat net 13 

proc. 2020 m. išleistų absolventų buvo iš 51-59 metų amžiaus grupės.  

 

 
1.18. pav. KMAIK absolventų pasiskirstymas pagal amžių 2020 m. 
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1.19. pav. KMAIK absolventų skaičius pagal studijų programas 2020 m. (asmenys) 

 

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetą 2020 m. baigė 28 Želdynų dizaino (iš jų 13 nuolatinių ir 

15 ištęstinių), 10 Sodininkystės (iš jų 8 nuolatinių ir 2 ištęstinių) bei 75 Miškininkystės (iš jų 29 nuolatinių ir 

46 ištęstinių) studijų programų absolventai (1.19. pav.). Miškininkystės studijų programos studijas baigė 

šiek tik daugiau nei pusė įstojusiųjų mokytis studentų. Sodininkystės nuolatines studijas baigė visi, o 

ištęstines – 33,9 proc. studentų, Želdynų dizaino nuolatinių studijų laidos baigimo procentas buvo 56,5 proc., 

o ištęstinių – 72,2 proc. 

 

5.43. lentelė. KMAIK Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto absolventų skaičius 2019-2020 m.m. 

(2020-06-30 d. duomenys) 

Studijų programa 
Studijų 

forma 

Absolventų skaičius 
Laidos baigimo procentas 

Baigusių su 

pagyrimu skaičius vf vnf Iš viso 

Miškininkystė NL 25 4 29 56,9 1 

Miškininkystė I 40 6 46 
I-31,8; išlyg.-87,5;  

vid. 59,7 
- 

Sodininkystė NL 8 - 8 100 - 

Sodininkystė I 2 - 2 33,9 - 

Želdynų dizainas NL 13 - 13 56,5 - 

Želdynų dizainas I 15 - 15 72,2 - 

Iš viso  103 10 113  1 

 

MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETO absolventai pagal studijų 

programose numatytą studijų planą rengė ir gynė baigiamuosius diplominius darbus ar projektus.  

Miškininkystės katedros Miškininkystės 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 2020 m. leista 

laikyti 83 studentams (32 nuolatinių studijų, 51 ištęstinių ir išlyginamųjų studijų), baigusiems studijų 

programą ir apgynusiems specializacijos baigiamąjį darbą (5.44. lentelė). Ne visų studentų teorinio 

baigiamojo egzamino žinios buvo įvertintos teigiamai, tad praktinį egzaminą laikė 75 studentai. Baigiamojo 

egzamino įvertinimų vidurkis 7,29 balai. Miškininkystės praktinį egzaminą geriau išlaikė ištęstinių studijų 

studentai, tuo tarpu teorinę egzamino dalį - nuolatinių studijų studentai. Vidutinis svertinis įvertinimo balas 

buvo vienodas tiek ištęstinių, tiek nuolatinių studijų studentų. Komisijos nariai pažymėjo, kad studentai 

neblogai pasiruošę praktiniam darbui ir ypač vertina egzaminą miške, kur studentai gali parodyti praktinius 

sugebėjimus: atrinkti medyne kirstinus medžius, įvertinti augavietę ir pagal tai parengti miško atkūrimo 

projektą, nustatyti medyno taksacinius rodiklius, apskaičiuoti augančio medžio ir rąstų rietuvės tūrį, nustatyti 

rąstų kokybės klasę ir daugelį kitų įvairiausių praktikoje reikalingų rodiklių ir organizuoti įvairių su miškų 

ūkiu susijusių darbų vykdymą. 

 

5.44. lentelė. KMAIK Miškininkystės studijų programos baigiamojo egzamino įvertinimai 2020 m.  

Ak.a. – akademinėse atostogose. 

Studijų forma 
Studentų 

skaičius 

Įvertinimas balais (atitinkamą įvertinimą gavusių studentų 

skaičius) 
Svertinis 

vidurkis 
0-4 5 6 7 8 9 10 

Nuolatinė 32 3 Ak.a 1 8 7 8 4 1 7,31 

Ištęstinė 51 5 Ak.a 2 9 14 16 5 - 7,28 

Iš viso: 83 8 Ak.a 3 17 21 24 9 1 7,29 
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Baigiamųjų diplominių projektų temų pasirinkimas, gynimo eiga, įvertinimas bei kiti duomenys apie 

diplominius projektus ir baigiamuosius egzaminus yra pateikti atskirose kvalifikacinių komisijų ataskaitose. 

Studijų programos šakas (specializacijas), tiek nuolatinių studijų, tiek ištęstinių studijų studentai 

rinkosi savarankiškai. 2019-2020 m.m. Miškininkystės SP studentai pasirinko net 5 specializacijas: 

Miškotvarkos (3 NL studentai), Daugiatikslio miško naudojimo (18 NL studentų); Gamtinio turizmo (2 NL ir 

1 Išt studentai), Medienos ruošos (5 NL studentai). Dauguma ištęstinių studijų studentų pasirinko 

Daugiatikslio miško naudojimo specializaciją (10 Išt ir 29 išlyginamųjų studijų), Medienos ruošos (3 Išt ir 3 

išlyginamųjų studijų studentai), Plantacinio ūkio (1 studentas); Medienos apdirbimo (1 studentas) 

specializacijas. 

Miškininkystės SP astudentų baigiamųjų darbų (BD) įvertinimai 2019-2020 m.m. nuolatinių studijų 

studentų buvo vidutiniški, o ištęstinių - labai geri ir vidutiniški. Paprastai miškų žinyboje dirbantys studentai 

parašo brandesnius baigiamuosius darbus, nes turi praktinės patirties ir pasirenka praktikai aktualesnes 

temas. Matomai tai ir lemia geresnį darbų įvertinimą. 

2019-2020 m.m. visi Miškininkystės studijų programos studentai (83) apgynė baigiamuosius darbus 

(BD) iš kurių 15 buvo įvertinai aukščiausiu balu – puikiai. Miškininkystės studijų programos studentų 

specializacijos baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,35 balo (5.45. lentelė). Ištęstinių studijų 51 

studento baigiamųjų darbų vidutinis įvertinimo balas siekė 8,49 balo. Aukščiausiais balais (10 puikiai) 

įvertinti 18-os proc. studentų baigiamieji darbai. Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 

32,5 proc. ir 25,3 proc. darbų. Vidutiniškai (7 balai) baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino 16,9 

proc. baigiamųjų darbų, patenkinamai (6 balai) ar silpnai (5 balai) įvertinti 7,2 proc. darbų. 

Miškininkystės SP baigiamųjų darbų temos atitiko įvairias profesines veiklos sritis. Didžioji dalis 

baigiamųjų darbų buvo susieti su konkrečiais gamybiniais objektais ir nagrinėjo aktualius praktinius 

klausimus. Miškininkystės SP 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.  

 

5.45. lentelė. KMAIK MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS fakulteto studentų baigiamųjų 

darbų įvertinimai 2020 m. Ak.a. – akademinėse atostogose. 

Studijų programa 
Studijų 

forma 

Studentų 

skaičius 

Įvertinimas balais (atitinkamą įvertinimą gavusių 

studentų skaičius) 
Svertinis 

vidurkis 
0-4 5 6 7 8 9 10 

Miškininkystė NL 32 - 1 3 7 7 8 6 8,13 

Miškininkystė I 51 - 1 1 7 14 19 9 8,49 

 Iš viso: 83 - 2 4 14 21 27 15 8,35 

Sodininkystė NL 8 - - - 2 3 2 1 8,25 

Sodininkystė I 2 - - - 1 1 - - 7,50 

 Iš viso: 10 - - - 3 4 2 1 8,14 

Želdynų dizainas NL 16 3 Ak.a - 1 4 3 4 1 8,00 

Želdynų dizainas I 15 3 Ak.a - 1 2 2 3 7 8,87 

 Iš viso: 31 - - 2 6 5 7 8 8,27 

Iš viso  124 - 2 6 23 30 36 24 8,27 

 

 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje 2020 m. studijas baigė 28 Želdynų dizaino, 10 

Sodininkystės studijų programų absolventų. Sodininkystės studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo 

komisija savo išvadose pažymėjo, kad baigiamųjų darbų gynimui pasirengta gerai, darbų tematika atitinka 

profesinės veiklos kryptį. 

Želdynų dizaino studijų programos diplomantai baigiamuosius darbus pristatė ir apgynė kvalifikavimo 

komisijoje 2020 m. birželio mėn. Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,27 balo. Aukščiausiu 

balu (10 puikiai) įvertinti 25,8 proc. studentų baigiamieji darbai. Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) 

įvertinta atitinkamai 22,6 proc. ir 16,1 proc. darbų. 19,3 proc. baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija 

įvertino vidutiniškai (7 balai), o 6,5 proc. - patenkinamai (6 balai) (5.45. lentelė). 

Želdynų dizaino SP studentų baigiamųjų darbų temos pasirinktos iš programoje išskirtų profesinių 

veiklos sričių. Baigiamųjų darbų–projektų temos įvairiapusiškos ir aktualios. Daugiau kaip du trečdalius 

darbų sudarė tiriamieji darbai, kiti - kūrybinio pobūdžio (želdynų projektavimas). Dauguma baigiamųjų 

darbų yra iš želdynų projektavimo ir dekoratyvinių augalų auginimo  profesinės veiklos srities, didžioji dalis 

projektinių baigiamųjų darbų parengti taikant naujausias kompiuterines technologijas. Želdynų dizaino SP 

Kvalifikacinė komisija ataskaitoje pastebėjo, kad baigiamųjų darbų tematika aktuali, atitinkanti profesinės 
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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 SP studijas 2020 m. baigė antroji absolventų laida. Sodininkystės SP studijas baigė 8 

nuolatinių studijų ir du ištęstinių studijų absolventai. Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,14 

balo. Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinti 10 proc. studentų baigiamųjų darbų (5.45. lentelė). Labai 

gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai 20 proc. ir 40 proc. darbų. Apie 30 proc. baigiamųjų 

darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai).  

Sodininkystės SP 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 2020 m. baigė 77 absolventai: Žemėtvarkos studijų 

programos studijas baigė 43, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų – 19, Hidrotechninės statybos – 15 

absolventų (5.46. lentelė), iš jų 21 nuolatinių studijų bei 56 ištęstinių studijų studentai. 

2019-2020 m.m. Nekilnojamojo turto kadastro katedroje Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų studijų programų studijas kolegijoje baigė 62 absolventai, iš jų 15 nuolatinių studijų 

(24,2 proc.) bei 47 ištęstinių studijų (75,8 proc.) studentų. Žemėtvarkos ištęstinių studijų laidos baigimo 

procentas 115 proc., nes buvo priimta studentų į IV kursą, kurie baigę panašios krypties studijas kitose 

aukštosiose mokyklose, taip pat skaičių didino grįžę iš akademinių atostogų studentai. 

 

5.46. lentelė. KMAIK Aplinkos inžinerijos fakulteto absolventų skaičius 2019-2020 m.m. (2020-06-30 

d. duomenys) 

Studijų programa 
Studijų 

forma 

Absolventų skaičius Laidos baigimo 

procentas 

Baigusių su 

pagyrimu skaičius vf vnf Iš viso 

Hidrotechninė statyba NL 6 - 6 55,00 - 

Hidrotechninė statyba I 9 - 9 30,25 - 

 Iš viso: 15 - 15 - - 

NT kadastriniai matavimai NL 9 - 9 71,4 - 

NT kadastriniai matavimai I 10 - 10 50,0 - 

 Iš viso: 19 - 19 - - 

Žemėtvarka NL 6 - 6 75,0 - 

Žemėtvarka I 37 - 37 115,0 - 

 Iš viso: 43 - 43 - - 

Iš viso AIF: 77 - 77 - - 

 

 

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2020 m. Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų studijų programų studijas Kolegijoje baigė 62 absolventai, iš jų - 15 nuolatinių studijų (24,2 proc.) 

studentų ir 47 ištęstinių studijų (75,8 proc.) studentai. 

Žemėtvarkos SP studijas 2020 m. baigė baigė 43 absolventai. Baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis 

vidurkis – 7,05 balo. Aukščiausiais balais (10 puikiai) įvertinta 2,3 proc. studentų baigiamieji darbai. Labai 

gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta atitinkamai  7 proc. ir 25,6 proc. darbų. 23,3 proc. baigiamųjų darbų 

kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 balai) ir 41,9 proc. patenkinamai (6 balai).  

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP studijas 2020 m. baigė 19 absolventų: 9 nuolatinių ir 

10 ištęstinių studijų studentų. Jų baigiamųjų darbų įvertinimų svertinis vidurkis – 8,1 balo. Aukščiausiais 

balais (10 puikiai) įvertinta 15,8 proc. baigiamųjų darbų. Labai gerai (9 balai) ir gerai (8 balai) įvertinta 31,6 

proc. ir 15,8 proc. darbų. Apie 21 proc. baigiamųjų darbų kvalifikacinė komisija įvertino vidutiniškai (7 

balai) ir 15,8 proc. - patenkinamai (6 balai). Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų SP baigiamųjų darbų 

vertinimo komisija savo išvadose pažymėjo, kad baigiamųjų darbų gynimas organizuotas tinkamai, darbai 

atitinka nustatytus reikalavimus, absolventų profesinė kompetencija pakankama. 
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5.47. lentelė. KMAIK Aplinkos inžinerijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų įvertinimai 2020 m.  

Studijų programa 
Studijų 

forma 

Studentų 

skaičius 

Įvertinimas balais (atitinkamą įvertinimą 

gavusių studentų skaičius) 
Svertinis 

vidurkis 
0-4 5 6 7 8 9 10 

Hidrotechninė statyba NL 6 - - - 1 3 2 - 8,20 

Hidrotechninė statyba I 9 - - - 2 5 2 - 8,00 

Iš viso:  15 - - - 3 8 4 - 8,12 

NT kadastriniai matavimai NL 9 -  2 1 2 3 1 8,0 

NT kadastriniai matavimai I 10  - - 1 3 1 3 2 8,2 

Iš viso:  19 - - 3 4 3 6 3 8,1 

Žemėtvarka NL 6 - - 1 2 - 2 1 8,0 

Žemėtvarka I 37 - - 17 8 11 1 - 6,9 

Iš viso:  43 - - 18 10 11 3 1 7,05 

 

Hidrotechninės statybos katedroje 2020 m. studijas baigė 15 Hidrotechninės statybos SP absolventų, 

iš jų - 6 nuolatinių studijų (40 proc.) bei 9 ištęstinių studijų (60 proc.) studentų. 26,7 proc. baigiamųjų darbų 

įvertinti labai gerai (9 balai), 53,3 proc. - gerai (8 balai), 20 proc. - vidutiniškai (7 balai). Nuolatinių studijų 

studentų baigiamųjų darbų gynimo vidurkis seikė 8,20 balo; ištęstinių studijų - 8,00 balai (5.47. lentelė). 

Hidrotechninės statybos studijų programos studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisija savo 

išvadose pažymėjo, kad kai kuriems studentams trūksta užtikrintumo savo žiniomis, bet pasidžiaugė 

studentų, jau dirbančių hidrotechninės statybos srityje, žiniomis, indėliu į baigiamąjį darbą, temų įvairumu, 

juose nagrinėjama problematika ir pasiūlytais sprendimo būdais. Hidrotechninės statybos baigiamųjų darbų 

gynimo kvalifikavimo komisijos nariai išsakė pastebėjimus: skatinti studentus dažniau pasirinkti darbuose 

analizuoti hidrotechninius statinius, taip pat darbuose galėtų būti išsamiau analizuojami statybos ar 

rekonstrukcijos darbų procesai, priimami sprendimai lyginami su užsienyje taikoma praktika.  

 

 
1.20. pav. KMAIK Aplinkos inžinerijos fakulteto absolventų skaičiaus kaita 2015-2020 m. 

 

 

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos ir Lietuvoje paskelbto karantino bei judėjimo apribojimų, 

baigiamųjų darbų gynimai vyko nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijų platformą Zoom. 

Visos 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. 
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5.3. KMAIK 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 į Profesinio mokymo skyrių priimami pagrindinį (programos kodas M43081102) ir 

vidurinį (programos kodas M44081103, T43081101) išsilavinimą turintys moksleiviai. 

Mokinių priėmimas į KMAIK Profesinio mokymo skyrių organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 (Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-666 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 

kitais dokumentais. 

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 2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-672 redakcija). Dokumentai buvo priimami nuo 2020 m. 

gegužės 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 2 d. dviem etapais.  

Į Profesinio mokymo skyriaus Miško darbuotojo specialybės pirmą kursą 2019 m. 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 (5.48 lentelė). Daugiausia moksleivių (80%) atvyko iš Kauno apskrities mokyklų; po 10% - iš 

Marijampolės ir Panevėžio apskrities mokyklų. 

Į Profesinio mokymo skyriaus Miško darbuotojo specialybės pirmą kursą 2020 m. buvo priimta 15 

moksleivių (iš jų 5 – turintys pagrindinį išsilavinimą ir 10 – turintys vidurinį išsilavinimą), o į Dekoratyvinio 

želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybės pirmą kursą buvo priimti 7 moksleiviai (iš jų 2 

– turintys vidurinį išsilavinimą ir 5 – turintys aukštąjį išsilavinimą; 5.48 lentelė). 

 

5.48. lentelė. Moksleivių priėmimas į KMAIK PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS mokymo 

programų pirmą kursą 2019 ir 2020 metais 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Priimtų 

moksleivių 

skaičius 2019 m. 

Priimtų 

moksleivių 

skaičius 2020 m. 

1. 
Miško darbuotojo mokymo programa (su pagrindiniu 

išsilavinimu)  
M43082101 0 5 

2. 
Miško darbuotojo mokymo programa (su viduriniu 

išsilavinimu) 
M44082101 0 10 

3. 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (su 

viduriniu išsilavinimu) 

M44081103 10 2 

4. 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (su 

viduriniu išsilavinimu; tęstinis mokymas) 

T43081101 0 5 

 

Moksleivių skaičiaus kaita. KMAIK Profesinio mokymo skyriuje 2020 metų sausio 1 dieną mokėsi 

24 moksleiviai. Vasario 1 d. - 24,  kovo 1d. – 23 (1 moksleivis išbrauktas dėl nepažangumo),  balandžio 1 d., 

gegužės 1 d, birželio 1 d. buvo 23 moksleiviai. Liepos 1 d. – 17 (6 moksleiviai baigė profesinio mokymo 

skyrių). Rugpjūčio 1 d. buvo 17 moksleivių (1 moksleivė išbraukta dėl nepažangumo). Rugsėjo mėnesį į 

profesinio mokymo skyriaus I kursą buvo priimti 22 nauji moksleiviai ir spalio 1 d Profesinio mokymo 

skyriuje iš viso jau buvo 38 moksleiviai. Moksleivių skaičius nekito iki pat 2021 metų sausio 1 d. Per 5 metų 

laikotarpį moksleivių skaičius Profesinio mokymo skyriuje sumažėjo. 

Mokslo baigimo rezultatai. 2019-2020 m. m. Profesinio mokymo skyriaus II kurso (po 10 klasių) 

moksleiviai 2020 m. balandžio - liepos mėn. laikė brandos egzaminus. Mokyklinį technologijų egzaminą 
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laikė 5 moksleiviai. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 7 moksleiviai. Valstybinį 

užsienio kalbos (anglų) – 2 moksleiviai, biologijos - 1 moksleivis. Mokyklinis technologijų egzaminas vyko 

nuotoliniu būdu per Zoom platformą kartu su Kauno rajono Piliuonos gimnazijos moksleiviais. Visi kiti 

egzaminai vyko egzaminų centruose.  

Šeši II kurso moksleiviai (po 12-os klasių) pavasario semestre dėl su COVID-19 pandemija susijusių 

karantino ribojimų Įvado į darbo rinką gamybinės praktikos neatliko ir baigiamojo egzamino nelaikė. ŠMSM 

ministro įsakymu jiems buvo išvestas paskutinių metų pažymių vidurkis. 

2020 metais KMAIK Profesinio mokymo skyrių lyginant su įstojusiais baigė 75 proc. moksleivių 

(1.21. pav.). Išbraukimo priežastys: pamokų nelankymas – 12,5 proc., mokymo programos keitimas – 12,5 

proc. 

 

 
1.21. pav. Moksleivių išvykimo iš KMAIK Profesinio mokymo skyriaus priežasčių pasiskirstymas 

2020 metais. 

 

Absolventų įsidarbinimas. KMAIK Profesinio mokymo skyrius palaiko glaudžius ryšius su savo 

absolventais, teikia jiems informaciją apie laisvas darbo vietas, rekomenduoja darbovietes. Kolegijoje 

formuojasi mokyklos 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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5.4. STUDIJŲ PROCESAS IR STUDENTŲ PASIEKIMAI 
 

Studijų procesą Kolegijoje organizuoja fakultetų studijų administratorės ir katedrų vedėjai, 

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 2019-2020 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; jos 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 2020 m. atnaujintą 

„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. 

2019-2020 mokslo metais studijų procesas vyko pagal numatytą studijų grafiką. Nuolatinių studijų 

rudens semestras truko 20 savaičių, tačiau 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos bei Lietuvoje paskelbto 

visuotinio karantino studijos buvo organizuojamos ir vykdomos nuotoliniais metodais, naudojant įvairias 

vaizdo konferencijų platformas – Zoom, Microsoft Teams ir kitas. Savarankiško darbo užduotys, įskaitos, 

egzaminai buvo laikomi Kolegijos Moodle sistemoje. Pavasario semestre auditoriniai užsiėmimai nuolatinių 

studijų skirtingiems kursams ir studijų programoms vyko 10-14 savaičių, egzaminų sesija tęsėsi 3-4 savaites. 

LR Vyriausybei atšaukus karantiną ir atnaujinus kontaktinį darbą, I-II kursų studentam vyko mokomosios 

praktikos, o III kurso studentams – specializacijos ir baigiamoji diplominė praktika, buvo skirtas laikas 

pasiruošti baigiamiesiems egzaminams ir baigiamųjų darbų gynimui. 

 

 

5.4.1. 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.  

 

2019-2020 m.m. rudens semestro (2019-09-01 / 2020-01-31) studentų mokymosi rezultatai. 

 

MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS fakultetas 

 

MIŠKININKYSTĖS studijų programos nuolatinių studijų I kurso rudens (1-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis – 7,01 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių dviejų studentų sesijos svertinis 

vidurkis siekė 8,30 ir 8,10 balo. II kurso studentų rudens (3-ojo) semestro bendras svertinis vidurkis siekė 

6,46 balo. Geriausiai šį semestrą besimokiusių studentų sesijos svertinis vidurkis siekė 8,80 ir 8,53 balo. III 

kurso studentų rudens (5-ojo) semestro bendras svertinis vidurkis siekė 7,01 balo. Aukščiausiais balais šį 

semestrą baigė du studentai, kurių sesijos svertinis vidurkis siekė 10 ir 9,45 balo. 

MIŠKININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso rudens (1-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis siekė 6,21 balo. Dviejų geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis 

vidurkis siekė 9,58 ir 9,29 balo. II kurso rudens (3-ojo) semestro pažangumo svertinis vidurkis siekė 6,25 

balo. Dviejų geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis siekė 8,66 balo. III kurso 

rudens (5-ojo) semestro studentų mokymosi vidurkis siekė 5,10 balo. Aukščiausias mokymosi vidurkis – 

8,57 balo. IV kurso rudens (7-ojo) semestro bendras svertinis grupės vidurkis siekė 6,21 balo. Geriausiai šį 

semestrą baigusio studento sesijos svertinis vidurkis siekė 9,17 balo. 

Išanalizavus Miškininkystės studijų programos studentų rudens semestro egzaminų sesijos rezultatus, 

matome, kad trijų kursų vidutniai rezultatai labai panašūs, tačiau tesiekia pakankamą įvertinimo lygį. Tuo 

tarpu III kurso studentų bendras svertinis grupės vidurkis gana žemas. Tai rodo, kad grupė mokosi silpai, 

studentai turi daug nepatenkinamai įvertintų dalykų egzaminų ar praktinių darbų atsiskaitymų. Gal būt, tai 

lemia, kad šioje grupėje tik keli studentai dirba su miškų ūkiu susijusį darbą, todėl įsisavinant medžiagą 

reikia daugiau laiko praleisti prie vadovėlių vakarais grįžus iš darbo. Paskirti kursų vadovai prieš sesiją 
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įpareigoti aptarti su studentais mokymosi rezultatus ir bandyti išsiaiškinti blogo grupės mokymosi priežastis, 

kaip galima juos geriau motyvuoti geresniam mokymuisi. 

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos nuolatinių studijų I kurso rudens (1-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis – 8,08 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis - 9,67 

balo. II kurso rudens (3-ojo) semestro bendras svertinis grupės vidurkis 7,64 balo. Dviejų geriausiai šį 

semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis - 9,50 ir 8,70 balo. III kurso rudens (5-ojo) semestro 

bendras svertinis grupės vidurkis - 8,32 balo. Aukščiausiais mokymosi rezultatais semestrą baigusių studentų 

sesijos svertinis vidurkis 9,89 ir 9,36 balo.  

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos ištęstinių studijų I kurso rudens (1-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis – 7,63 balo. Dviejų geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis 

vidurkis - 9,81 ir 9,38 balo. II kurso rudens (3-ojo) semestro studentų mokymosi vidurkis - 7,66 balo. Du 

geriausiai šį semestrą baigė studentai, kurių mokymosi svertinis vidurkis - 9,76 ir 9,40 balo. III kurso rudens 

(5-ojo) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 7,17 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų 

sesijos svertinis vidurkis - 9,67 balai. IV kurso rudens (7-ojo) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 

7,57 balo. Dviejų geriausiai šį semestrą baigusių studentų sesijos svertinis vidurkis buvo lygus 10 balų. 

Išanalizavus Želdynų dizaino SP studentų rudens semestro egzaminų sesijos įvertinimus matyti, kad 

visų kursų vidurkiai yra pakankamai aukšti. Šią studijų programą renkasi nemažai studentų su kitos srities 

aukštuoju išsilavinimu. Studentai, studijavę kitose aukštosiose mokyklose, sėkmingai naudoja anksčiau 

įgytas žinias studijuodami Želdynų dizainą. 

SODININKYSTĖS studijų programos nuolatinių studijų I kurso rudens (1-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis – 7,58 balo. Dviejų geriausiai besimokiusių studentūų sesijos svertinis vidurkis 

buvo 9,50 ir 8,63 balo. II kurso rudens (3-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis - 7,92 balo. 

Geriausiai šį semestrą baigė studentai, kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 9,72 ir 9,69 balo. III kurso rudens 

(5-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis - 7,81 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentai, 

kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 8,59 ir 8,24 balo 

SODININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso rudens (1-ojo) semestro studentų 

mokymosi svertinis vidurkis siekė 7,86 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentai, kurių sesijos svertinis 

vidurkis buvo 9,29 ir 8,86 balo. II kurso 3-ojo semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 8,01 balo. 

Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 8,89 balo. Ištęstinių studijų III 

kurso 5-ojo semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 7,21 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, 

kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 8,9 balo. IV kurso 7-ojo semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 

7,93 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos svertinis vidurkis buvo 8,57 balo.  

Išanalizavus sodininkystės studijų programos studentų rudens semestro egzaminų sesijos įvertinimus 

matyti, kad kursų vidurkiai skiriasi nežymiai. Ištęstinių studijų studentams ne visada pavyksta suderinti darbą 

ir studijas, dažniausiai dėl to egzaminų rezultatai būna prastesni. Nuspręsta didesnį dėmesį skirti mokymosi 

sunkumų turinčių studentų konsultavimui prieš egzaminus, semestro metu diferencijuoti užduotis, jų atlikimo 

laiką, teikti metodinę pagalbą. 

 

APLINKOS INŽINERIJOS fakultetas. 

 

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje pasibaigus egzaminų sesijai aptariami studentų mokymosi 

rezultatai bei studentų lankomumo problemos. Nustatyta, kad šiais mokslo metais nei viename semestre 

studentams didesnių problemų dėl atsiskaitymų nebuvo, sesijos nereikėjo niekam pratęsti, visi atsiskaitė 

laiku. 

ŽEMĖTVARKOS studijų programos nuolatinės studijų formos studentų rudens semestro rezultatai: 

I kurso rudens (1-ąjį) semestrą geriausiai baigė studentas su 10 balų vidurkiu, žemiausias vidurkis – 

5,6 balo. II kurso rudens (3-ojo) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis 8,56 balo, žemiausias – 5,91 

balo. III kurso rudens (5-ojo) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis 9,80 balo, žemiausias – 

6,40 balo.  

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ studijų programos nuolatinės studijų 

formos studentų rudens semestro rezultatai: 

I kurso rudens (1-ojo) semestro geriausias studento svertinis vidurkis - 8,53 balo, žemiausias svertinis 

vidurkis – 6,33 balo. II kurso rudens (3-ojo) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis siekė 9,90 balo, 

žemiausias vidurkis – 6,10 balo. III kurso rudens (5-ojo) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis 

siekė 9,90 balo, žemiausias – 6,80 balo.  

HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos nuolatinės studijų formos I kurso rudens (1-

ojo) semestro aukščiausias svertinis vidurkis – 8,17 balo, žemiausias – 5,67 balo. II kurso rudens (3-ojo) 

semestro aukščiausias svertinis vidurkis siekė 9,07 balo, žemiausias – 5,63 balo. III kurso rudens (5-ojo) 

semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis buvo 10 balų, žemiausias – 5,4 balo.  



85 

Hidrotechninės statybos katedros posėdžiuose aptarti studentų mokymosi rezultatai, dėstytojams 

rekomenduota prieš egzaminus skirti konsultavimo laiką, semestro pradžioje aiškiai įvardinti, kiek užduočių 

studentai turės atlikti, jų atlikimo datą; įvardinti, kaip jos bus vertinamos. Semestro metu pastebėjus 

mokymosi sunkumų turinčius studentus, skirti jiems papildomas konsultacijas, teikti metodinę pagalbą. 

 

2019-2020 m.m. pavasario semestro (2020-02-01 / 2020-06-30 (08-31) mokymosi rezultatai: 

 

MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS fakultetas 

 

MIŠKININKYSTĖS studijų programos nuolatinės studijų formos studentų I kurso pavasario (2-ojo) 

semestro bendras svertinis grupės mokymosi vidurkis – 6,76 balo. Aukščiausi studentų mokymosi vidurkiai 

siekė 9,07 balo ir 8,63 balo. II kurso pavasario (4-ojo) semestro studentų mokymosi bendras svertinis 

vidurkis – 6,36 balo. Pažangiausių studentų sesijos svertinis vidurkis sekė 8,47 ir 8,43 balo. III kurso 

pavasario (6-ojo) semestro studentų mokymosi vidurkis 7,01 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentai, 

kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 9,77 ir 9,27 balo. 

MIŠKININKYSTĖS studijų programos ištęstinės studijų formos I kurso studentų pavasario (2-ojo) 

semestro bendras svertinis grupės vidurkis - 6,05 balo. Aukščiausias vidurkis siekė 9,6 balo. II kurso 

pavasario (4-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis - 6,72 balo. Aukščiausias svertinis 

vidurkis siekė 9,09 balo. III kurso pavasario (6-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis vidurkis siekė 

6,01 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio svertinis vidurkis siekė 8,43 balo. IV kurso 8-ojo 

semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 6,54 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentas, kurio sesijos 

rezultatų vidurkis siekė 9,44 balo. 

MIŠKININKYSTĖS studijų programos nuolatinės studijų formos pavasario semestro egzaminų 

sesijos rezultatai buvo vidutiniški. Žemesni rezultatai užfiksuoti II-ojo kurso studentų tarpe. Pastebėta, kad 

studentų įvertinimo rezultatai susiję su paskaitų lankomumu. Miškininkystės katedros posėdyje buvo 

pažymėta, kad moralinio skatinimo priemonės dabartiniams studentams neefektyvios. Daugelis nuolatinių 

studijų studentų turi pastovų darbą ir studijas ne visuomet sugeba suderinti su darbu. Nutarta palaikyti 

glaudesnius ryšius su grupių seniūnais, teikti informaciją apie dėstytojų konsultacijų laiką, dalyko rezultatų 

įsisavinimui skirti papildomas savarankiško darbo užduotis, o dažnai paskaitas praleidinėjantiems 

studentams prieš egzaminą organizuoti papildomas konsultacijas. 

MIŠKININKYSTĖS studijų programos ištęstinės studijų formos studentų pavasario semestro 

egzaminų sesijos rezultatai rodo, kad studentai pasiekė pakankamus studijų rezultatus. Manoma, kad 

žemesnius pasiekimus lėmė tai, kad pavasario sesijos metu dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, dalis 

egzaminų buvo nukelta į rudens semestrą. Įtakos neabejotinai turėjo sudėtingesnis praktinių žinių įsavinimas 

ir įgūdžių įgijimas mokantis nuotoliniu būdu. Vyresnio amžiaus studentams turėjo įtakos patirties 

komunikuojant nuotoliniais būdais stoka, komunikacijos priemonių trūkumas ar prastas pasiruošimas jomis 

naudotis. Nutarta prašyti Kolegijos Informacinių technologijų specialisto pravesti studentas papildomas 

konsultacijas kaip naudotis Zoom platforma mokymuisi nuotoliniu būdu. 

Palyginus studijų rezultatus pastebėta, kad pavasario semestro egzaminų sesijos įvertinimai, lyginant 

su rudens semestro įvertinimais, yra žemesni. Pavasario semestre 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 nuolatinės studijų formos I kurso pavasario (2-ojo) 

semestro bendras svertinis grupės mokymosi vidurkis siekė 7,80 balo. Geriausiai šį semestrą baigė studentai, 

kurių sesijos svertinis vidurkis buvo 9,60 ir 9,37 balo. II kurso pavasario (4-ojo) semestro studentų 

mokymosi bendras svertinis vidurkis – 7,66 balo. Pažangiausi buvo studentai, kurių svertinis vidurkis siekė 

9,73 ir 8,70 balo. III kurso pavasario (6-ojo) semestro studentų mokymosi bendras svertinis vidurkis siekė 

7,31 balo. Aukščiausi studentų sesijos svertiniai vidurkiai buvo 9,66 ir 8,83 balo. 

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos ištęstinių studijų I kurso pavasario (2-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis – 5,39 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis vidurkis siekė 9,50 ir 

9,45 balo. II kurso pavasario (4-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis mokymosi vidurkis siekė 5,11 

balo. Pažangiausių studentų svertinis vidurkis buvo 9,30 balo. III kurso pavasario (6-ojo) semestro studentų 

pažangumo svertinis grupės vidurkis siekė 4,67 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis 

vidurkis - 9,46 balo. IV kurso pavasario (8-ojo) semestro bendras svertinis grupės vidurkis – 7,32 balo. 

Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis vidurkis siekė 9,77  ir 9,62 balo.  

SODININKYSTĖS studijų programos nuolatinių studijų I kurso pavasario (2-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės mokymosi vidurkis – 7,83 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis vidurkis 

siekė 9,60 ir 9,03 balo. II kurso pavasario (4-ojo) semestro studentų mokymosi svertinis vidurkis siekė 6,75 

balo. Šį semestrą pažangiausio studento svertinis vidurkis buvo 9,85 balo. III kurso pavasario (6-ojo) 
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semestro bendras svertinis grupės vidurkis siekė 8,21 balo. Geriausiai šį semestrą baigusių studentų svertinis 

vidurkis siekė 9,13 ir 8,8 balo. 

SODININKYSTĖS studijų programos ištęstinių studijų I kurso pavasario (2-ojo) semestro bendras 

svertinis grupės vidurkis - 7,26 balo. Aukščiausias šio semestro svertinis vidurkis - 8,87 balo. II kurso 

pavasario (4-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis mokymosi vidurkis siekė 8,42 balo. Šį semestrą 

pažangiausio studento svertinis vidurkis buvo 8,55 balo. III kurso pavasario (6-ojo) semestro studentų 

pažangumo svertinis grupės vidurkis - 6,82 balo. Aukščiausias šio semestro svertinis vidurkis -  9,45 balo. IV 

kurso pavasario (8-ojo) semestro studentų pažangumo svertinis grupės vidurkis siekė 7,83 balo. Aukščiausias 

šio semestro svertinis vidurkis - 8,57 balo.  

Pavasario sesijos egzaminų svertinis vidurkis žemesnis, kadangi dalis egzaminų buvo nelaikyti dėl 

COVID-19 pandemijos ir nukelti į rudens semestrą. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje išanalizavus abiejų studijų programų 

nulatinės studijų formos studentų rudens ir pavasario semestro egzaminų sesijos įvertinimus matyti, kad 

geriausiai praktinius įgūdžius studentams sekasi demonstruoti praktikų metu, o sunkiausiai sekasi taikomoji 

matematika ir statistika, profesinė kalba (dėl prastų žinių, įgytų bendrojo lavinimo mokyklose) ir studentai 

nesugeba prisitaikyti prie keliamų reikalavimų studijų programose. KAR katedroje reikia didesnį dėmesį 

skirti studentams, turintiems mokymosi spragų, jiems suteikiant aukščiau minėtų dalykų konsultacijas. 

Išanalizavus abiejų KAR katedros vykdomų studijų programų studentų rudens ir pavasario semestro 

egzaminų sesijos įvertinimus matyti, kad ištęstinių studijų studentams reikia daugiau skirti laiko 

konsultacijoms nei nuolatinių studijų studentams. Konsultacijų laikas turi būti paskirtytas nuosekliai. 

Siekiant, kad tolygiau pasiskirstytų studentų darbo krūvis ir nenukentėtų studijų kokybė, didelės apimties 

studijų dalykus (9 kreditai ir daugiau) pasiūlyta išdėstyti per kelis semestrus.  

 

APLINKOS INŽINERIJOS fakultetas. 

 

ŽEMĖTVARKOS studijų programos nuolatinės studijų formos studentų pavasario semestro rezultatai: 

I kurso 2-ąjį semestrą geriausiai baigė studentas su 9,20 balų vidurkiu, žemiausias vidurkis – 5,53 

balo. II kurso pavasario (4-ojo) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis siekė 8,95 balo, žemiausias 

vidurkis – 6,03 balo. III kurso pavasario (6-ojo) semestro studentų aukščiausias mokymosi vidurkis siekė 

8,97 balo, žemiausias – 5,66 balo.  

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ studijų programos nuolatinės studijų 

formos studentų pavasario semestro rezultatai:  

I kurso pavasario (2-ojo) semestro geriausio studento vidurkis siekė 10 balų, žemiausias vidurkis – 

6,03 balo. 

II kurso pavasario (4-ojo) semestro geriausio studento mokymosi vidurkis siekė  9,80 balo, žemiausias 

- 6,21 balo. 

III kurso pavasario (6-ojo) semestro aukščiausias mokymosi vidurkis siekė 9,08 balo, žemiausias – 

5,42 balo. 

HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos nuolatinės studijų formos studentų I kurso 

pavasario (2-ojo) semestro geriausias mokymosi vidurkis – 8,9 balo, mažiausias – 5,9 balo; III kurso 5-asis 

semestras baigtas aukščiausiu mokymosi vidurkiu 9,67 balo, o žemiausias vidurkis siekė 5,3 balo. 

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 dalykų egzaminus, nes aukštesnėse bendrojo lavinimo 

mokyklų klasėse nebuvo pasirinkę tiksliųjų mokslų. Kai kurie studentai semestro metu neatlieka studijų 

dalyko programoje numatytų savarankiškų darbų ir nesukaupia minimalios kaupiamojo balo dalies 

galutiniam įvertinimui. Ištęstinių studijų programose mažus svertinius vidurkius lemia studentų akademiniai 

įsiskolinimai, paskaitų nelankymas ir pan. Nemažai studentų dirba, todėl ne visada suderina darbą ir studijas, 

dažniausiai dėl to egzaminų rezultatai būna prastesni. Nedidelis studentų skaičius neišlaiko sesijos dėl 

sveikatos problemų. 

Visi dėstytojai viso semestro metu kartą per savaitę konsultuoja studentus. Studentų konsultavimo 

grafikas skelbiamas KMAIK tinklapyje, siunčiamas el.paštu ir kt.. 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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5.4.2. PARAMA STUDENTAMS 
 

 

Kolegija savo studentams 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.  

Kolegijos tinklalapyje studentai gali susipažinti su svarbiausiais dokumentais, reglamentuojančias 

studijas, Kolegijos veiklas (taisyklės, informacija apie paramą studentams, karjeros galimybes ir t.t.), 

studentams siūlomos įvairios neformalios veiklos. Siekiant padėti studentams orientuotisi Kolegijos veiklos 

reikaluose bei spręsti iškilusias problemas, iš dėstytojų tarpo yra skiriami atskirų kursų kuratoriai.  

Siekiant išsiaiškinti studijų dalykuose kilusius klausimus, įvertinti studentų pažangą, iš studentų gauti 

grįžtamąjį ryšį, dėstytojai teikia konsultacijas studentams darbo kabinetuose pagal nurodytas konsultavimo 

valandas, bendrauja socialiniuose tinkluose, Kolegijos Moodle sistemoje. Studentai taip pat turi galimybę 

individualiai kreiptis į dėstytoją dėl konsultacijos tiesiogiai arba el. paštu. Visų kolegijos darbuotojų el. pašto 

adresai paskelbti KMAIK tinklalapyje. 

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“. Finansinę paramą 

studentams reglamentuoja „Kauno miškų ir aplankos inžinerijos kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai“. 

Studentai pagal šiuos nuostatus gali gauti stipendiją atsižvelgiant į studijų rezultatus; taip pat jie gali gauti 

tęstinę ar vienkartinę socialinę pašalpą, o puikiai besimokantiems ir aktyviai visuomeninėje veikloje 

dalyvaujantiems studentams gali būti skiriama premija. Teisę gauti pašalpą ar premiją turi visi nuolatinės 

studijų formos studentai. Skatinamosios stipendijos skiriamos pagal studijų rezultatus nuo semestro pradžios, 

pagal paskutinės sesijos pažymių vidurkį. Skatinamosios stipendijos mokamos iki 20 proc. geriausiai 

besimokančių studentų (5.49. lentelė). Studentams, išvažiuojantiems studijuoti į užsienį pagal akademinių 

mainų programas, mokama stipendija visą studijų užsienyje laiką. 

 

5.49. lentelė. KMAIK studentai, gaunantys stipendiją 2020 m. spalio 1 d. duomenimis (ŠV-01) 

Studijų pakopa 

Studentai, 

gaunantys 

skatinamąją 

stipendiją, 

iš viso 

Iš jų gauna 

skatinamąją 

stipendiją 

pagal 

bazinį 

socialinės 

išmokos 

dydį < 2 

Iš jų gauna 

skatinamąją 

stipendiją 

pagal 

bazinį 

socialinės 

išmokos 

dydį 2-3 

Iš jų gauna 

skatinamąją 

stipendiją 

pagal 

bazinį 

socialinės 

išmokos 

dydį > 3 

Studentai, 

gaunantys 

studijų 

stipendiją 

Studentai, 

gaunantys 

vienkartines, 

vardines, 

rėmėjų 

stipendijas ir 

pan. 

Pirmosios pakopos 

studijos 
51 8 22 21 - 29 

Viso (asmenų) 51 8 22 21 - 29 

 

Nuolatinių studijų studentams, dirbantiems ar auginantiems vaikus, sudaromos galimybės studijuoti 

pagal individualų studijų grafiką. Studentai, kurių sunki materialinė padėtis, už studijas gali mokėti dalimis. 

Kolegijoje studijuojantiems studentams taikoma nuosekli, sisteminga parama pagal paramos rūšis ir formas.  

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 5.50. lentelėje.  
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5.50. lentelė. KMAIK studentai, gavę stipendiją 2020 metais (fakultetų duomenys) 

Studijų 

programa 
Semestras 

Studentų 

skaičius, 

iš viso 

Gauna 

skatinamąją 

stipendiją, iš 

viso 

Min. 

svert. 

vidurkis, 

balais 

Min. 

stipendija, Eur 

Maks. 

stipendija, 

Eur 

Gauna 

vienkar-

tines 

išmokas 

Gauna 

socialinę 

išmoką 

Hidro. statyba Rudens 38 10 8,9 111,0 118,0 8 - 

Hidro. statyba Pavasario 30 7 9,0 75,0 152,0 7 - 

Žemėtvarka Rudens 73 16 8,7 116,0 130,0 9 - 

Žemėtvarka Pavasario 43 6 9,0 75,0 84,0 - - 

NTK matavimai Rudens 63 10 8,9 119,0 152,0 6 - 

NTK matavimai Pavasario 37 8 9,1 76,0 152,0 3 - 

AIF viso (asmenų): 284 57 8,7 75,0    

Želdynų dizainas Rudens 47 8+5 (I k.) 7,61 84 (25-I k.) 104 18 - 

Želdynų dizainas Pavasario 58 13 8,4 70 81 15 1 

Sodininkystė Rudens 31 2+3 (I k.) 7,67 84 (25-I k.) 102 12 - 

Sodininkystė Pavasario 51 5 8,41 70 79 8 - 

Miškininkystė Rudens 76 22+7 (I k.) 7,61 84 (25-I k.) 102 19 - 

Miškininkystė Pavasario 82 14 8,5 71 84 9 - 

MKF viso (asmenų): 345 78 7,61 70,0   - 

*Semestrai: Pavasario (nuo 2020-02-01 iki 2020-08-31); Rudens (nuo 2019-09-20 iki 2020-01-31). 

 

2019-2020 mokslo metais už gerus studijų rezultatus skatinamąsias stipendijas gavo 22 proc. Aplinkos 

inžinerijos fakulteto studentų ir 20 proc. Miškininkystės ir kraštotvarkos fakulteto studentų. Minimalus 

svertinis vidurkis, kuriam esant skiriama stipendija, svyruoja nuo 7,6 iki 9,1 balo ir priklauso nuo studijų 

programos, kurso, semestro: I-ajame kurse pažangumo rodikliai paprastai būna žemesni, o baigiamuosiuose 

kursuose – aukštesni. Vienkartinės išmokos studentams skiriamos kartą per semestrą pagal poreikį ir turimas 

stipendijų fondo lėšas. 

2019-2020 m.m. 17 Hidrotechninės statybos studijų programos studentų gavo skatinamąsias 

stipendijas, 15 studentų gavo vienkartines socialines išmokas.  

Vardinė Antano Rukuižos stipendija (152 Eur/mėn.) už puikius mokymosi rezultatus bei aktyvią 

visuomeninę veiklą 2019-2020 m. pavasario semestre (2020-02-20 d.) buvo skirta Miškininkystės III kurso 

studentui Tautvydui Grimailai (sv. vidurkis -  8,83 balo), ir 2019-2020 m.m. rudens semestre (2020-09-20 d.) 

- Miškininkystės III kurso studentui Martynui Matijoškai (sv. vidurkis - 10 balų). 

Vardinė Juozo Raukčio stipendija pavasario semestre (2020-02-20 d.) buvo skirta Želdynų dizaino III 

k. studentui Dominykui Tamulaičiui (sv. vid. - 8,92 balo), o rudens semestre (2020-09-20 d.) - Želdynų 

dizaino III k. studentei Barborai Petraitytei (sv. vid. – 9,00 balo). 

Vardinė Petro Variakojo stipendija 2019-2020 m. pavasario semestre (2020-02-20 d.) buvo skirta 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų III k. studentei (sv.vid. – 10 balų), o 2019-2020 m.m. rudens 

semestre (2019-09-20 d.) - Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų II k. studentei (sv.vid. 10,0). 

Vardinė Zenono Rimkaus stipendija 2019-2020 m.m. buvo paskirta Hidrotechninės statybos III k. 

studentui, kurio studijų svertinis vidurkis siekė 10 balų. 

Kolegijos studentams už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą, mokslinius, sportinius pasiekimus, 

studijų programos viešinimą, reprezentavimą įvairiuose renginiuose skiriamos vienkartinės premijos, 

tikslinės stipendijos. KMAIK studentai gali gauti paskolas iš Valstybinio studijų fondo. Taip pat teikiama 

finansinė parama neįgaliesiems ir kt. 

 

5.51. lentelė. KMAIKs studentai, deklaravę neįgalumą aukštojoje mokykloje  (2020-10-01d. ataskaitos 

ŠV-01 duomenys) 

ST Studijų pakopa ST Studentų skaičius 

Pirmosios pakopos studijos 8 

Iš viso: 8 

 

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 (ne didesnė nei 0,76 MGL dydžio) skiriama pagal 

mokymosi rezultatus 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. 
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Kolegija taiko akademinę, techninę, socialinę, psichologinę, karjeros planavimo paramą. 

Kolegijoje studijuojantiems studentams taikoma nuosekli, sisteminga parama pagal individualius poreikius. 

Tapus pirmo kurso studentu ar Profesinio mokymo skyriaus moksleiviu, pirmąją rugsėjo savaitę 

dalyvaujama adaptacijos renginiuose, kurių metu jie bendrauja su Kolegijos administracijos darbuotojais, 

katedrų vedėjais, kurso kuratoriais, grupių vadovais. Studentai ir moksleiviai supažindinami su pasirinkta 

specialybe, studijų programos tikslais ir uždaviniais, darbo baigus studijas specifika ir privalumais, 

praktikomis, mokomaisiais-gamybiniais objektais ir kt. Pristatoma Kolegijos techninė ir materialinė bazė, 

bendrabučiai, galimybė dalyvauti laisvalaikio veikloje, sporto ir kultūros renginiuose. Studentus ir 

moksleivius asmeniniais, mokymosi, lengvatų suteikimo klausimais konsultuoja administracijos darbuotojai, 

grupių vadovai, jie nuolat  informuojami apie galimybes įsidarbinti bei atlikti praktikas. Studentai, kurių 

sunki materialinė padėtis, pateikę motyvuotą prašymą, už studijas gali mokėti dalimis, taip pat studijų įmoka 

gali būti sumažinama priklausomai nuo konkrečios situacijos. 

Visi pirmakursiai supažindinami su galimybe gauti valstybės paskolas mokslui ir būstui, studijuoti ES 

šalyse pagal ES Erasmus+ mainų programą, dalyvauti popaskaitinėje veikloje, sporto ir kultūros veiklose.  

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, kontaktinius ar nuotoliniu būdu, elektroniniu 

paštu, telefonu, dėstytojų priėmimo laiku arba asmeniškai susitarus ir paskyrus laiką. 

Individualios konsultacijos teikiamos studentams, turintiems mokymosi sunkumų, grįžusiems po 

akademinių atostogų, ilgalaikės ligos, derinantiems studijas ir darbą ar karinę tarnybą. Dėstytojai studentus 

konsultuoja ruošiantis įskaitoms ir egzaminams. Rengiant kursinius darbus, projektus, rašant referatus, 

dėstytojai teikia individualias konsultacijas, o rengiant baigiamąjį darbą kiekvienas studentas pagal savo 

interesų ratą turi galimybę pasirinkti baigiamojo darbo temą ir darbo vadovą.  

Kolegijoje veikia specializuota, nuolat papildoma naujausiais aktualiais leidiniais biblioteka, skaitykla, 

yra internetinė dokumentų saugykla. Dėstytojai yra paruošę nemažai metodinės medžiagos, kurioje 

pateikiama kiekvieno studijuojamo dalyko programa, dalyko tikslai ir uždaviniai, rekomenduojami 

literatūros šaltiniai, paskaitų konspektai, pratybų ir savarankiškų darbų užduotys, dalykų žinių vertinimo 

sistema bei kita aktuali informacija. Esant reikalui, studentai turi galimybę komunikuoti su dėstytojais ne tik 

telefonu, elektroniniu paštu, bendrauti su dėstytojais nuotolinio mokymo platformose, konsultuotis, pristatyti 

darbus ir kt. Dirbantiems ar auginantiems vaikus studentams (ypač nuolatinių studijų), sudaromos galimybės 

studijuoti pagal individualų studijų grafiką, atsiskaityti studijų dalykus nuotolinių metodų pagalba. 

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

Esant poreikiui, KMAIK studentai ir moksleiviai gali nemokamai gauti psichologo konsultacijas - 

psichologinę pagalbą teikia kvalifikuota psichologė. Studentai ir moksleiviai visuomet gali kreiptis 

psichologinės pagalbos, kai patiria emocinius sunkumus, kai yra sunku mokytis, kamuoja nerimas, 

vienišumo jausmas, liūdesys, motyvacijos stoka, kai atsiranda nesutarimų su aplinkiniais, sunku priimti 

sprendimus, kai atsiranda problemų darbe ar moksle, valgymo sutrikimų, randantis priklausomybei nuo 

alkoholio ar narkotinių medžiagų ir pan. Dėl psichologinių konsultacijų galima kreiptis ne tik asmeniniais ar 

susijusiais su psichologine sveikata klausimais, bet ir su studijomis susijusiais klausimais: laiko planavimo, 

efektyvaus mokymosi, motyvacijos stokos, viešo kalbėjimo įgūdžių tobulinimo klausimais. Be to, nuo 2020 

m. Lietuvos studentų sąjunga vykdo projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos būklės stiprinimo 

Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kurio metu Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams yra suteikiama 

nemokama psichologinė pagalba.  

Organizuojami susitikimai su kitų auštųjų mokyklų atstovais, kurių metu Kolegijos studentams 

suteikiama informacija apie galimybę tęsti mokslus magistratūros studijose. Kolegijos tinklapyje, 

socialiniuose tinkluose skelbiami pranešimai apie darbo pasiūlymus, laisvas darbo vietas, studentai nuolat 

informuojami apie galimybę atlikti praktikas. Į Kolegiją kviečiami potencialūs absolventų darbdaviai -įvairių 

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

įsidarbinti.  

Studentai ir moksleiviai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės padėties, pažangumo, 

turi galimybę gyventi bendrabutyje. Iškilusios problemos yra sprendžiamos padedant Studentų reikalų 

administratorei. Bendrabučiuose yra 350 vietų (2020-10-01 d. duomenimis). 2020 m. spalio 1 d. 

bendrabučiuose gyveno 150 nuolatinių studijų studentų, Profesinio mokymo skyriaus moksleivių, sesijų 

metu – dar apie 45-55 ištęstinių studijų studentus ir keletas studentų užsieniečių. Bendrabučio kambariuose 

gyvena po vieną, 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 

išlaikoma sumokėjus nuomos mokestį. 
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5.52. lentelė. KMAIK studentų aprūpinimas bendrabučiais 2020 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* 

2020 350 0 150 150 

2019 400 0 226 226 

2018 450 0 240 240 

2017 520 0 256 256 
 

 

Studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės, psichologinės ir asmeninės paramos 

tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.  

Vykdomas glaudus bendradarbiavimas tarp studento, dėstytojo ir administracijos užtikrina pakankamą 

bei veiksmingą įvairialypę paramą studentams. Buitinės sąlygos geros - visi studentai aprūpinami 

bendrabučiu. 

 

Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas. Studentai nuolat 

konsultuojami iškylančiais studijų klausimais. Šią informaciją teikia katedrų vedėjai, vedėjų pavaduotojai, 

studijų administratorės, Tarptautinių ryšių vadovė. Kolegijos studentams aktuali informacija taip pat 

talpinama kolegijos tinklapyje bei yra siunčiama studentams nurodytais grupių el. pašto adresais. Kiekvienas 

studentų kursas turi jam priskirtą kurso kuratorių, su kuriuo gali aptarti rūpimus klausimus bei iškylančias 

problemas. Kolegijos studentai nuolat informuojami ne tik studijų klausimais, bet ir supažindinami su 

atsiradusiais darbo pasiūlymais, galimybėmis atlikti praktiką Lietuvoje bei užsienio šalyse, užsidirbti. Ši 

informacija prieinama tiek Kolegijos tinklapyje bei socialiniuose tinkluose, tiek studentus informuojant 

asmeniškai. Dėstytojai konsultacijas studentams teikia tiek grupėms, tiek asmeniškai, nepriklausomai nuo 

studentų skaičiaus, dažnai po darbo valandų, ne tik dėstomo dalyko, bet ir kitais akademiniais klausimais. 

Kolegijoje sudaryta pakankama ir tinkama informacijos sklaidos užtikrinimo bei konsultavimo sistema. 

 

 

5.4.3. STUDENTŲ SPORTINĖ, MENINĖ, VISUOMENINĖ VEIKLA IR 

PASIEKIMAI 
 

 

2019-2020 mokslo metai buvo netipiniai visam pasauliui dėl COVID-19 pasaulinės pandemijos, tačiau 

studentai vis tiek galėjo save realizuoti pagal galimybes kontaktinėje ar nuotolinėje veikloje. Jie gali jungtis į 

veiklą Studentų atstovybėje, savanoriauti, įsilieti į kitas veiklas. 

Kolegijos Studentų atstovybė kartu su Kolegijos administracija organizuoja studentų laisvalaikio 

veiklą. Kasmet organizuojamos Žemės ir Vandens dienos, vyksta mokslo metų pradžios ir pabaigos 

renginiai, susitikimai su gamybinių organizacijų, įmonių atstovais, Atvirų durų dienos, valstybinių švenčių 

minėjimai ir kt. Studentai organizuoja šauniausio studento rinkimus, sporto šventes, dalyvauja 

miškininkystės, želdynų dizaino/kraštovaizdžio architektūros studentų profesinio meistriškumo 

čempionatuose, respublikinėse ir tarptautinėse medkirčių varžybose ir kt. 

Kolegijoje skatinamas studentų mokslingumas. Dalis studentų antrame kurse pasirenka baigiamojo 

darbo tematiką ir dalyvauja renkant bei apdorojant duomenis dėstytojų atliekamuose moksliniuose 

tyrimuose. Parengtus darbus studentai turi galimybę pristatyti Kolegijoje organizuojamos tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose „Relevant Issues of Environment Management“//„Gamtotvarkos aktualijos“ bei 

„Landscape Creation Process“//“Kūrybiniai procesai želdynuose“) ir kitose konferencijose ar seminaruose. 

Renginiuose studentai pristato savo atliktus tiriamuosius darbus, vyksta diskusijos, pasidalinama patirtimi 

apie mokslinius tyrimus. 2019-2020 mokslo metais trys Kolegijos studentai (du studentai iš Sodininkystės 

SP ir vienas iš Želdynų dizaino SP) dalyvavo konferencijoje „Relevant Issues of Environment 

Management‘2020“//„Gamtotvarkos aktualijos“ ‘2020“, kur pristatė savo tyrimų rezultatus.  

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studentai įtraukiami į mokslinius- tiriamuosius, 

užsakomuosius, projektinius darbus. Studentai visada noriai dalyvauja Kolegijos pristatymuose atvirų durų 

dienose (6 studentai, 2 renginiai), įvairiose parodose (4 studentai, 2 aukštųjų mokyklų parodos), akcijose (15 

studentų, 3 akcijos), mokyklose, darželiuose (10 studentų, 7 mokyklos ir darželiai) , radijo ir televizijos 

laidose (4 studentai, 5 laidos). Du Sodininksytės SP studentai dalyvavo Jaunųjų miško bičiulių vadovams 

skirtame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Edukacija miške: saugomų teritorijų galimybės“, paskaita - 

Pažintis su įvairiomis natūraliomis vaisių, uogų, gėlių arbatomis. Kas čia kvepia?“. Du studentai (vienas 
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Želdynų dizaino ir vienas - Sodininkystės SP studentas) dalyvavo projekte,,Namus puoškime kitaip“ 

(edukacija – praktinis užsiėmimas tema ,,Sukurk kalėdinę puošmeną“). Dešimt Želdynų dizaino SP studentų 

dalyvavo festivalio renginyje „Kiemas Nr. 2“. 

KAR katedros studentai dalyvavo: krepšinio 3x3 turnyras „Miškininko Diena - 2019“ II  vieta, 

„Nepriklausomybės Dienos“ turnyras, II vieta, Kolegijos vaikinų krepšinio komanda dalyvavo Kauno 

Krepšinio Lygos „Švyturio taurės“ varžybose ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Komandai atstovavo 

Želdynų dizaino nuolatinių studijų III kurso studentas Dominykas Tamulaitis.  

Želdynų dizaino SP studentai dalyvavo Landšafto dizaino festivalyje Kaune, kurio tikslas – miesto 

kiemo gyventojų bendruomenėms, šalia esančiam verslui ar atvykstančiam kiemo svečiui sukurti sveikesnę ir 

draugiškesnę žaliąją aplinką. Studentai organizavo, dalyvavo realiose ir virtualiose dirbtuvėse, pokalbyje 

radijo laidoje, diskusijose. Studentė Rasa Pavilionienė paruošė diplominį darbą „Daugiabučių gyvenamų 

namų (Vasario 16-osios g. Nr. 4 ir nr. 6) Kaune, kiemo sutvarkymo projektas“, kurį pristatė Kauno miesto 

visuomenei.  

KARK lektorė Jolanta Malijonienė su Želdynų dizaino SP studentėmis (5 asmenys) dalyvavo 

tarptautiniame floristikos dizaino renginyje ,,Florart 2019", vykusiame Raudondvaryje 2019 m. birželio 1-6 

d. Drauge su floristikos meistrais iš Prancūzijos, Rusijos, Ukrainos sukurti monumentalūs floristniai objektai. 

Sodininkystės ir Želdynų dizaino SP studentai dalyvavo organizuojant tarptautinę naminių gyvūnų 

parodą „PET SHOW LIETUVA‘ 2020“, kur pristatė Kolegijoje vykdomas studijų programas, organizavo 

viktorinas, žaidimus įvairaus amžiaus asmenims. 

Sodininkystės ir Želdynų dizaino SP studentai 2020 m. vasario 8-9 d. kartu su VšĮ "Svajonių sodai" 

dalyvavo organizuojant mokymus “Desertinių braškių, valgomųjų sausmedžių, šilauogių, gervuogių ir 

Shiitake grybų auginimo ypatumai“ bei „Desertinių braškių, šilauogių, lazdynų, smidrų auginimo ypatumai“. 

KAR katedros studentai dalyvauja visuose KMAIK rengiamuose seminaruose, konferencijose, atvirų 

durų dienose.  

Hidrotechninės statybos studijų programos studentai aktyviai dalyvauja KMAIK organizuojamuose 

renginiuose, čempionatuose, konkursuose, parodose, socialinėse akcijose. 2019-2020 mokslo metais 

Hidrotechninės statybos katedros studentai aktyviai dalyvavo šiuolaikinių kartografijos ir GIS mokslo 

technologijų konferencijoje „Cartocon 2019“, vykusioje Vilniuje 2020 m. lapkričio 22 d., kurioje susipažino 

su GIS technologijų taikymo galimybėmis. Vienas HS studentas parengė ir pristatė mokslinį pranešimą 

tarptautinėje konferencijoje „Relevant Issues of Environment Management‘2020“//„Gamtotvarkos 

aktualijos“ ‘2020“. HS katedros studentai aktyvūs ir meninėje veikloje: 2019 m. buvo surengta studentės 

Paulinos tapybos darbų paroda. 

Kolegijoje vyksta sporto žaidynės, kur studentai rungiasi, atstovaudami savo fakultetus, nuolat 

organizuojami įvairių sporto šakų turnyrai. Didžiąją dalį HS studijų programos studentų sudaro vaikinai, 

kurie aktyvūs ir sporto srityje:  

• krepšinio 3x3 turnyras „Miškininko diena - 2019“. Dalyvavo D. Krapavickas, E. Grigaitis - III 

vieta. 

• Tinklinio 4x4 turnyras „Miškininko diena - 2019“. Dalyvavo V. Černenko- II vieta. 

• Stalo teniso varžybos . Dalyvavo V. Černenko. 

• Tinklinio turnyras  6x6. V. Černenko, P. Tamašauskas, G. Minkevičius – IV vieta. 

• „Nepriklausomybės dienos“ turnyras. D. Krapavickas, E. Grigaitis, G. Minkevičius - I vieta.  

Kolegijos komandos 2020 metais dalyvavo Lietuvos kolegijų žaidynėse. Lengvosios atletikos kroso 

varžybose dalyvavo R. Grencevičius. Tinklinio varžybose dalyvavo P. Tamašauskas, G. Minkevičius; užimta 

IV vieta pogrupio varžybose (dėl karantino vyko tik pogrupio varžybos). Kolegijos krepšinio komanda 

dalyvavo Kauno Krepšinio lygos varžybose. Dalyvavo D. Krapavickas. 

Nekilnojamojo turto kadastro katedros (NTKK) studentai 2019-2020 mokslo metais dalyvavo 

rengiant mokslinius straipsnius, pranešimus tarptautinėms konferencijoms (pvz., Kolegijoje vykusioje 

konferencijoje „Relevant Issues of Environment Management‘2020“//„Gamtotvarkos aktualijos“ ‘2020“), 

aktyviai adalyvavo kasmetinėje „Matavimų technologijų ekspreso“ konferencijoje, kurioje susipažino su 

naujausiomis geodezinių matavimų technologijomis.  

Kaip ir kasmet, 2019-2020 mokslo metais NTKK studentai aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje. 

Tinklinio turnyre (organizuotame Kolegijoje) katedros studentai tapo nugalėtojais. Lietuvos kolegijų 

žaidynių lengvosios atletikos kroso varžybose NTKK studentė asmeninėse varžybose užėmė II vietą, 

komandinėse - III vietą. Taip pat gerai pasirodė ir  tinklinio varžybose (dėl karantino vyko tik pogrupio 

varžybos).  

Miškininkystės katedros studentai dalyvavo ekskursijoje Į LR Seimą, susipažino su 1991 m. sausio 

13 d. istoriniais faktais, dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje bei diskusijose apie 

ūkininkavimą saugomose teritorijose. Dalyvavo ekskursijoje į Verkių rūmus bei susitikime su Verkių ir 

Pavilnių regioninio parko direkcijos atstovu, apžiūrėjo Verkių parką, dalyvavo ekskursijoje į Pučkorių 
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atodangą ir Vilnelės apylinkes. Kasmet dalyvauja Baltijos šalių miškininkystės studentų profesinio 

meistriškumo čempionatuose, tačiau šiemet turėjęs vykti čempionatas Estijoje dėl COVID-19 pandemijos 

atidėtas kitiems metams.  

Miškininkystės katedros studentai prisidėjo prie 2020 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos miškininkų sąjungos 

rengto sąskrydžio organizavimo, akyyviai jame dalyvavo. Studentų komanda dalyvavo ir Lietuvos 

miškininkų sąjungos kartu su miško bičiulių klubu “Miškas visiems” 2020 m. rugpjūčio 14-16 dienomis 

organizuotame renginyje “Forest Sport‘ 2020”. 

Miškininkystės katedros dėstytojai ir studentai dalyvavo 2020 m. gegužės 21-24 d. parodoje “Baltijos 

miškai 2020” ir 2020m. rugpjūčio 11 d. Parodoje-festivalyje “Miškininkystė saugomose teritorijose”. 

Pastarajame katedros dėstytojai skaitė pranešimus. Surengtoje miškininkystės ir gamtos pažinimo viktorinoje 

Miškininkystės katedros studentai užėmė pirmą vietą. 

Keturi II kurso ir du III kurso Mikininkystės SP studentai dalyvavo vertinant bandomuosius želdinius 

VMU Telšių ir Kazlų Rūdos regioniniuose padaliniuose renkant medžiagą taikomajam miško mokslo darbui 

“Paprastosios pušies ir paprastosios eglės bandomųjų želdinių  selekcinis-genetinis įvertinimas ir 

pranašiausių genotipų atranka kontroliuojamiems kryžminimams pagal tris selekcijos kryptis”. Vienas iš jų 

(Tomas Rimkus) iš dalies surinktos medžiagos rengia baigiamąjį darbą. 

 

Kolegijoje gana aktyvus sportinis gyvenimas. Laisvalaikiu tiek studentai, tiek moksleiviai gali 

naudotis treniruoklių sale, sporto sale, sporto aikštynu kita infrastruktūra bei sporto inventoriumi. Kolegijoje 

vyksta sporto žaidynės, kur studentai rungiasi, atstovaudami savo fakultetus, kursus, grupes 

organizuojamuose įvairių sporto šakų turnyruose. Jie vyksta kolegijos žaidimų sporto salėje, treniruoklių 

sporto salėje, stadione, krepšinio ir tinklinio lauko aikštelėse. Nemažą dalį studijų programų studentų sudaro 

vaikinai, tradiciškai jie ir aktyviausi yra sporto srityje. 

2019-2020 mokslo metais įvyko atviros futbolo, krepšinio, stalo teniso, tinklinio, šaškių, šachmatų 

pirmenybės, rankos lenkimo, orientacinio sporto, svarsčio kilnojimo varžybos, smiginio bei „Galiūnas 2020“ 

konkursas. Kasmet tradiciškai organizuojami „Miškininko dienos“ krepšinio 3x3 ir tinklinio 4x4 turnyrai, 

„Nepriklausomybės dienos“ krepšinio turnyras. 

Kasmet rugsėjo mėn. Miškininko dienai paminėti Kolegijoje organizuojamas krepšinio 3X3 turnyras ir 

tinklinio 4x4 turnyras. 2019 m. rugsėjo mėn pabaigoje Kolegijos vaikinų krepšinio komanda (D. Tamulaitis, 

J. Sinkevičius, J. Pivoras, L. Mikalauskas, D. Krapavickas, T. Mažrimas, G. Minkevičius, P. Parnarauskas) 

pradėjo varžybas Kauno krepšinio lygoje. Spalio mėn. stalo teniso mėgėjus kvietėme į stalo teniso turnyrą, o 

lapkričio mėn. stipriausieji Kolegijos vaikinai išbandė save rankos lenkimo varžybose. Visus studentus 

kvietėme į smiginio varžybas. 2019 m. lkapkričio mėn. Kolegijos vaikinai (S. Kamandulis, D. Šamšurinas, P. 

Bikneris, J.Austrevičius, K. Kairevičius, D. Tumėnas, M. Modestaitis, J. Jasiulaitis) dalyvavo Lietuvos 

kolegijų XX žaidynių salės futbolo varžybose Kauno pogrupyje ir gruodžio mėn. - svarsčio kilnojimo 

varžybose, kur L. Slavinskas iškovojo I vietą, o T. Grimaila - II vietą.  

2020 m. vasario mėn. Kolegijoje vyko tinklinio 6x6 varžybos studentams ir „Nepriklausomybės 

dienos“ turnyras. Kovo mėn. pradžioje Kolegijos merginų (V. Šarchutinaitė, E. Masiliūnaitė, E. Anisimova, 

M. Bambalaitė, M. Samoškaitę, K. Burneikaitė, E. Žukauskaitė) ir vaikinų (J. Sinkevičius, P. Tamašauskas, 

O. Lukošiūnas, E. Meilūnas, J. Žalkauskas, G. Minkevičius, L. Slavinskas) tinklinio komandos dalyvavo 

Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių tinklinio varžybose, kur tiek merginos, tiek vaikinai savo pogrupiuose 

iškovojo pirmąsias vietas (dėl pandemijos įvyko tik pogrupio varžybos). 

2020 m. rugsėjo mėn. vyko tradiciniai krepšinio 3x3 ir tinklinio 4x4 „Miškininko diena-2020“ 

turnyrai. Vyko krepšinio ir tinklinio vaikinų ir merginų komandų treniruotės, o taip žaidėme draugiškas 

varžybas su miesto komandomis. Rugsėjo mėn. Kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių kroso 

varžybos, kuriose mūsų merginų komanda (V. Šarchutinaitė, E. Žukauskaitė, U. Liegutė, E.Masiliūnaitė, A. 

Gerybaitė, K. Burneikaitė) iškovojo II komandinę vietą. 2020 m. spalio mėn. Kolegijos studentai 

rungtyniavo stalo teniso varžybose. Taip pat spalio mėn. Kolegijos krepšinio komanda pabaigė atidėtą dėl 

karantino varžybų ciklą Kauno Krepšinio lygoje. 

Sportinėje veikloje aktyviai dalyvauja ir Profesinio mokymo skyriaus moksleiviai - kartu su studentais 

dalyvauja renginiuose, turnyruose, varžybose, įvairiuose būreliuose. Pasirinkusieji krepšinio būrelį 

moksleiviai ne tik treniruojasi, bet ir dalyvauja Kolegijoje („Direktoriaus Taurė“, Miškininko dienos 3x3 

turnyre, sporto šventės varžybose) bei Kauno rajono sporto skyriaus vykdomose varžybose (Kauno rajono 

vidurinių mokyklų pirmenybėse), draugiškose varžybose su Piliuonos, Domeikavos vidurinių mokyklų 

komandomis.   
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6. STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

6.1. VIDINĖ STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA 
 

 

Kolegijos vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema grindžiama Europos aukštojo mokslo erdvės 

studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, numato veikimo būdus ir priemones, padedančias užtikrinti 

teikiamo aukštojo koleginio išsilavinimo tinkamą kokybę. 

 

6.1. lentelė. Duomenys valstybės švietimo stebėsenos rodikliams 2020-10-01 d. (ŠV-01 ataskaita) 

Institucija sistemingai taiko kokybės valdymo sistemą (Taip/Ne) taip 

 

Visose Kolegijos specialybinėse katedrose kartą per semestrą apsvarstomi studijų rezultatai, 

numatomos priemonės studijų kokybei gerinti. Studijų rezultatus kokybės požiūriu geriausiai įvertina 

studentų baigiamojo darbo gynimo rezultatai, kvalifikacinės komisijos atsiliepimai, geri užsienio šalių 

studentų atsiliepimai apie studijas kolegijoje, sėkminga absolventų karjera. 

Studentai nuolat informuojami apie studijas. Kiekvienais metais yra atnaujinama informacija 

Kolegijos internetiniame puslapyje (www.kmaik.lt). Jame pateikiama bendra studijų Kolegijoje tvarka ir visų 

studijų programų aprašai. Šiame puslapyje pateikiama pati naujausia informacija apie studijų programas, 

pasirenkamus dalykus, studijų organizavimo ir realizavimo tvarką. Studentai gali susipažinti su studijų 

planais, su atskiruose kursuose ir semestruose studijuojamų privalomų, progamų šakų pasirinkimu, laisvai 

pasirenkamų dalykų sąrašais ir dalykų apimtimis. Išsamią informaciją apie studijas studentams nuolat teikia 

fakulteto studijų administratorsė, katedrų vedėjai, Informacinio centro darbuotojai, dėstytojai.  

Svarbi studijų kokybės sąlyga – studijų ir mokslo veiklos vienovė, kurią užtikrina dėstytojų ir studentų 

dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje, mokslo darbuotojų dalyvavimas studijų 

procese, mokslo žinių ir mokslinio darbo įgūdžių perteikimas studijų programose. Studijų kokybės 

užtikrinimo tvarką nustato Kolegijos kokybės vadovas, kuriame numatyta vidinės studijų kokybės vadybos 

sistema. Pagrindinis jo tikslas – efektyviai valdyti būtiniausius kolegijos vadybos procesus. Vidiniam studijų 

kokybės užtikrinimui didelį dėmesį skiria kolegijos administracija, direktoriaus pavaduotoja akademinei 

veiklai, katedrų vedėjai bei nuolat veikiantys studijų programų komitetai. Komitetai kartu su studijų 

administratorėmis analizuoja studentų studijų pasiekimus, vertinamų dalykų turinį ir kokybę, studijų 

programų atitikimą studijų aprašui ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. 

Atlikus kokybės užtikrinimo procedūras rengiamos rekomendacijos kokybės gerinimui, tobulintinoms 

sritims - veiksmų planas, nustatomos veiklos stipriosios ir tobulintinos pusės, priimami atitinkami 

sprendimai. Studijų programos kokybė vertinama kartą per metus kuruojančios katedros posėdyje, 

dalyvaujant studijų programos komitetui. 

Kolegijoje kiekvienai studijų programai yra numatomas savikontrolės (savianalizės) mechanizmas, 

užtikrinantis nuolatinį studijų kokybės palaikymą, studijų turinio, metodikos ir informacinės aplinkos 

atnaujinimą, dėstytojų kompetencijos ir kvalifikacijos priežiūrą, objektyvų studentų žinių bei įgūdžių 

vertinimą. Vertinamas studijų planavimas ir įgyvendinimas, studentų pažanga ir pasiekimai, mokymas ir 

mokymasis, parama studentams, moksliniai taikomieji tyrimai ir išoriniai bei tarptautiniai ryšiai su 

partneriais, personalas, absolventų kvalifikacijos vertinimo sistema, vidinė veiklos kokybės užtikrinimo 

sistema. Katedros atlieka savo veiklos vertinimą, pateikia stiprybes ir tobulintinus aspektus, numato jų 

šalinimo būdus. Studijų metų pabaigoje studijų programos komitetas pateikia savo išvadas apie galimus 

studijų programos ir studijų proceso tobulinimo būdus, kurie yra svarstomi katedros posėdyje. Palankiai 

įvertinti siūlymai yra įgyvendinami per ateinančius studijų metus. Dalykų turinys suformuotas atsižvelgiant į 

numatomus studijų programos rezultatus. 

Vertingų patarimų studijų programos tobulinimui gaunama iš gamybinių organizacijų, ypač iš išorės 

socialinių partnerių, kurie dalyvauja studijų programų komitetų, studentų pasiekimų vertinime. Kolegijos 

studentai taip pat dalyvauja katedrų, studijų programos komitetų posėdžiuose. Studijų programos komiteto 

darbe dalyvauja studentų atstovas, kuris pateikia studentų pasiūlymus ir nuomonę dėl programos tobulinimo, 

taip pat padeda palaikyti grįžtamąjį ryšį su studentais ir absolventais.  

Ne rečiau kaip kartą per semestrą organizuojami katedrų administracijos, studijų administratorių ir 

Studentų atstovybės narių susitikimai, kuriuose aptariami studijų kokybės klausimai. Vieną kartą per metus 

vykdoma bendra kiekvienos specialybinės katedros dėstytojų ir studentų diskusija apibendrinanti studijų 

kokybės klausimus.  
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Kolegijoje studijų procesas organizuojamas remiantis studijų programų aprašais. Pagal juos katedrų 

vedėjai apskaičiuoja dėstytojų pedagoginio darbo apimtis.  

Studijų rezultatų vertinimo tikslas – nustatyti studijų tikslų pasiekimo lygį. Programos dalyko studijos 

baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu – egzaminu. Semestro pradžioje dėstytojai supažindina 

studentus su reikalavimais, vertinimo kriterijų sistema, atsiskaitymo forma. Vertinimo kriterijai apima 

teorinių žinių ir praktinio darbo gebėjimų visumą. Vertinimo balas yra kompleksinis, apskaičiuojamas pagal 

kaupiamojo balo formulę, numatytą dalyko apraše. Kaupiamasis balas susidaro iš atskirų elementų, kuriuos 

studentai atsiskaito per semestrą. Krypties studijų programose lanksčiai taikomi dauguma studijų formų ir 

būdų, mokymo(si) metodų, skatinančių maksimaliai besimokantįjį įtraukti į mokymosi procesą ir būti 

aktyviais dalyviais studijų procese. Studentai savarankiškai pasiruošia seminarams, egzaminui, atlieka 

individualias užduotis, kursinius projektus. Suformuluotomis užduotimis siekiama, kad studentas 

savarankiškai  mokydamasis būtų aktyvus ir lavintų kritinį mąstymą. Savarankiško darbo užduotys yra 

aprašomos dalyko aprašuose arba Moodle  mokymosi aplinkoje. Iškilus neaiškumams, dėstytojas konsultuoja 

tiesiogiai, el. paštu arba Moodle mokymosi aplinkoje.  

Kolegijų absolventai, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, priimami į tos pačios arba gretimos krypties 

studijų programų aukštesnius bakalauro ir vientisųjų studijų kursus universitetuose (užskaitant dalį kolegijoje 

studijuotų dalykų). Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties universitetinis bakalauro 

laipsnis. Pretenduojantys į magistrantūros studijas, priimami į papildomąsias studijas, apimančias pirmosios 

pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas. Baigę 

papildomąsias studijas, gali pretenduoti į magistratūros studijas pagal konkursinį balą studijuoti į valstybės 

finansuojamas vietas, o jų nepakakus, kviečiami studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose. Studentas, 

nesutinkantis su dalyko studijų rezultatų vertinimu, turi teisę kreiptis į Kolegijos Akademinės tarybos 

patvirtintą Apeliacinę komisiją (analizuojamu laikotarpiu šiuo klausimu nesikreipta). 

 

Sąlygų, užtikrinančių galimybes studijuoti socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su 

specialiaisiais poreikiais, įvertinimas.  

Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas socialiai pažeidžiamoms 

grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais, Kolegija atsižvelgia į jų individualizuotus poreikius ir 

pateikus tai įrodančius dokumentus, kai kurie studijų proceso aspektai (studijų aplinka, studijų medžiaga ir 

kt.) pritaikomi pagal individualius, dėl negalios ar laikino sveikatos sutrikimo kylančius poreikius. Socialiai 

pažeidžiamoms grupėms (našlaičiams, neįgaliesiems, studentams iš daugiavaikių šeimų bei šeimų, kurių 

pajamos vienam asmeniui žemos) taikomos įvairios mokesčio už studijas arba apgyvendinimą bendrabutyje 

nuolaidos. Kolegijos Centrinių rūmų pastatas, du kambariai bendrabutyje yra pritaikyti judėjimo negalią 

turintiems asmenims. Sutvarkyta įeiga į pastatą, automobilių parkavimo aikštelės šalia Kolegijos Centrinių 

rūmų, auditorijose įrengti baldai, kurie pritaikyti specialiųjų poreikių studentams.  

Vykdomos studentų studijavimo pažangos stebėsenos sistemingumo ir studentams teikiamo 

grįžtamojo ryšio, skatinančio pasiektų rezultatų įsivertinimą ir tolimesnį studijų pažangos planavimą, 

įvertinimas. Studijų rezultatų vertinimo ir akademinių skolų laikymo tvarkos aprašas nustato dalyko 

(modulio) studijų rezultatų vertinimo sistemą, struktūrą, fiksavimo tvarką ir egzaminų bei akademinių skolų 

laikymo tvarką Kolegijoje. Studentai patys gali stebėti  savo pažangą studijose ir sekti studijų procesus el. 

žiniaraščių sistemoje, kurioje mato tarpinių atsiskaitymų ir galutinius dalykų įvertinimus. Po egzamino per 3 

darbo dienas dėstytojas privalo užpildyti egzaminų žiniaraštį. Studento semestro studijų rezultatai sumuojami 

paskutinę einamojo semestro dieną. 

Studijų kryptyje vykdomos absolventų užimtumo ir karjeros stebėsenos įvertinimas. 

Bendraudarbiaujama su KMAIK Alumni klubu. Rengiami periodiški susitikimai, kurių metu 

betarpiškai bendraujama ir taip palaikomi glaudūs klubo ryšiai su Kolegija. Kolegijos absolventams yra 

periodiškai siunčiami naujienlaiškiai su aktualia informacija. Kiekviena katedra, siekdama užtikrinti studijų 

kokybę ir teikti studentų poreikius tenkinančias karjeros planavimo paslaugas, stebi savo absolventų 

užimtumą ir karjerą. Pagrindiniai informacijos šaltiniai yra absolventų apklausos (vykdomos praėjus 6 mėn. 

po studijų baigimo), Užimtumo tarnybos teikiama statistika ir Vyriausybės strateginės analizės centro 

STRATA teikiama statistika. 
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6.2. STUDENTŲ NUOMONĖS TYRIMAI (apklausos) 
 

2020 m. balandžio 8 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Akademinė taryba patvirtino 

atnaujintą GRĮŽTAMOJO RYŠIO STUDIJŲ KOKYBEI TOBULINTI TVARKOS APRAŠĄ, kuriame 

nustatė Kolegijos studentų, klausytojų, absolventų, dėstytojų, darbdavių grįžtamojo ryšio organizavimo, 

duomenų rinkimo ir analizės, prieinamumo ir panaudojimo bei viešinimo tvarką Kolegijoje. 

Kolegijoje grįžtamasis ryšys užtikrinamas sistemingai atliekant visų studijų proceso dalyvių apklausas. 

Grįžtamojo ryšio surinkimas yra periodinis ir neperiodinis. Periodiškai grįžtamasis ryšys surenkamas 

atliekant periodines apklausas. Neperiodiškai grįžtamasis ryšys surenkamas taikant konkrečiai situacijai 

aktualius grįžtamojo ryšio surinkimo būdus (pokalbius, apskritojo stalo diskusijas, interviu ir kt.). 

Kolegijoje vykdomos periodinės studentų, dėstytojų, absolventų, darbdavių (socialinių partnerių) 

apklausos. Apklausos gali būti anoniminės ir neanoniminės. Grįžtamojo ryšio duomenys gali būti surenkami 

elektroniniu būdu arba pateikiant popierinę apklausos anketą (klausimyną). Grįžtamasis ryšys gali būti 

surenkamas lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Apklausos anketos Kolegijos studentams ir dėstytojams 

pateikiamos elektroniniu formatu naudojant IT priemones. Kolegijos absolventai apklausiami telefonu arba 

išsiunčiant apklausos anketas elektroniniu paštu. Darbdaviai apklausiami telefonu, išsiunčiant klausimynus 

elektroniniu paštu arba pateikiant popierinę apklausos anketą. 

Periodines apklausas organizuoja, atlieka ir jų kokybę užtikrina katedros. 

I. Studentų apklausos: 

1. Visų studijų formų Pirmakursių apklausa „Kodėl nusprendėte studijuoti KMAIK?“. 

2. Visų studijų formų Studentų apklausa apie dalykų dėstymo kokybę pasibaigus semestrui. 

3. Studentų, grįžusių iš mobilumo užsienio šalyse pagal tarpt. mainų programas studentų apklausa. 

4. Studentų, grįžusių iš profesinės veiklos (gamybinės) praktikos apklausa 

5. Baigiamojo kurso absolventų apklausa apie pasitenkinimą studijomis ir lūkesčių išsipildymą per 

visą studijų laikotarpį. 

II. Absolventų apklausos: 

1. Absolventų apklausa apie įsidarbinimą, apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir 

įsitvirtinimą darbo rinkoje, praėjus pusei metų po studijų baigimo. 

III. Darbdavių apklausos: 

1. Darbdavių apklausa po studentų profesinės veiklos (gamybinės) praktikos apie praktikantų žinias, 

bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, adaptaciją darbo vietoje, pasirengimą darbui pagal specialybę. 

2. Darbdavių apklausa apie studijų programos rezultatus, turinį, tobulinimo kryptis. 

IV. Kolegijos dėstytojų pasitenkinimo darbu apklausa, atliekama ne rečiau kaip kas dvejus metus. 

V. Duomenys apie studentų studijų nutraukimo priežastis pagal gautus studentų prašymus. 

VI. Kitos apklausos, atliekamos pagal poreikį - pasikeitus reglamentuojantiems teisės aktams, gavus 

atsiliepimus iš studijų proceso dalyvių ar socialinių partnerių ir pan. Studijų programų komitetų ar 

administracijos sprendimu. 

 

 

6.2.1. Pirmakursių apklausa „Kodėl nusprendėte studijuoti KMAIK?“. 
 

2019-2020 m.m. visų studijų formų pirmakursių apklausa Kolegijoje vykdyta neišskiriant jų pagal 

studijų programas. Apibendrinti apklausos duomenys pateikti KMAIK tinklapyje 

https://www.kmaik.lt/studiju-kokybe. 

Apklausos tikslas – išsiaiškinti informacinius šaltinius, kurie yra patraukliausi studentams studijų 

paieškos klausimais, kokie motyvai paskatino pasirinkti studijuojamą studijų programą bei kokie studentų 

lūkesčiai ir pomėgiai. 

Studentų apklausa atlikta 2020-2021 m. m. rudens semestro pradžioje. Anketa skirta I kurso nuolatinių 

ir ištęstinių studijų studentams. Apklausoje dalyvavo 189 respondentai: 60,8 proc. moterų ir 39,2 proc. vyrų. 

Daugiausia apklaustų pirmo kurso studentų gyvena Kaune (25,5 proc.), Vilniuje (7,8 proc.), Jonavoje, 

Marijampolėje, Raseiniuose (po 3,9 proc.). Aktyviausiai į anketos klausimus atsakinėjo Miškininkystės ir 

Želdynų dizaino (po 37,3 proc.) studijų programų studentai. 

Informacijos apie studijas KMAIK pirmakursiai ieškojo spaudos leidiniuose, internete, sužinojo iš 

draugų, giminių, mokytojų, bendradarbių, taip pat kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų, dalyvavo studijų 

mugėse, atvirų durų renginiuose, domėjosi ir ieškojo informacijos apie konkrečią studijų programą.  

https://www.kmaik.lt/studiju-kokybe
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1.23. pav. Kur suradote informaciją apie KMAIK internete? 

 

Daugiausia informacijos pirmakursiai rado KMAIK internetiniame puslapyje (68,6 proc.) bei LAMA 

BPO internetiniame puslapyje (21,6 proc.). Nedidelė dalis rado informaciją KMAIK Facebook puslapyje ir 

KMAIK Studentų atstovybės (SA) Facebook puslapyje (1.23 pav.).  

 

 
1.24. pav. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Radijo, televizijos laidos, internetiniai portalai 

 

Populiariausia TV laida, iš kurios studentai sužinojo apie Kolegijos studijų programas – TV3 laida 

„Svajonių sodai“ (49 proc.). Dalis apklaustųjų informacijos neieškojo, apie KMAIK negirdėjo, bet pildant 

prašymą LAMA BPO surado Kolegijos studijų programą (1.24 pav.). 

 

 
1.25. pav. Kur suradote informaciją apie KMAIK? Pasakojo apie Kolegiją ir patarė rinktis šią 

specialybę kiti asmenys 

 

Apklausti studentai atsakė, kad apie studijas Kolegijoje jiems papasakojo ir patarė rinktis specialybę 

baigę studijas Kolegijos absolventai (27,5 proc.), draugai (19,6 proc.), kolegijos darbuotojai, dėstytojai (9,8 

proc.), tėvai (9,8 proc.). Kiti asmenys turėjo mažiau įtakos renkantis specialybę (1.25 pav.). 

Informacijos sklaidai apie Kolegiją pasitarnauja studijų mugės - Studijų paroda Vilniuje, LITEXPO 

Parodų centre (21,6 proc.), „Aukštųjų mokyklų mugė“ Kauno Žalgirio arenoje (15,7 proc.), specializuota 

paroda „Baltijos miškai“ (apie 7 proc.). Moksleiviai apie studijas sužinojo iš dalijamų lankstinukų (11,8 

proc.), atkreipė dėmesį į reklaminį lauko stendą (9,8 proc.), tačiau 9,8 proc. informacijos neiškojo. 
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1.26. pav. Ko tikitės studijose? 

 

Didžioji dalis apklaustų Kolegijos pirmakursių atsakė, kad jiems patinka pasirinkta specialybė (70,6 

proc.) ir jie nori įgyti žinių dirbant pagal ją, tačiau 23,5 proc. pirmiausia nori įgyti aukštąjį išsilavinimą, o 

apie darbą dar negalvojo (1.26 pav.). 

 

 
1.27. pav. Veikla laisvalaikiu 

 

Laisvalaikiu studentai norėtų sportuoti, taip pat savanoriauti (25,5 proc.), dalyvauti socialiniuose 

projektuose (13,7 proc.), organizuoti renginius (11,8 proc.), užsiimti kita veikla (1.27 pav.). 

 

 

6.2.2. Studentų apklausa apie dalykų dėstymo kokybę 
 

Pasibaigus semestrui visų studijų programų ir studijų formų studentų yra prašoma įvertinti tą semestrą 

studijuotų studijų dalykų dėstymo kokybę.  

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO (NTK) katedroje 2019-2020 m.m. apklausos buvo 

rengiamos įprastai. Pirmakursių apklausa dėl pasirinkimo stojant į Kolegiją, Studentų apklausa apie dėstymo 

kokybę po kiekvieno semestro, Absolventų apklausa praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo, darbdavių 

apklausa apie baigiamąją profesinės veiklos praktiką. 

2019-2020 m.m. pasibaigus semestrui buvo apklausti I, II ir III kurso studentai. Apklausiant studentus 

buvo vertinti visi semestro metu dirbę dėstytojai. Atliekant studentų apklausas apie studijų kokybę pastebėta, 

kad NTK katedros dėstytojai yra vertinami geriau nei kiti kolegijos dėstytojai. Iš 12 katedros dėstytojų 7 

visose vertinamose grupėse yra įvertinti aukščiausias balais (labai gerai). Apklausa parodė, kad blogai nėra 

įvertintas nei vienas dėstytojas (6.2 lentelė). Analizuojant studentų apklausos duomenis pastebima, kad 

studentai retai nurodo dėstytojų savybes, kurios jiems nepriimtinos. 

 

6.2. lentelė. Nekilnojamojo turto kadastro katedros studentų apklausų apie dėstytojų mokymo darbo 

įvertinimą apibendrinti duomenys (proc.) 

Dėstytojo savybė Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 

Sugebėjimas sudominti dalyku 74 26 - - 

Objektyvumas vertinant 86 14 - - 

Pateikiamos informacijos naujumas 80 20 - - 

Bendravimo kultūra 86 14 - - 
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NTK katedros studentai apklausų metu išsakė savo nuomonę ir pareiškė pastabas: 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 gilesnės 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, kad šis dėstytojas yra savo dėstomo 

dalyko asas“. Pavieniai studentai įvardino tobulintinus aspektus: „manau, galėtų būti skiriama daugiau 

kreditų, nes dalykas yra tikrai sunkus ir reikalingas; norėtųsi daugiau praktikos, daugiau įsigilinti į darbų 

vykdymą, darbų reikalavimus.“ 

 

2019-2020 m.m. HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos studentų apklausų apie studijų 

kokybę rezultatai (6.3 lentelė) rodo, kad dėstomu dalyku studentus sudomino 97 proc. dėstytojų. Vertinimo 

objektyvumą 94 proc. atvejų studentai įvertino labai gerai ir gerai. Dauguma studentų nurodė, kad dėstytojai 

pateikė naują informaciją (93 proc.). Dėstytojų bendravimo kultūrą labai ir gerai įvertino 94 proc. studentų. 

Patenkinami įvertinimai sudaro nuo 3 iki 6 proc., blogai nėra įvertintas nei vienas rodiklis. Problemų su 

dėstytojais respondentai neįvardina. Apibendrinti apklausų apie dalykų dėstymo kokybę duomenys skelbiami 

Moodle sistemoje, kuriuos gali matyti visi studentai ir dėstytojai. Dėstytojai HS katedros posėdžio metu 

supažindinti su studentų apklausų rezultatais.  

 

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

įvertinimą apibendrinti duomenys 2019-2020 m.m. (proc.) 

Dėstytojo savybė Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 

Sugebėjimas sudominti dalyku 62,0 35,0 3,0 - 

Objektyvumas vertinant 60,5 33,5 6,0 - 

Pateikiamos informacijos naujumas 62,3 31,0 6,7 - 

Bendravimo kultūra 74,0 20,0 6,0 - 

 

Hidrotechninės statybos studijų programos studentų apklausų anketose išsakyti įvairūs pastebėjimai: 

Norėtųsi daugiau praktikos, daugiau įsigilinti į vandentiekio ar nuotakynų įrengimą, konstrukciją, 

darbų vykdymą, darbų reikalavimus. Dėstytojas puikiai sieja teoriją su praktika, dėsto labai įdomiai, įtraukia 

į paskaitas, pateikia įdomių ir aiškių pavydžių iš praktikos, maloniai bendrauja, suteikė daug naujų žinių. 

Padėdavo pilnai ir praktiškai panaudoti įgytas žinias, daug pateikė asmeninių pavyzdžių iš darbo ir 

aplinkinių. Dėstytoja linkusi padėti, pilnai įsigilinti į dalyką, daug diskutavome ir prieidavome sprendimus. 

Moko labai glaudžiai su specialybe susijusius dalykus, puikiai išmano savo profesiją yra tikras tos srities 

profesionalas. Labai gerai ir lengvai suprantamai paaiškina net ir sudėtingesnius dalykus. Dėstytojai 

netausoja savo laiko, pasirengę padėti, paaiškinti studentui. Daugumos dėstytojų dėstomi dalykai turi puikų 

sąryšį su būsima profesija.  

 

2019-2020 m.m. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje atliekant studentų apklausas 

apie dalykų dėstymo kokybę pastebėta, kad katedros dėstytojai yra vertinami labai gerai – studentai 

patenkinti bendravimo kultūra, vertinimo objektyvumu, pateikiamos informacijos naujumu. Iš visų katedros 

dėstytojų dauguma visose vertinamose grupėse yra įvertinti aukščiausiais balais (labai gerai), nuo 5 iki 17 

proc. vertinami gerai (6.4 lentelė). Patenkinamai dėstytojų darbą vertina pavieniai studentai, blogų vertinimą 

nesulaukta.  

 

6.4. lentelė. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studentų apklausų apie dalyko 

dėstymo kokybę apibendrinti duomenys 2019-2020 m.m. (proc.) 

Dėstytojo savybė Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 

Sugebėjimas sudominti dalyku 80 17 3 0 

Objektyvumas vertinant 89 9 2 0 

Pateikiamos informacijos naujumas 92 5 3 0 

Bendravimo kultūra 87 10 3 0 
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Apklausti studentai pastebėjo, kad dėstytojai teikia konsultacijas iškilus klausimams, maloniai 

bendradarbiauja, pateikia įdomias užduotis, susijusias su aktualiomis šių dienų problemomis. 

 

Dėstytojų dėstomų dalykų kokybės įvertinimo analizė. 2019-2020 m.m. SODININKYSTĖS 

studijų programos dėstytojų darbo vertinimas (I-IV kursų studentų apklausa) vykdytas pasibaigus rudens 

semestrui. Dėstytojų darbas vertintas pagal šiuos kriterijus: sugebėjimas sudominti dalyku, objektyvumas 

vertinant, informacijos pateikimo naujumas, bendravimo kultūra, kitos savybės bei problemos pasitaikiusios 

bendraujant. I kurso studentų apibendrinti, dėstytojų įvertinimo, apklausos rezultatai: studentai 53 proc. 

vertintų dėstytojų skyrė aukščiausią įvertinimą „labai gerai“ ir nurodė, kad dėstytojai myli savo darbą; 28 

proc. dėstytojų darbą įvertino „gerai“ ir pastabose pažymėjo, kad dėstytojai yra kvalifikuoti; 19 proc. 

dėstytojų įvertino „patenkinamai“, pastebėjo, kad vėluoja į paskaitas ir taiko nelabai aiškią atsiskaitymo 

sistemą. II kurso studentai 85 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai”, pažymėdami dėstytojų 

kvalifikaciją, 15 proc. įvertino „gerai”. III kurso studentai 87 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai” ir 

13 proc. - “gerai”, pastebėdami, kad dėstytojai yra kvalifikuoti. IV kurso studentai vienbalsiai (100 proc.) 

nutarė, kad dėstytojai yra kvalifikuoti ir puikiai pasiruošę paskaitomis. Pavasario semestras. I kurso studentų 

apibendrinti dėstytojų įvertinimo, apklausos rezultatai: apklausti studentai 79 proc. dėstytojų skyrė 

aukščiausią įvertinimą - „labai gerai“, 15 proc. dėstytojų darbą įvertino „gerai“, pastabų ar komentarų 

pateikta nebuvo. Deja, studentai 6 proc. dėstytojų darbą įvertino „blogai“ ir pastebėjo, kad nepakankamai 

gerai pasiruošta nuotoliniam mokymui. II kurso studentai 77 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai”, 12 

proc. įvertino „gerai”, “patenkinamai” – 11 proc. Pastabose nurodė, kai kurių dėstytojų nepakankamą 

pasiruošimą nuotoliniam darbui. III kurso studentai 80 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai”, 11 proc. - 

“gerai” ir 9 proc. – “patenkinamai”. Pastabų nepateikta.  IV kurso studentai 50 proc. dėstytojų darbą įvertino 

“labai gerai” ir 50 proc. - “gerai”. 

 

2019–2020 m.m. ŽELDYNŲ DIZAINO studijų programos dėstytojų darbo vertinimas (I-IV kursų 

studentų apklausa) vykdyta pasibaigus rudens semestrui. Dėstytojų darbas verintas pagal šiuos kriterijus: 

sugebėjimas sudominti dalyku, objektyvumas vertinant, informacijos pateikimo naujumas, bendravimo 

kultūra, kitos savybės bei problemos, pasitaikiusios bendraujant. I kurso studentų apibendrinti dėstytojų 

įvertinimo, apklausos rezultatai: apklausti studentai 56 proc. dėstytojų skyrė aukščiausią įvertinimą „labai 

gerai“, nurodydami, kad jie moka sudominti dėstomu dalyku; 30 proc. dėstytojų darbą įvertino „gerai“, 14 

proc. dėstytojų įvertino „patenkinamai“, pastabose pažymėdami – nesudomino dalyku. II kurso studentai 77 

proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai”, 23 proc. įvertino „gerai“, nenurodydami pastabų. III kurso 

studentai 91 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai” ir 9 proc. - “gerai”,, nenurodydami pastabų. IV kurso 

studentai nurodė, kad dėstytojų darbu yra iš esmės patenkinti (86 proc. dėstytojų įvertinti “l. gerai” ir 12 

proc. “gerai”), tačiau 2 proc. dėstytojų darbas buvo įvertintas “blogai”, motyvuojant, kad sudaro per didelis 

darbo krūvį. Pavasario semestras. I kurso studentų apibendrinti, dėstytojų įvertinimo, apklausos rezultatai: 

apklausti studentai 45 proc. dėstytojų skyrė aukščiausią įvertinimą „labai gerai“, nurodydami, kad moka 

sudominti dėstomu dalyku; 42 proc. dėstytojų darbą įvertino „gerai“, 8 proc. dėstytojų įvertino 

„patenkinamai“, nes dėl taikomo nuotolinio mokymo ne visą informaciją jiems pavyko sklandžiai išdėstyti, 

ypač praktinius užsiėmimus. II kurso studentai 55 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai”, 20 proc. 

įvertino „gerai“, nenurodydami pastabų; 17 proc. - “patenkinamai” ir 8 proc. - “blogai”, nurodydami, kad 

vykdant nuotolinį mokymą, ne visi dėstytojai geba gerai valdyti įvairias platformas, daugiau reikalauja 

savarankiškio darbo. III kurso studentai 81 proc. dėstytojų darbą įvertino “labai gerai” ir 12 proc. - “gerai”,,, 

pastebėdami, kad dėstytojai yra labai kvalifikuoti ir, taikydami nuotolinį mokymą, sugebėjo puikiai perduoti 

savo žinias. Visgi apklausti studentai 7 proc. dėstytojų darbą įvertino “blogai”, nes nesuprato jų taikytos 

vertinimo sistemos, abejojo vertinimo objektyvumu. IV kurso studentai nurodė, kad dėstytojų darbu yra 

patenkinti (79 proc. dėstytojų įvertinti “labai gerai” ir 13 proc. - “gerai”), 2 proc. įvertino “ patenkinamai” ir 

6 proc. “blogai“, įvardydami neįveiktus nuotolinio mokymo iššūkius.  

 

Svarbiausi būdai, suteikiantys galimybę MIŠKININKYSTĖS studijų programos studentams 

dalyvauti studijų tobulinimo procese ir teikti grįžtamąjį ryšį apie studijas - išsakyti savo nuomonę žodžiu 

paskaitų ar grupės susirinkimų metu, taip pat atsakant į klausimus organizuojamose anoniminėse studentų 

apklausose. Miškininkystės katedroje nuolat atliekama (kiekvieno semestro pabaigoje) anoniminė studentų 

apklausa apie dėstymo kokybę ir, suvedus duomenis, su apklausos rezultatais supažindinami katedros 

dėstytojai. Tai skatina dėstytojus kritiškai įvertinti savo darbo rezultatus, o administracijai vertinti dėstytojų 

darbo kokybę.  

2019-2020 m.m. Miškininkystės katedroje atlikus studentų apklausą nustatyta, kad katedros 

dėstytojai iš esmės yra vertinami gerai. Studentai labai gerai ir gerai vertina bendravimo kultūrą, pateikiamos 

informacijos naujumą, vertinimo objektyvumą, kiek pasčiau įvertintas sugebėjimas sudominti dalyku (6.5 



100 

lentelė). Blogai apie dėstytojų darbą nepasisakė niekas. Analizuojant studentų apklausos duomenis 

pastebima, kad blogiau įvertinti inžinerinių, tiksliųjų mokslų dėstytojai.  

 

 

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

apibendrinti duomenys 2020 m. (proc.) 

Dėstytojo savybė Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 

Sugebėjimas sudominti dalyku 84 16 - - 

Objektyvumas vertinant 88 10 2 - 

Pateikiamos informacijos naujumas 92 8 - - 

Bendravimo kultūra 95 3 2 - 

 

2019-2020 m.m. Socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) katedroje atliekant apklausas nustatyta, 

kad studentai patenkinti katedros dėstytojų bendravimo kultūra, pateikiamos informacijos naujumu, 

sugebėjimu sudominti dalyku (6.6 lentelė). Studentai norėtų aukštesnių įvertinimo balų. Visi dėstytojai 

įvertinti gerai ir labai gerai. Patenkinamai vertinti tik kai kurie dėstomi dalykai. Blogai nebuvo įvertintas nei 

vienas dėstytojas. 

 

6.6. lentelė. Studentų apklausų apie dėstytojų mokymo darbo įvertinimą apibendrinti Socialinių ir 

humanitarinių mokslų katedros duomenys (proc.) 

Dėstytojo savybė Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai 

Sugebėjimas sudominti dalyku 10 70 20 - 

Objektyvumas vertinant 80 15 5 - 

Pateikiamos informacijos naujumas 30 60 10 - 

Bendravimo kultūra 75 15 10 - 

 

Studentai iš esmės teigiamai atsiliepia apie SHM katedros dėstytojus. Dauguma jų vertinami kaip 

objektyvūs, sugebantys bendrauti pedagogai. Keletą dėstytojų studentų įvardijo kaip diplomatiškus, šiltus ir 

draugiškus, tačiau yra pedagogų, kurie vertinami ne taip teigiamai. Labiausiai studentams užkliūnanti savybė 

– negebėjimas bendrauti ir neobjektyvumas vertinant. Apklausų rezultatai svarstomi katedroje, ieškoma būdų 

dėstymo kokybei gerinti, studentų motyvacijos stiprinimui, studijų rezultatų pasiekimų visapusiškam 

objektyviam vertinimui. 

 

6.2.3. Studentų, grįžusių iš profesinės veiklos (gamybinės) praktikos, apklausa 
 

Apibendrinus 2020 m. HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos iš profesinės veiklos 

pratikos grįžusių studentų anketinių apklausų duomenis, gauti tokie duomenys: 42 % studentų praktikos 

vietą pasiūlė įmonė, 24 % studentų praktikos vietą susirado patys, 22 % studentų praktikos vietą pasiūlė 

KMAIK ir 12 % studentų praktikos vietą susirasti padėjo draugai. 88 % studentų savo teorinį ir praktinį 

pasirengimą praktikai įvertino gerai. Vertindami įgūdžius, įgytus praktikos metu, net 72 % studentų įvertino 

kaip labai naudingus. Didžioji dalis studentų (52 % ) įmonės sudarytas sąlygas praktikos metu įvertino labai 

gerai arba gerai (24 %) ir tik 6 % įvertino prastai. Vertindami įmonės paskirto praktikos vadovo suteiktas 

žinias, 76 % studentų pažymėjo, kad jos labai naudingos ar naudingos, tačiau 24 % studentų manė, kad jiems 

buvo perteiktos gana paviršutiniškos žinios. Didžioji dalis (94 %) studentų Kolegijos darbuotojų suteiktą 

informaciją apie praktiką įvertino kaip labai svarbią ar svarbią. 58 % Hidrotechninės statybos studijos 

programos studentų praktiką įvertino kaip visiškai atitikusią jų lūkesčius, 24 % studentų teigė, kad praktika 

atitiko lūkesčius ir tik 6 % teigė, kad praktika neatitiko lūkesčių. Pagrindine problema buvo įvardinta 

„įmonės paskirto praktikos vadovo negebėjimas bendrauti su studentu ir įsiklausyti į studento poreikius“. 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO katedros studentų apklausa po Baigiamosios profesinės 

veiklos praktikos parodė, kad visi studentai įmones praktikai atlikti pasirinko savarankiškai, kad įmonių 

atstovai gerai įvertino studentų pasirengimą praktikai, o patys stucdentai praktikos metu įgytas žinias ir 

įgūdžius įvertino kaip labai naudingus. Išanalizavus studentų, grįžusių iš Baigiamosios profesinės veiklos 

praktikos, praktikos vadovų apklausą nustatyta, kad įmonių atstovai yra patenkinti studentais, visi sutartinai 

pažymėjo, kad studentų teorinis pasirengimas praktikai geras.   

2019-2020 m. m. Miškininkystės katedroje po kiekvienos sesijos studentai anoniminiu būdu (anketa) 

įvertino studijų kokybę. Praktikų kokybei įvertinti taip pat buvo analizuojami specializacijos praktikų vadovų 

įvertinimai ir pasiūlymai praktikos tobulinimui. 
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Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje studentų, grįžusių iš profesinės veiklos 

praktikos, apklausoje 2020 m. dalyvavo 100 proc. studentų. Apklausa padėjo surinkti tokius duomenis: ar 

įmonės veiklos pobūdis atitinka studijų kryptį, kas padėjo praktikai pasirinkti įmonę (1.28 pav.); studentai 

įvertino savo pasirengimą praktikai (1.29 pav.); žinias, įgūdžius įgytus praktikos metu (1.30 pav.); įmonės 

sudarytas praktikos sąlygas (1.31 pav.); įmonės paskirto praktikos vadovo suteiktą informaciją, atliekant 

praktiką (1.32 pav.); praktikai reikalingą Kolegijos darbuotojų suteiktą informaciją (1.33 pav.); ar praktika 

(jos kokybė) atitiko lūkesčius (1.34 pav.). Į klausimą „Ar įmonės veiklos pobūdis atitinka studijų kryptį?“ – 

„taip“ atsakė 100 proc. studentų. 

 

  
1.28 pav. Kas padėjo susirasti profesinės                  

veiklos praktikos vietą įmonėje? 

1.29 pav. Įvertinkite savo pasirengimą praktikai 

 

  
 

1.30 pav. Praktikos metu įgytų žinių ir įgūdžių įvertinimas 

 

1.31 pav. Įmonės sudarytų praktikos sąlygų įvertinimas 

  
1.32 pav. Įmonės paskirto praktikos vadovo įvertinimas 1.33 pav. Kolegijos darbuotojų suteiktos informacijos, 

reikalingos praktikai atlikti, įvertinimas 
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1.34 pav. Ar praktika (jos kokybė) atitiko jūsų lūkesčius?  

 

Visi studentai (100 proc.) teigė, kad įmonės veiklos pobūdis atitiko pasirinktą studijų kryptį. 

Profesinės veiklos praktikos vietą daugiausiai pasiūlė KAR katedra: Želdynų dizaino SP studentams – 52 

proc., o Sodininkystės SP – 65 proc. Sodininkystės SP studentai įvertino palankiau savo pasirengimą praktikai 

(98 proc.) negu Želdynų dizaino SP studentai (91 proc.). Žinias ir įgūdžius, įgytus praktikos metu, studentai 

įvertino kaip labai naudingas (Želdynų dizaino studijų programos studentai – 92 proc., Sodininkystės SP 

studentai – 85 proc.) arba naudingas (atitinkamai, 8 ir 13 proc.) ir tik keli Sodininkystės SP studentai žinias ir 

įgūžius įvertino vidutiniškai – 2 proc. Abiejų studijų programų studentai įvardijo, kad yra patenkinti įmonės 

sudarytomis sąlygomis praktikai atlikti bei paskirtu praktikos vadovu. Taip pat patenkinti KAR katedros 

suteikta informacija, kuri buvo naudinga prieš praktikos atlikimą bei visos praktikos metu.  

 

 

6.2.4. Baigiamojo kurso studentų apklausa apie pasitenkinimą studijomis ir lūkesčių išsipildymą 

per visą studijų laikotarpį 
 

Remiantis Hidrotechninės statybos studijų programos baigiamojo kurso studentų anketinių 

apklausų duomenimis galima teigti, kad didžiausią įtaką renkantis studijų programą turėjo tėvų, draugų 

paskatinimas bei specialybės perspektyvumas. Šiek tiek mažesnę įtaką turėjo siekis gauti nuolatinį ir gerai 

apmokamą darbą, o studijų ir gyvenamosios vietos atstumas neturėjo beveik jokios įtakos. Toliau studijų 

neplanuoja tęsti 86 proc. absolventų. Dėstytojų atžvilgiu jų nuomonė vienareikšmiška, visi įvardijo, kad 

dauguma dėstytojų buvo pasirengę giliai ir plačiai perteikti dėstomų dalykų turinį. 87 proc. apklaustųjų 

studentų nurodė, kad jie pasiruošę įgytas žinias pritaikyti būsimame darbe, o 13 proc. nurodė, kad žinių 

nepakanka. Jau studijuodami 73 proc. respondentų dirbo (iš jų 72 proc. darbo pobūdis buvo susijęs su 

studijuota studijų programa). Studentai nurodė, kad jiems suteiktų tiek teorinių (teigiamai atsakė 93 proc. 

respondentų), tiek praktinių (67 proc.), tiek bendrųjų (87 proc.) žinių pakanka. Baigę studijas 14 proc. 

apklaustųjų neketina dirbti pagal specialybę, nes toks darbas jų netenkina. Kad studijų turinys atitinka tai, ko 

reikia praktikoje, mano 81 % baigiamojo kurso absolventų. 

 

2020 m. Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros baigiamojo kurso studentai 

nurodė, kad, renkantis studijų programą, didžiausią įtaką turėjo: siekis gauti nuolatinį darbą (66,3 proc.), 

specialybės perspektyvumas (56,8 proc.) ir paklausi specialybė (52,0 proc.). 7 proc. apklaustųjų ketina toliau 

studijuoti universitetuose. Studentų nuomone dauguma dėstytojų (86,3 proc. ) buvo pasirengę giliai ir plačiai 

perteikti dėstomų dalykų turinį. Studijų metu įgytą pasirengimą profesinei veiklai studentai vertina iš esmės 

palankiai. Pasirengimo vertinimas pasiskirsto taip: pakanka (48,8 proc.); daugiau pakanka (38,9 proc.); 

daugiau nepakanka (12,3 proc.). Dauguma teigia, kad teorinių, praktinių, bendrųjų žinių užtenka. 73,9 proc. 

studentų studijuodami dirbo, tačiau tik 33,2 proc. iš jų darbo pobūdis buvo susijęs su studijuota SP. 68,9 

proc. apklaustųjų norėtų ir ketina dirbti pagal specialybę. 77,2 proc. apklaustų studentų mano, kad studijų 

turinys visiškai atitinka praktiką, o 16,9 proc. teigia, kad atitinka tik iš dalies. 
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1.35. pav. Veiksniai, nulėmę studijų programos pasirinkimą stojant į KMAIK 

 

 

6.4.1. Studentų, grįžusių iš mobilumo užsienio šalyse pagal tarptautines mainų programas 

studentų apklausa 
 

Tarptautinio mobilumo (studijų / praktikų) galimybėmis išvykti į užsienį 2019-2020 m.m. pasinaudojo 

10 Kolegijos studentų. Grįžę iš užsienio po mobilumo laikotarpio buvo apklausti visi išvykusieji. 

Studentų vertinimu mobilumo laikotarpis buvo visiškai tinkamos trukmės (100 proc.). Vykti į užsienio 

šalis studentus labiausiai paskatino noras įgyti patirties Europoje (60 proc.) bei nauja aplinka (80 proc.), taip 

pat studentams ne mažiau svarbi buvo galimybė keliauti (60 proc.). Apie savo karjerą po mobilumo 

laikotarpio galvojo 40 proc. studentų. Akademiniai interesai, kultūriniai veiksniai paskatino išvykti po 40 

proc. studentų. Nemažą reikšmę turėjo užsienyje gyvenančių draugų atsiliepimai (30 proc.) (1.36 pav.). 

 

 
1.36 pav. Veiksniai, paskatinę KMAIK studentų tarptautinį mobilumą 

 

Bendrą informaciją apie mobilumo galimybes ir priimančią instituciją studentai sužinojo iš atsakingų 

Kolegijos darbuotojų (40 proc.), 30 proc. susirado dominančią informaciją internetiniuose šaltiniuose, 30 

proc. apie mobilumą sužinojo iš draugų. Gautos informacijos visiškai pakako 80 proc. studentų, o 20 proc. 

pažymėjo, kad jiems pakanka turimos informacijos. 

2019-2020 mokslo metais užsienio šalyse pažintinė programa buvo suorganizuota visiems iš Lietuvos 

atvykusiems studentams. Jokių kitų specialių renginių per mobilumo laikotarpį suorganizuota nebuvo. 

Užsienyje sudarytas sąlygas naudotis IT sistemomis, biblioteka, studijų medžiaga puikiai įvertino 100 

proc. studentų. Kolegijos studentai savo integravimąsi į priimančios institucijos bendruomenę įvertino 

puikiai (80 proc.) ir labai gerai (20 proc.). Problemų užsienyje studentams neiškilo.  
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Visose šalyse studijos ir praktikos vyko anglų kalba. Prieš išvykdami į užsienį savo kalbinius įgūdžius 

labai gerai įvertino 60 proc., gerai – 40 proc. studentų. Per mobilumo laikotarpį kalbinius įgūdžius 

patobulino visi studentai; pažangą jie įvertino labai gerai ir gerai (po 50 proc.). 

Viena iš priežasčių, mažinančių studentų norą dalyvauti mobilumo programose, yra nepakankamas 

finansavimas. Studentai pažymėjo, kad mobilumo stipendija padengė tik apie 80 (40 proc.), 50 (40 proc.) ar 

30 proc. (20 proc.) mobilumo laikotarpio poreikių. Studentams reikėjo susirasti papildomų finansavimo 

šaltinių. Šeimos parama naudojosi net 90 proc. studentų, savo santaupų turėjo 50 proc. studentų. Kai kurie 

naudojosi ir savo santaupomis, ir šeimos parama. 

2019-2020 m.m. priimančioje institucijoje nei vienam studentui nereikėjo mokėti jokių papildomų 

mokesčių. Studentai buvo patenkinti mobilumu: savo studijų ar praktikos rezultatus išvykusieji įvertino 

puikiai (70 proc.) ir labai gerai (30 proc.). Studentai puikiai įvertino savo asmeninę patirtį (100 proc.), nes 

mobilumo laikotarpiu niekas nesusidūrė su problemomis. 

Studentų nuomone, tarptautinio mobilumo patirtis bus naudinga jų tolimesnei karjerai: 60 proc. 

atsakiusiųjų mano, kad ši patirtis jiems labai padės, 30 proc. – padės, o 10 proc. mano, kad ji bus vidutiniškai 

naudinga (1.37 pav.). 

 

 
1.37 pav. KMAIK studentų nuomonė apie tai, ar tarptautinis mobilumas padės jūsų karjerai? 

 

2019-2020 m.m. vykusį tarptautinį mobilumą (Erasmus+ studijas / praktiką) studentai bendrai įvertino 

puikiai (60 proc.) ir labai gerai (40 proc.).   

 

Apibendrinant MIŠKININKYSTĖS studijų programos studentų mobilumą galima teigti, kad visi 

studentai mobilumo eiga ir trukme liko patenkinti. Pagrindiniai veiksniai, skatinantys pasirinkti praktikos 

mobilumą užsienyje tarp studentų šiek tiek išsiskyrė, tačiau dauguma pažymėjo, kad pasirinkimą nulėmė 

noras pakeisti aplinką, karjeros galimybės, patirtis kitoje šalyje ir užsienyje gyvenančių ar dalyvavusių 

mobilume draugų patirtis. Taip pat 50 proc. dalyvių pažymėjo ir galimybę keliauti bei pažinti kitą šalį ir jos 

kultūrą. Pagrindinis informacijos šaltinis išlieka savos institucijos skelbiama informacija bei iš draugų išgirsti 

atsiliepimai. 100 proc. studentų pažymėjo, kad jiems priimančioje institucijoje buvo suorganizuota pažintinė 

programa anglų kalba. Stebime gerėjančius studentų kalbinių žinių įsivertinimo rezultatus ir šiuo metu jie 

siekia 4 balus penkiabalėje sistemoje.  

Miškininkystės studentų apklausa parodė, jog dažnu atveju skiriama mobilumo stipendija padengia 

nuo 50 iki 80 proc. reikalingos sumos poreikiams patenkinti. Taip pat matome, jog pagrindinis studentų 

papildomo finansavimo šaltinis išlieka šeimos parama, o kartais ir  pačių studentų santaupos. Smagu matyti, 

jog 50 proc. studentų savo praktikos rezultatus įvertino aukščiausiu taškų skaičiumi (5 taškai) ir kiti 50 proc. 

skyrė 4 taškus. Tačiau asmeninė patirtis visų studentų įvertinta aukščiausiu taškų skaičiumi. Nei vienas 

studentas nepažymėjo susidūręs su problemomis mobilumo metu. O dažniausiai minimi atsakymai į 

klausimą „kas patiko mobilumo metu?“ - galimybė dirbti, nemokama patirtis ir gera praktika, kas turėjo 

įtakos ir vertinant mobilumo patirtį tolimesnės karjeros vizijoje. Studentai mano, kad tarptautinis mobilumas 

bus esminis indėlis siekiant karjeros savo srityje, parodantis asmeninį augimą, norą tobulėti ir siekį 

tarptautinių žinių pritaikymo darbo rinkoje. 

Apklausoje pateiktos rekomendacijos būsimiems mobilumo dalyviams ir mobilumo organizatoriams 

yra aiškios ir tikslingos, į kurias tikrai atsižvelgsime gerindami tarptautinio mobilumo prieinamumą 

kolegijoje: daugiau ir įvairiapusės sklaidos studentų tarpe. 
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6.4.2. Absolventų apklausa apie įsidarbinimą, apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas 

ir įsitvirtinimą darbo rinkoje, praėjus pusei metų po studijų baigimo 
 

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 6.7. lentelėje. 

HIDROTECHNINĖS STATYBOS studijų programos absolventai apie įsidarbinimą po studijų 

baigimo buvo apklausti telefonu praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo. 2020 m. apklausa vykdyta 

telefonu; apklausoje dalyvavo visi (100 proc.) Hidrotechninės statybos SP absolventai. Apklausų metu 

nustatyta, kad įsidarbino 93.3 proc. absolventų, o 46,6 % apklaustųjų absolventų dirbo darbą, tiesiogiai 

susijusį su įsigyta profesija. Dauguma absolventų įsidarbino Lietuvoje; trys absolventai yra išvykę į užsienį ir 

dirba darbus, nesusijusius su studijuota specialybe. Kitose aukštosiose mokyklose mokslus tęsia 20 % 

absolventų (VDU ŽŪA), nedirba tik vienas absolventas (6.6 %), nes šiuo metu keičia gyvenamąją vietą, 

tačiau įsikūręs planuoja pradėti dirbti pagal specialybę. 

 

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje 2020 m. apklausoje dalyvavo 58,3 proc. absolventų nuo visų 

baigusiųjų studentų skaičiaus. 

25 proc. apklaustų NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ studijų programos 

studentų pažymėjo, kad jiems neužtenka studijų metu įgytų žinių, trūksta praktinių žinių. Ir net 12 proc. 

studentų nepritaiko žinių įgytų studijų metu savo profesinėje veikloje. Susiekus su respondentais dėl 

pasitikslinimo nustatyta, kad jie siūlo studijų procese duoti daugiau praktinių užduočių integruojant teorines 

žinias į kasdienių profesinių darbų atlikimą. Taip pat siūlo daugiau dėmesio skirti supažindinimui su teisės 

aktais bei jų taikymu, daugiau akcentuoti ir mokyti tai, ką galima bus pritaikyti baigus studijas ir įsidarbinus 

pagal specialybę (1.38 pav.).  

 

 
1.38. pav. Absolventų vertinimas apie studijų metu įgytas žinias (Žemėtvarka kairėje, NTKM dešinėje) 
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Apie 30 proc. respondentų pilnai patenkinti studijomis, jiems pilnai pakanka įgytų žinių profesinėje 

veikloje. Dėl studentų pastebėjimų apie žinių trūkumą vertėtų paanalizuoti ir jų studijų baigimo rezultatus, 

kadangi dažniausiai skundžiasi tie, kurie mokėsi prastai ir patingėjo pilnai įsigilinti į dalykų turinį. Deja, 

pradėjus profesinę veiklą žinių trūkumas tapo problema jiems patiems. Tie, kas studijavo visų studijų metu, 

suteiktomis žiniomis yra patenkinti.  

 

Kolegijoje kiekviena specialybinė katedra kasmet atlieka socialinių partnerių ir absolventų apklausą 

apie įsidarbinimą ir veiklas po studijų baigimo. Surinkta informacija apie įsidarbinimą aptariama 

kiekvienos katedros posėdyje. Neįsidarbinusiems studentams katedros dėstytojai pataria, kur jie gali kreiptis 

dėl įsidarbinimo arba savo asmeniniais ryšiais susisiekia su darbdaviais ir pasiūlo studentui, kur galima 

įsidarbinti. 

2020 m. pradžioje apklausta 76,3 proc. visų 2020 m. laidos Kolegijos absolventų (nuo visų 

absolventų skaičiaus, 6.7. lentelė). Apklausos rezultatai parodė, kad kad praėjus 6-7 mėnesiams po studijų 

baigimo įsidarbino 86,9 proc. apklaustųjų absolventų, iš kurių 61,9 proc. dirbo darbą, tiesiogiai arba 

netiesiogiai susijusį su įsigyta profesija. Dauguma absolventų įsidarbina Lietuvoje, o 7,6 proc. apklaustųjų 

absolventų išvyko į užsienio šalis. Kitose aukštosiose mokyklose studijas tęsė 8,3 proc. apklaustųjų 

absolventų. Duomenų apie 23,7 proc. absolventų įsidarbinimą ir tolimesnę karjerą nėra, nes pasikeitė jų 

kontaktiniai duomenys. 

 

Miškininkystės katedros informacija: nemažai socialinių partnerių (2019-2020 m.m.: UAB 

„Ekenex”, Kauno miesto savivaldybė, IĮ Girion.lt, UAB „Skogran“ ir kt.) lankosi Kolegijoje ir pristato 

laisvas darbo vietas, darbo pobūdį, karjeros perspektyvas. Dalis studentų iš tėvų perima patirtį ir 

miškininkystės žinias pritaiko ūkininkaudami savame miške. 2020 metais atlikta socialinių partnerių 

apklausa parodė, kad MIŠKININKYSTĖS studijų programą baigusių specialistų poreikis yra apie 50-70 

specialistų kasmet, ypač daug šiuo metu trūksta VĮ Valstybinių miškų urėdijoje medienos ruošos meistrų.  

2020 m. pradžioje apklausta 76,0 proc. MIŠKININKYSTĖS SP absolventų (nuo visų absolventų 

skaičiaus, 6.7. lentelė). Apklausos rezultatai parodė, kad praėjus 6-7 mėnesiams po studijų baigimo 

įsidarbino 86,0 proc. apklaustųjų absolventų, iš kurių 83,7 proc. dirbo darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai 

susijusį su įsigyta profesija. Dauguma absolventų įsidarbina Lietuvoje, o 3,5 proc. apklaustųjų absolventų 

išvyko dirbti į užsienio šalis, bet ten jie dirba nieko bendra su specialybe neturinčius darbus. Kitose 

aukštosiose mokyklose studijas tęsė 8,8 proc. apklaustųjų absolventų (6.7. lentelė). Visi, tęsiantieji studijas, 

yra baigę nuolatines studijas. Duomenų apie 24,0 proc. absolventų įsidarbinimą ir tolimesnę karjerą nėra, nes 

pasikeitė jų kontaktiniai duomenys. 

 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros 2020 m. atliktoje apklausoje dalyvavo 100 

proc. katedros absolventų (6.7. lentelė). Apklausų metu nustatyta, kad kad praėjus 6-7 mėnesiams po studijų 

baigimo įsidarbino 92,1 proc. katedros absolventų, iš kurių 48,6 proc. dirbo darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai 

susijusį su įsigyta profesija, vienas absolventas (2,6 proc.) augina vaikus. Dauguma absolventų įsidarbina 

Lietuvoje, o 5,3 proc. išvyko dirbti į užsienio šalis. 
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6.7. lentelė. 2020 m. laidos KMAIK absolventų įsidarbinimas pagal studijų programas (6 mėn. po 

studijų baigimo) 

Eil 

Nr. 

Studijų programos 

pavadinimas 

Studijų 

forma 
Lytis 

Absol-

ventų 

skaičius 

Apklau-

stųjų 

skaičius 

Įsidarbinusieji 
Studijuo-

ja 

Augina 

vaikus 

Kuriuo-

menė 

Išvykę 

į 

užsienį 
iš viso 

iš jų pagal 

specialybę 

1 
Miškininkystė NL M 4 4 3 3 1 0 0 0 

Miškininkystė NL V 25 17 12 9 4 0 1 2 

  Viso: NL % 100 72,4 71,4 80,0 23,8 0,0 4,8 9,5 

2 
Želd. dizainas NL M 9 9 6 3 0 1 0 1 

Želd. dizainas NL V 4 4 4 2 0 0 0 0 

  Viso: NL % 100 100,0 76,9 50,0 0,0 7,7 0,0 7,7 

3 
Sodininkystė NL M 4 4 4 2 0 0 0 0 

Sodininkystė NL V 4 4 4 2 0 0 0 0 

  Viso: NL % 100 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 
NTKM NL M 3 2 2 2 1 0 0 0 

NTKM NL V 6 3 3 1 1 0 0 0 

5 
Žemėtvarka NL M 2 1 1 1 0 0 0 0 

Žemėtvarka NL V 4 2 2 1 0 0 0 0 

6 
Hidro. statyba NL M 2 2 2 1 0 0 0 0 

Hidro. statyba NL V 4 4 4 2 0 0 0 2 

  Viso: NL % 100 66,7 100,0 57,1 14,3 0,0 0,0 14,3 

  
Iš viso (visos ST 

programos): 
NL 

asm. 

(V+M) 
71 56 47 29 7 1 1 5 

  
Iš viso (visos ST 

programos): 
NL % 100 78,9 83,9 61,7 12,5 1,8 1,8 8,9 

1 
Miškininkystė I M 6 5 5 4 0 0 0 0 

Miškininkystė I V 40 31 29 25 0 0 0 0 

  Viso: I % 100 78,3 94,4 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Želd. dizainas I M 14 14 14 7 0 0 0 0 

Želd. dizainas I V 1 1 1 0 0 0 0 0 

  Viso: I % 100 100,0 100,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Sodininkystė I M 1 1 1 1 0 0 0 0 

Sodininkystė I V 1 1 1 0 0 0 0 1 

  Viso: I % 100 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

4 
NTKM I M 4 4 2 1 1 1 0 1 

NTKM I V 6 3 2 0 0 0 0 1 

5 
Žemėtvarka I M 15 8 5 3 1 2 0 0 

Žemėtvarka I V 22 12 10 5 0 0 0 2 

6 
Hidro. statyba I M 2 2 2 0 1 0 0 0 

Hidro. statyba I V 7 7 7 3 2 0 0 1 

  Viso: I % 100 64,3 77,8 42,9 13,9 8,3 0,0 13,9 

  
Iš viso (visos ST 

programos): 
I 

asm. 

(V+M) 
119 89 79 49 5 3 0 6 

  
Iš viso (visos ST 

programos): 
I % 100 74,8 88,8 62,0 5,6 3,4 0,0 6,7 

  
Iš viso (visos ST 

programos): 
NL+I 

asm. 

(V+M) 
190 145 126 78 12 4 1 11 

  
Iš viso (visos ST 

programos): 
NL+I % 100 76,3 86,9 61,9 8,3 2,8 0,7 7,6 

 

Atlikus absolventų apklausą praėjus pusei metų po studijų baigimo, 47 proc. absolventų atsakė, kad 

pakanka studijų metu įgyto pasirengimo profesinei veiklai, o 44 proc. – kad daugiau pakanka nei nepakanka; 

2 proc. atsakė, kad pasirengimo nepakanka (1.39 pav.). Absolventai teigė, kad jiems užtenka Kolegijoje 

įgytų teorinių (84 proc.), praktinių (70 proc.), bendrųjų žinių (85 proc.) (1.40 pav.). Absolventai atsakė, kad 

jų nuomone dauguma dėstytojų (83 proc.) buvo pasirengę giliai ir plačiai perteikti dėstomų dalykų turinį 

(1.41 pav.). 

48 proc. apklaustųjų atsakė, kad baigę studijas ketina dirbti pagal specialybę, 25 proc. atsakė, kad 

svarsto apie darbą, o 13 proc. atsakė, kad dirbti pagal specialybę neketina (1.42 pav.). Būsima veikla 

nesusijusi su užbaigtomis studijomis, nes 12 proc. neranda darbo pagal specialybę, 11 proc. darbas pagal 

specialybę netenkina, o 30 proc. absolventų nesieja savo ateities su įgyta specialybe dėl kitų priežasčių. 

Kad užbaigtų studijų turinys atitinka tai, ko reikia praktikoje, mano 79 proc. absolventų (1.44 pav.). 
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1.39 pav. Ar pakanka studijų metu įgyto pasirengimo profesinei 

veiklai? 

 

1.40 pav. Kokių žinių labiausiai stinga studijų metu? 

  

1.41 pav. Ar visi dėstytojai buvo pasirengę giliai ir plačiai 

perteikti dėstomų dalykų turinį? 

 

1.42 pav. Ar baigę studijas ketinate dirbti pagal specialybę? 

  
1.43 pav. Kodėl būsima veikla nesusijusi su užbaigtomis 

studijomis? 

1.44 pav. Ar užbaigtų studijų turinys atitinka tai, ko reikia 

praktikoje? 

 

6.3. Darbdavių apklausos 
 

Darbdavių apklausa atliekama po studentų profesinės veiklos (gamybinės) praktikos, norint išsiaiškinti 

darbdavių nuomonę apie praktikantų žinias, bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, adaptaciją darbo 

vietoje, pasirengimą darbui pagal specialybę. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros atliktoje apklausoje dalyvavo 100 proc. 

privačių įmonių, kuriose SODININKYSTĖS studijų programos studentai atliko profesinės veiklos praktiką, 

atstovų. Apklaustos įmonės teikia įvairias pasaugas - želdinimo, augalų auginimo, produkcijos ruošimo ir 

pardavimo ir t.t. Apklausų metu įmonės atstovų buvo teiraujmasi, kokių žinių studentams labiausiai stinga.  

Įmonių atstovai įvertinimo studentų teorines (46 proc. – geros, 45 proc. – vidutiniškos, 9 proc. - 

silpnos) ir praktines (praktinis pasirengimas yra geras – 46 proc., vidutinis – 45 proc., 9 proc. – silpnas) 

žinias. Informantai pažymėjo, kad 2020 m. pasijuto neigiami nuotolinio mokymo padariniai. Kai kurie 

darbdaviai paminėjo, kad trūksta rinkodaros ir pardavimų planavimo žinių. Tačiau, nepaisant šių 

pastebėjimų, visi jų įmonėse praktiką atlikusius studentus rekomenduotų kitoms įmonėms įdarbintiar 
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įdarbintų patys. Dauguma (91 proc.) darbdavių yra susipažinę su praktiką atliekančių studentų studijų 

programų turiniu ir mano, kad praktikos trukmė yra pakankama reikalingoms žinioms bei įgūdžiams įgyti. 

Visi informantai teigė, kad nėra jokių problemų priimti studentus praktikai atlikti. 64 proc. įmonių  vadovai 

ar įmonės atstovai dalyvauja rengiant ir vertinant studijų programą, o 36 proc. neišreiškė susidomėjimo.   

 

  
Sodininkystės studentams Želdynų dizaino studentams 

1.45 pav. Darbdavių atsakymų į klausimą „Ko, Jūsų nuomone, įmonėje atlikusiems praktiką 

KMAIK Sodininkystės SP (kairėje) ir Želdynų dizaino SP (dešinėje) studentams labiausiai stinga?“ 

atsakymų pasiskirstymas 

 

ŽELDYNŲ DIZAINO studijų pragrama. 2020 m. apklausoje dalyvavo 100 proc. privačių įmonių 

atstovų, kur studentai atliko profesinės veiklos praktiką. 89 proc. įmonių teikia želdinimo paslaugas, o 11 

proc. įmonių teikia įvairias paslaugas (augalų prekyba, želdinimo paslaugos, gėlių išauginimas ir t.t.). 

Apklausų metu įmonių atstovų buvo teiraujmasi, kokių žinių studentams labiausiai stinga (1.45 pav.), ar 

studentai buvo/gali būti naudingi įmonei (1.36 pav.),  ar rekomenduotų kitų įmonių vadovams priimti dirbti 

KMAIK baigusius specialistus (1.37 pav.).  

 

  
1.46. pav. Ar, Jūsų nuomone, praktiką atliekantys 

studentai yra naudingi Jūsų įmonei? 
1.47. pav. Ar Jūs rekomenduotumėte kitų įmonių 

vadovams priimti dirbti KMAIK baigusius specialistus? 
 

 

Įmonių atstovai įvertino studentų teorines (32 proc. – geros, 54 proc. – vidutiniškos, silpos – 14 proc.) 

ir praktines (praktinis pasirengimas yra geras – 64 proc., vidutinis – 21 proc., silpnos – 15 proc.) žinias. 

Dauguma (89 proc.) respondentų buvo susipažinę su praktiką atliekančių studentų studijų programų turiniu ir 

mano, kad praktikos trukmė yra pakankama reikalingoms žinioms bei įgūdžiams įgyti. 45 proc. įmonių  

vadovai ar įmonės atstovai dalyvauja rengiant ir vertinant studijų programą, 7 proc. norėtų dalyvauti šiame 

procese, o 48 proc. neišreiškė susidomėjimo.  
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7. MOKSLINĖ, EKSPERTINĖ, PROJEKTINĖ, TAIKOMOJI 

KONSULTACINĖ VEIKLA 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, siekdamas įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsnio 3 dalį ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti 

skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašu, 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-858, Patvirtino 

KASMETINIO KOLEGIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO 

VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTĄ. 

Reglamente nustatomi kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir meno 

veiklos vertinimo eiga, jo metu nagrinėjami duomenys ir jo rezultatai, siekiant skatinti kolegijas įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsnio 3 dalį, per veiklos glaudų ryšį su praktika 

stiprinant mokslo ir studijų vienovę. 

KOLEGIJOSE VYKDOMŲ MTEP ir meno veiklos rezultatai grupuojami į tokius pogrupius: 

1. mokslo darbai (suprantami taip, kaip jie apibrėžti Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų 

institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamente, patvirtintame 

2017 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio 

universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos 

vertinimo reglamento patvirtinimo“); 

2. užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla - tai ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) užsakymų vykdymas; 

3. kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija); 

4 papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminaras; 

5. konsultacijos; 

6. kita švietėjiška veikla. 

REGLAMENTE LAIKOMA, KAD: 

1. Reglamento 1 priede nustatyti mokslo darbai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Kasmetinio 

universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos 

vertinimo reglamente, patvirtintame 2017 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ 

2. užsakomoji projektinė veikla yra ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(toliau – MTEP) užsakymų vykdymas; meno taikomoji veikla yra ūkio subjektų meno užsakymų vykdymas; 

3. stebėsena yra kompleksinis duomenų apie objektą ir (ar) reiškinį rinkimas tam tikru periodu, 

duomenų analizė ir stebėtų objektų ir (ar) reiškinių pokyčių prognozavimas, išvadų teikimas; 

4. analizė yra išsamus duomenų nagrinėjimas, kurio pagrindu pateikiamos išvados ir 

rekomendacijos; 

5. konsultacija yra ūkio subjektui suteikti patarimai, informacija dėl ekspertinių žinių tyrimų 

rezultatų taikymo praktikoje pagal subjekto poreikius; 

6. kita švietėjiška veikla yra stovyklų vaikams, paauglių, senjorų užimtumo renginių, kuriuos 

organizuojant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų 

rezultatai, vykdymas; 

7. papildomų kompetencijų tai pačiai kvalifikacijai suteikimas yra išorės subjektams teikiamos 

neformaliojo švietimo paslaugos, kuriomis suteikiamos profesinei veiklai ir asmens ugdymui reikalingos 

kompetencijos; 

8. perkvalifikavimas yra kvalifikacijos, reikalingos kitai profesinei veiklai, suteikimas; 

9. seminaras yra tam tikros tematikos mokslinių ir praktinių žinių sklaidai skirtas renginys su 

praktinės veiklos elementais; 

10. tiriamoji studija yra ūkio subjekto užsakymu atliktas ne mažesnis kaip 2 autorinių lankų 

apimties darbas, kuriame nagrinėjama konkreti problema; 

 

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. 

  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/68769782af1411e9b43db72f2154cfa0?jfwid=-ebwr1wtta
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/68769782af1411e9b43db72f2154cfa0?jfwid=-ebwr1wtta
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7.1. TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI, PROJEKTAI 
 

 

Per 2020 m. Kolegija už stebėsenos, duomenų analizės, tiriamosios studijos, meno veiklos darbus 

gavo 32640,00 Eur pajamų (7.1. lentelė). Už kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą Kolegija 2020 m. 

gavo 3676 Eur pajamų. Iš kitos užsakomosios projektinės veiklos Kolegija gavo 49868,89 Eur pajamų.  

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

tiriamuosius projektus, dalyvauja mokslo ir studijų projektuose, rengia paraiškas nacionaliniams ir 

tarptautiniams mokslo projektams. 

 

7.1. lentelė. KOLEGIJOS ATASKAITA APIE 2020 m. ATLIKTUS DARBUS (Kasmetinio kolegijų 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento 2 priedas) 

Eil. 

Nr. 
Atlikto darbo pavadinimas 

Užsakovas, sutarties Nr., 

data 

Sutarties 

suma, Eur 

2020 m. 

gauta 

suma, Eur 

Stebėsena, duomenų analizės, tiriamosios studijos, meno veikla  

1 

Miško mokslo darbas „Įvairių sodmenų 

tipo ir amžiaus įtaka želdinių prigijimui, 

išsilaikymui ir kokybei skirtingose 

augimvietėse“ 

LR Aplinkos ministerija, Nr. 

VPS-2020-25-SBMŪRP, 

2020-04-17 

35000,00 7000,00 

2 

Miško mokslo darbas „Paprastosios 

pušies ir paprastosios eglės bandomųjų 

želdinių selekcinis-genetinis įvertinimas ir 

pranašiausių genotipų atranka 

kontroliuojamiems kryžminimams pagal 

tris selekcijos kryptis“ 

Nr. VPS-2020-26-SBMŪRP, 

2020-04-23  
38000,00 7600,00 

3 

Miško mokslo darbo „Derėjimo 

stimuliavimo mechaninėmis ir 

biocheminėmis priemonėmis metodikos 

parengimas ir praktinis pritaikymas 

paprastosios eglės sėklinėse plantacijose“  

Nr. VPS-2017-134-SBMŪRP, 

2017-11-27 
13000,00 9100,00 

4 

Miško mokslo darbas „Atsparesnių 

džiūvimui paprastųjų uosių tyrimai ir 

išsaugojimas ex situ, panaudojant naujus 

atrankos metodus ir siekiant nustatyti 

augavietės sąlygų ir paveldimumo poveikį 

jų sveikatingumui“  

Nr. VPS-2020-19-SBMŪRP, 

2020-04-09 
44700,00 8940,00 

  Iš viso (suma Eur): 130700,00 32640,00 

Kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, seminarai  

1 
Įvairūs miškų ūkio specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 

UAB “Husqvarna Lietuva”, 

Nr. AS-04, 2020-01-07 
900,00 900,00 

  Įvairūs užsakovai 2776,00 2776,00 

  Iš viso (suma Eur): 3676,00 3676,00 

Kita užsakomoji veikla  

1 Vilniaus miesto želdinių inventorizavimas 
SĮ „Vilniaus planas“, Nr. TVP 

05_23, 2019-05-23 
100672,00 

28576,91;  

21291,98 

Iš viso (suma Eur): 100672,00 49868,89 

Iš viso (bendra suma Eur) 235048,00 86184,89 

 

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. Su dauguma paminėtų įstaigų, įmonių ir 

organizacijų yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 
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1) SVARBIAUSI MOKSLINIAI TAIKOMIEJI BEI UŽSAKOMIEJI 2019-2020 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).  

1.4) 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. 

1.5) KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros darbuotojų vykdomas projektas 

„Gamtą tausojančios hidroponinės sistemos panaudojimo žalumyninių daržovių auginimui skatinimas 

Lietuvos daržininkystės ūkiuose“ (projekto sutarties nr.: 14PA-KK-19-1-08707-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: 

2020.09.30–2022.09.30. Maksimali projektui skiriama suma tinkamoms išlaidoms kompensuoti: 149,5 tūkst. 

EUR, atsakingoji vykdytoja – A. Doftartė. 

1.6) KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros darbuotojų vykdomas projektas 

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

(projekto sutarties nr.: 14PA-KK-19-1-08710-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: 2020.09.24–2022.10.31. 

Maksimali projektui skiriama suma tinkamoms išlaidoms kompensuoti: 149,6 tūkst. EUR, atsakingoji 

vykdytoja – doc. dr. E. Abalikštienė. 

 

2) 2019-2020 m. m. VYKDYTI MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI, finansuojami iš LR 

Aplinkos ministerijos Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos: 

2.1) Miško mokslo darbas „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 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. 

2.3) 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“ (projekto sutarties nr.: VPS-2020-19-SBMŪRP). Įgyvendinimo laikotarpis: 

2020.04.09-2023.03.08; projekto biudžetas 44,7 tūkst. EUR, atsakingasis vykdytojas doc. dr. R. Bakys;  

2.4) Miško mokslo darbas „Paprastosios pušies ir paprastosios eglės bandomųjų želdinių 

selekcinis-genetinis įvertinimas ir pranašiausių genotipų atranka kontroliuojamiems kryžminimams 

pagal tris selekcijos kryptis“ (projekto sutarties nr.: VPS-2020-26-SBMŪRP). Įgyvendinimo laikotarpis 

2020.04.23-2022.04.22; projekto biudžetas 38,0 tūkst. EUR (KMAIK tenkanti sutarties sumos dalis – 26,6 

tūkst. EUR); atsakingasis vykdytojas doc. dr. V. Verbyla; 
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2.5) Miško mokslo darbas „Įvairių sodmenų tipo ir amžiaus įtaka želdinių prigijimui, išsilaikymui 

ir kokybei skirtingose augavietėse“ (projekto sutarties nr.: VPS-2020-25-SBMŪRP). Įgyvendinimo 

laikotarpis 2020.04.23-2023.03.22; projekto biudžetas 35,0 tūkst. EUR; atsakingasis vykdytojas doc. dr. V. 

Verbyla. 

 

3) KITI ŪKIO SUBJEKTŲ 2019-2020 m.m. UŽSAKYTI EKSPERTINIAI-TIRIAMIEJI 

DARBAI: 

3.1) 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. 

3.2) Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ užsakytas darbas – „Vilniaus miesto 

želdinių inventorizavimas“ (sutarties nr.: TVP 05_23/ sutartis pratęsta 2020-05-19). Įgyvendinimo 

laikotarpis: 2019.05.23-2021.05.23; sutarties suma – 41,0 tūkst. EUR; atsakingasis vykdytojas dr. R. Bakys. 

 

4) LR APLINKOS MINISTERIJAI 2019-2020 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. 

  



114 

7.2. MOKSLO IR STUDIJŲ PROJEKTAI 
 

2019-2020 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 (7.3-7.5 lentelės). 

 

2019-2020 m.m. Kolegijos vardu teiktos projektų paraiškos: 
 

1) 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 
Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2020-2023 m. Projekto paraiškos rengimo grupės nariai – dr. V. 

Lygis ir dr. R. Bakys. 

2) 2019 m. spalio-lapkričio mėn. (I etapas) bei 2020 m. vasario-balandžio mėn. (II etapas) 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. Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2021-2024 m. Projekto paraiškos 

rengimo grupės nariai – dr. V. Lygis ir dr. R. Bakys. 

3) 2020 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. rengta paraiška pagal Lietuvos mokslų tarybos Mokslininkų 

grupių schemos kvietimą. Pateikta paraiška Nr. P-MIP-21-152 projektui “Medieną kolonizuojančių grybų 

bendrijos padarinėje spygliuočių medienoje: ankstyvoji kolonizacija ir jos poveikis medienos 

savybėms” (akronimas - WOODFUNGI). Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2021-2023 m. 

Projekto paraiškos rengėjas – dr. R. Bakys. 

4) 2019 m. spalio - 2020 m. sausio mėn. rengta paraiška Horizon 2020 schemos projektui “Emerald 

Ash Borer (EAB) and Chalara Ash DieBack (ADB), approaching and emerging invasive pests 

threatening European Ash (Fraxinus spp.): preparing for the worst case scenario“ (akronimas - 

EMERALD). Paraiškos teikėjas – Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU, Švedija); projekto partneris 

– Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2021-2024 m. 

Projekto paraiškos rengimo grupės nariai – dr. V. Lygis ir dr. R. Bakys. 

5) 2020 m. balandžio-gegužės mėn. rengta paraiška pagal Horizon 2020 schemos kvietimą: H2020-

MSCA-RISE-2020 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange). Pateikta paraiška 

projektui „Emerald Ash Borer approaching eastern EU border: preparing for the worst case scenario“ 

(akronimas – AshToAsh). Paraiškos teikėjas – Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU, Švedija); 

projekto partneris – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 

2021-2022 m. Projekto paraiškos rengimo grupės nariai – dr. V. Lygis ir dr. R. Bakys. 

6) 2020 m. rugsėjo mėn. rengta paraiška Svenska Institutet (Švedijos institutas) remiamam Academic 

Collaboration in the Baltic Sea Region programos projektui “Facing challenges posed by invasive pests to 

woodlands of Europe”. Paraiškos teikėjas – Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU, Švedija); 

projekto partneris – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 

2021-2022 m. Projekto paraiškos rengimo grupės nariai – dr. V. Lygis ir dr. R. Bakys. 

7) 2019 m. rengta paraiška projektui „Inovatyvių auginimo terpių kūrimas, naudojant 

alternatyvius ingredientus“. Projekto koordinatorius UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“. Numatytas 

projekto vykdymo laikotarpis – 2020-2021 m. Projekto paraiškos rengimo grupės vadovė dr. Laima 

Česonienė. 

8) 2019 m. rengta paraiška projektui „Medžių epigenetinė ir genetinė variacija, ekogenetinis 

plastiškumas ir adaptacijos galimybės klimato kaitos sąlygomis“ (priemonė: 2014–2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų 

mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų 

skatinimas“). Numatytas projekto vykdymo laikotarpis – 2020 m. Projekto paraiškos rengimo grupės narė – 

dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. 

9) 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. 

10) 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 – 
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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. 

 

7.3. lentelė. KMAIK vykdyti mokslo tiriamieji, taikomieji, užsakomieji darbai ir projektai 2019-2020 

m.m. (vadovavimas, dalyvavimas)  

Eil 

Nr. 

Dėstytojo 

vardas, 

pavardė 

Darbo pavadinimas Užsakovas 
Sutarties data / 

laikotarpis 

1 
Verbyla 

Vidmantas 

“Derėjimo stimuliavimo mechaninėmis bei biocheminėmis 

priemonėmis metodikos parengimas ir praktinis pritaikymas 

paprastosios eglės sėklinėse plantacijose“. Sutartis Nr.VPS-

2017-134-SBMŪRP. Darbo vadovas; 2017- 2020 m. 

LR aplinkos 

ministerija 

2017.11.27 

35 mėn. 

2 
Verbyla 

Vidmantas 

“Įvairių sodmenų tipo ir amžiaus (paprastosios pušies, 

paprastosios eglės ir paprastojo ąžuolo) įtaka želdinių 

prigijimui, išsilaikymui ir kokybei skirtingose augavietėse 

.” Suatartis Nr. VPS-2020-25-SBMŪRP. Darbo vadovas; 

2020-2023 m. 

LR aplinkos 

ministerija 

2020.04.25 

35 mėn. 

3 
Verbyla 

Vidmantas 

“Paprastosios pušies ir paprastosios eglės bandomųjų 

želdinių  selekcinis-genetinis įvertinimas ir pranašiausių 

genotipų atranka kontroliuojamiems kryžminimams pagal 

tris selekcijos kryptis”. NR VPS-2020-23-SBMŪRP.  

Darbo vadovas; 2020-2022 m. 

LR aplinkos 

ministerija 

2020.04.23  

24 mėn. 

4 
Malijonienė 

Jolanta 

„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“ (I etapas), Projekto 

Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001;  Vaizduojamojo meno 

paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinio 

standarto eksprtė-dalykininkė 

Lietuvos 

darbdavių 

konfederacija 

2020.01.02;  

Nr. 205 

5 
Malijonienė 

Jolanta 

„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“ (II etapas), 

Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001;  Projekto 

veiklos metodininkė 

Kauno 

taikomosios 

dailės 

mokykla 

2020.08.28;  

Nr. P3-28 

6 
Tebėra 

Albinas 

„Operatyvi žievėgraužio tipografo židinių diagnostika 

naudojant hiperspektrinį skenavimą“. Darbo vadovas 2019-

2020 

LR Aplinkos 

ministerija 

2019.03.15 / Nr. 

10-5-14 

7 
Balevičius 

Giedrius 

„Prekybos centro pastato atraminių kolonų vertikaliųjų 

deformacijų tyrimai“, tiriamo darbo vadovas 

UAB Vievio 

NT 
2019.12.19 

8 
Janulaitis 

Zenonas 

A.Januškevičiaus sodybos želdyno pertvarkymo projekto 

dalinis įgyvendinimas Gelgaudiškio seniūnijoje 

Privatus 

asmuo 
2020 m. 

9 
Grybauskien

e Vilda 

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 prie 

žemės ūkio 

ministerijos  

2019.01.25 / 

2021.12.31 

10 
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 prie 

žemės ūkio 

ministerijos  

2019.01.25 / 

2021.12.31 

11 
Šadzevičius 

Raimondas 

Biologinių priedų panaudojimo skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių 

naudojimą bei mažinti dirvos eroziją. Nr.14PA-KK-18-1-

03463-PER001. Lektorius 

NMA prie 

žemės ūkio 

ministerijos  

2019.01.25 / 

2021.12.31 

12 
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 prie 

žemės ūkio 

ministerijos  

2019.01.25 / 

2021.12.31 

13 
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 prie 

žemės ūkio 

ministerijos  

2019.01.25 / 

2021.12.31 

14 

Linas, 

Daubaras, 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

 

Ekspertė, INTERREG Latvija – Lietuva projekte LLI-444 

„Sustainable Integration of Novel Solutions into 

CULTURAL Heritage Sites/ NovelForHeritage“ 

Jelgavos 

(Latvija) 

savivaldybė 

2020.09.21/23 
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15 
Abalikštienė 

Edita 

Fotogrametrinių inovacijų demonstravimas, siekiant taikyti 

aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje, Lektorė 
NMA 

14PA-KK-19-1-

08710-PR001 

2020.10.01 

16 
Gudritienė 

Daiva 

Fotogrametrinių inovacijų demonstravimas, siekiant taikyti 

aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje. Lektorė/moderatorė 
NMA 

14PA-KK-19-1-

08710-PR001 

2020.10.01 

17 
Pupka 

Darius 

Fotogrametrinių inovacijų demonstravimas, siekiant taikyti 

aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje. Lektorius 
NMA 

14PA-KK-19-1-

08710-PR001 

2020.10.01 

18 
Javaitienė 

Kristina 

Fotogrametrinių inovacijų demonstravimas, siekiant taikyti 

aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje. Projekto 

administratorė 

NMA 

14PA-KK-19-1-

08710-PR001 

2020.10.01 

19 
Česonienė 

Laima 

Išeksploatuotų durpynų renatūralizacija ir augalų bendrijų 

atsistatymo technologijų vystymas, vykdytoja.  
UAB Durpeta 

2020.05.22, Nr. 

1-171 

20 
Semaškienė 

Loreta 

Karpotųjų beržų, augančių Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus filialo, J.Grušo memorialinio muziejaus 

teritorijoje Kalniečių g 93, Kaune esamos būklės ekspertizė 

J.Grušo 

memorialinis 

muziejus 

2020.11.06 

21 
Janulaitis 

Zenonas 

Medučių sodybos želdyno pertvarkymo įgyvendinimas 

Panevėžio rajone 

Privatus 

asmuo 
2020 m. 

22 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

VDU ŽŪA projektas “Inovatyvių inžinierinių sprendimų ir 

termoenergetinių procesų valdymo sistemų, skirtų sultingų 

augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų 

tvarumui didinti, sklaida”, įgyvendinant Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 m. programos priemonę “Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla”. Dalyvė. 

LR Žemės 

ūkio 

ministerija 

2018-2020 m.; 

Nr. 14PA-KK-

17-1-01518-

PR001 

23 
Lygis 

Vaidotas 
Vilniaus miesto želdinių inventorizacija 

Vilniaus 

miesto sav. 

įmonė 

„Vilniaus 

planas“ 

2019.05.23 d., 

Nr. TVP 05_23 

24 
Bakys 

Remigijus 
Vilniaus miesto želdinių inventorizacija 

Vilniaus 

miesto sav. 

įmonė 

„Vilniaus 

planas“ 

2019.05.23 d., 

Nr. TVP 05_23 
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7.4. lentelė. KMAIK dėstytojų dalyvavimas mokslo ir studijų projektuose (2019-2020 m. m.) 
Eil. 

nr. Dėstytojas Projekto pavadinimas 
Dalyvavimo 

aprašymas 

Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

1 
Perkumienė 

Dalia 

COST veikla CA16211 „Reappraising Intellectual 

Debates on Civic Rights and Democracy in 

Europe“; veiklos koordinatorė ir atstovė Lietuvai.  

EK veiklos 

valdymo komiteto 

(MC) narė 

2017-2022 

2 
Ivavičiūtė 

Giedrė 

ERASMUS+ lėšomis finansuotas projektas 

„GLOCAL – innovative training of future 

engineers responding to problems of 

contemporary cities“ 

Dalyvė 
2019.09.01 -

2022.05.31 

3 
Semaškienė 

Loreta 

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų 

poreikių turintiems studentams. Specialių poreikių 

turinčių studentų studijų duomenų teikimas VSF 

Pagrindinė 

vykdytoja 
2012-2021 

4 
Bakys 

Remigijus 

INTERREG Baltijos jūros regiono (Baltic Sea 

Region) programos projektas „Accelerating 

production of forest bioenergy in the Baltic Sea 

Region“. 

Projekto 

koordinatorius, 

vykdytojas 

2017-2021 

5 

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Ilgalaikės programos „Darni miškininkystė ir 

globalūs pokyčiai“ 2017-2021 II uždavinio 4 

priemonė, dalyvavimas; LR AM 

Vykdytoja 2017-2021 

6 

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

INTERREG Baltijos jūros regiono (Baltic Sea 

Region) programos projektas „Accelerating 

production of forest bioenergy in the Baltic Sea 

Region“. 

Mokslo darbuotoja 2017-2021 

7 Gustienė Dovilė 
EU4BIO in the Baltic Sea Programme 2014-2020. 

Swedish Forest Agency 
Projekto partneris 2015-2020 

8 Gustienė Dovilė 

INTERREG Baltijos jūros regiono (Baltic Sea 

Region) programos projektas „Accelerating 

production of forest bioenergy in the Baltic Sea 

Region“.  

Projekto partnerė 2017-2020 

9 
Bakys 

Remigijus 

„Derėjimo skatinimas paprastosios eglės sėklinėse 

plantacijose. Eglės sėklinių plantacijų derėjimo 

skatinimo technologijų paieška ir testavimas“. 

Užsakovas – LR Aplinkos ministerija 

Projekto 

koordinatorius 
2017-2020 

10 
Babilienė 

Jurgita 

„Žinių perdavimas miško savininkams ir 

ūkininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius 

agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos 

veiklose“ (Nr. 14PM-KK-17-1-00099-PER001) 

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) 

Lektorė 
2018.04 / 

2020.03 

11 
Liniauskienė 

Ernesta 

„Žinių perdavimas miško savininkams ir 

ūkininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius 

agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos 

veiklose“ (Nr. 14PM-KK-17-1-00099-PER001) 

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) 

Lektorė 
2018.04-

2020.03 

12 Auželienė Ingė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 

remiamas projektas „Žinių perdavimas 

ūkininkams ir miško savininkams siekiant 

formuoti profesinius įgūdžius miškininkystės ir 

agroverslų veiklose“ 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 lektorė 
2018.04.05-

2020.03 

13 Doftartė Asta 
EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 

remiamas projektas „Žinių perdavimas 
Projekto lektorė 

2018.04.05-

2020.03 
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ūkininkams ir miško savininkams siekiant 

formuoti profesinius įgūdžius miškininkystės ir 

agroverslų veiklose“ 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) 

14 Tebėra Albinas 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 

remiamas 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 

15 Doftartė Asta 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 

remiamas projektas „Gamtą tausojančios 

hidroponinės sistemos panaudojimo žalumyninių 

daržovių auginimui skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose“ 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 vadovė 
2019.09 - 

2020.12 

16 Auželienė Ingė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 

remiamas projektas „Gamtą tausojančios 

hidroponinės sistemos panaudojimo žalumyninių 

daržovių auginimui skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose“ 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 lektorė 
2019.09 - 

2020.12 

17 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis 

remiamas projektas „Gamtą tausojančios 

hidroponinės sistemos panaudojimo žalumyninių 

daržovių auginimui skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose“ 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 

administratorė 

2019.09 - 

2020.12 

18 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) 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) 

Lektorė 
2019.01-

2020.12 

20 
Bakys 

Remigijus 

„Atsparesnių džiūvimui paprastojo uosio tyrimai 

ir išsaugojimas ex situ, panaudojant naujus 

atrankos metodus ir siekiant nustatyti augavietės 

sąlygų ir paveldimumo poveikį jų 

sveikatingumui“, VPS-2020-19-SBMŪRP; 

užsakovas - LR Aplinkos ministerija 

Projekto vadovas, 

vykdytojas 
2019-2020 
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7.5. lentelė. Paraiškų ES ir Lietuvos institucijų finansuojamiems projektams rengimas KMAIK 2019-

2020 m.m. 

Eil 

Nr 

Vardas, 

pavardė 
Projekto pavadinimas 

Paraišką 

teikianti 

institucija 

Dalyvavimo 

aprašymas 

Data / 

laikotarpis 

1 Abalikštienė 

Edita,Černulie

nė Sinilga, 

Gudritienė 

Daiva, Pupka 

Darius, 

Šalkauskienė 

Vilma 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis remiamas projektas 

„Fotogrametrinių inovacijų 

demonstravimas, siekiant taikyti 

aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje“. 

Paraiška rengta 2019.10/11 mėn. 

KMAIK 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020 

2 Abalikštienė 

Edita 
Paramos mokslo renginiui paraiška P-

MOR-20-70  
KMAIK 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020 

3 Aleknavičius 

Audrius  
Changing the regional identity by 

involving youth in spatial planning 

procedures. / The Council of the Baltic 

Sea States, Project Support Facility: 

CBSS PSF 

VDU  

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas, 

metodikos 

rašymas, 

moderavimas 

2020.06-

2020.12 

4 Aleknavičius 

Audrius  
Erasmus+ 2 kryptis „Capacity building“ 

Changing Education for Sustainable 

Development of Non-Urban Territories. 

CHESNUT 

VDU 

Paraiškos 

pateikimas, 

metodikos 

rašymas, 

moderavimas 

2020.06/202

0.12 

5 Bakys 

Remigijus 
LIFE+ programos projektas 

„Reconstruction of EU habitats in 

Curonian Spit for improved 

conservation, further sustainability and 

fire protection] (DUNELIFE)“. 

Europinės svarbos Kuršių nerijos 

gamtinių buveinių apskaita.  

KMAIK ir 

partneriai 

(Lietuvos 

gamtos fondas, 

VĮ VMU, 

Kuršių Nerijos 

nacionalinis 

parkas) 

Paraiškos 

rengimas 
2018-2023 

6 Bakys 

Remigijus 

LMT Mokslininkų grupių schemos 

kvietimas. Pateikta paraiška Nr. P-MIP-

21-152 projektui “Medieną 

kolonizuojančių grybų bendrijos 

padarinėje spygliuočių medienoje: 

ankstyvoji kolonizacija ir jos poveikis 

medienos savybėms” (akronimas - 

WOODFUNGI).  

KMAIK 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

Numatytas 

projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

2021-2023 

m. 

7 Černulienė 

Sinilga 

„Žinių perdavimas miško savininkams 

ir ūkininkams siekiant formuoti 

profesinius įgūdžius agrarinės 

aplinkosaugos ir bioenergetikos 

veiklose“ 

KMAIK 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2017-2019 

8 Česonienė 

Laima 

Inovatyvių auginimo terpių kūrimas, 

naudojant alternatyvius ingredientus.  

KMAIK, 

Projekto 

koordinatorius 

UAB 

„Klasmann-

Deilmann 

Šilutė“ 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020-2022 

9 Doftartė Asta, 

Auželienė Ingė 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis remiamas projektas „Gamtą 

tausojančios hidroponinės sistemos 

panaudojimo žalumyninių daržovių 

auginimui skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose“. 

 

 

 

 

KMAIK 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020.03–

2022.02 
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10 Grybauskienė 

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 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020.05.13/

27 

11 Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Projektas: Medžių epigenetinė ir 

genetinė variacija, ekogenetinis 

plastiškumas ir adaptacijos galimybės 

klimato kaitos sąlygomis, priemonė: 

2014–2020 m. ES fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės Nr. 

09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų 

tyrėjų, studentų mokslinės 

kompetencijos ugdymas per praktinę 

mokslinę veiklą“  veiklos  „Stažuočių 

po doktorantūros studijų skatinimas“ 

LAMMC MI 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020 

12 Liniauskienė 

Ernesta 

"BIOgeochemical and molecular 

studies to optimize INNovative aided 

PHYTOstabilization of contaminated 

soils under seasonal changes of the 

North- European climate"  Warsaw 

University of Life Sciences (SGGW), 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija (KMAIK)   

Warsaw 

University of 

Life Sciences 

(SGGW),  

KMAIK 

Projekto paraiškos 

rengimo grupės 

narė, vykdytoja 

2020.03/202

0.09 

13 Vyčienė 

Gitana, 

Liniauskienė 

Ernesta 

EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis remiamas projektas "Lietaus 

vandens kaupimo ir naudojimo 

skatinimas Lietuvos ūkiuose“ vykdyti 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ 

veiklos sritį „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“ 

kvietimą 

KMAIK 

Paraiškos 

rengimas ir 

pateikimas 

2020.10.30 

14 Lygis Vaidotas 
Horizon 2020 schemos kvietimas: 

H2020-MSCA-RISE-2020 (Marie 

Skłodowska-Curie Research and 

Innovation Staff Exchange). Pateikta 

paraiška projektui „Emerald Ash Borer 

approaching eastern EU border: 

preparing for the worst case scenario 

(akronimas – AshToAsh)“. Paraiška 

rengta 2020 m. balandžio-gegužės mėn.  

Paraiškos 

teikėjas – 

Švedijos 

agrarinių 

mokslų 

universitetas 

(SLU, Švedija); 

projekto 

partneris – 

KMAIK 

Projekto paraiškos 

rengimo grupės 

narys, vykdytojas 

Numatytas 

projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

2021-2022 

m. 

15 Lygis Vaidotas Horizon 2020 schemos projektas 

“Emerald Ash Borer (EAB) and 

Chalara Ash DieBack (ADB), 

approaching and emerging invasive 

pests threatening European Ash 

(Fraxinus spp.): preparing for the worst 

case scenario (akronimas - 

EMERALD)”. Paraiška rengta 2019.10 

/ 2020.01 mėn. Projekto partneris 

KMAIK 

Paraiškos 

teikėjas – 

Švedijos 

agrarinių 

mokslų 

universitetas 

(SLU, Švedija) 

Projekto paraiškos 

rengimo grupės 

narys, vykdytojas 

Numatytas 

projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

2021-2024 

m. 

16 Lygis 

Vaidotas, 

Bakys 

Remigijus  

Horizon 2020 schemos „ERA-NET 

Cofund“ programos „BiodivERsA“ 

projektas “Climate-Driven Changes in 

Forest Pathosystems in Temperate and 

Hemiboreal Europe” (akronimas - 

VICIS). Paraiška rengta 2019.10/11 

mėn.  

Paraiškos 

teikėjas – 

Mendelio 

universitetas 

Brno (Čekija); 

projekto 

partneris – 

KMAIK 

 

 

Projekto paraiškos 

rengimo grupės 

narys, vykdytojas 

Numatytas 

projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

2021-2024 

m. 
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17 Lygis 

Vaidotas, 

Bakys 

Remigijus  

Interreg BSR programos projektas 

„Approaches for Adaptive and Efficient 

Management for Beaver“ (akronimas - 

Baber). Paraiška rengta 2019 m. spalio 

mėn. 

Paraiškos 

teikėjas - 

Lietuvos 

agrarinių ir 

miškų mokslų 

centras; projekto 

partneris – 

KMAIK 

Projekto paraiškos 

rengimo grupės 

narys, vykdytojas 

Numatytas 

projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

2020-2023 

m. 

18 Lygis 

Vaidotas, 

Bakys 

Remigijus  

Rengta paraiška Svenska Institutet 

(Švedijos institutas) remiamam 

Academic Collaboration in the Baltic 

Sea Region programos projektui 

“Facing challenges posed by invasive 

pests to woodlands of Europe”. 

Paraiška rengta 2020 m. rugsėjo mėn.  

Paraiškos 

teikėjas – 

Švedijos 

agrarinių 

mokslų 

universitetas 

(SLU, Švedija); 

projekto 

partneris – 

KMAIK 

Projekto paraiškos 

rengimo grupės 

nariai, vykdytojai 

Numatytas 

projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

2021-2022 

m. 

19 Tebėra Albinas EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto 

lėšomis remiamas projektas „Viso 

medžio naudojimo technologijos 

taikymo skatinimas, siekiant 

ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško 

aplinkai baltalksynų bei kitų 

menkaverčių medynų pertvarkymo“ 

pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ 

veiklos sritį „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“. 

KMAIK 

Paraiškos 

pateikimas, 

Bandymo 

metodikos 

parengimas 

Parengta 

2020.09  

20 Verbyla 

Vidmantas  
Taikomasis miško mokslo darbas: 

„Įvairių sodmenų tipo ir amžiaus 

(paprastosios pušies, paprastosios eglės 

ir paprastojo ąžuolo) įtaka želdinių 

prigijimui ir išsilaikymui skirtingose 

augavietėse“ 

KMAIK 

Darbo 

pagrindimas, 

techninės 

specifikacijos 

parengimas, 

paraiškos 

pateikimas 

2019.06-

2022.12 

21 Verbyla 

Vidmantas  

Taikomasis miško mokslo darbas: 

„Paprastosios pušies ir paprastosios 

eglės bandomųjų želdinių selekcinis-

genetinis įvertinimas ir pranašiausių 

genotipų atranka kontroliuojamiems 

kryžminimams pagal tris selekcijos 

kryptis“ 

KMAIK 

Darbo 

pagrindimas, 

techninės 

specifikacijos 

parengimas, 

paraiškos 

pateikimas 

2019.06-

2022.02 

22 Vyčienė 

Gitana 

Programai „Lithuania–Russia Cross-

Border Cooperation Programme 2014-

2020 approved by the EC decision 

No.C(2016)8463“ Paraiška „Discover 

the watermill - a forgotten heritage near 

the river“. 

Jungtinis 

techninis 

sekretoriatas 

Paraiškos rengimo 

koordinavimas ir 

rengimas, 

pateikimas, 

partnerių 

moderavimas 

2020.04.29 
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7.3. STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS Į MOKSLINIUS TIRIAMUOSIUS DARBUS 
 

 

7.6. lentelė. KMAIK dėstytojų organizacinė (studentų įtraukimo) veikla 2019-2020 m.m. 

 Dėstytojų skaičius Studentų skaičius 

VADOVAVIMAS STUDENTAMS rengiant straipsnius, 

pranešimus studentų mokslinėse konferencijose 

1 HS 

3 NTK 

1 MK 

2 KARK 

1 HS 

3 NTK 

1 MK 

1 KARK 

STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS į mokslinius tiriamuosius darbus 

2 NTK 

3 MK 

2 KARK 

2 NTK 

5 MK 

5 KARK 

 

 

7.7. lentelė. KMAIK studentų rengti moksliniai straipsniai, pranešimai studentų mokslinėse 

konferencijose 2019-2020 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Studento vardas, 

pavardė, studijų 

programa 

Straipsnio, pranešimo pilnas bibliografinis aprašas 
Dalyvavimo 

pobūdis 
Data 

1 

Rima 

Piličiauskaitė, 

NTKM 

Rima Piličiauskaitė, Daiva Gudritienė, Edita 

Abalikštienė, Palydovų skaičiaus įtaka geodezinių 

matavimų tikslumui // Miškininkystė ir kraštotvarka = 

Forestry and landscape management / Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegija. 2020, Nr. 1 (18), p.35-39 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020 

2 

Justinas 

Grėbliūnas, 

Dominykas 

Klimaitis, Vaida 

Kručaitė, Justinas 

Žaltauskas; 

Žemėtvarka 

Justinas Grėbliūnas, Dominykas Klimaitis, Vaida 

Kručaitė, Justinas Žaltauskas, Vilma Šalkauskienė. 

Kauno marių regioninio parko kraštovaizdžio teritorijų 

vertinimas. // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry 

and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija. 2020, Nr. 1 (18), p. 7-14 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020 

3 

Ramintas 

Grencevičius 

Hidrotechninė 

statyba 

Grencevičius Ramintas, Vyčienė Gitana. Pranešimas 

„Atraminių sienų įrengimo technologijos“; konferencija 

"Relevant Issues of Environment Management 2020" 

(2020-10-15), KMAIK 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020.10.05 

4 

Bružauskas 

Žilvinas, 

Miškininkystė 

Bružauskas Ž. Semaškienė L. „Buko gausumo ir plitimo 

tyrimas Viešvilės girininkijoje“. Konferencija 

„Gamtotvarkos aktualijos‘ 2020“. 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020 

5 
Daiva Kuliešienė, 

Sodininkystė 

Daiva Kuliešienė, Ingė Auželienė. Ornithochoric plants 

in urban ecosystems. Konferencija "Gamtotvarkos 

aktualijos' 2020", KMAIK  

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020.10.05 

6 

Deimantė 

Kandrotaitė, 

Sodininkystė  

Deimantė Kandrotaitė, Asta Doftartė. Influence of 

growth stimulators on the growth of woody cuttings. 

Konferencija "Gamtotvarkos aktualijos' 2020", KMAIK 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020.10.05 

7 
Audrius Ščerba, 

Želdynų dizainas 

Audrius Ščerba, Asta Doftartė. Transplantation 

technologies of mature trees in Lithuania. Konferencija 

"Gamtotvarkos aktualijos' 2020", KMAIK 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje 

2020.10.05 

 

7.8. lentelė. KMAIK studentų įtraukimas į mokslinius tiriamuosius darbus 2019-2020 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Studento vardas, 

pavardė, studijų 

programa 

Mokslinio tiriamojo darbo pavadinimas 
Dalyvavimo 

pobūdis 

Mokslinio 

darbo vadovas 

1 

Rima Piličiauskaitė, 

Nekilnojamojo 

turto kadastriniai 

matavimai 

Palydovų skaičiaus įtaka geodezinių matavimų 

tikslumui. 2020 I ketv. 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų 

pateikimas 

Gudritienė 

Daiva 

2 

Justinas Grėbliūnas, 

Dominykas 

Klimaitis, Vaida 

Kručaitė, Justinas 

Žaltauskas. 

Žemėtvarka 

 

Objektų, esančių saugomose teritorijose 

vertinimas. Darbo tema „Kauno marių 

regioninio parko kraštovaizdžio teritorijų 

vertinimas“. 2020 I ketv. Objektų vertinimas, 

duomenų apdorojimas, straipsnio rašymas. 

Pranešimas 

konferencijoje 

Šalkauskienė 

Vilma 
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3 

Bružauskas 

Žilvinas, 

Miškininkystė 

Buko gausumo ir plitimo tyrimas Viešvilės 

girininkijoje 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų 

pateikimas 

2020.01/04 

Semaškienė 

Loreta 

4 
Nevens Paulina, 

Želdynų dizainas 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

želdynų pertvarkymo projektas 
Projekto parengimas 

Semaškienė 

Loreta 

5 

Petruškevičiūtė 

Oresta, 

Miškininkystė 

Kvietiškio dvaro želdinių inventorizacija Projekto parengimas 
Semaškienė 

Loreta 

6 
Rimkus Tomas, 

Miškininkystė 

Tolimų geografinių ekotipų hibridų augimo 

tyrimai Lietuvos sąlygomis. 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų 

pateikimas 

2020.04/09 

Verbyla 

Vidmantas 

7 

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 

2020.01/06 

Tebėra 

Albinas 

8 
Nevens Paulina, 

Želdynų dizainas 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

želdyno pertvarkymo projektas 

Projekto parengimas 

2020.01/06 

Semaškienė 

Loreta  

9 

Petruškevičiūtė 

Oresta, 

Miškininkystė 

Kvietiškio dvaro želdinių inventorizacija 
Projekto parengimas 

2020.01/04 

Semaškienė 

Loreta  

10 
Modestas Dulič, 

Želdynų dizainas 

Dirvožemių pH rodiklis lapuočių ir spygliuočių 

medynuose 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų 

pateikimas 

Bareika 

Vytautas 

11 

Sandra 

Baranauskienė, 

Želdynų dizainas 

Biohumusas: sudėtis, ruošimo technologijos ir 

panaudojimo galimybės 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų bei 

tręšimo 

rekomendacijų 

pateikimas 

Bareika 

Vytautas 

12 
Aida Černova, 

Želdynų dizainas 

Kauno miesto viešųjų erdvių esamų želdinių 

rūšinė sudėtis ir būklės vertinimas 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų bei 

Kauno miesto 

viešųjų erdvių 

želdinimo 

rekomendacijų 

pateikimas 

Bareika 

Vytautas 

13 
Kristina Malaukytė, 

Želdynų dizainas 

Paprastojo buksmedžio (Buxus sempervirens L.) 

dauginimas gyvašakėmis. Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų bei paprastojo buksmedžio 

dauginimo gyvašakėmis rekomendacijų 

pateikimas 

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų 

pateikimas 

Bareika 

Vytautas 

14 
Dalia Korzonaitė, 

Želdynų dizainas 

A. Žmuidzinavičiaus sodo tvarkybos vizija 

(šlaitų tvarkymas).  

Duomenų rinkimas, 

analizė, išvadų ir 

eskizo pateikimas 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 
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7.4. VYKDYTI MOKYMAI, KONFERENCIJOS, SEMINARAI, KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO KURSAI 
 

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

konsultacinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas.  

 

7.9. lentelė. 2020 m. KMAIK vykdyti kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, mokymai, 

seminarai 

 

 

7.10. lentelė. Duomenys apie KMAIK 2016-2020 m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo kursus (2020-10-01 d., ŠV-01 ataskaita) 

Metai Kursų lankytojų skaičius Iš jų moterų 
Gavo kvalifikacijos 

pažymėjimus (asm. skaičius) 

2020 978 442 978 

2019 1735 815 1723 

2018 460 128 460 

2017 584 132 581 

2016 615 162 615 

 

 

7.11. lentelė. KMAIK dėstytojų vesti kursai, mokymai, konsultavimo veikla 2019-2020 m.m.  

 Dalyvavusių 

dėstytojų skaičius 

Darbų, projektų 

skaičius 

KURSŲ VEDIMAS, įmonių darbuotojų konsultavimas ir 

mokymas pagal neformalaus švietimo programas 
2 HSK; 2 NTKK 

3 MK; 5 KARK 

3 HS; 3 NTKK 

5 MK; 9 KARK 

Dėstytojų vesti NUOTOLINIAI MOKYMAI ir kursai (ne 

KMAIK) 
3 HSK 

3 KARK 

31 HSK 

16 KARK 

 

 

7.12. lentelė. Kursų vedimas, įmonių darbuotojų konsultavimas ir mokymas pagal neformalaus 

švietimo programas KMAI Kolegijoje 2019-2020 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Dėstytojas Kursų pavadinimas, kodas, organizatorius 

Dalyvių 

skaičius 

Trukmė, 

val. 
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 16 

2019-09 12-13; 

2019-09 19-20; 

2019-09 26-27; 

2019-10 03-04; 

2019-10 10-11 

1 
Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

„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 16 

2019.09.12/13; 

2019.09.19/20; 

2019.09.26/27; 

2019.10.03/04; 

2019.10.10/11 

2 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Želdynų dizainas, įrengimas ir priežiūra. 

Sodybos dizainas 
10 8 2020.10.17. 

3 
Bareika 

Vytautas 

Želdynų dizainas, įrengimas ir priežiūra. 

Sodybos dizainas 

 

10 8 2020.10.10 

Eil. Nr. Darbo pavadinimas 

1. Apželdinimo kursai 

2. SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymas 

3. Mokymasis TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų)programa 

4. Ekskavatoriaus operatoriaus-mechaniko mokymas 

5. Įvairūs miškų ūkio specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai 

6. Miško savininkų nuotolinių internetiniai mokymai/seminarai 
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4 Doftartė Asta 

Lietuvos gidų sąjunga, seminaras (skaityta 

paskaita, rodyti objektai): „Lietuvos 

geologinis pagrindas, dirvožemiai“, KMAIK 

40 8 2020.10.03 

5 Daubaras Linas 
Želdynų dizainas, įrengimas ir priežiūra. 

KMAIK kursai pradedantiesiems  
10 16 

2020.09.16/ 

10.03. 

6 Daubaras Linas 

„Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir 

Alytaus rajonuose“: UAB „Eurointegracijos 

projektai“, Leader programos proj. Nr. 44TT-KV-

19-2-08613-PR001 

20 16 2020.07.21/22 

7 
Abalikštienė 

Edita 

Aktyvus turizmas. Kelionės dviračiais. Kuršių 

Nerijos NP Gamtos gidų kursai 
    2020.07.19 

8 Pupka Darius 
Praktiniai mokymai „Niveliavimas“ Pagal 

UAB „Inti“ užsakymą 
5 4 2020.02.19 

9 Jurkonis Arūnas 
Praktiniai mokymai „Niveliavimas“ Pagal UAB 

„Inti“ užsakymą mokymai „Niveliavimas“ 
5 4 2020.02.19 

10 
Marcinkevičius 

Nerijus 

Darbo motoriniu pjūklu mokymai UAB 

Husqvarna Lietuva prekybos atstovams,  

KMAIK 

22 6 2020.02.14 

11 
Marcinkevičius 

Nerijus 

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų 

(traktorininkų) mokymo programa262084017 
10 150 2019-2020 

12 
Marcinkevičius 

Nerijus 
I medkirčių mokymo gr. 621003 KMAIK 10 10 2019-2020 

13 
Bareika 

Vytautas 

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų  

vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa 
15 285 2019-2020 

14 Auželienė Ingė 
TR2 kategorija, siekiantiems įgyti SM 

savaeigių miško ūkio mašinų kategoriją 
12 6 2019-2020 

15 
Bareika 

Vytautas 

Verslinis mažai paplitusių daržovių 

auginimas, kodas 296162217, KMAIK 
15 16 2019.11.17/18 

16 Doftartė Asta 

„Edukacija miške: saugomų teritorijų 

galimybės“, paskaita-ekskursija „Dubravos 

arboretumas“, Kauno marių regioninis parkas 

30 6 2019.11.14/15 

17 Doftartė Asta 
„Dekoratyvinių augalų auginimas“ kodas 

296162204; KMAIK 
12 40 

2019.11.05; 12; 

14; 19; 21. 

18 
Bareika 

Vytautas 

Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 

296162204, KMAIK 
  40 

2019.11.05; 12; 

14; 19; 21 

19 Auželienė Ingė 

Valstybinės miškų tarnybos organizuoti 

Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistų - 

inspektorių praktiniai egzaminai miške, 

Dubravos padalinys, Svilonių g-ja  

30 32 
2019.10.16/17, 

23/24 

20 Doftartė Asta 
Verslinis mažai paplitusių daržovių 

auginimas, kodas 296162217,  KMAIK 
15 16 2019.10.15/16 

21 Doftartė Asta 
„Dekoratyvinių augalų auginimas“ kodas 

296162204; KMAIK 
12 40 

2019.10.02; 09; 

11;23; 30 

22 Auželienė Ingė 
Dekoratyvinių augalų auginimas, kodas 

296162204, KMAIK 
  40 

2019.10.02; 09; 

11; 23; 30 

23 Auželienė Ingė 
Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas, 

kodas 296162208, KMAIK 
15 16 2019.09.09-10 

24 Auželienė Ingė 
Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas, 

kodas 296162208, KMAIK 
15 16 2019.09.05-06 

25 
Černulienė 

Sinilga 

Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas, 

kodas 296162208, KMAIK 
15 16 2019.09.02-03 

26 Tebėra Albinas „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 58 96 2019.09.01/11.30 

27 Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 

Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r. 
19 6 2019.10.11 

28 Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 

Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r. 
19 6 2019.10.11 

29 Pupka Darius 
Daugiatikslio miško auginimas. Lauko diena. 

Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r. 
19 6 2019.10.11 

30 
Černulienė 

Sinilga 

Praktiniai mokymai „Nuotolinis mokymas“ 

KMAIK studentų ir dėstytojų konsultavimas  
50 4 2020 
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7.13. lentelė. KMAIK dėstytojų vesti nuotoliniai mokymai ir kursai 2019-2020 m.m. (vyko ne KMAIK) 
Eil. 

Nr. 
Autorius (pranešėjas), pranešimo pavadinimas,  Data 

1 

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 

2 
Steponavičienė Aušra. Maisto kokybės ir saugos užtikrinimas. Mokymai UAB „Dussmann 

Service“ darbuotojams 
2020.11.16/20  

3 

Jolanta Malijonienė. Respublikiniai 8 val. praktiniai mokymai iš ciklo ,,Sezoninė floristika. 

Vėlinės ir Adventas“: Vilkaviškio turizmo ir informacijos centre; Jurbarko raj. savivaldybės 

bibliotekoje. 

2020.10.11; 

10.18 

4 
Vyčienė Gitana. Neformalus švietimas „GIS taikymas geografijos pamokose. ArcGIS online 

žemėlapių kūrimas“. Pamokos Valdo Adamkaus mokyklos mokiniams. 

2020.05.23; 

11.12 

5 

Šadzevičius Raimondas. Pravesti 29 autoriniai seminarai Lietuvos žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos inžinierių sąjungos ir LŽŪU VŪŽF vandens ūkio srityje dirbančių specialistų 

kvalifikacijos kėlimo kursuose 

2019-2020 

6 
Auželienė Ingė. „Želdynų tvarkymas ir priežiūra“ VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centras, neformalaus mokymo programa. 
2019.03.05/29 

7 
Doftartė Asta. „Želdynų tvarkymas ir priežiūra“ VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centras, neformalaus mokymo programa. 
2019.03.05/29 

8 
Varnaitė Milaknienė Valdutė. „Želdynų tvarkymas ir priežiūra“ VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo 

rinkos mokymo centras, neformalaus mokymo programa. 
2019.03.05/29 

9 
Auželienė Ingė. „Sodybos želdinimo pagrindai“ Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio 

skyrius. Mokymai pagal neformalaus mokymo programą. 
2018.11.23/12.14 

10 
Malijonienė Jolanta. KMAIK respublikos mokytojams, parengusiems mokinius konkursui- 

parodai ,,Žiemos puokštė KMAIK- 2020",  28 dalyviai,  1 val. 
2020.12.22 

11 
Malijonienė Jolanta. Edukacija nuotoliniu būdu ne KMAIK Raudondvario viešąjai 

bibliotekai ,,Kurkime patys" 
2020.11.19 

12 

Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ LŽŪKT Žemdirbių konsultavimo projektas „ Ūkio išteklių 

tausojimas – naudojamų technologijų vertinimas, augalų apsaugos produktų, trąšų naudojimo 

optimizavimas“ Anykščių rajono ūkinikams 

2020.10.14 

13 
Grybauskienė Vilda. Santechnikų mokymo programa (užsakovas Kauno miesto užimtumo 

tarnyba. (15 ECTS), mokymai vesti Kauno technikos profesinio rengimo centre 
2020.09.10 

14 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai A. Amšiejaus ūkyje 2019.09.28 

15 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai G. Cijūnaičio ūkyje Molėtų r. 2020.08.08 

16 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai A. Misecko ūkyje Vilkaviškio r. 2020.07.11 

17 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai A. Giraičio ūkyje Kauno r. 2020.07.04 

18 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai A. Pocevičiaus ūkyje Širvintų r. 2020.06.28 

19 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai R. Danilaičio ūkyje Jonavos r. 2020.06.27 

20 
Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai G. T. Alkimavičių ūkyje Kauno 

r. 
2020.06.21 

21 

Grybauskienė Vilda. Atsinaujinančių energijos išteklių montuotojų mokymo programa 

(užsakovas Kauno miesto užimtumo tarnyba. (10  ECTS), mokymai vesti Kauno technikos 

profesinio rengimo centre 

2020.04.05 

22 
Tebėra A. Apvaliosios medienos gaminiai. LŽŪKT. KPP 2014–2020 metų priemonės. Miško 

savininkų nuotoliniai mokymai 
2020.03.24 

23 Survilienė-Radzevičė Elena. LUAA mokymai KMAIK Kauno r. 2020.03.14 

24 
Survilienė-Radzevičė Elena. AB „Kauno Grūdai“ mokymai Utenos rajono ūkininkams 

„Šiuolaikinio tręšimo samprata.“ 
2020.03.05 

25 Morkūnas Gintaras. Pagrindiniai miško kirtimai. Miško savininkų nuotoliniai mokymai.  2020.02.25 

26 
Survilienė-Radzevičė Elena. AB „Kauno Grūdai“ mokymai Ukmergės rajono ūkininkams 

„Šiuolaikinio tręšimo samprata.“ 
2020.02.20 

27 Morkūnas Gintaras. Miško ugdymo kirtimai. Miško savininkų nuotoliniai mokymai.  2020.02.11 

28 Survilienė-Radzevičė Elena. VŠĮ „Svajonių sodai“ mokymai KMAIK Kauno r. 2020.02.08-09 

29 

Jolanta Malijonienė. Parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kalendorinių 

švenčių floristika“ ir vestas seminaras ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo 

įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, kultūros, socialiniams darbuotojams. 

2019.11.21 
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7.4.1. KONFERENCIJOS, SEMINARAI, PARODOS, RENGINIAI 

 
ORGANIZUOTI UŽSIENYJE: 

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. 

2020 m. gegužės 19 d. kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis kartu su kitų Lietuvos aukštųjų 

mokyklų atstovais dalyvavo Europos aukštųjų mokyklų asociacijos EURASHE organizuotoje nuotolinėje 

diskusijoje tema „PHE in the time of Coronavirus: threats and opportunities“. 

2020 m. rugsėjo 22 d. kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo nuotoliniame seminarare 

„MySustainableForest Webinar #2 – Training Forestry End-Users on Earth Observation-based 

Solutions“. Šis seminaras buvo „Žaliosios savaitės 2020“ partnerių renginys, kurį organizavo Europos 

Komisija. 

 

ORGANIZUOTI LIETUVOJE: 

2020 m. birželio 17 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir 

inovacijoms dr. Remigijus Bakys dalyvavo LAMMC Miškų instituto organizuotame tarptautiniame vaizdo 

seminare pagal projektą LIFE OrgBalt: “Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas 

maisto medžiagų turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“. 

2020 m. spalio 16 d. daugelis KMAIK Miškininkystės ir kitų katedrų dėstytojų dalyvavo LAMMC 

filialo Miškų instituto organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Inovatyvių technologijų diegimas ir 

sklaida auginant Populus genties hibridų klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose žemėse“ (vyko 

KMAIK, Girionyse, Kauno raj.). 

2020 m. spalio 20 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir 

inovacijoms dr. Remigijus Bakys dalyvavo LAMMC Miškų instituto organizuotame tarptautiniuose 

Projekto WAMBAF Tool Box [„Vandens valdymo Baltijos jūros regiono miškuose priemonių 

paketas“] priemonės “Priemonės gerai vandens apsaugai” nuotoliniuose mokymuose (organizatorius - 

WAMBAF Tool Box  projekto partneris LAMMC Miškų institutas). 

2020 m. gruodžio 8 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, direktoriaus pavaduotoja akademinei 

veiklai doc. dr. Loreta Semaškienė, lektorė Eglė Morkūnienė dalyvavo SKVC organizuotoje tarptautinėje 

virtualioje konferencijoje „Kokybiškas nuotolinių studijų įgyvendinimas“. 

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). 

KMAIK prisidėjo prie seminarų ciklo organizavimo, jį moderavo. 

2019 m. gruodžio 6 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo VDU Žemės ūkio 

akademijos organizuotoje konferencijoje-diskusijoje „Kiek ir kokių specialistų su aukštuoju 

išsilavinimu reikia Lietuvai?“, skirtoje aktualiai aukštojo žemės ūkio mokslo ir universitetinių studijų 

situacijai šalyje aptarti (Vyko VDU Žemės ūkio akademijoje, Kauno r.). 

2019 m. gruodžio 10 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo LR Seime organizuotoje 

konferencijoje-diskusijoje "Lietuvos miškų valdymas ir pirmieji teisės aktai", kurią moderavo ir skaitė 

pranešimą „Šiandieninės miško specialistų rengimo aktualijos“. 
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2020 m. vasario 25 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos 

(VMT) organizuotoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies 

metų nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“, kurioje pasidalinta per inventorizacijos 

laikotarpį surinktais duomenimis apie Lietuvos miškus, juose stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti 

kylantys iššūkiai. (VMT, Kaunas). 

2020 m. vasario 28 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo Prezidentūros kartu su 

Aplinkos ministerija organizuotoje Miškų politikos diskusijoje – konferencijoje „Lietuvos miškai po 

2020 metų“ (LR Prezidentūra, Vilnius). 

2020 m. birželio 23 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo LR Aplinkos ministerijos 

organizuotoje virtualioje miškų politikos diskusijoje - konferencijoje "Lietuvos miškai po 2020 metų: 

miškų potencialo didinimas klimato kaitos kontekste". 

2020 m. rugsėjo 17 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, doc. dr. Albinas Tebėra, doc. dr. 

Sinilga Černulienė, doc. dr. Eugenijus Vaitiekus ir lektorius Nerijus Marcinkevičius dalyvavo mokslinių 

seminarų cikle miškininkystės parodoje-seminare „Miškininkystė saugomose teritorijose“ (vyko 

Druskininkų r., Mašnyčios). KMAIK prisidėjo prie seminarų ciklo organizavimo; pranešimus skaitė doc. dr. 

A. Tebėra, doc. dr. E. Vaitiekus, N. Marcinkevičius. 

2020 m. gruodžio 8 d. KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis dalyvavo LR Aplinkos ministerijos 

organizuotoje virtualioje miškų politikos diskusijoje - konferencijoje "Lietuvos miškai po 2020 metų: 

Privačios nuosavybės ir viešojo intereso santykis miškų ūkyje". 

 

ORGANIZUOTI KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOJE: 

2019 metų spalio 10 d. kolegijoje vyko tarptautinis seminaras „Landscape Spatial Perception: 

Theory and Training“ (“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 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. 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 
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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.  

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. Evaldui 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. 

2019 m. gruodžio 12 d. kolegijoje vyko seminaras: „Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo 

būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir draugiškesnio aplinkai medynų formavimo“, 

organizuotas 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.  

2020 m. gruodžio 7-17 d. kolegijoje (virtualiu būdu) surengta kasmetinė respublikinė floristinių 

darbų paroda-konkursas ,,Žiemos puokštė – KMAIK 2020“. Konkurse dalyvavo 25 mokyklos iš visos 

Lietuvos, pristatę 52 dalyvių floristinius darbus. 

2020 m. spalio 15 d. Kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtotvarkos 

aktualijos 2020“, 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, Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universiteto.   
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7.5. PASKELBTI MOKSLINIAI STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE, 

PASKAITOS 
 

 

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. 

2019-2020 m.m. Kolegijos dėstytojai vykdė mokslinius taikomuosius tyrimus, rengė mokslines 

publikacijas ir skelbė jas įvairiuose moksliniuose leidiniuose. Šiame skyriuje pateikiamose lentelėse 

nurodomi svarbiausi įvairiuose leidiniuose Kolegijos dėstytojų paskelbti straipsniai, atlikti darbai. 

Kolegijos dėstytojai vykdomų mokslinių taikomųjų tyrimų tematika 2019-2020 m.m. parengė 11 

mokslinių publikacijų su ISI WOS citavimo indeksu, skelbė straipsnius įvairiuose recenzuojamuose 

moksliniuose leidiniuose, skaitė žodinius, pristatė stendinius pranešimus įvairaus lygio (tarptautinėse, 

respublikinėse) mokslinėse konferencijose ir seminaruose; įvairiuose periodiniuose leidiniuose paskelbė 

studijų ir mokslo populiarinimo straipsnių. Skaitė paskaitas užsienio mokslo ir studijų institucijose, taip pat 

užsienio studentams, vedė mokymo kursus, recenzavo mokslinius straipsnius ir ataskaitas.  

 

 

7.14. lentelė. KMAIK dėstytojų paskelbti MOKSLINIAI STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI, 

RECENZIJOS ir kita veikla 2019-2020 m.m.  

 
Dalyvavusių 

dėstytojų skaičius 

Atliktų veiklų 

skaičius 

Paskelbti RECENZUOJAMI moksliniai straipsniai (su ISI WOS 

citavimo indeksu) 

1 HSK 

3 NTKK 

5 MK 

1 KARK 

1 SHMK 

3 HSK 

8 NTKK 

8 MK 

1 KARK 

4 SHMK 

Paskelbti RECENZUOJAMI moksliniai straipsniai, publikuoti 

Lietuvos ir užsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose 

3 HSK 

7 NTKK 

3 KARK 

4 HSK 

12 NTKK 

7 KARK 

Paskelbti STUDIJŲ IR MOKSLO POPULIARINIMO straipsniai, 

mokslo veikalų vertimas į lietuvių kalbą / vertimas iš lietuvių 

kalbos, publikuoti įvairiuose periodiniuose leidiniuose 

2 HSK 

5 MK 

1 SHMK 

3 HSK 

11 MK 

2 SHMK 

Paskelbti PRANEŠIMAI (žodiniai, stendiniai) pristatyti 

tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose. 

Straipsniai, tezės publikuotos konferencijų leidiniuose 

6 HSK 

7 NTKK 

9 KARK 

4 SHMK 

17 HSK 

18 NTKK 

7 KARK 

6 SHMK 

Paskelbti STRAIPSNIAI populiariojoje spaudoje ir kt. 

žiniasklaidoje 
2 HSK 

3 KARK 

7 HSK 

13 KARK 

Mokslinių straipsnių, monografijų, mokslinių ataskaitų, mokymo 

priemonių RECENZAVIMAS 

2 NTKK 

5 MK 

2 KARK 

5 NTKK 

10 MK 

2 KARK 

 

2019-2020 m.m. Hidrotechninės ststybos katedros dėstytojai aktyviai vykdė mokslo tiriamuosius, 

taikomuosius ir užsakomuosius darbus ir projektus, rengė paraiškas ES ir Lietuvos institucijų 

finansuojamiems projektams bei dalyvavo laimėtuose projektuose.  

2019-2020 m.m. HS katedros dėstytojai parengė 3 projektų paraiškas ES finansuojamiems 

projektams, du dėstytojai dalyvavo vieno studijų projekto veiklose ir aštuoni dėstytojai vykdė veiklas 3 

mokslo tiriamuosiuose ir užsakomuosiuose projektuose. 2019-2020 m. m. publikavo 3 straipsnius 

moksliniuose recenzuojamuose leidiniuose su ISI WOS citavimo indeksu, 4 straipsnius moksliniuose 

recenzuojamuose leidiniuose Lietuvos ir užsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose ir 3 mokslo 

populiarinimo straipsnius. Šeši dėstytojai perskaitė 8 pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje, 9 pranešimus seminaruose ir lauko dienose. Du HS katedros dėstytojai moksleiviams 

skaitė paskaitas XVII mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė 2020“. Du katedros dėstytojai recenzavo 7 

mokslinius straipsnius tarptautiniams žurnalams. Taip pat du HS katedros dėstytojai skaitė paskaitas viename 

užsienio universitete. 8 HS katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra 22 asociacijų, 

sąjungų, draugijų, tarybų, komitetų ir kt. nariai. 
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2019-2020 m.m. Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojai aktyviai vykdė mokslinius 

taikomuosius tyrimus, rengė mokslines publikacijas ir skelbė jas įvairiuose moksliniuose leidiniuose. 

Lentelėse pateikiami svarbiausi įvairiuose leidiniuose katedros dėstytojų paskelbti straipsniai, atlikti darbai.  

2019-2020 m.m. Miškininkystės katedros dėstytojai paskelbė 5 mokslinius straipsnius su ISI WOS 

citavimo indeksu ir 3 kituose Lietuvos ir Užsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose, paskelbė 11 

studijų ir mokslo populiarinimo straipsnių įvairiuose periodiniuose leidiniuose, paskelbė 14 pranešimų ar 

pristatė tyrimų medžiagą Lietuvos ir užsienio šalių tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose bei 

seminaruose, 2 dėstytojos skaitė paskaitas užsienio universitetuose, perskaitė 7 paskaitas mokslo, studijų 

institucijose ir regioniniuose parkuose ir savivaldybėse, pravedė 5 kursus, konsultavo įmonių darbuotojus ir 

vedė mokymus pagal neformalaus švietimo programas, pravedė 3 nuotolinius mokymus miško savininkams. 

2019-2020 m.m. KAR katedros dėstytojai aktyviai vykdė mokslinius taikomuosius tyrimus, rengė 

mokslines publikacijas ir skelbė jas įvairiuose moksliniuose leidiniuose. Žemiau lentelėse (7.15-7.17 

lentelės) pateikiami svarbiausi įvairiuose leidiniuose katedros dėstytojų paskelbti straipsniai.  

2019-2020 m.m. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros bei Bendratechninių mokslų 

katedros dėstytojai buvo šiek tiek aktyvesni kūrybiniame moksliniam darbe. Buvo parengta keletas 

mokslinių straipsnių recenzuojamuose leidiniuose bei mokslo populiarinimo straipsnių bei pranešimų 

įvairiose konferencijos bei renginiuose. Lentelėse pateikiami svarbiausi įvairiuose leidiniuose katedros 

dėstytojų paskelbti straipsniai, atlikti darbai.  

 

 

7.5.1. PASKELBTI RECENZUOJAMI MOKSLINIAI STRAIPSNIAI 

 

7.15. lentelė. KMAIK dėstytojų paskelbti recenzuojami moksliniai straipsniai su ISI WOS citavimo 

indeksu, mokslinės monografijos (2019-2020 m.m.) 

 

Eil. 

Nr. 
Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas bei duomenų bazės prieiga 

1 

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. 

2 

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. In: Infrastructure and Environment / edited by Anna Krakowiak-Bal, Magdalena 

Vaverkova. [S.l.] : Springer Nature, 2019. p. 234-242. 

3 

Marius Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Krystyna Kurowska. Analysis of spatial interactions of tourism in 

Lithuanian-Polish cross-border region using gravity models. Geodetski Vestnik. P.Vol. 64 | št. / No. 3 |P. 361-

375. (Indexed in Clarivate Analytics). ISSN 0351-0271, IF JCR (2019): 0,469; IF SNIP (2019): 0,476. 

4 

Aleknavičius Audrius (Monografijos bendraautorius). Земельная реформа: от Mонополии государства к 

многообразию форм собственности Самара. Самарский федеральный исследовательский центр РАН 

2020 (Russian academy of science) Коллективная монография. ISBN 978-5-93424-862-9 

5 

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. 

6 

Ernesta Liniauskienė, Maja Radziemska, Zygmunt M. Gusiatin, Piotr Kowal, Agnieszka Bęś, Grzegorz 

Majewski, Anna Jeznach-Steinhagen, Zbigniew Mazur, Martin Brtnický. Environmental impact assessment of 

risk elements from railway transport with the use of pollution indices, a biotest and bioindicators // Human and 

Ecological Risk Assessment: An International Journal, DOI: 10.1080/10807039.2020.1736984. Published 

online: 11 Mar 2020. ISSN: 1080-7039, 1549-7860. 

7 

Ernesta Liniauskienė, Maja Radziemska, Agnieszka Bęš, Zygmunt M. Gusiatin, Łukasz Sikorski, Martin 

Brtnicky, Grzegorz Majewski, Václav Pecina, Rahul Datta, Ayla Bilgin, Zbigniew Mazur (2020) Successful 

Outcome of Phytostabilization in Cr(VI) Contaminated Soils Amended with Alkalizing Additives // International 

Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17(17), 6073. Published: 20 August 2020.  (ISSN 1660-4601; 

CODEN: IJERGQ; ISSN 1661-7827) 

8 

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. 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>. 

https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1736984
https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1736984
https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1736984
https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1736984
https://doi.org/10.1080/10807039.2020.1736984
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9 

Atkocevičienė, Virginija; Valčiukienė, Jolanta; Juknelienė, Daiva; Kapočius, Gintaras. Ignalinos rajono 

Meironių (rėžinio) kaimo žemės naudojimo ypatumai // Geografija ir edukacija: mokslo almanachas = 

Geography and education: science almanac. Vilnius: Akademikai. ISSN 2351-6453, 2019, Nr. 7, p. 7-15. Academic 

Search Ultimate (EBSCO); IndexCopernicus; CEEOL. [20.500.12259/102662] [2019] [S4] [ai: 0,75, iai: 0,25, na: 4, nia :4, 

nip: 0, pai: 0,75, piai: 0,25, al: 0.643]  

10 

Kaškonienė V; Bimbiraitė-Survilienė K.; Kaškonas P. Tiso N.; Česonienė L.; Daubaras R.; Maruška A. S. 

2020. Changes in the biochemical compounds of Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, and forest litter 

collected from various forest types //Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 44, iss. 6, 557-566 

11 

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. 

12 

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]; 

13 

Česonienė L; Daubaras R.; Bogačiovienė S.; Maruška A. S.; Stankevičius M.; Valatavičius A.; Zych M.; Ercisli 

S., Gulce I. 2020. Investigations of volatile organic compounds in berries of different Actinidia kolomikta (Rupr. 

& Maxim.) Maxim. accessions // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2020, vol. 70, no. 3, 291-300.   

14 

Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Suchockas V. 2020. Ecogenetic plasticity and genetic variation in 

Populus hybrids under the impact of simulated climate change related stressors. Baltic Forestry 26(2), doi. 

10.46490/BF462. IF=0.77 

15 

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 

16 

Pliūra A., Bajerkevičienė G., Labokas J., Lygis V., Jankauskienė J., Suchockas V., Verbylaitė R., 2020. The 

effects of different combinations of simulated climate change-related stressors on juveniles of seven forest tree 

species grown as mono-species and mixed cultures. Baltic Forestry 26(1): 326. Doi: 

https://doi.org/10.46490/BF326. 

17 

Stasys Mizaras, Asta Doftartė, Diana Lukminė, Rita Šilingienė 2020. Sustainability of Small-Scale Forestry 

and Its Influencing Factors in Lithuania. Forests. 11(6), 619. https://doi.org/ HYPERLINK 

"https://doi.org/10.3390/f11060619"10.3390 HYPERLINK 

18 

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“). 

19 

Perkumienė, Dalia; Vienažindienė, Milita. Cooperation Persvectives in Sustainable Medical tourism: the case 

ofLithuania // 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“). 

20 

Perkumienė, D.; Pranskūnienė, R.; Vienažindienė, M.; Grigienė, J. (2020). The Right to A Clean Environment: 

Considering Green Logistics and Sustainable Tourism. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 17, 3254. 

21 

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. 

22 

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] 

 

  

https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/112240
https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/112240
https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/109926
https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/109926
https://doi.org/10.3390/su11133584
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7.16. lentelė. KMAIK dėstytojų paskelbti recenzuojami moksliniai straipsniai, publikuoti lietuvos ir 

užsienio moksliniuose periodiniuose leidiniuose 2019-2020 m.m. 
Eil. 

Nr. 
Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas 

1 

Vyčienė G., Grybauskienė V. Kriging methods as a tool to estimate spring flood peak discharge in ungauged 

watersheds in Lithuania. IV International Scientific and Practical Conference “Actual Problems of Earth 

Sciences: Researches of Transboundary Regions”, Brest, Republic of Belarus September 12-14, 2019  

2 

Vyčienė G., Grybauskienė V. Evapotranspiration-based Irrigation Scheduling for Picea Abies (Spruce) 

Seedlings. IV International Scientific and Practical Conference “Actual Problems of Earth Sciences: Researches 

of Transboundary Regions”, Brest, Republic of Belarus September 12-14, 2019 

3 

Atkocevičienė, Virginija; Juknelienė, Daiva; Valčiukienė, Jolanta; Orechovaitė, Diana. Comparative Analysis 

of the Selected Land Consolidation Projects // Baltic Surveying: international scientific journal / Latvia 

University of Life Sciences and Technologies, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Vytautas Magnus 

University. ISSN 2255-999X, 2019, vol. 11 (2), p. 8-16. doi:10.22616/j.balticsurveying. Prieiga per internetą: < 

http://balticsurveying.eu/ >. AGRIS; CAB Abstracts. [20.500.12259/102627] [2019] [S4] [ai: 0,75, iai: 0,25, na: 4, nia :4, nip: 

0, pai: 0,75, piai: 0,25, al: 0.643] 

4 

Valčiukienė, Jolanta; Juknelienė, Daiva; Atkocevičienė, Virginija. Assessment of the agrarian landscape 

structure in the development area of the major cities of Lithuania // Rural development 2019: research and 

innovation for bioeconomy (RD2019) [elektroninis išteklius]: 9th international scientific conference, September 

26-28, 2019, Agriculture Academy of Vytautas Magnus University. Akademija : Agriculture Academy of 

Vytautas Magnus University. ISSN 1822-3230, p. 1-11. doi:10.15544/RD.2019.031. Prieiga per internetą: < 

https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/article/view/587/560 >. Academic Search Complete (EBSCO). [20.500.12259/103636] 

[2019] [P1c] [ai: 0,999, iai: 0,333, na: 3, nia :3, nip: 0, pai: 0,999, piai: 0,333, al: 0.786] 

5 

Rima Piličiauskaitė, Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė, Palydovų skaičiaus įtaka geodezinių matavimų 

tikslumui // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and Landscape Management / Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2020, Nr. 1 (18), p.35-39 

6 

Daiva Gudritienė, Vilma Šalkauskienė, Edita Abalikštienė , Darius Pupka, GRPK ir ORT10 LT erdvinių 

duomenų apie tvenkinių užimamą padėtį  tikslumo ir informatyvumo vertinimas  // Miškininkystė ir kraštotvarka 

= Forestry and Landscape Management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2020, 

Nr. 1 (18), p. 40-46  

7 

Velta Parsova, Anda Jankava, Siim Maasikamae, Audrius Aleknavicius. Assessment of Results of 

Reorganization of Land Relations in Baltic States. Procesings of the International Conference "Economic Science 

for Rural Development", No 53, 2020, Jelgava, LLU ESAF, 2020, pages 211-218, 

DOI:10.22616/ESRD.2020.53.025  

8 

Aleknavičius, Audrius; Aleknavičius, Marius; Balevičius, Giedrius. Analysis of Factors Influencing Private 

Land Market in Lithuania. 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), Gdansk University of Technology, 22-25 

June 2017, Poland. ISBN 978-1-5090-6040-5, p. 49-53. (Indexed in Clarivate Analytics, Scopus).  

9 

Celms Armands, Pukite Vivita, Reke Ilona, Balevicius Giedrius, Ozolina Sandija. Practical Application of 

Surveying Methods for Determination of Volume Quarry Mining// Baltic Surveying: international scientific 

journal/ Latvia University of Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Vytautas magnus 

university, ISSN 2255 – 999X, .2020.vol13.001p.8-14. 

10 

Kriauciunaite-Neklejonoviene Vilma, Gurskiene Virginija, Balevicius Giedrius. Good Practice of State Land 

Planning in the Case of Panevezys City Municipality Baltic Surveying: international scientific journal/ Latvia 

University of Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Vytautas magnus university, ISSN 2255 

– 999X, .2020.vol13.001p.37-44 

11 

Justinas Grėbliūnas, Dominykas Klimaitis, Vaida Kručaitė, Justinas Žaltauskas, Vilma Šalkauskienė. Kauno 

marių regioninio parko kraštovaizdžio teritorijų vertinimas. // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and 

Landscape Management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2020, Nr. 1 (18), p. 7-

14 

12 

Семашкене Л., Вербила В. Ранняя оценка роста сосны скрученной широкохвойной  (Pinus contorta 

Douglas ex Loudon) в условиях Литвы. International scientific-practical conference „Forestry and science: 

state, problems and prospects of development. Malyn Forest technical college, Ukraine, 2019.  

13 
Grigienė, Jurgita, Čėrka Pauius, Perkumienė Jurgita, Can a parallel importer rebrand pharmaceutical products 

in the EU? Baltic Journal of European Studies, 2019, vol. 9, iss. 1. p. 57-76. 

14 
Lina Marija Butkevičienė, Ingė Auželienė, Vaclovas Bogužas. Ilgalaikės augalų kaitos įtaka žieminių ir 

vasarinių javų produktyvumui. Žemės ūkio mokslai. 2019 T26, Nr.2, p.57-71 

15 
Bareika V. Lietuvos beržynai ir jų augimo perspektyvos, Miškininkystė ir kraštotvarka - Forestry and Landscape 

Management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 2019, 1(17), p. 42-64. ISSN 2345-0002. 

16 
Stasys Mizaras, Asta Doftartė, Diana Lukminė. „Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimas“. Žemės 

ūkio mokslai. 2019, T. 26 Nr. 1, p. 22-32. ISSN 1392-0200 (Print); ISSN 2424-4120 (Online) 

17 
Asta Doftartė, Stasys Mizaras, Diana Lukminė. „Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo rodiklių 

analizė“. Miškininkystė, 2019 Nr. 2 (84). p. 46-53. 
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18 

Stasys Mizaras, Diana Lukminė, Asta Doftartė. „Miškų ūkio poveikio visuomenės gerovei vertinimas 

Lietuvoje“. Žemės ūkio mokslai. 2019. T. 26. Nr. 3. p. 135–144. ISSN 1392-0200 (Print); ISSN 2424-4120 

(Online) 

19 

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. 

20 

Kazlauskaitė S., Spruogis V., Doftartė 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) 

21 

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). 

22 
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  

23 

Ivavičiūtė, Giedrė. The change of natural landscape in Lithuania // Research for rural development 2020: annual 

26th international scientific conference Proceedings, Latvia, Jelgava, May 13-15, 2020. Jelgava : Latvia 

University of Agriculture. ISSN 1691-4031. eISSN 2255-923X. 2020, vol. 35, p. 213-218. DOI: 

10.22616/rrd.26.2020.031. [DB: Academic Search Complete; Scopus; Conference Proceedings Citation Index - 

Science (Web of Science); Agris; CAB Abstracts] [M.kr.: T 010]. 

24 

Ivavičiūtė, Giedrė. The change of anthropogenic landscape in Lithuanian resorts // Research for rural 

development 2019: annual 25th international scientific conference Proceedings, Latvia, Jelgava, May 15-17, 

2019. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 1691-4031. eISSN 2255-923X. 2019, 

vol. 1, p. 126-132. DOI: 10.22616/rrd.25.2019.019 

25 

Ivavičiūtė, Giedrė. The change of natural landscape in Palanga city (Lithuania) // Rural Development 2019 

[elektroninis išteklius]: Research and Innovation for Bioeconomy: Proceedings of the 9th International Scientific 

Conference, 26-28th September, 2019, Vytautas Magnus University Agriculture Academy. Kaunas: Vytautas 

Magnus University. ISSN 1822-3230. eISSN 2345-0916. 2019, p. 0. Prieiga per internetą: 

<https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/article/view/582/555>. 

26 

Ivavičiūtė, Giedrė. The changes of forest area in Klaipeda county during the period between 2005-2019 // Baltic 

Surveying: international scientific journal: Latvia University of Life Sciences and Technologies. eISSN 2255-

999X. 2020, vol. 12, no. 1, p. 8-13. DOI: 10.22616/j.balticsurveying.2020.001. [DB: Science & Technology 

Collection (EBSCO); Agris; CAB Abstracts] [M.kr.: T 010]. 
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7.17. lentelė. KMAIK dėstytojų paskelbti STUDIJŲ IR MOKSLO POPULIARINIMO straipsniai, 

2019-2020 m.m. publikuoti įvairiuose periodiniuose leidiniuose  
Eil. 

Nr. 
Autorius ir pilnas bibliografinis aprašas 

1.  
Česonienė, L., Sekevičienė I. Paprastojo putino privalumai. Sodo spalvos. Vilnius : Katikauga, 2020 , 

nr. 10 (286) 44. 

2.  Česonienė L. Paprastasis putinas: dekoratyvus ir vertingas. Rasos, 2020 m. Nr. 18 (554), p. 7-8. 

3.  Česonienė L. Bunda itin vertingus vaisius vedantys augalai. Rasos, 2020 m. Nr.8 (544). p. 21-23. 

4.  
Verbyla V., Z.Bitvinskaitė. Sengirių ateitis. “Miškai” 2020 05. ISSN 1648-3014. 2017, Nr. 3, p. 37-

38. 

5.  

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. 

6.  
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. 

7.  
Bakys R., 2020. Ar pavyks išsaugoti paprastąjį uosį (Fraxinus excelsior L.) Lietuvos kraštovaizdyje? 

Medis Lietuvos kraštovaizdyje - moksliniai, publicistiniai ir meniniai tekstai.  

8.  
Obelevičius K. Paprastojo apynio nepaprastos galios. Sodo spalvos, Nr. 11, p. 28–33. ISSN 1392-

5849. 

9.  
Obelevičius K. Paprastojo apynio nepaprastos galios. Sodo spalvos, Nr. 12, p. 30–35. ISSN 1392-

5849. 

10.  Survilienė Radzevičė E. Laiku pastebėkime kenkėjus kopūstuose. Rasos 2019 Nr. 9 (521) 

11.  
Survilienė Radzevičė E. Sausligė – ekonomiškai nuostolinga grybinė bulvių liga. Mano ūkis. 2019 

Nr. 10. 

12.  Survilienė Radzevičė E. Komposte gyventojų netrūksta. Savaitė – Namie ir sode, 2019 Nr. 11 (163)  

13.  Survilienė Radzevičė E. Svogūnų ropelių fuzariozinis puvinys. Mano ūkis. Nr. 12. 

14.  Survilienė Radzevičė E. Vikšrų puota kopūstuose. Rasos 2019 Nr. 12 (524) 

15.  
Survilienė Radzevičė E. Gero komposto vertė nepražūsta. Savaitė – Namie ir sode, 2019 Nr. 14 

(166)  

16.  Survilienė Radzevičė E. Kaip apsaugoti agurkų derlių? Rasos 2019 Nr. 14 (526) 

17.  Survilienė Radzevičė E. Šiltnamio augalų kenkėjai (1). Rasos 2019 Nr. 15 (527) 

18.  Survilienė Radzevičė E. Šiltnamio augalų kenkėjai (2). Rasos 2019 Nr. 16 (528) 

19.  
Survilienė-Radzevičė E. Sausligė – ekonomiškai nuostolinga grybinė bulvių liga. MANO ŪKIS 

2019/10 

20.  Survilienė-Radzevičė E. Svogūnų ropelių fuzariozinis puvinys. MANO ŪKIS 2019/12. 

21.  Survilienė-Radzevičė E. Bulves ir daržoves svarbu tinkamai laikyti. MANO ŪKIS 2020/01 

22.  Survilienė-Radzevičė E. Česnakai laikomi vėsiai ir sausai. MANO ŪKIS 2020/02 

23.  Survilienė-Radzevičė E. Jo didenybė moliūgas reikalauja priežiūros. MANO ŪKIS 2020/10 

24.  Survilienė-Radzevičė E. Pomidorų grybinės ir bakterinės ligos. RASOS 2020 Nr. 11 

25.  Survilienė-Radzevičė E. Pomidorų grybinės ir bakterinės ligos. RASOS 2020 Nr. 12 

26.  

Vyčienė G. Biologinių priedų panaudojimo skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant 

taupyti vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos eroziją. Ūkininko patarėjas, 2020 m. balandžio 

30 d. Nr. 49 (4049) 10 psl. 

27.  

Grybauskienė V. Lašelinių drėkinimo sistemų naudojimo galimybių skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos eroziją. 

Ūkininko patarėjas, 2020 m. liepos 19 d. Nr. 76 (4076) 10 psl. 

28.  
Vyčienė G., Grybauskienė V. Agroperlito ir agrovermikulito naudojimas daržininkystės ūkiuose. 

Ūkininko patarėjas, 2020 m. gruodžio 5 d. Nr. 138 (4138) 8 psl. 
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7.5.2. SKAITYTI PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE 

 

 

7.18. lentelė. PASKELBTI PRANEŠIMAI (žodiniai, stendiniai) pristatyti Lietuvos ir užsienio šalių 

tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, seminaruose; straipsniai, tezės publikuotos 

konferencijų leidiniuose 2019-2020 m.m. 

Eil. 

Nr. 
Autorius (pranešėjas)  ir pilnas bibliografinis aprašas Renginys, data 

1 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas tarptautiniame landšafto dizaino festivalyje 

"Kiemas Nr.1", "Aplinkos planavimo metodai ir praktika pagrįstą visuomenės dalyvavimu. 

Skandinavijos šalių patirtis“. Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis, 

Dizaino programos ciklo renginys.” https://kaunas2022.eu/ 

2019.09.20 

2 
Survilienė-Radzevičė Elena. „Svajonių ūkio“ seminaras. Avietės, Kauno r. Lazdynai, 

Raseinių r 
2019.09.28 

3 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: 

teorija ir praktika“  Psichoemociniai žaliųjų erdvių suvokimo ir kūrimo principai. 

Sociokultūrinis aspektas, KMAIK, 2019 10 10 

2019.10.10 

4 
Bakys Remigijus. Centrinių kamieno puvinių vystymosi dėsningumai. Žodinis pranešimas. 

Seminaras urbanistinių želdinių priežiūros klausimais, Telšiai 
2019.10.16 

5 
Babilienė J., Liniauskienė E. “Biodinaminio ūkininkavimo ypatumai“, ūkininkams 

vykdant projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, KMAIK. Lauko diena, Plungė 
2020.06.09 

6 

Babilienė J., Liniauskienė E. “Agroperlito ir agrovermikulito naudojimas daržininkystės 

ūkiuose“, ūkininkams vykdant projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, KMAIK, Lauko 

diena, Liudvinavas 

2020.09.09 

7 
Vytautas Bareika. Skaityta paskaita, rodyti objektai: „Lietuvos geologinis pagrindas, 

dirvožemiai“, KMAIK, Lietuvos gidų asociacija,  seminaras, 40 dalyvių, 
2020.10.03 

8 

S. Kazlauskaitė, V. Spruogis, A. Dautartė, P. Mulerčikas, A. Krasauskas, K. L. Rizani, E. 

Survilienė. “Influence of the ozonated water application on the occurrence of some pests 

and diseases in spring wheat crop.” 9 th International Scientific Conference Rural 

development  

2019.09.26/28 

9 

Vilma Banionienė, Algirdas Jasinskas, Inga Kibirkštienė, Gintas Viselga, „Short rotation 

energy plants preparation and utilization for energy conversion“ .The 9 th International 

Scientific Conference Rural Development 019:Research and Innovation for Bioeconomy 

2019.09.26/28 

10 

Doftartė Asta „Edukacija miške: saugomų teritorijų galimybės“, paskaita- Pažintis su 

įvairiomis natūraliomis vaisių, uogų, gėlių arbatomis. Kas čia kvepia?“, Kauno Marių 

regioninio parko Gamtos mokykla. Jaunųjų miško bičiulių vadovams skirtas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras, 30 dalyvių 

2019.11.14/15 

11 

Vytautas Bareika. „Edukacija miške: saugomų teritorijų galimybės“, paskaita-ekskursija 

„Dubravos arboretumas“, Kauno Marių regioninio parko Gamtos mokykla. Jaunųjų miško 

bičiulių vadovams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras, 30 dalyvių. 

2019.11.14/15 

12 
Daubaras Linas. „Residential district in Kaunas: analysis of planting design solutions“. 84-

oji mokslinė – techninė konferencija,  BGTU, Baltarusija 
2020.02.04/06 

13 

Abalikštienė Edita. Sužinokime daugiau apie savo vietoves naudodamiesi skaitmeniniais 

žemėlapiais. Miškininkystes paroda festivalis „Miškai:inovacijos ir tradicijos 2019“, 

Lyduokiai, Ukmergės raj. 

Paroda-festivalis 

2019.09.06/07 

14 
Daubaras Linas. „Gamtinis turizmas“. KMAIK, LAA. Miškininkystes paroda festivalis 

„Miškai: inovacijos ir tradicijos“. 2019 09 06 Lyduokiai, Ukmergės raj.  

Paroda-festivalis 

2019.09.06/07 

15 
Verbyla Vidmantas Kuo svarbi miško selekcinė-genetinė įvairovė. Miškininkystes paroda 

festivalis „Miškai: inovacijos ir tradicijos“. 2019 09 06 Lyduokiai, Ukmergės raj.  

Paroda-festivalis 

2019.09.06/07 

16 
Morkūnienė Eglė 2019. Pardavimų sėkmės formulė. Projektas „Namus puoškime kitaip“, 

Girionys,  

Resp. projektas 

2019.12.05 

17 
Ramaškevičienė Asta Lietuvoje auginamų vynuogių kokybė, Lietuvos vyndarių forumas, 

2019.10.04, Kauno kolegija. 

Resp.konf. 

2019.10.04 

19 
Albinas Tebėra. Daugiatikslio miško formavimas. Siekiai ir galimybės. Respublikinė 

konferencija „Daugiatikslio miško formavimas. Faktai ir emocijos“. KMAIK, 2019-12-20 

Resp.konf. 

2019.12.20 

20 
Albinas Tebėra. Ar reikia tobulinti Lietuvos miškų skirstymą į miškų grupes ? Mokslinė 

konferencija „Daugiafunkcinė miškininkystė“ LRS. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 

Resp.konf. 

2020.09.17 

21 
Marcinkevičius Nerijus. Miškininkystė saugomose teritorijose. Kokias miško mašinas 

racionaliausiai naudoti saugomose teritorijose. 

Resp.konf. 

2020.09.17 

22 
AlbinasTebėra Nauji iššūkiai miškininkystės strategijai Mokslinė konferencija 

„Miškininkystė saugomose teritorijose“ LRS. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 

Resp.konf. 

2020.10.12 
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23 

Grybauskienė V., Rudokaitė D., Markevičienė R. Tema. „Itraukiojo ugdymo taikymo 

galimybės rengiant technologijų baigiamąjį darbą profesinėje mokykloje“ Nuotolinė 

respublikinė konferencija „Itraukiojo ugdymo link“  

Resp.konf. 

2020.10.26 

24 

Grybauskienė V., Pranešimas „Ilgalaikio eksperimento organizavimo pliusai ir minusai 

skatinat ir palaikant mokinių įsitraukimą, gamtamoksliame ugdyme“. Respublikinė, 

mokslinė praktinė konferencija. „Novatoriški sprendimai ir aplinkosauginio švietimo 

galimybės profesiniame ir bendrajame ugdyme“  

Resp.moksl.prakt. 

konf. 2019.10.21 

25 
Verbyla V. "Miško genetinė įvairovė ir jos išsaugojimas". "Novatoriški sprendimai ir 

aplinkosauginio švietimo galimybės profesiniame ir bendrajame ugdyme".  

Resp.moksl.prakt. 

konf. 2019.10.29 

26 
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 

27 

Vyčienė G., Grybauskienė V. „Praktikoje diegiamų aplinkosauginių priemonių taupančių 

vandenį ir mažinančių dirvos eroziją  panaudojimas gamtamokslinio ugdymo procese“, 

profesinės mokyklos mokytojams vykdant projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, 

KMAIK, Kaunas 

Seminaras 

2020.09.25 

28 

Vyčienė G., Grybauskienė V. “Agroperlito ir agrovermikulito naudojimas daržininkystės 

ūkiuose“, ūkininkams vykdant projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, KMAIK, 

Lazdijai 

Seminaras 

2020.10.08 

29 

Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė, Jurgita Babilienė, Vilda Grybauskienė. Soil 

Moisture Regulation With Different Mineral Additives // Tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference 

„Relevant Issues of  Environment Management 2020“ Kaunas, Lithuania.   

Tarpt. 

moksl.konf. 

2020.10.15 

30 

Ernesta Liniauskienė, Maja Radziemska,,
 Agnieszka Bęś. Aided Phytostabilization of a 

Ni-contaminated Soil Using Composts and Brassica Juncea L // Tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference 

„Relevant Issues of  Environment Management 2020“ Kaunas, Lithuania.  

Tarpt. 

moksl.konf. 

2020.10.15 

31 

Grybauskienė V., Rudokaitė D., Pauliukevičius V., Baltušis R., Dovilė Rudokaitė // 

Pranešimas „Influence of pipeline corrosion on drinking water quality in Kaunas city“ 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ Kaunas, 

Lithuania.   

Tarpt. 

moksl.konf. 

2020.10.15 

32 

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  

33 
Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Pranešimas. „Psichoemociniai žaliųjų erdvių suvokimo ir 

kūrimo principai. Sociokultūrinis aspektas“. KMAIK, Lietuva 

Tarpt. seminaras 

2019.10.10  

34 
Daubaras Linas. Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio architekto Anthony Wain‘o 

asmenybė ir kūryba“, KMAIK 

Tarpt. seminaras, 

2019.10.10  

35 

Gudynaitė-Franckevičienė V., Pliūra A., Suchockas V. 2019. Plasticity and genetic 

variation of different poplar hybrids and clones under effect of severe stressors - simulated 

frost, drought, increased UV-B, warm winter. Simpoziumo „Adapting forest to climate 

change“, įvykusio 2019 m. Parc naturel regional du Haut-Languedoc, Tulūzoje, pranešimai. 

Tarpt. 

simpoziumas 

2019.11.19/20 

36 

Daiva Juknelienė, Virginija Atkocevičienė, Jolanta Valčiukienė Assesment of the 

preparation accuracy of land consolidation projects). International Scientific Conference 

Baltic Surveying 19“ 2019 No VUZF-25 

Tarpt.konf. 

37 

Gurskis Vincas. Pranešimas „Statybinių medžiagų, pagamintų su pluoštinių kanapių 

produktais, tyrimai“. VDU ŽŪA. Tarptautinė konferencija "Pluoštinių kanapių verslo 

vystymas: gerosios patirties ir inovacijų sklaida skatinant verslo partnerystę" - CANNABIS 

HUB LT 2020. 

Tarpt.konf. 

2019.09.12/14 

38 

Vyčienė G., Grybauskienė V. Evapotranspiration-based Irrigation Scheduling for Picea 

Abies (Spruce) Seedlings. IV International Scientific and Practical Conference “Actual 

Problems of Earth Sciences: Researches of Transboundary Regions”, Brest, Republic of 

Belarus September 12-14, 2019 

Tarpt.konf. 

2019.09.12/14 

39 

Vyčienė G., Grybauskienė V. Kriging methods as a tool to estimate spring flood peak 

discharge in ungauged watersheds in Lithuania. IV International Scientific and Practical 

Conference “Actual Problems of Earth Sciences: Researches of Transboundary Regions”, 

Brest, Republic of Belarus September 12-14, 2019  

Tarpt.konf. 

2019.09.12/14 

40 

Gudynaitė-Franckevičienė V., Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2019. Effects 

of different climatic conditions on birch and poplar seedlings. Mokslinės konferencijos 

„Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy“, įvykusios 2019 m. 

Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijoje, pranešimai. 

Tarpt.konf. 

2019.09.26/27 
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41 

Gudynaitė-Franckevičienė V., Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. Effects of 

different climatic conditions on birch and poplar seedlings (žodinis pranešimas). 9 th 

International Scientific Conference „Rural Developmnet 2019 Research and innovation for 

bioeconomy“ 

Tarpt.konf. 

2019.09.26/28 

42 

Jolanta Valčiukienė, Virginija Atkocevičienė, Daiva Juknelienė Assessment of the 

agrarian landscape structure in the development area of the major cities of Lithuania 

International Scientific Conference ,,Rural Development 2019“ 

Tarpt.konf. 

2019.09.26/28 

43 
Česonienė L., Daubaras R. Agrobiological properties and biologically active substances of 

Viburnus opulus L. as affected by genotype. 

Tarpt.konf. 

2020.02.20/21 

44 
Valenta M.; Daubaras R.; Česonienė, L. Kapčiamiesčio girininkijos normalaus drėgnumo 

augaviečių pušynų būklės vertinimas. 

Tarpt.konf. 

2020.05.06/07 

45 

Vecelytė R.; Česonienė L.; Daubaras R.; Grigaliūnienė A.; Klimavičiūtė I. Sodinės 

šilauogės (Vaccinium ×covilleanum Butkus et Pliszka) veislių dauginimo žaliaisiais 

auginiais tyrimai. 

Tarpt.konf. 

2020.05.06/07 

46 

Grybauskienė V., Pranešimas „Possibilities to use of secondary raw materials and waste of 

practical trainings in the production of the final proffesional work“ Nuotolinė tarptautinė 

konferencija. ’’Ekomenas ir kultūra tarpdisciplininiu aspektu’‘.  

Tarpt.konf. 

2020.06.04 

47 

Živatkauskas Aurelijus. Nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo problemos 

Lietuvoje / angl. Data Management Problems of Real Estate Cadastre in Lithuania 

Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development 

Tarpt.moksl.konf. 

48 

Ivavičiūtė Giedrė. The Change of Natural Landscape in Palanga City (Lithuania). 

International Scientific Conference "Research and innovation for Bioeconomy". VDU, 

Lietuva. 

Tarpt.moksl.konf. 

2019.09.26/28 

49 
Perkumienė, Dalia. Analysis of the problems of the environment protection, Barselona, 

Ispanija, 2019. 

Tarpt.moksl.konf. 

2019.10.23/26 

50 
Giedrė Ivavičiūtė. The Change of Natural Landscape in Lithuania. Annual 26th 

International Scientific Conference "Research for Rural Development 2019". Latvia, LLU. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.05.13/15  

51 

Giedrė Ivavičiūtė. The Change of Natural Landscape in Klaipeda County. International 

Scientific- Practical Conference Sustainable Environmental Development: Innovative 

technologies. KVK, Lietuva. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.09.30  

52 

Abalikštienė Edita Evaluation and Development Possibilities of Recreation Areas and 

Tourism Objects in Kretinga District Municipality Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

53 

Abalikštienė Edita GRPK and ORT10LT Assessment of Accuracy And Informativeness of 

Spatial Data on the Position of Ponds Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

54 

Abalikštienė Edita The Impact of the Number of GPS Satellites on the Accuracy of 

Geodetic Measurements Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 

2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 

2020“  held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

55 

Asta Doftartė, Elena Survilienė- Radzevičė. Žodinis pranešimas „Assessment of the 

sanitary condition of seedlings in the Kaunas  nurseries“. Tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference 

„Relevant Issues of  Environment Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

56 

Asta Ramaškevičienė. Investigations of vine varieties suitable for cultivation in Lithuania 

(especially Lithuanian selection). Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos 

aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment 

Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

57 

Bazarienė Žeta. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // 

International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ 

pranešimas „Užsienio kalbos mokymo metodai mokantis inžinerijos“ 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

58 

Čekauskas Gintas, Gustienė D., Semaškienė L. Rekreacinių takų pritaikymas įvairaus 

amžiaus socialinėms grupėms = Adaptation of recreational trails to social groups of 

different ages // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment 

Management 2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. 

Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

59 

Černulienė S. Comparison of protected territories in Lithuania and foreign countries. 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 
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60 

Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė, Jurgita Babilienė, Vilda Grybauskienė. Soil 

Moisture Regulation With Different Mineral Additives // Tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference 

„Relevant Issues of  Environment Management 2020“ Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

61 

Giedrė Ivavičiūtė. The Change Of Forest Area In Klaipėda Region. Tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific 

Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

62 

Gudritienė Daiva Evaluation and Development Possibilities of Recreation Areas and 

Tourism Objects in Kretinga District Municipality Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

63 

Gudritienė Daiva GRPK and ORT10LT Assessment of Accuracy And Informativeness of 

Spatial Data on the Position of Ponds Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

64 

Gudritienė Daiva The Impact of the Number of GPS Satellites on the Accuracy of Geodetic 

Measurements Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // 

International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ 

held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

65 

Gustienė D., Semaškienė L. Edukacinės veiklos gamtosauginiame švietime = Educational 

activities in nature education // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos 

aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

66 

Ingė Auželienė, Asta Ramaškevičienė. Biotechnology in horticulture today and tomorrow. 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

67 

Janulaitienė Ina. Development of communication competencies in a multicultural sočiety 

= Komunikacinių kompetencijų ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“= Tarptautinė 

mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

68 

Janulaitienė Ina. The use of modern foreign language teaching / learning methods in 

mastering specialty terminology = Šiuolaikinių užsienio kalbų mokymo (si) metodų 

panaudojimas įsisavinant specialybės terminologiją // International Scientific Conference 

„Relevant Issues of  Environment Management 2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

69 

Janulaitienė, Ina. Foreign Language Teaching Methods For Engineering Specialties 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“, Kaunas. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

70 

Jolanta Malijonienė. Land art and environmental art exhibition. Tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference 

„Relevant Issues of  Environment Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

71 

Kibirkštienė I. Semaškienė L. Karklų plantacijų auginimo sausinimo sistemų apsaugos 

zonose galimybių analizė = Analysis of growing willow plantations in the protection zones 

of drainage systems // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment 

Management 2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. 

Kaunas, Lithuania.  

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

72 

Linas Daubaras. „Residential district in Kaunas: analysis of planting design solutions“. 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

73 

Morkūnienė Eglė. Feasibility analysis to establish and develop an individual business in 

the field of land managements. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos 

aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment 

Management 2020“, Kaunas 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

74 

Pupka Darius Evaluation and Development Possibilities of Recreation Areas and Tourism 

Objects in Kretinga District Municipality Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

75 

Pupka Darius GRPK and ORT10LT Assessment of Accuracy And Informativeness of 

Spatial Data on the Position of Ponds Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 
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76 

Semaškienė L. Miško želdinimo darbų Dubravos miškuose analizė = Analysis of afforestation 

operations in Dubrava forests // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 

2020“,. Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

77 

Semaškienė L. Paprastojo buko savaiminio atsikūrimo ir plitimo galimybės Jurbarko rajone = 

Possibilities of self-regeneration and spreading of common beech in Jurbarkas district // 

International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“= 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

78 

Semaškienė L. Tipinių aukštapelkės augalų rūšių būklė hidrologinės sausros sąlygomis 

Dubravos rezervatinėje apyrubėje = Condition of typical high marsh plant species under 

hydrological drought in Dubrava reserve area // International Scientific Conference „Relevant 

Issues of  Environment Management 2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos 

aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

79 

Semaškienė L., Nevens P. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ želdyno pertvarkymo 

sprendiniai = Landscape reconstruction solutions of Jonava  kindergarten "Žilvitis" // 

International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“= 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

80 

Semaškienė L., Petruškevičiūtė O. Marijampolės Kvietiškio dvaro parko dendrologinis 

įvertinimas = Dendrological evaluation of Marijampolė Kvietiškis manor park // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“= Tarptautinė 

mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

81 

Semaškienė Loreta. Svetimžemių medžių rūšių įvairovė Kauno marių apsauginiuose 

želdiniuose = Diversity of foreign tree species in protected green areas of Kaunas sea regional 

park // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 

2020“= Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“,. Kaunas, Lithuania.   

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

82 

Sigitas Lukauskas, Raimondas Šadzevičius, VDU.  The  research of shoreline changes at 

giruliai beach after sand replenishment in the coastal zone during period from 2001 to 2019; 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“. Conference place:  

On-line conference 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

83 

Šalkauskienė Vilma Evaluation and Development Possibilities of Recreation Areas and 

Tourism Objects in Kretinga District Municipality Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

84 

Šalkauskienė Vilma Evaluation of landscape objects of Kaunas lagoon regional park 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ held on 15 October 

2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

85 

Šalkauskienė Vilma GRPK and ORT10LT Assessment of Accuracy And Informativeness of 

Spatial Data on the Position of Ponds Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos 

aktualijos 2020“ // International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment 

Management 2020“ held on 15 October 2020 in Kaunas, Lithuania 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

86 
Vaida Vaitkutė Eidimtienė. Sociocultural significance of green spaces in cityscape. 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“, KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

87 

Vytautas Bareika. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // 

International Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ , 

Skaityti 2 pranešimai: „Prevalence of soft deciduous - Aspen (Populus tremula L.) and Grey 

alder (Alnus incana L.) and their growth prospects in Lithuania in the context of global climate 

warming“, „The influence of forest management measures on the dynamics of spruce (Picea  A. 

Dietr.) areas in Lithuania“, KMAIK. 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

88 
Zigmantas Brazauskas. Sketch design methods between garden and buildings. Public city area. 

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  Environment Management 2020“ , KMAIK 

Tarpt.moksl.konf. 

2020.10.15 

89 

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.moksl.prakt. 

seminaras, 

2019.10.16/17 

90 

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.moksl.prakt. 

seminaras, 

2019.10.16/17 
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7.19. lentelė. PASKELBTI STRAIPSNIAI populiariojoje spaudoje ir kt. žiniasklaidoje (2019-2020  m.m.) 
Eil. 

Nr. 
Vardas , pavardė Pavadinimas 

1 Vidmantas Verbyla Lietuvos miškininkų sąjunga tęsia veiklą. Mūsų girios, 2020 04 

2 Vidmantas Verbyla 
Lietuvos miškininkų sąjunga - mylinčių miškus idealistų sambūris. Mūsų girios, 

2020 04 

3 
Vidmantas Verbyla, 

Julius Danusevičius 
Įvardinkime miškininkus, atlikusius įstabius darbus. Mūsų girios, 2020 06 

4 Asta Doftartė https://www.lammc.lt/lt/naujienu-archyvas/ka-puosime-siemet/3276 

5 Jolanta Malijonienė  Rankinės iš augalų. ,Rasos, Nr. 23 (535)  

6 Jolanta Malijonienė  
Respublikinis floristinių darbų konkursas ,,Dūzgiam Kalėdas sode“. Rasos, Nr. 24 

(536)   

7 Jolanta Malijonienė  Kavinės vitrinoje... Rasos, Nr. 21(557)  

8 Jolanta Malijonienė  Artėjant Vėlinėms... Rasos, Nr. 20 (556) 

9 Jolanta Malijonienė  Ir į kiemą ateis šventė. Rasos, Nr. 23 (559)  

10 

Vaidotas Lygis  Straipsnis tinklapyje Miskininkas.eu: Lygis V., 2019. Įgyk paklausią specialybę 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (http://miskininkas.eu/igyk-

paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/ ) 

11 

Vaidotas Lygis Straipsnis tinklapyje Miskininkas.eu: Lygis V., 2020. Tave studijuoti kviečia 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)! 

(http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-

kolegija-kmaik/)  

12 

Vaidotas Lygis, Eglė 

Morkūnienė 

Straipsnis tinklapyje Miskininkas.eu: Morkūnienė E., Lygis V., 2020. Nuotolinis 

mokymasis KMAIK: iššūkiai,  patirtys,  nuomonės 

(http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/)  

13 
Vaidotas Lygis Lygis V., 2020. Diplomų įteikimo šventė KMAI kolegijoje. Mūsų girios Nr. 7 p. 

14-15. ISSN 1392-6829. 

14 

Vaidotas Lygis Straipsnis asociacijos LITBIOMA tinklapyje: Lygis V., 2020. Paklausioms su 

energetika susijusioms KMAIK siūlomoms studijoms – daug valstybės 

finansuojamų vietų (http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-

susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu)  

15 
Albinas Tebėra Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos absolventai papildo miškininkų 

gretas. Portalas Miškininkas.eu. 2020 08 03 
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http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
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7.20. lentelė. Mokslinių straipsnių, monografijų, mokslinių ataskaitų, mokymo priemonių 

recenzavimas 2019-2020 m.m. 
Eil. 

Nr. 

Vardas , 

pavardė 
Recenzuojamo kūrinio pavadinimas 

Psl. 

skaičius 

1 
Liniauskienė 

Ernesta 

Ivavičiūtė G. The changes of forest area in Klaipeda county during the period 

between 2005-2019.“Baltic Surveying“ International Scientific Journal, Volume 

12, 2020/1. ISSN 2255 – 999X (online) DOI: 10.22616/j.balticsurveying. Latvia 

university of life sciences and technologies university of Warmia and Mazury in 

Olsztyn (poland) Vytautas Magnus University (Lithuania) 

6 

2 
Šadzevičius 

Raimondas 

2019-2020 m. recenzuoti 6 moksliniai straipsniai MDPI leidžiamuose žurnaluose 

Water, Applied Sciences 
98 

3 
Abalikštienė 

Edita 
The changes of natural landscape in Lithuania 7 

4 
Abalikštienė 

Edita 

The changes of forest area in Klaipeda county during the period between 2005-

2019 
6 

5 
Aleknavičius 

Audrius 

Conversion of agricultural and forest land to other purposes in the context of land 

protection: evidence from Polish experience, Journal „Land use policy“ 
24 

6 
Aleknavičius 

Audrius 

Analysis in Latvia of improvements in the civil engineering focused on the real 

estate appraisal with the use of artificial intelligence and fuzzy logic. International 

scientific journal “Baltic surveying” 

7 

7 
Aleknavičius 

Audrius 

Improving the methodology for determining the cadastral value of agricultural 

land in the republic of Kazakhstan. International scientific journal “Baltic 

surveying” 

6 

8 
Semaškienė 

Loreta 

Dr. Linos Straigytės mokslo studijos „Svetimų medžių rūšių auginimo galimybės 

ir apribojimai Lietuvos miškuose Europos Sąjungos šalių kontekste“ 
94 

9 
Česonienė 

Laima 

Recenzuoti 24 mokslinių straipsnių, publikuotų moksliniuose žurnaluose, 

registruotuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) / Scopus duomenų 

bazėse.  

 

10 
Česonienė 

Laima 

Recenzuoti 5 straipsniai moksliniuose žurnaluose, registruotuose kitose mokslinės 

informacijos duomenų bazėse.   
 

11 
Verbyla 

Vidmantas 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Rokiškio regioninio 

padalinio dalies (nuo 2018-01-08 – 2019-01-01 buvusio Kupiškio regioninio 

padalinio) administruojamų miškų Vidinės miškotvarkos projekto recenzija. 

VMU miškotvarkos sk. Projekto vadovas Darius Ribokas. Projektas 201 psl., 

gamtotvarkinė dalis 145 psl. 

346 

12 
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 miško išteklių rodikliai ir apskaičiuota 

miško naudojimo apimtis 2020-2029 metams recenzija.VMU Miškotvarkos sk. 

Projekto vadovas D. Ribokas 

20 

13 
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 projekto recenzija. 

VMU Miškotvarkos sk. Projekto vadovas Darius Ribokas. Projektas 221 psl. 

„Gamtosuginė dalis“ 215 psl. ir  „Rekreacinė dalis“, 73 psl. 

509 

14 
Verbyla 

Vidmantas 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdomų Nemenčinės regioninio padalinio 

administruojamų miškų  miško išteklių rodiklių ir apskaičiuotų miško 

naudojimo apimčių 2021-2030 metams analizė recenzija.VMU Miškotvarkos 

sk. Projekto vadovas Darius Ribokas 

25 

15 Vaidotas Lygis 

Recenzuotas mokslinis straipsnis, priduotas į žurnalą Forests: Nisole A., Stewart 

D., Kyei-Poku G., Nadeau M., Trudeau S., Huron P., Djoumad A., Kamenova S., 

Smith M.A., Eveleigh E., Johns R. C., Martel V., Cusson M. 2020. Identification 

of Spruce Budworm Natural Enemies Using a qPCR-based Molecular Sorting 

Approach 

20 

16 Lygis Vaidotas 

Recenzuotas mokslinis straipsnis, priduotas į žurnalą Forest Ecology and 

Management (II-oji revizija): Hamberg L., Hantula J. 2019. The biocontrol 

efficacy of Chondrostereum purpureum is not sensitive to prevailing 

environmental conditions in boreal forests. 

35 

17 Lygis Vaidotas 

Recenzuotas mokslinis straipsnis, priduotas į žurnalą Forest Ecology and 

Management: Laine T., Saarinen V.-M., Hantula J., Saksa T., Hamberg L., 2020. 

Efficacy of different clearing saw methods in biological sprout control in birch 

(Betula pendula [roth] and B. pubescens [Ehrh.]) compared to manual and 

mechanized application 

 

41 
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18 
Linas 

Daubaras 

Education with the landscape – challenges in science communication and 

ecotourism (konferencija „Worldwide landscapes: educational role of public 

parks and urban open spaces“) 

8 

19 
Jurkonis 

Arūnas 

Medkirčio modulinės programos vertinimas ir formaliojo profesinio mokymo 

programos vertinimo išvados pateikimas. KPMPC užsakymu 
15 

20 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

S. Kazlauskaitė. „Augalų apsaugos konsultantų mokymo programa. 24 akad. val.“ 9 

21 

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. 

 

 

 

7.5.3. SKAITYTOS PASKAITOS UŽSIENIO ŠALIŲ IR LIETUVOS 

INSTITUCIJOSE 

 
 

7.21. lentelė. KMAIK dėstytojų skaitytos paskaitos užsienyje ir Lietuvoje 2019-2020 m.m.  

 
Dalyvavusių 

dėstytojų skaičius 

Darbų, projektų 

skaičius 

Skaitytos PASKAITOS UŽSIENIO mokslo ir studijų 

institucijose 

2 HSK 

3 NTKK 

2 KARK 

2 HSK 

4 NTKK 

3 KARK 

Skaitytos PASKAITOS LIETUVOS mokslo, studijų ir kt. 

institucijose 

2 HSK 

5 NTKK 

4 KARK 

2 SHMK 

3 HSK 

10 NTKK 

4 KARK 

2 SHMK 

 

 

7.22. lentelė. KMAIK dėstytojų skaitytos paskaitos užsienio mokslo ir studijų institucijose 2019-2020 

m.m. 
Eil 

Nr 

Vardas, 

pavardė 
Paskaitos pavadinimas Institucija Data 

1.  
Liniauskienė 

Ernesta 

Renewable energy resources  - 2 akad. val.;  

Potential Effects of Climate Change in Lithuanian 

- 2 akad. val.;  Hydropower, the design of 

hydropowerplant - 2 akad. val.;  Energy from sun 

and solar panels - 2 akad. val. 

ERASMUS+ stažuotė 

Warsaw University of 

Live Sciences-SGGW, 

Lenkija 

2019.10.28/30 

2.  
Šadzevičius 

Raimondas 

Defects and deteriorations of reinforced concrete 

hydraulic structures –2 akad. val.; Main defects 

and failures of earth dams in Lithuanian – 2 akad. 

val.; Design principles of retaining walls –2 akad. 

val.; Principles for slope stability evaluation – 2 

akad. val. 

ERASMUS+ stažuotė 

Warsaw University of 

Llive Sciences-SGGW, 

Lenkija 

2019.10.28/30 

3.  
Abalikštienė 

Edita 

Changes of land use in cartographic material; 

Perspectives of non-productive land use in 

Lithuania; Reliability analysis of the point 

measurement with LiDAR method.  Land 

Management. 10 hours 

University of Life 

Sciences and 

Technologies, Latvia 

2019.11.27/29 

4.  
Abalikštienė 

Edita 

Legal regulation of land and other property use in 

Lithuania; Peculiarities of Land protection in 

Lithuania; Legal regulation of Non-Productive 

Land Use in Lithuania; State control of land use 

in Lithuania and other EU countries.  10 hours 

Extremadura 

University, Spain 
2020.10.26/30 

5.  
Ivavičiūtė 

Giedrė 

The Change of Landscape in Lithuania. 

NOVA/BOVA NordPLUS Teacher Mobility. 5 

dienos. 

University of Life 

Sciences and 

Technologies, Latvia 

2019.10.21/25 

6.  
Javaitienė 

Kristina  

Sources and procedures of land management 

funding in Lithuania, Organization of land 

management work in Lithuania. Land 

Management. 10 hours 

 

 

University of Life 

Sciences and 

Technologies, Latvia 

2019.11.27/29 
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7.  
Semaškienė 

Loreta 

• The main bio-ecological and morphological 

characteristics of trees and shrubs (5h);   

• - Invasive, ornamental, poisonous plants, their 

application (5h). 

University of Life 

Sciences and 

Technologies, Latvia 

2019.12.16/18 

8.  
Inga 

Kibirkštienė 

Virtual teaching mobility: „Legal Issues in the 

Use of Geosraphic Information Systems“ 10 

hours 

Extremadura 

University (Spain) 
2020.10.26/30 

9.  
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 

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.  
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 

12.  
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 

13.  
Ivavičiūtė 

Giedrė 
NOVA/BOVA Nordplus Teacher mobility 

Latvijos žemės ūkio 

universitetas, Latvija 
2019.10.21/25 

14.  
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 

15.  
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 

16.  
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 

17.  Linas Daubaras 

„Designing tourism infrastructure as  part of 

landscape design projects“ („Landscape 

architecture“ specialybės studentams) 8 ak. val.  

Szent Istvan 

universitetas (Vengrija) 
2019.10.14/18 

18.  Linas Daubaras 
„Nature tourism in Europe“ (Miškininkystės 

specialybės studentams) 4 ak. val. 

Baltarusijos valstybinis 

technologijos 

universitetas 

2020.02.14 

19.  

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida. Rengiamos 

disertacijos temos pristatymas  “Sociocultural 

aspects of cityscape formation“ (1 val).  

Gdansko dailės 

akademija, Lenkija 
2019.09.11 
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7.23. lentelė. KMAIK dėstytojų skaitytos paskaitos Lietuvos mokslo, studijų ir kt. institucijose 2019-

2020 m.m. 
Eil 

Nr 
Vardas, pavardė Paskaitos pavadinimas Institucija Data 

1.  Auželienė Ingė „Šiuolaikinės sodybų tvarkymo tendencijos“  
Marijampolės trečiojo 

amžiaus universitetas 
2019.10.03 

2.  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 

3.  Doftartė Asta 

Jaunųjų miško bičiulių vadovams skirtas 

kvalifikacijos tobulinimo seminaras (6 val.) 

„Edukacija miške: saugomų teritorijų 

galimybės“, paskaita „Kas čia kvepia?“  

Kauno Marių regioninio 

parko Gamtos mokykla 
2019.11.14/15 

4.  
Grybauskienė 

Vilda 
Drėkinimas 

XVII mokslo festivalis 

Erdvėlaivis žemė 2020 
2020.09.18 

5.  
Šadzevičius 

Raimondas 
Kodėl šliaužia Gedimino kalno šlaitai? 

XVII mokslo festivalis 

Erdvėlaivis žemė 2020 
2020.09.17 

6.  
Šadzevičius 

Raimondas 
Atvirų durų diena KMAIK Paskaita moksleiviams 2019.12.05 

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.  
Abalikštienė 

Edita 

Sužinokime daugiau apie savo vietoves 

naudodamiesi skaitmeniniais žemėlapiais.  

Miškininkystės paroda – 

festivalis „Miškai: 

inovacijos ir tradicijos 

2019“ 

2019.09.6/7 

10.  
Balevičius 

Giedrius 
Geodezininko kvalifikacijos tobulinimo kursai 

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020.03.13/15 

11.  
Balevičius 

Giedrius 
Geodezininko kvalifikacijos tobulinimo kursai 

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020.03.20/22 

12.  Gudritienė Daiva Erdvinių duomenų taikymas HTS projektavime  

VDU ŽŪA 

Kvalifikacijos kėlimo 

kursai LŽHIS nariams 

2020.01.10 

13.  Juknelienė Daiva 

Teisės aktų, reglamentuojančių žemės reformos 

darbų atlikimą ir nuosavybės teisių atkūrimą, 

apžvalga, naujovės.  

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020.09.04 

14.  Juknelienė Daiva 
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems 

priliginamų žemės sklypų planų rengimas, dažniausiai 

pasitaikančių klaidų aptarimas.  

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020.09.04 

15.  Juknelienė Daiva 

Servitutų projektavimo teritorijų planavimo 

dokumentuose ir žemės valdų projektuose, jų 

nustatymo sandoriu ir administraciniu aktu 

ypatumai. Nuostolių dydžio už servitutų 

nustatymą apskaičiavimas. 

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020.09.19 

16.  Juknelienė Daiva 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

taikymo teisinis reglamentavimas. 

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020.09.19 

17.  
Živatkauskas 

Aurelijus 
Geodezininkų ir matininkų kursai, LŽHIS 

LŽHIS organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2020 

18.  
Živatkauskas 

Aurelijus 

Geodezininkų ir matininkų kursai, Kauno 

kolegija 

KK organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursai specialistams 

2019.2020 

19.  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 

20.  Tebėra Albinas; Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir VĮ Miškų urėdijos Trakų 2019.10.25 



146 

Vaitiekus Eugenijus galimybės  regioninis padalinys 

21.  
Tebėra Albinas; 

Vaitiekus 

Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  

Aukštadvario regioninis 

parkas 
2019.10.25 

22.  
Tebėra Albinas; 

Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės   

Kauno marių regioninis 

parkas 
2019.11.29 

23.  Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  
Verkių regioninis parkas 2019.12.12 

24.  
Tebėra Albinas; 

Vaitiekus 

Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  
Pagėgių savivaldybė 2019.09.20 

25.  Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  

VDU Žemės ūkio 

akademija 
2020.02.12 

26.  Morkūnienė Eglė   Pardavimų sėkmės formulė 
Vaišvydavos pagrindinė 

mokykla  
2020.01.22 

27.  Perkumienė Dalia  
„Sutuoktinių turtinių santykių teisinio 

reguliavimo aspektai“. 

Trečiojo amžiaus 

universitetas 
2019.09.18 

28.  Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  
Jurbarko švietimo 

centras 
2019.10.03 

29.  Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  

Tauragės pagalbos 

mokytojui ir mokiniui 

centras 

2019.10.03 

30.  Ivavičiūtė Giedrė Aplinkos apsauga žemės ūkyje.  KMAIK 2019.10.11 

31.  Perkumienė Dalia 
Sutuoktinių turtinių santykių teisinio 

reguliavimo aspektai 

Trečiojo amžiaus 

universitetas 
2019.09.18 

32.  
Tebėra Albinas, 

Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  

VDU Kauno botanikos 

sodas  
2019.11.22 

33.  
Tebėra Albinas, 

Vaitiekus 

Eugenijus 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  

Šilutės profesinio 

mokymo centras 
2019.09.20 

34.  
Tebėra Albinas, 

Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  

Kuršėnų jaunimo 

mokymo centras 
2019.10.18 

35.  
Tebėra Albinas, 

Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir 

galimybės  

Jonavos jaunimo 

mokymo centras 
2019.11.28 

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 

42.  Linas Daubaras Aktyvus turizmas. Kelionės dviračiais 
Kuršių Nerijos NP 

Gamtos gidų kursai 
2020.07.19 

43.  
Malijonienė 

Joalnta 

,,Kalendorinių švenčių floristika. Tyliai ateina 

Kalėdos‘‘ 

KBPVM ir Kauno 

pedagogų kvalifikacijos 

centras 

2019.11.21 

44.  
Steponavičienė 

Aušra 

Pagrindiniai maisto saugos reikalavimai gamybos 

proceso metu. Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos (VMVT) reikalavimai būti „Maisto 

tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimui“ gauti.  

Pranešimas skaitytas 

Lietuvos uogų augintojų 

asociacijos nariams. 

2020.01.11 

45.  
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Bendruomenių žaliųjų erdvių planavimo praktika 

pagrįsta visuomenės dalyvavimu. Kaunas ir Kauno 

rajonas – Europos kultūros sostinė 2022 

„Bundantis saulėlydis 

2020“ 
2020.09.19 
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7.6. 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 E sistemoje.  

2019-2020 m.m. Kolegijos dėstytojai parengė 83 mokymo ir metodines priemones bei 56 

elektronines mokymo priemones: 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 lentelėse. 
 

 

7.24. lentelė. Kolegijos dėstytojų per 2019-2020 m.m. parengtos mokymo ir metodinės priemonės 

Parengtos mokymo ir 

metodinės priemonės 

Katedra 

HSK NTKK KARK MK 
SHMK, 

BTMK 

Vadovėliai, mokomosios 

knygos 
 3 NTKM / Žem.  1 Mišk.  

Paskaitų konspektai    4 Mišk.  

Metodiniai nurodymai 3 HS  1 visoms 7 Mišk. / ŽD 
3 ŽD / Mišk. / 

NTKM / HS 

Medžiaga pratyboms   
2 SD /Mišk. 

/ŽD 
5 Mišk. / ŽD  

Medžiaga mokomosioms 

praktikoms 
 2 NTKM / Žem. 1 Sod./ ŽD 5 Mišk. / ŽD  

Elektroninės mokymo 

priemonės 
24 HS / ŽD 15 NTKM / Žem.  14 Mišk. 

3 Mišk. / ŽD / 

Sod. / NTKM 

/ HS 

Savarankiško darbo 

užduotys 
 15 NTKM / Žem.   

4 ŽD / Mišk. / 

NTKM / HS 

Studijų dalykų aprašai 9 HS / ŽD 9 NTKM / Žem. 
6 HS/ Sod./ 

ŽD 
3 Mišk. 1 HS 

Mokymo programa   1   

Parodomųjų bandymų 

metodika 

 
 1   

 
2019-2020 m.m. HS katedros dėstytojai parengė 3 metodinius patarimus, atnaujino 24 studijų dalykų 

elektroninę paskaitų medžiagą Moodle sistemoje, taip pat parengė 9 naujus studijų dalykų aprašus, atnaujino 

visus HS studijų programos studijų dalykų aprašus (34). 

2019-2020 m.m. Miškininkystės katedros dėstytojai parengė įvairių (daugiausia elektroninių) mokymo 

priemonių, suteikė studentams 32 konsultacijas įvairias klausimais.  

2019-2020 m.m. KAR katedros dėstytojai parašė metodinius nurodymus (užsienio studentams), 

atnaujino medžiagą mokomosioms praktikoms, atnaujino/parengė 6 studijų dalykų aprašus, parengė 

metodiką parodomiesiems bandymams, parengė Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinį.  

2019-2020 m.m. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros bei Bendratechninių mokslų katedros 

dėstytojai metodiniame darbe nebuvo itin aktyvūs. Didžia dalimi metodinis darbas buvo skirtas metodinių 

priemonių atnaujinimui bei papildymui. 
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7.25. lentelė. KMAIK dėstytojų parengtos mokymo ir metodinės priemonės (vadovėliai, mokomosios 

knygos, metodinės priemonės, paskaitų konspektai, metodiniai nurodymai, medžiaga pratyboms, 

mokomosioms praktikoms ir kt.) 2019-2020 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 Auželienė Ingė  

Gamtą tausojančios hidroponinės sistemos panaudojimo 

žalumyninių daržovių auginimui  skatinimas Lietuvos 

daržininkystės ūkiuose 

Metodika 

parodomiesiems 

bandymams 
10 

4 Bareika Vytautas 
Dirvotyros – biocheminių tyrimų laboratorijos 

atnaujinimas ir modernizavimas 

Teoriniam 

mokymui ir 

pratyboms 
30 

5 Bareika Vytautas Hidroponinis augalų auginimas (priemonių komplektas) 
Praktiniams 

darbams atlikti 

1 

kompl. 

6 Bareika Vytautas 

Konspektas ir skaidrių rinkinys pagal temas „Žemės 

tvarkymo pagrindai“ ir „Žemdirbystės pagrindai“. 12 

skaidrių paketų 

Užduotys 

savarankiškam 

darbui, mokymui 

ir mokymuisi 

180 

7 Bareika Vytautas Kursinio darbo „Žemės tvarkymo pagrindai“ užduotys 
Užduotys 

savarankiškam 

darbui 
10 

8 Bareika Vytautas Lietuvos naudingųjų iškasenų kolekcijos parengimas 
Teoriniam 

mokymui ir 

pratyboms 
30 

9 Bareika Vytautas 

Mineralinių, organinių, mikroelementinių trąšų, 

mikrobiologinių preparatų rinkinio atnaujinimas ir 

papildymas (priemonių komplektas) 

Praktiniams 

darbams 

1 

kompl. 

10 Bareika Vytautas Miško augaviečių klasifikacija  MK BE 10 

11 Bareika Vytautas Miško augaviečių klasifikacija anglų kalba 
ERASMUS 

studentams 
8 

12 Bareika Vytautas 
Miško faunos dalyko-modulio mokymosi paketo 

moksleiviams parengimas (MOODLE sistemoje) 

Teoriniam 

mokymui ir 

pratyboms 
30 

13 Bazarienė Žeta 

Savarankiškų darbų užduotys nuolatinių ir ištęstinių 

studijų skyriaus studentams,  „Selbstständige Arbeit für 

Landschaftspflege und Architektur, Gartenbau,  

Forstwirtschaft, Hydrotechnik, Katastermessungen und 

Immobilien, Landesmanagemnet“ 

Metodinė 

priemonė 

praktiniams 

darbams atlikti 

49 

14 
Černulienė 

Sinilga 
Atnaujintas ekologijos ir aplinkosaugos konspektas.  

Paskaitų 

konspektas 
65 

15 
Damulevičius 

Vitas 

Hidrotechnikos statiniai. Slenkstinės betono gravitacinės 

užtvankos. Kanalų HTS.  Paskaitų konspektas 
HS  studijoms 48 

16 
Damulevičius 

Vitas 

Hidrotechnikos statiniai. Žemių užtvankos. Paskaitų 

konspektas 
HS  studijoms 64 

17 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 
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18 Gurskis Vincas 
Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai. Metodiniai 

patarimai 
HS  studijoms 29 

19 Ivavičiūtė Giedrė 

Gawryluk, Dorota (red.); Kučinskienė, Jurga (red.); 

Gawryluk, Dorota; Krawczyk, Dorota Anna; Baum, Marta; 

Matys, Wojciech; Kłopotowski, Maciej; Rawsk, Kamil; 

Flórez de la Colina, Maria Aurora; Izquierdo Gracia, Pilar 

Cristina; Valiente López, Mercedes; Sepulcre Aguilar, 

Alberto; Bach Buendia, Isabel; Piña Ramirez, Carolina; 

Vidales Barriguete, Alejandra; Martínez Pérez, 

Inmaculada; Aguilera Benito, Patricia; Kučinskienė, Jurga; 

Jankauskienė, Dainora; Kuklienė, Lina; Kuklys, Indrius; 

Vaičekauskienė, Vilma; Spiriajevas, Eduardas; Ruzgienė, 

Birutė; Ivavičiūtė, Giedrė. SMALL GLOSSARY OF 

TECHNICAL TERMS FOR ENGLISH–POLISH–

SPANISH–LITHUANIAN LANGUAGES / Klaipėdos 

valstybinė kolegija ; [redaktoriai] Dorota Gawryluk, Jurga 

Kučinskienė. Klaipėda : [Vitae Litera], 2020. 165 p. ISBN 

9786094544675. eISBN 9786094544668. Prieiga per 

internetą: <https://glocal.pb.edu.pl/> [M.kr.: T 002,T 

010,T 004] [Aut. lankų sk.: 11,786] [Aut. ind. aut. lankais: 

0,471] 

Techninis žodynas 165 

20 Ivavičiūtė Giedrė 

Ivavičiūtė, G., Jankauskienė, D., Kuklienė, L. Kuklys I. Ir 

kt. Geoinformacinių sistemų technologijos. KVK, 2019. – 

350 p. 

Mokomoji knyga 350 

21 Ivavičiūtė Giedrė 

Ivavičiūtė, G., Kuklienė L., Kuklys I., Jankauskienė D. ir 

kt. Geoinformacinių sistemų technologijos_metodinė 

priemonė, 2019. - 292 p. (studentams ir besidomintiems 

GIS technologijomis) 

Mokymo 

priemonė  
292 

22 Ivavičiūtė Giedrė 

Ivavičiūtė, G., Kuklienė, L., Kuklys, I., Jankauskienė, D. 

ir kt. Geoinformation Systems Technologies_methodical 

tool, 2019. - 195 p. 

Mokomoji knyga 195 

23 Janulaitienė Ina 
Metodiniai nurodymai pratyboms „English for 

Environmental Engineering Students“  
Praktiniams 

darbams atlikti 
28 

24 Janulaitienė Ina 
Metodiniai nurodymai pratyboms „English for Forestry 

Students“  
Praktiniams 

darbams atlikti 
25 

25 Janulaitienė Ina 
Metodiniai nurodymai pratyboms „English for Landscape 

Design Students“  
Praktiniams 

darbams atlikti 
30 

26 
Liniauskienė 

Ernesta 

Liniauskienė E.; Babilienė J. „Biologinių priedų taikymo 

galimybės Lietuvos ūkiuose“, Girionys 2019  

Metodinė 

priemonė  
26 

27 
Malijonienė 

Jolanta 

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis. Floristo 

modulinę profesinio mokymo programa (IV lygis ) 

parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo 

ir LR biudžeto lėšomis finansuojamą projektą 

„Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio 

mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-

04-V-03-001). 

Floristo 

modulinės 

profesinio 

mokymo 

programos (IV) 

moksleiviams ir 

mokytojams 

202 

28 
Morkūnas 

Gintaras 

Miško ūkio ekonomika ir valdymas. Paskaitų konspektas I 

dalis. 
MK  studentams. 20 

29 
Morkūnas 

Gintaras 

Miško ūkio ekonomika ir valdymas. Paskaitų konspektas I 

dalis.  
MK  studentams. 71 

30 
Morkūnas 

Gintaras 

Miško ūkio politika ir valdymas. Paskaitų konspektas II 

dalis. 
MK  studentams. 35 

31 
Perkumienė, 

Dalia 

Civilinės sutartys: teisinės nuostatos ir jų taikymas 

praktikoje, atnaujinta 2020 

Praktiniams 

darbams atlikti ir 

BE laikyti 
60 

32 
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 

BE laikyti 
135 

33 
Pupka Darius, 

Kibirkštienė Inga 
ArcGIS pradmenys (papildyta) GIS paskaitoms 136 

34 
Semaškienė 

Loreta 
Atnaujinta 100 vnt. medžių ir krūmų herbarinė medžiaga  MK  studentams 200 

https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
https://glocal.pb.edu.pl/
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35 
Semaškienė 

Loreta 
Dendrologijos konspektas. I dalis 

MK ir ŽD  

studentams 
48 

36 
Semaškienė 

Loreta 
Dendrologijos laboratorinių darbų aprašas 

MK ir ŽD  

studentams 
50 

37 
Semaškienė 

Loreta 

Metodiniai nurodymai biogeocenologijos praktikai. 

Augalų herbarizavimas. 
MK  studentams 15 

38 
Semaškienė 

Loreta 
Patarimai dendrologijos savarankiškam darbui. MK  studentams 15 

39 
Stravinskas 

Henrikas 

Metodiniai nurodymai mokomajai praktikai: „Miško 

sanitarinė apsauga“. Praktiniams darbams atlikti 
MK  studentams. 11 

40 
Stravinskas 

Henrikas 

Surinkta 95 vnt. augalų kenkėjų ir jų pažeidimų bei ligų 

pažeidimų herbarinė medžiaga praktiniams darbams atlikti 

ir baigiamajam egzaminui. 

MK  studentams. 95 

41 Tebėra Albinas 

Atsinaujinantys ištekliai – bioenergijos potencialas ir 

biomasės gamyba miško ūkyje UDK 630.3:662.4(075), 

2018 

Metodinė 

medžiaga 

pratyboms 
37 

42 Tebėra Albinas 
Daugiatikslio miško formavimas. Emocijos ir faktai UDK 

630.3:662.4(075), 2019 

Metodinė 

medžiaga konf. 

dalyviams 
44 

43 Tebėra Albinas 
Kalėdiniai medeliai daugiatiksliuose želdiniuose UDK 

630.3:662.4(075), 2019 

Metodinė 

medžiaga lauko 

dienų dalyviams 
35 

44 
Tebėra Albinas, 

Česonienė Laima 

Daugiatikslio miško formavimas. Prielaidos ir galimybės 

UDK 630.3:662.4(075), 2019 

Metodinė 

medžiaga kursų 

klausytojams 
36 

45 
Tebėra Albinas, 

Česonienė Laima 

Rekomendacijos: Daugiatikslio miško įveisimas bei 

auginimas, siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško 

aplinkai medynų formavimo. UDK 630.3:662.7(075) 

Mokomoji knyga 56 

46 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Apvaliosios medienos laboratorija (medienos pavyzdžiai); 

/ Apvaliosios medienos gaminių laboratorija (auditorija); / 

Pjautinės medienos gaminių laboratorija. 

MK  studentams. 30 

47 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Medienos apdirbimas ir džiovinimas. Metodiniai 

nurodymai pratyboms 
MK  studentams. 25 

48 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Medienos hidroterminis apdorojimas ir apsauga. 

Metodiniai nurodymai pratyboms 
MK  studentams. 10 

49 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Miško eksploatacijos pagrindai (Metodiniai nurodymai 

pratyboms); / Miško prekės. (Metodiniai nurodymai 

pratyboms); / Medienos apdirbimas ir džiovinimas 

(Metodiniai nurodymai pratyboms) 

MK  studentams. 50 

50 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Paskaitų konspektas: Miško eksploatacijos pagrindai 

(Atnaujinimas). / Miško prekės. (Atnaujinimas). / 

Medienos apdirbimas ir džiovinimas (Atnaujinimas) 

MK  studentams 30 

51 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Pjautinės medienos gaminių laboratorija (Pjautinės 

medienos gaminių ir medienos ydų ir defektų pavyzdžiai) 

Praktiniams 

darbams atlikti ir 

BE laikyti 
40 

52 
Verbyla 

Vidmantas 

Metodinis leidinys „Sėklinės miško medžių plantacijos. 

Įveisimas, priežiūra, naudojimas“  
MK ir ŽD  

studentams 
46 

53 
Vyčienė, G. 

Grybauskienė V. 

Vyčienė, G. Grybauskienė V. „Drėgmės išteklių 

valdymas“, KMAIK, Girionys 2019. 
Metodinė 

priemonė  
26 

54 
Vyčienė, G. 

Grybauskienė V. 

Vyčienė, G. Grybauskienė“Drėkinimo sitemos Lietuvoje ir 

galimybės nustatyti drėkinimo poreikį” KMAIK 
Metodinė 

priemonė  
30 

 

 

7.26. lentelė. KMAIK dėstytojų per 2019-2020 m.m. parengtos elektroninės mokymo ir metodinės 

priemonės  
Eil. 

nr. 
Pavardė, vardas 

Pilnas bibliografinis aprašas (arba trumpas kūrinio aprašas) MOODLE 

sistemoje 

Studijų 

programa 

1 
Abalikštienė 

Edita 

Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai „Geodezija“, ,,Žemėtvarkos projektavimas“, 

KMAIK Moodle sistemoje. Atnaujinama kasmet. 

Žem, 

NTKM 

2 Albinas Tebėra 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai ir praktinių darbų užduotys elektroninėje formoje 

„Dendrometrija“ 
Mišk. 

3 Albinas Tebėra 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai ir praktinių darbų užduotys elektroninėje formoje 

„Miško našumas“ 
Mišk. 

4 Albinas Tebėra 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai ir praktinių darbų užduotys elektroninėje formoje 

„Miškų kadastras“ 
NTKM 

5 Asta Doftartė Mokomoji medžiaga ir konspektai Medelynų paskaitoms. KMAIK Moodle sistemoje ŽD; Sod. 



151 

6 Asta Doftartė 
Mokomoji medžiaga ir konspektai Miško želdinimas paskaitoms. KMAIK Moodle 

sistemoje 
Mišk. 

7 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. 

Sod. 

8 Babilienė Jurgita 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Informacijos vizualizacija“ Praktinių, savarankiškų darbų 

užduotys, pavyzdžiai, video pamokėlės elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje, 

atnaujinama kasmet. 

HS 

9 Babilienė Jurgita 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Informacinės technologijos“ Praktinių, savarankiškų darbų 

užduotys, pavyzdžiai, video mokomoji medžiaga, elektroninėje formoje, KMAIK Moodle 

sistemoje, atnaujinama kasmet. 

ŽD, Mišk., 

HS,  

NTKM 

10 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 

studentams 

11 Babilienė Jurgita 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Socialinė psichologija“ Praktinių, savarankiškų darbų 

užduotys, testai, žinių patikrinimo testai, elektroninėje formoje, KMAIK Moodle 

sistemoje, atnaujinama kasmet. 

Visos 

studijų 

programos 

12 
Balevičius 

Giedrius 
Elektroninė metodinė  priemonė Geodezija - 2 

Žem / 

NTKM 

13 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 st. 

programos 

14 Bareika Vytautas 

GEOLOGIJA, DIRVOTYRA. Dalyko išplėstinės programos, konspektai, mokomosios 

praktikos metodiniai nurodymai. Atnaujinti mokymo ir mokymosi paketai 6 studijų 

programos. Atnaujinta 2020 m. KMAIK Moodle sistemoje Elektroniniai paskaitų 

pateikčių rinkiniai, savarankiško darbo užduotys, savarankiško darbo užduočių galimi 

atsakymų variantai ir kt. 

Visos 

studijų 

programos 

15 
Černulienė 

Sinilga 

Elektroniniai paskaitų konspektai Bendroji ekologija ir aplinkosauga. KMAIK Moodle 

sistemoje, atnaujinama kasmet. Miškininkystė; Želdynų dizainas; Sodininkystė; 

Hidrotechninė statyba; Žemėtvarka 

Visos 

studijų 

programos 

16 
Černulienė 

Sinilga 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai „Ekologija ir aplinkosauga“ Praktinių darbų 

užduotys elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje. 

Visos 

studijų 

programos 

17 
Damulevičius 

Vitas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai „Hidrotechnikos statiniai“. Praktinių darbų užduotys, 

laboratorinių darbų metodiniai patarimai elektroninėje formoje. KMAIK Moodle 

sistemoje 

HS 

18 Doftartė Asta Dekoratyvinių augalų auginimas, Elektroniniai paskaitų konspektai. ŽD, 

19 Doftartė Asta Įvadas į specialybę, testai.  ŽD, Sod 

20 Doftartė Asta Medelynai, Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiškų, praktinių darbų aprašymai.  ŽD, Sod 

21 Doftartė Asta 
Miško želdinimas, Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiškų, praktinių darbų 

aprašymai, kursinio darbo aprašymas.  
Mišk. 

22 Dovilė Gustienė 
Gamtiniai ir rekreaciniai ištekliai. Elektroninės užduotys, praktiniai darbai, paskaitų 

konspektai KMAIK Moodle sistemoje.  
Mišk. 

23 Dovilė Gustienė 
Medynų formavimas ir kirtimai. Elektroninės užduotys, praktiniai darbai, paskaitų 

konspektai KMAIK Moodle sistemoje.  
Mišk. 

24 Dovilė Gustienė 
Miško ekologija. Elektroninės užduotys, praktiniai darbai, paskaitų konspektai KMAIK 

Moodle sistemoje.  
Mišk. 

25 Dovilė Gustienė 
Rekreacinė kraštotvarka. Elektroninės užduotys, praktiniai darbai, paskaitų konspektai 

KMAIK Moodle sistemoje.  
Mišk. 

26 Dovilė Gustienė 
Rekreacinė miškininkystė. Elektroninės užduotys, praktiniai darbai, paskaitų konspektai 

KMAIK Moodle sistemoje.  
Mišk. 

27 
Grybauskienė 

Vilda 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai „Kelių inžinerija“ Praktinių darbų užduotys 

elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje 
HS 

28 Gudritienė Daiva 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai „Kartografija“, ,,Fotogrametrija“, ,,Topografija“, 

,,Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimas“ Praktinių darbų užduotys elektroninėje 

formoje, KMAIK Moodle sistemoje. Atnaujinama kasmet. 

Žem, 

NTKM 

29 Gurskis Vincas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Statybinės medžiagos“. Praktinių darbų užduotys, 

laboratorinių darbų metodiniai patarimai elektroninėje formoje. KMAIK Moodle 

sistemoje 

HS 

30 Gurskis Vincas Pastatų  projektavimo pagrindai. Metodinė priemonė. (Elektroninis išteklius). 75 p.  HS; NTKM 

31 Gurskis Vincas 
Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai. Metodinė priemonė. (Elektroninis išteklius; 

atnaujinta, papildyta pasikeitus standartams). 33 p.  
HS 

32 Ingė Auželienė Mokomoji medžiaga ir konspektai Gėlininkystės paskaitoms. KMAIK Moodle sistemoje ŽD; Sod. 

33 Ingė Auželienė Mokomoji medžiaga ir konspektai Kraštotvarkos paskaitoms. KMAIK Moodle sistemoje ŽD 

34 Ingė Auželienė Mokomoji medžiaga ir konspektai Sodininkystės paskaitoms. KMAIK Moodle sistemoje ŽD; Sod. 

35 Janulaitienė Ina 
Elektroninės savarankiško darbo užduotys Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – 

testai elektroninėje formoje EDMODO sistemoje (atnaujinama ir papildoma  kasmet) 
Mišk. 

36 Janulaitienė Ina 
Elektroninės savarankiško darbo užduotys Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – 

testai elektroninėje formoje EDMODO sistemoje (atnaujinama ir papildoma  kasmet) 
ŽD 
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37 Janulaitienė Ina 
Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – testai elektroninėje formoje EDMODO 

sistemoje. Elektroninės savarankiško darbo užduotys. Atnaujinama kasmet. 

AIFstudent

ams 

38 Janulaitienė Ina 
Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – testai elektroninėje formoje EDMODO 

sistemoje. Elektroninės savarankiško darbo užduotys. Atnaujinama kasmet. 
ŽD 

39 Janulaitienė Ina 
Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – testai elektroninėje formoje EDMODO 

sistemoje. Elektroninės savarankiško darbo užduotys. Atnaujinama kasmet. 
Mišk. 

40 Janulaitienė Ina 
Specialybės terminų įsisavinimo užduotys – testai elektroninėje formoje EDMODO 

sistemoje (atnaujinama ir papildoma  kasmet) 

AIF studijų 

programos 

41 Jurkonis Arūnas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai: „Darbo sauga“, „Civilinė sauga“ elektroninėje formoje 

Moodle sistemoje 

I k. 

studentams 

42 
Krasauskienė 

Albina 
E-konspektai, pratybų medžiaga, savarankiškų darbų užduotys. Informacinės 

komunikacinės technologijos. Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet.  
Mišk., ŽD 

43 
Krasauskienė 

Albina 
E-medžiaga. Informacinės technologijos. Biuro programų MS Office konspektas, 

paruoštas kursų kūrimo įrankiu CDK. Moodle sistemoje. 

Visos st. 

programos 

44 
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 st. 

programos 

45 
Krasauskienė 

Albina 
IT namų darbų ir savarankiško darbo užduotys. Informacinės technologijos. Moodle 

sistemoje, atnaujinama kasmet. 
Mišk., ŽD 

46 
Krasauskienė 

Albina 
Metodinė priemonė. Informacinių ryšio technologijų terminų žodynas. Išsiaiškinti 

nežinomų IRT terminų prasmę. Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

Visos st. 

programos 

47 
Liniauskienė 

Ernesta 
Atsinaujinančių gamtos išteklių valdymas. Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiško 

darbo užduotys Moodle sistemoje atnaujinama kasmet. 
HS 

48 
Liniauskienė 

Ernesta 
AutoCAD pagrindai. Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiško darbo užduotys 

Moodle sistemoje atnaujinama kasmet. 
HS 

49 
Liniauskienė 

Ernesta 
Tyrimų metodologija. Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiško darbo užduotys 

Moodle sistemoje atnaujinama kasmet. 
HS, ŽD 

50 
Liniauskienė 

Ernesta 
Urbanistika ir architektūra. Elektroniniai paskaitų konspektai, savarankiško darbo 

užduotys Moodle sistemoje atnaujinama kasmet. 
HS 

51 
Liniauskienė 

Ernesta 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Bioenergetics“ elektroninėje formoje,  2018 m. KMAIK 

Moodle sistemoje.   

Erasmus+ 

studentams 

52 
Liniauskienė 

Ernesta 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Fundamentals of AutoCAD“ elektroninėje formoje,  2018 m. 

KMAIK Moodle sistemoje.   

Erasmus+ 

studentams 

53 
Liniauskienė 

Ernesta 
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Urbanism and Architecture“ elektroninėje formoje,  2018 m. 

KMAIK Moodle sistemoje.   

Erasmus+ 

studentams 

54 
Malijonienė 

Jolanta 
Elektroniniai paskaitų konspektai Floristinės žaliavos ir fitodizainas. KMAIK Moodle 

sistemoje, atnaujinama kasmet. 
ŽD 

55 
Malijonienė 

Jolanta 
Augalų komponavimo technologijos. Teorinių ir  praktinių darbų užduotys elektroninėje 

formoje KMAIK Moodle sistemoje. Atnaujinama kasmet 
ŽD 

56 
Malijonienė 

Jolanta 

Floristo modulinės profesinio mokymo programos moduliai. Teorinių ir praktinių darbų 

užduotys elektroninėje formoje. PMIS Moodle sistemoje. KMAIK Moodle sistemoje. 

Sukurtas Naujas. 

ŽD 

57 
Mickevičius 

Vytautas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Drenažo ir drėkinimo sistemos“ elektroninėje formoje, 

atnaujinama kasmet KMAIK Moodle sistemoje.  
HS 

58 
Mickevičius 

Vytautas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Sausinimo ir drėkinimo pagrindai“ elektroninėje formoje, 

atnaujinama kasmet, KMAIK Moodle sistemoje 
HS 

59 
Mickevičius 

Vytautas 
Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Vandens ūkio statybos darbų technologijos“ elektroninėje 

formoje, atnaujinama kasmet KMAIK Moodle sistemoje 
HS 

60 
Mickevičius 

Vytautas 

Paskaitų pateikčių rinkiniai ,,Vandentieka ir nuotakynai“ elektroninėje formoje, 

atnaujinama kasmet KMAIK Moodle sistemoje. 
HS 

61 Morkūnienė Eglė Paskaitų pateikčių rinkinys „Rinkodara“, KMAIK Moodle sistemoje Sod. 

62 Morkūnienė Eglė 
Paskaitų pateikčių rinkinys anglų kalba „Marketing“ Praktinių darbų užduotys, 

elektroninėje formoje. Moodle sistemoje 
ŽD 

63 Morkūnienė Eglė  
„Rinkodara“. Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai  Praktinių darbų užduotys 

elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje. 
Mišk. 

64 Morkūnienė Eglė  
Rinkodara. Želdynų dizainas. Verslo ekonomika ir vadyba. Elektroniniai paskaitų 

pateikčių rinkiniai. KMAIK Moodle sistemoje. Atnaujinama kasmet. 
ŽD 

65 Perkumienė Dalia  
Paskaitų pateikčių rinkiniai „Teisės pagrindai“ Atnaujinta 2019 m. KMAIK Moodle 

sistemoje 

Visos 

studijų 

programos 

66 Poškienė Ingrida 
E-konspektai,  pratybų medžiaga, savarankiškų darbų užduotys. Matematika. Moodle 

sistemoje, atnaujinama kasmet. 

HS, Žem., 

NTKM 

67 Poškienė Ingrida 
E-konspektai,  pratybų medžiaga, savarankiškų darbų užduotys. Taikomoji matematika ir 

statistika. Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. 

Mišk., ŽD, 

Sod. 

68 Pupka Darius 
Elektroninės metodinės  priemonės geodezijai hidrotechninės statybos studentams ir 

praktinių darbų užduotys elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje. 
HS 

69 
Semaškienė 

Loreta 
Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai „Dendrologija“ Praktinių darbų užduotys 

elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje. Atnaujinama kasmet. 
Mišk. 
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70 
Semaškienė 

Loreta 
Praktinių darbų užduotys – testai elektroninėje formoje MOODLE sistemoje. Atnaujinama 

kasmet. 
Mišk. 

71 
Šadzevičius 

Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Inžinerinė grafika“ Paskaitų pateiktys. Metodiniai 

patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle 

HS 

72 
Šadzevičius 

Raimondas 
Metodinių priemonių rinkinys „Konsultacinių įmonių, užsiimančių projektavimu ir 

rekonstrukcija, verslo organizavimas“ Paskaitų pateiktys.  KMAIK Moodle 

Visos st. 

programos 

73 
Šadzevičius 

Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Mano būsimoji sodyba“ Paskaitų pateiktys. Metodiniai 

patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle  

Visos st. 

programos 

74 
Šadzevičius 

Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Pastatų santechnika“ Paskaitų pateiktys. Metodiniai 

patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle  

HS 

75 
Šadzevičius 

Raimondas 

Metodinių priemonių rinkinys „Statybinės medžiagos ir konstrukcijos“ Paskaitų pateiktys. 

Metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti. Praktinių darbų pavyzdys, elektroninėje 

formoje patalpinta KMAIK Moodle  

HS 

76 
Šalkauskienė 

Vilma 

Elektroniniai paskaitų pateikčių rinkiniai dalykams :Topografija, Teritorijų planavimo 

pagrindai, Tyrimų metodologija, Geodezijos profesinės veiklos praktika, Geodezijos 

profesinės veiklos praktika, Nekilnojamojo turto valdymas, Kaimo plėtros žemėtvarka, 

Saugomų ir pažeistų teritorijų tvarkymas, Teritorijų planavimas ir tvarkymas pateikiami ir 

nuolat atnaujinami  elektroninėje formoje, KMAIK Moodle sistemoje.  

Žem. / 

NTKM 

77 
Vaičiukynas 

Giedrius 
Medienos apdirbimas ir džiovinimas (MOODLE sistemoje) (skaidrės - atnaujinimas) (220 

vnt) 
Mišk. 

78 
Vaičiukynas 

Giedrius 
Miško eksploatacijos pagrindai (MOODLE sistemoje)(skaidrės - atnaujinimas) (150 vnt.) Mišk. 

79 
Vaičiukynas 

Giedrius 
Miško prekės (MOODLE sistemoje) (skaidrės - atnaujinimas) (150 vnt) Mišk. 

80 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Elektroniniai paskaitų konspektai Piešimas ir braižyba. Moodle sistemoje, atnaujinama 

kasmet 
ŽD 

81 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 
Elektroniniai paskaitų konspektai Želdynų įrenginiai. Moodle sistemoje, atnaujinama 

kasmet. 
ŽD 

82 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 
Elektroniniai paskaitų konspektai Inžinerinė grafika. Moodle sistemoje, atnaujinama 

kasmet. 
ŽD 

83 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 
Kompozicija ir maketavimas. Elektroniniai paskaitų konspektas KMAIK Moodle 

sistemoje. Atnaujintas 2020. 
ŽD 

84 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida   
Kraštovaizdžio architektūros ir kraštotvarkos pagrindai. Elektroniniai paskaitų konspektas 

KMAIK Moodle sistemoje. Atnaujintas 2020. 
ŽD 

85 

Varnaitė 

Milaknienė 

Valdutė 

Elektroniniai paskaitų konspektai Gėlininkystė. Moodle sistemoje, atnaujinama kasmet. ŽD 

86 

Varnaitė 

Milaknienė 

Valdutė 

Elektroniniai praktinių darbų konspektai Gėlininkystės metodiniai patarimai praktiniams 

darbams. Vienmetės gėlės. Praktinių darbų užduotys elektroninėje formoje KMAIK 

Moodle sistemoje. 

ŽD, Sod. 

87 Vyčienė Gitana 
Paskaitų „Geografinės informacinės sistemos“ pateiktys, metodiniai patarimai praktiniams 

darbams rengti, praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle. 

HS 

88 Vyčienė Gitana 
Paskaitų „Geotechnika“ pateiktys, metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti, 

praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra elektroninėje formoje patalpinta KMAIK 

Moodle  

HS 

89 Vyčienė Gitana 
Paskaitų „Hidrologija, hidrogeologija“ pateiktys, metodiniai patarimai praktiniams 

darbams rengti, praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra elektroninėje formoje 

patalpinta KMAIK Moodle.  

HS 

90 Vyčienė Gitana 
Paskaitų „Žali stogai“ pateiktys, metodiniai patarimai praktiniams darbams rengti, 

praktinių darbų pavyzdžiai, užduotys ir literatūra elektroninėje formoje patalpinta KMAIK 

Moodle  

ŽD, Sod. 

 

  



154 

7.27. lentelė. KMAIK dėstytojų parengtas naujas studijų dalyko aprašas ir programa 

Eil. 

Nr. 

Dėstytojo pavardė, 

vardas 
Studijų dalyko pavadinimas  

Studijų 

programa 

Patvirtinimas (st.progr. 

komiteto posėdžio data, 

protokolo nr.) 

1 Babilienė Jurgita Profesinė užsienio kalba HS 2020.08.25 

2 Gegužis Ramūnas 
Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų 

technologijos 
HS 2020.08.25 

3 Grybauskienė Vilda 
Pastato vandentiekio ir nuotekų sistemų 

įrengimas 
HS 2020.08.25 

4 Mickevičius Vytautas Sausinimas ir drėkinimas HS 2020.08.25 

5 Mickevičius Vytautas Vandentieka ir nuotakynai HS 2020.08.25 

6 
Šadzevičius 

Raimondas 

Statinio informacinis modeliavimas 

projektuojant inžinerinius tinklus 
HS 2020.08.25 

7 
Liniauskienė E. 

Šadzevičius R. 
Inžinerinė kompiuterinė grafika 1 HS 2020.08.25 

8 
Liniauskienė E. 

Šadzevičius R. 
Inžinerinė kompiuterinė grafika 2 HS 2020.08.25 

9 Vyčienė Gitana „Žali stogai“  ŽD, Sod. 2020.08.25 

10 Perkumienė Dalia  Gamtos išteklių naudojimo teisė HS 2020.08.31 

11 Bareika Vytautas Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai, Geologija HS 2019, 2020 

12 Semaškienė Loreta 
Studijų dalyko Dendrologija išplėstinė 

programa ir aprašas 
Mišk. 2019, 2020 

13 Gustienė Dovilė  Gamtiniai ir rekreaciniai ištekliai Mišk. 2019, 2020 

14 Semaškienė Loreta 

Studijų dalyko Lietuvos gamtinio turizmo 

ištekliai-1 // Resources of Lithuanian natural 

tourism-1 (10 kreditų) išplėstinė programa ir 

aprašas. AT deklaracija dėl GT programos 

Mišk. 
Gamtinis 

turizmas 
2019, 2020 

15 Doftartė Asta ES parama žemės ūkiui Sod. 2019, 2020 

16 Bareika Vytautas Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai ŽD 2019, 2020 

17 
Vaitkutė Eidimtienė 

Vaida 

Studijų dalyko „Inžinerinė grafika“ išplėstinė 

programa ir aprašas 
ŽD 2019, 2020 

18 
Brazauskas 

Zigmantas 
Aplinkos architektūra ŽD 2019, 2020 

19 Bareika Vytautas Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai Žem. 2019, 2020 

20 Abalikštienė Edita Žemėtvarkos projektavimas Žem. 2020-06-25 Nr. 20-1 

21 
Balevičius Giedrius; 

Pupka Darius 

Pastatų ir inžinerinių statinių kadastriniai 

matavimai 
Žem. 2020-06-25 Nr. 20-1 

22 
Živatkauskas 

Aurelijus 
Geodeziniai ir kadastriniai matavimai Žem. 2020-06-25 Nr. 20-1 

23 
Živatkauskas 

Aurelijus 
Inžinerinė geodezija Žem. 2020-06-25 Nr. 20-1 

24 Abalikštienė Edita Įvadas į specialybę 
Žem. / 

NTKM 
2020-06-25 Nr. 20-1 

25 Gudritienė Daiva Erdvinių duomenų analizė 
Žem. / 

NTKM 
2020-06-25 Nr. 20-1 

26 Gudritienė Daiva Kartografija ir fotogrametrija 
Žem. / 

NTKM 
2020-06-25 Nr. 20-1 

27 Gudritienė Daiva Topografinė braižyba 
Žem. / 

NTKM 
2020-06-25 Nr. 20-1 

28 
Gudritienė Daiva, 

Šalkauskienė Vilma 
Topografija 

Žem. / 

NTKM 
2020-06-25 Nr. 20-1 
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8. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Kolegijos dėstytojai 2019-2020 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, 

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 

(8.1 lentelė).  

 

 

8.1. lentelė. KMAIK dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas 2019-2020 m.m.  

 
Dalyvavusių 

dėstytojų skaičius 
Renginių skaičius 

Dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse KONFERENCIJOSE, 

kvalifikacijos tobulinimo KURSUOSE, SEMINARUOSE, pasitarimuose, 

LAUKO DIENOSE, profesinėse EKSPEDICIJOSE ir kt. 

12 HSK 

12 NTKK 

12 MK 

11 KARK 

8 SHMK 

155 HSK 

85 NTKK 

153 MK 

43 KARK 

74 SHMK 

PRAKTINĖS VEIKLOS  stažuotės, profesinės ekspedicijos Lietuvos ir 

užsienio ĮMONĖSE, objektuose, stažuotės Lietuvos MOKSLO IR 

STUDIJŲ institucijose 

2 NTKK 

1+5 MK 

5+3 KARK 

2 NTKK 

4+10 MK 

11+4 KARK 

 

Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai 2019-2020 m.m. kėlė kvalifikaciją 50 seminarų ir 14 

mokslinių praktinių konferencijų, 28 kvalifikacijos kėlimo kursuose-mokymuose, dalyvavo profesinėse 

ekspedicijose ir praktinės veiklos stažuotėse Lietuvos įmonėse ir objektuose bei 3 lauko dienose. Bendrai per 

2019-2020 m.m. HS katedros 12 dėstytojų kvalifikaciją kėlė 155 kartus.  

Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojai per 2019-2020 m.m. kėlė kvalifikaciją 

seminaruose (29 kartus) ir konferencijose (15 kartų), bei kvalifikacijos kėlimo kursuose (8 kartus). 

Miškininkystės katedros dėstytojai per 2019-2020 m.m. kėlė kvalifikaciją seminaruose (42 kartus) ir 

konferencijose (59 kartus), bei kvalifikacijos kėlimo kursuose (10 kartų), praktiniuose mokymuose (18 

kartų), dalyvavo 2-se pažintinėse-mokomosiose kelionėse, 8-uose įvairiuose renginiuose, 6-ose parodose-

mugėse, 6-uose forumuose, iš viso 153-uose renginiuose. Parengė ir publikavo mokslinius straipsnius 

įvairiuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, darė pranešimus mokslinėse konferencijose ir 

seminaruose, skaitė paskaitas mokslo ir studijų institucijose, vedė kursus, recenzavo mokslinius straipsnius, 

vykdė mokslinius tiriamuosius darbus, parengė paraiškas-technines užduotis moksliniams tyrimams 

miškininkystės tematika, finansuojamiems Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis. 

KAR katedros dėstytojai per 2019-2020 m.m. kėlė kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose, bei 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, praktiniuose mokymuose, praktinėse mokslinėse konferencijose, dalyvavo 

pažintinėse-mokomosiose kelionėse.  

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros bei Bendratechninių mokslų katedros dėstytojai per 

2019-2020 m.m. aktyviai kėlė kvalifikaciją seminaruose. Iš viso sudalyvauta 74 renginiuose. Didelę įtaką 

tokiam aktyvumui turėjo prasidėjęs karantinas Lietuvoje ir to pasekoje daug renginių, vykusių nuotoliniu 

būdu. Dėstytojai turėjo galimybę sudalyvauti įvairuose vebinaruose, mokymuose, paskaitose ir pamokose. 

Kiek mažiau aktyvūs dėstytojai buvo dalyvaudami konferencijose.  

 

 

8.1. EKSPERTINĖ VEIKLA, DALYVAVIMAS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS, 

TARYBOSE, KOMITETUOSE 
 

 

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra įvairių draugijų, tarybų, komitetų 

nariai (13.5 priedas). Dauguma dalyvauja profesinių draugijų veikloje, yra asociacijų 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.  

Daugiausia dėstytojų yra profesinių draugijų nariai, dalyvauja jų veikloje: Lietuvos dendrologų 

draugijos, Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Matininkų 

asociacijos, Lietuvos dirvožemininkų draugijos, Lietuvos teriologų draugijos, Lietuvos architektų sąjungos, 
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Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) ir kt. Taip esama Lietuvos 

standartizacijos departamento techninio komiteto narių ir ekspertų. Bendradarbiaujama su Lietuvos 

melioracijos įmonių asociacija (LMĮA), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Lietuvos vandens 

tiekėjų asociacija (LVTA), 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, Nuolatine 

augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija prie Aplinkos ministerijos, VDU Kauno botanikos sodu ir 

pan.  

 

8.2. 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 

8 HSK 

11 NTKK 

10 MK 

12 KARK 

1 SHMK 

22 HSK 

23 NTKK 

33 MK 

22 KARK 

1 SHMK 

 

Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai (aštuoni) aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra 

22 asociacijų, sąjungų, draugijų, tarybų, komitetų ir kt. nariai. 

Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojai 2019-2020 m.m. dalyvavo ekspertinėje veikloje. 

11 dėstytojų priklauso Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai. 2 dėstytojai dalyvauja 

rengiant teisės aktus. 

SHM katedros dėstytojai nėra aktyvūs visuomeninėje veikloje. Vos vienas dėstytojas yra Lietuvos 

kolegijų sporto komiteto narys. 

Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. V.Verbyla yra Lietuvos miškininkų sąjungos Prezidentas, 

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. 

 

 

8.2. DĖSTYTOJŲ 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. 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. Per 2019-2020 m.m. Kolegijos dėstytojai 

suorganizavo 2 tarptautines mokslines konferencijas, organizavo įvairius renginius ir viešino Kolegiją (8.3. 

lentelė). Dėstytojai ne tik prisideda prie Kolegijos renginių organizavimo taip pat aktyviai dalyvauja juose. 

Per 2019-2020 m.m. dėstytojai dalyvavo 42 renginiuose. Didžiausias Socialinių humanitarinių mokslų 

katedros dėstytojų indėlis jaučiamas organizuojant visuomeninius renginius bei varžybas.  

Kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja 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. 
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8.3. lentelė. KMAIK dėstytojų organizacinė veikla 2019-2020 m.m.  

 Dėstytojų skaičius Skaičius 

Dalyvavimas KOLEGIJOS TARYBŲ, KOMITETŲ, KOMISIJŲ 

DARBE 
45 30 (tarybų, komisijų) 

MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ, SEMINARŲ, KURSŲ, vizitų 

ORGANIZAVIMAS 

4 HS 

1 NTK 

4 MK 

4 KARK 

4 HS 

2 NTK 

4 MK 

4 KARK 

Kolegijos renginių ORGANIZAVIMAS (atvirų durų dienos, 

varžybos, konkursai, čempionatai, festivaliai, parodos, moksleivių 

vizitai, sportiniai renginiai, talkos) 

2 HS 

2 NTK 

9 MK 

2 KARK 

3 SHM 

2 HS 

1 NTK 

12 MK 

3 KARK 

29 SHM 

KOLEGIJĄ VIEŠINANTI IR POPULIARINANTI VEIKLA 

(Radijo, televizijos laidos, reklaminės publikacijos periodikoje, 

reklaminiai straipsniai virtualioje erdvėje, Kolegijos lankstinukai ir 

kt.) 

5 NTK 

9 MK 

9 KARK 

2 SHM 

10 NTK 

17 MK 

29 KARK 

4 SHM 

STUDENTŲ tarptautinio ar respublikinio konkurso, varžybų, 

festivalio, plenero, olimpiados organizacinio komiteto ir vertinimo 

komisijos vadovas arba narys 

2 KARK 

2 SHM 

2 KARK 

6 SHM 

Studentų įtraukimas į mokslinius tiriamuosius darbus (vadovui) 2019 

/ 2020 m.m. 
4 MK 5 MK 

VADOVAVIMAS STUDENTAMS rengiant straipsnius, pranešimus 

studentų mokslinėse konferencijose (vadovui) 
1 MK 1 MK 

KITI  anksčiau nepaminėti DARBAI, veikla 

2 HS 

3 MK 

1 SHM 

14 HS 

30 MK 

3 SHM 

 

Hidrotechninės statybos katedros 7 dėstytojai dalyvauja Kolegijos tarybų, komitetų, komisijų veikloje. 

2019-2020 m.m. HS katedros dėstytoja organizavo HS studijų programos studentės paveikslų parodą, taip 

pat 2 HS katedros dėstytojai renginio metu pristatė Hidrotechninės statybos studijų programą Ukrainos 

piliečiams. Du HS katedros dėstytojai organizavo Erasmus dėstytojų mobilumo vizito paskaitų skaitymą ir 

kultūrinę programą. Vienas HS studijų programos studentas vadovaujamas dėstytojos perskaitė pranešimą 

tarptautinėje konferencijoje. 4 HS katedros dėstytojai organizavo dvi lauko dienas ir du seminarus.  Taip pat 

trys HS katedros dėstytojai intensyviai vykdo mokslinę projektinę veiklą kitų institucijų vykdomuose 

projektuose, taip pat vykdo ekspertinę individualią veiklą. 

Miškininkystės katedros dėstytojai yra 33 įvairių komisijų, tarybų, draugijų, redkolegijų, 

organizacijų ekspertų nariai, iš jų 6 tarptautinių. Tame tarpe: komisijų - 7,  tarybų - 7 , draugijų - 6 , 

redkolegijų -5, komitetų - 5, organizacijų - 3. Katedros dėstytojai 2019-2020 metais recenzavo mokslo 

darbus, mokslinius straipsnius, projektus ir kt. - viso 10 vnt.  Jie taip pat buvo 5 konferencijų ir 2 seminarų 

organizatoriais ar organizacinių komitetų nariais. Katedros dėstytojai 2019-2020 m.m. organizavo ar 

prisidėjo prie 12 įvairių renginių organizavimo, dalyvavo 17-koje kolegiją viešinančių ir populiarinančių 

renginių, tame tarpe 4-ose radijo laidose; 7 miškininkystės katedros dėstytojai dalyvauja 19-os įvairių 

Kolegijos komitetų, tarybų ar komisijų veikloje, buvo 30-ties įvairių visuomeninių projektų, susitikimų, 

posėdžių, suvažiavimų dalyviai.   

KAR katedros dėstytojai dalyvauja organizuojant kolegijos renginius - per 2019-2020 m.m. 

suorganizavo 7 renginius, dalyvavo 29 renginiuose (8.3. lentelė). 

Katedrų dėstytojai aktyviai dalyvauja organizuojant kolegijos renginius. Socialinių ir humanitarinių 

mokslų katedros lektorius Petras Vyšniauskas aktyviai prisideda prie studentų sportinės veiklos plėtojimo. 

Jis aktyviai dalyvauja įvairiose varžybose, rengia joms studentus, prisideda prie organizacinio komiteto 

veiklos. Lektorė Žeta Bazarienė yra ir kolegijos Viešųjų ryšių vadovė, todėl jos indėlis kolegijos renginių 

organizavime yra itin didelis.  Per 2019-2020 m.m. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros dėstytojai 

suorganizavo ir  dalyvavo 42 renginiuose.  
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9. IŠORINIAI TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 
9.1. ERASMUS+ MOBILUMAS 

 

Kolegija, vykdydama strateginius uždavinius tarptautiškumo didinimo srityje, aktyviai skatina 

studentų ir personalo judumą dalyvaujant tarptautinėse studijų mainų programose. Tarptautiškumo didinimas 

yra viena iš strateginių Kolegijos veiklos krypčių, apimančių visas veiklos sritis. Pagrindiniai tarptautiškumo 

pasiekimų rodikliai – tai tarptautinių sutarčių skaičius, studentų ir dėstytojų tarptautinio judumo pasiekimai ir 

kitos tarptautinės veiklos. Kolegijos studentų ir dėstytojų judumas 2019–2020 m. daugiausia vyko per 

Erasmus+ finansuojamą programą. Erasmus+ programoje Kolegija dalyvauja nuo 2004 metų. Dalyvaujama 

studentų ir dėstytojų mainų, praktikų ir stažuočių, intensyvių programų srityje. Dalyvavimo Erasmus+ 

programoje rodikliai labiausiai atspindi bendrą Kolegijos akademinio judumo dinamiką. NORDNATUR 

programa yra tik iš dalies finansuojama ir šiuo metu finansavimas yra sumažėjęs, ko pasekoje mažėja ir 

dalyvių skaičius mobilumuose. 

Kolegija yra sudariusi 39 veikiančias tarptautines bei dvišalio bendradarbiavimo sutartis su studijų, 

mokslo ir valstybinėmis institucijomis. Jos sudaro sąlygas rengti bendrus studijų ir mokslo projektus, 

palengvina akademinio personalo judumą, studentų mainus. Partnerių pasirinkimą pirmiausia lemia studijų 

programų atitikimas, tačiau taip pat siekiama, jog studentai turėtų galimybę paįvairinti savo studijas 

skirtingais tos pačios studijų srities aspektais. Keletą paskutinių mokslo metų sumažėjo sutarčių su užsienio 

aukštųjų mokyklų institucijomis, į kurias Kolegijos studentai gali vykti dalinių studijų arba atlikti praktikas, 

o dėstytojai skaityti paskaitų. Šis skirtumas atsirado dėl daugelyje Europos šalių įvykusio aukštojo mokslo ir 

Universitetų tinklo pertvarkymo. Taip pat įšaldyta keletas sutarčių su Vokietijos institucijomis, kadangi jau 

kuris laikas neatsiranda suinteresuotų studentų vykti į mobilumą Vokietijoje dėl reikalingo aukšto vokiečių 

kalbos mokėjimo lygio, tačiau santykiai nenutraukti ir, atsiradus poreikiui, sutartys galės būti atnaujintos. 

Aukštojo mokslo institucijų - KMAIK partnerių – skaičius stabilus (9.1. lentelė). Įgyvendinat Erasmus+ 

iniciatyvą, Kolegija pradeda kaupti elektroninių tarpinstitucinių sutarčių banką bendroje Erasmus+ 

internetinėje erdvėje. 

Kolegijoje tarptautinių ryšių strategines kryptis planuoja direktorius, o organizavimą ir plėtrą 

koordinuoja Erasmus+ programos institucinė koordinatorė (Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė). 

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 skyriaus 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. 

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 artimesnes kultūriniu atžvilgiu ES šalis (Vengriją, 

Čekiją, Lenkiją). Solidarizuodamiesi su Baltarusija ir Ukraina mielai padedame studentams iš šių šalių. Į 

Kolegiją 2020 m. studijuoti visą studijų programą buvo priimti (įstojo) trys Baltarusijos piliečiai. 

Tarptautiškumo plėtimosi kryptims didelę įtaką turi Kolegijos studentų susidomėjimas kitomis valstybėmis – 

Turkija, Portugalija bei Ispanija.  

2019-2020 mokslo metais buvo atnaujintos Erasmus+ sutartys su Lenkijos, Turkijos, Portugalijos 

šalių aukštosiomis mokyklomis. Taip pat buvo sudaryta viena nauja Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis su 

Lenkijos aukštąja mokykla. Dauguma sutarčių perkelta į elektroninę Erasmus+ erdvę, kuri skirta mažinti 

popierinių dokumentų kiekius, sunaudojamus programos organizavimo metu, taip prisidedant prie tvariosios 

politikos siekiamų įgyvendinti tikslų. Kolegija pratęsė tarptautinę dvišalę bendradarbiavimo sutartį su 

Rusijos Sankt Peterburgo valstybiniu miškų technologiniu universitetu. Aktyviai ieškoma partnerių ir kitose 

Rytų Europos valstybėse (Ukrainoje, Baltarusijoje, Rumunijoje 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. Tiesa, šie mokslo metai buvo neeiliniai, 

paženklinti Covid-19 pandemijos, kuri privertė sulėtinti viso pasaulio mobilumų tempus, dauguma veiklų 

buvo perkelta į nuotolines erdves.  

Daugiausia sutarčių sudaryta su Lenkijos aukštojo mokslo institucijomis (9 sutartys), Suomijos ir 

Portugalijos – po 4 sutartis, Vengrijos ir Danijos institucijomis - po 3 sutartis (9.1. lentelė). 
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9.1. lentelė. KMAIK ERASMUS+ INSTITUCINĖS SUTARTYS 2019-2020 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 2014-2021 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;  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 
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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 2015-2020 
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 

Eberswalde 
D 2009.12.11 2014-2021 Miškininkystė 

Building and civil 

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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9.1.1. STUDENTŲ MOBILUMAS 
 

Bendras išvykstančių kolegijos studentų skaičius Erasmus+ programoje per paskutinius 5 metus 

išliko stabilus, tik dėl pandeminės COVID-19 situacijos 2019-2020 metais visame pasaulyje stebimas 

tarptautinio judumo mažėjimas ir kai kurių veiklų perkėlimas į nuotolinio darbo erdves.  

Išvykstančių studentų skaičius Erasmus+ programoje per paskutinius 5 metus nežymiai svyruoja 

(9.1. 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. 2019-2020 mokslo metais išskirtiniai dėl pasaulinės pandemijos padarinių tik 10 studentų 

pasinaudojo Erasmus + studijų ir praktikų mobilumu. Neigiamiems pokyčiams įtakos turėjo ir sumažėjęs 

Erasmus+ finansavimas bei padidėjusios išlaidos Covid–19 sukeltos pandemijos padarinių koordinavimui. 

 

 
9.1. pav. Į tarptautinius Erasmus+mainus išvykusių KMAIK studentų skaičiaus kaita 2014-2020 m.m. 

 

9.2. lentelė. KMAIK studentai, praėjusiais mokslo metais studijavę užsienio mokslo ir studijų 

institucijose (2020-10-01 d. duomenys, 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. 

Latvijos Respublika Inžinerijos mokslai Aplinkos inžinerija 4 4 - 

 Inžinerijos mokslai Matavimų inžinerija 2 2 - 

Latvijos Respublika - Viso 6 6 - 

Viso (asmenų) 6 6 - 

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 

6 - - - - 

 

9.3. lentelė. KMAIK studentai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę į užsienį 2019-2020 m.m. 
Buvo išvykę į užsienį ne trumpesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, arba įgijo ne mažiau kaip 15 ECTS kreditų 

ŠALIS į kurią studentas išvyko 
Iš viso Moterų 

studijuoti atlikti praktikos studijuoti atlikti praktikos 

Lenkijos Respublika 2 - 2 - 

Portugalijos Respublika - 1 - - 

Švedijos Karalystė - 1 - - 

Viso (asmenų): 2 2 2 - 

 

Buvo išvykę į užsienį trumpesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, arba įgijo mažiau kaip 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 

Danijos Karalystė - 2 - 2 

Olandijos Antilai - 1 - - 

Viso (asmenų): - 3 - 2 
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Bendras studentų judumas 2020 m. sumažėjo. Tą įtakojo pasaulinė koronaviruso Covid-19 sukelta 

pandemija ir judėjimo apribojimai, taip pat bendros tendencijos, tokios kaip daugeliui studentų atsiradusi 

galimybė keliauti atostogų metu (tai mažina studentų judumą studijų ar praktikos tikslais). 

Studentų judumui skatinti Kolegijoje organizuojami informaciniai renginiai, kuriuose studentai 

supažindinami su Erasmus+ programos reikalavimais, suteikiama akademinė informacija, patirtimi dalijasi 

užsienyje studijavę ir (arba) atlikę praktikas Kolegijos studentai. 

 

 

9.4. lentelė. KMAIK studentai, kurie per visą studijų laikotarpį buvo išvykę studijuoti ar atliko 

praktiką užsienyje (2020-10-01 d. duomenys, 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 - 3 2 1 

Viso (asmenų): - 3 2 1 

Iš jų moterų: - 2 2 - 
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 2 2 2 2 

Viso (asmenų) 2 2 2 2 

Iš jų moterų: 2 0 2 - 

 

 

Nuo 2008 m. studentams buvo sudarytos sąlygos vykti į užsienio įmones Erasmus+ praktikoms. Šia 

galimybe pasinaudojusių Miškininkystės katedros studentų skaičius kito nuo 19 studentų 2015 m. iki 4 

studentų 2020 m. (16 studentų vyko į tarptautinius mainus 2016 m., 10 studentų 2017 m., 8 studentai 2018 

m. ir 2 studentai 2019 m). Katedros studentų silpstantis susidomėjimas tarptautiniu mobilumu iš dalies 

priklauso ir nuo pagerėjusių įsidarbinamumo rodiklių, tokiu atveju studentai mieliau renkasi praktikos vietas 

šalies viduje su perspektyva įsidarbinti po studijų baigimo. 

 

9.5. lentelė. KMAIK studentų studijų ir praktikų mobilumas (2019-2020 m.m., katedrų duomenys) 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė ir studijų 

programa 
Institucija, šalis Laikotarpis (nuo-iki) 

Išvykę studijuoti studentai 

1 Rimgaila Deivydas (NTKM) 
Latvia University Of Life Sciences 

and Technologies, Latvia 
2019.09.02 – 2020.01.30 

2 Brazauskaitė Vaida (NTKM) 
Latvia University Of Life Sciences 

and Technologies, Latvia 
2019.09.02 – 2020.01.30 

3 Lukošiūnas Paulius (ŽM) 
Latvia University Of Life Sciences 

and Technologies, Latvia 
2019.09.02 – 2020.01.30 

4 Mazrimas Tadas (ŽM) 
Latvia University Of Life Sciences 

and Technologies, Latvia 
2019.09.02 – 2020.01.30 

5 Aliaksei Zhuravel (Mišk.) 
Bialystok University of 

Technology, Lenkija 
2020.10.01 – 2021.02.14 

Išvykę į praktikas studentai 

1 Liudas Dudoravičius (Mišk.) 
Vardar Bygger Bemannar Swerige, 

Švedija 
2020.05.29-2020.09.30 

2 Lukas Aleksandravičius (Mišk.) 
Vardar Bygger Bemannar Swerige, 

Švedija 
2020.05.29-2020.09.30 

3 Vitalijus Kemežys (ŽD) BASTEJI Z/S, Latvija 2020.07.01-2020.09.01 

4 Karolis Ščerba (ŽD) BASTEJI Z/S, Latvija 2020.07.01-2020.09.01 

5 Jurgita Stackevičienė (ŽD) BASTEJI Z/S, Latvija 2020.07.01-2020.09.01 

6 Rimantas Stackevičius (ŽD) BASTEJI Z/S, Latvija 2020.07.01-2020.09.01 

 

2019-2020 m.m. Erasmus+ praktikos mobilumu pasinaudojo šeši Miškininkystės ir kraštotvarkos 

fakulteto studentai. Daugiausia studentų išvyko atlikti praktikos į Latviją - keturi, du studentai vyko į 

praktiką Švedijoje. 



163 

Keturi Aplinkos inžinerijos fakulteto Nekilnojamo turto kadastro katedros antro kurso nuolatinių 

studijų studentai išvyko vieną semestrą studijuoti į Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetą (9.5. 

lentelė).  

2019-2020 m.m. Hidrotechninės statybos studijos programos studentai nebuvo išvykę pagal 

Erasmus+ programą į užsienio aukštąsias mokyklas. 

2020 m. du Miškininkystės studijų programos studentai atlikti praktikos buvo išvykę į Švedijoje 

esančią įmonę Vardar Bygger Bemannar Swerige ir vienas studentas - į Bialystoko Technologijos 

universitetą (Lenkija) išvyko dalinėms studijoms (9.5. lentelė). Pavasario ir vasaros laikotarpiui turėjome ir 

daugiau pageidavusių studentų vykti pagal Erasmus+ studijų ir praktikų mobilumą, tačiau prasidėjusi Covid-

19 pandemija privertė atidėti planus. Grįžę iš užsienio studentai pagal studentų mobilumo programą 

dalyvauvo apklausoje. Apklausos anketa susideda iš keliasdešimt klausimų, ji pateikiama bendruose 

Kolegijos dokumentuose. 

2020 m. keturi Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studentai atlikti praktikos 

vyko į Latvijos Respublikoje esančią įmonę Basteji Z/S (9.5. lentelė).  

Apibendrinat studentų mobilumą galima teigti, kad visi studentai mobilumo eiga ir trukme liko 

patenkinti. Pagrindiniai veiksniai, skatinantys pasirinkti praktikos mobilumą užsienyje tarp studentų šiek tiek 

išsiskyrė, tačiau dauguma pažymėjo, kad pasirinkimą nulėmė noras pakeisti aplinką, karjeros galimybės, 

patirtis kitoje šalyje ir užsienyje gyvenančių ar dalyvavusių mobilume draugų patirtis. Taip pat 50 proc. 

dalyvių pažymėjo ir galimybę keliauti bei pažinti kitą šalį ir jos kultūrą. Pagrindinis informacijos šaltinis 

išlieka savos institucijos skelbiama informacija, bei iš draugų išgirsti atsiliepimai. Visi apklausoje dalyvavę 

studentai pažymėjo, kad jiems priimančioje institucijoje buvo suorganizuota pažintinė programa anglų kalba. 

Stebime gerėjančius studentų kalbinių žinių įsivertinimo rezultatus (šiuo metu jie siekia 4 taškus iš 5 

galimų). Studentų apklausa parodė, jog dažnu atveju skiriama mobilumo stipendija padengia nuo 50 iki 80 

proc. reikalingos sumos poreikiams patenkinti. Taip pat matome, jog pagrindinis studentų papildomo 

finansavimo šaltinis išlieka šeimos parama ir retai pačių studentų santaupos.  Smagu matyti, jog 50 proc. 

studentų savo praktikos rezultatus įvertino aukščiausiu taškų skaičiumi (5), kiti 50 proc. skyrė 4 taškus. 

Asmeninė patirtis visų studentų įvertinta aukščiausiu taškų skaičiumi. Nei vienas studentas nepažymėjo 

susidūręs su problemomis mobilumo metu. O dažniausiai minimi atsakymai į klausimą „kas patiko 

mobilumo metu?“ - galimybė dirbti, nemokama patirtis ir gera praktika, kas turėjo įtakos ir vertinant 

mobilumo patirtį tolimesnės karjeros vizijoje. Studentai mano, kad tarptautinis mobilumas bus esminis 

indėlis siekiant karjeros savo srityje, parodantis asmeninį augimą, norą tobulėti ir galimybę tarptautines 

žinias ir įgytą patirtį pritaikyti darbo rinkoje. Apklausoje pateiktos rekomendacijos būsimiems mobilumo 

dalyviams ir mobilumo organizatoriams yra aiškios ir tikslingos, į kurias tikrai atsižvelgsime gerindami 

tarptautinio mobilumo prieinamumą kolegijoje: daugiau ir įvairiapusės sklaidos studentų tarpe. 

 

 

 

9.1.2. STUDENTAI UŽSIENIEČIAI 
 

Kolegijos studijų programų studentai aktyviai vykdo informacijos sklaidą apie studijų programą. Jie 

dalyvauja įvairiuose šalies renginiuose ir populiarina Kolegijos studijų programas. Atvykusiems studentams 

iš užsienio pagal Erasmus+ mainų programą padeda įsilieti į Lietuvos jaunimo gretas. Kolegijoje 

organizuojamos Tarptautinės konferencijos, kviečiami užsienio lektoriai, vykdomi kiti įvairūs projektai-

seminarai, skaitomos paskaitos užsienio kalbomis. 

2019-2020 m. į Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedrą iš užsienio atvyko studijuoti trys 

studentai: du studentai atvyko iš Baltarusijos valstybės studijuoti visą Želdynų dizaino studijų programą ir 

vienas studentas iš Baltarusijos atvyko studijuoti visą Miškininkystės studijų programą.  

2019-2020 m.m. į Nekilnojamo turto kadastro katedrą pagal Erasmus+ programą studijuoti 

Žemėtvarkos studijų programą (dalinėms studijoms) atvyko du studentai iš Turkijos Bingol universiteto.  

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programa daugiausiai domėjosi piliečiai iš 

Bangladešo Liaudies Respublikos. 2017-2018 m.m. kolegijoje Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

studijų programą studijavo studentė iš Bangladešo Liaudies Respublikos, tačiau ji nutraukė studijas dėl 

sveikatos problemų. 

Dėl nepalankios politinės situacijos Baltarusijoje, į Kolegiją kreipiasi vis daugiau studentų, kurie 

domisi Miškininkystės bei Želdynų dizaino studijų programomis. Iš patirties žinome, kad Baltarusijos 

Respublikos piliečiai sėkmingai gali studijuoti ir puikiai integruotis į Kolegijos veiklas (9.6. lentelė). 
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9.6. lentelė. Studentai UŽSIENIEČIAI KMAIK 2020-10-01 d. (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 

2020 m. 

priimta 

studentų 

Studijuoja Įgijo kvalifikaciją 

iš viso 
iš viso 

moterų 

valstybės 

finansuoj

amose 

studijų 

vietose 

2020 m. 

iš viso 

2020 m. 

moterų 

Baltarusijos 

Respublikos 

Baltarusijos 

Respublika 
Miškininkystė 

6531IX001 
623 1 2 - - - - 

Baltarusijos 

Respublika 

Želdynų 

dizainas 

6531EX033 
622 2 4 4 - - - 

Iš viso (asmenų) 3 6 4 - - - 

 

 
9.7. lentelė. UŽSIENIO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAI, 2019-2020 mokslo metais studijavę 

KMAIK dalin4se studijose pagal tarptautines mainų programas (2020-10-01 d.; 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 

Turkijos Respublika 
Aplinkos 

inžinerija 
E03 2 2 - 

Viso - Suvestinė 2 2 - 
    

 STa Atvykimo pobūdis 

STa Atvykusių studentų skaičius 
Kitas pobūdis Pagal ES programas Savo iniciatyva 

- 2 - 

 

2019-2020 m.m. į Hidrotechninės statybos katedrą studijuoti Hidrotechninės statybos studijų 

programos iš užsienio aukštųjų mokyklų studentai neatvyko.  

Nekilnojamojo turto kadastro katedroje nuo 2020 m. vasario 10 dienos iki 2020 m. birželio 26 d. 

pagal Erasmus+ mobilumo programą Žemėtvarkos studijų programoje studijavo du Turkijos piliečiai - 

Muhammet Karabag ir Derya Edis. Studentams iš Turkijos studijos vyko mišriu būdu - iki 2020 m. kvo mėn. 

Lietuvoje paskelbto karantino studentai studijavo Kolegijoje, o paskelbus karantiną jie grįžo į Turkiją ir 

studijas tęsė nuotoliniu būdu. 

Į Miškininkystės studijų programą priimtas vienas studentas iš Baltarusijos Respublikos. Dvi 

Baltarusijos Respublikos pilietės buvo priimtos studijuoti Želdynų dizaino studijų programą (9.8. lentelė). 

 

9.8. lentelė. Kolegijoje studijuojantys studentai UŽSIENIEČIAI (2019-2020 m.m., katedrų duomenys) 
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Institucija, šalis (iš kur atvyko) Laikotarpis (nuo-iki) 

Atvykę studijuoti studentai 

1 Vladislava Valeisha Baltarusija 2019.09.01-2022.06.30 

2 Anastasya Aksenchyk Baltarusija 2019.09.01-2022.06.30 

3 Aliaksei Zhuravel  Baltarusija 2019.09.01-2022.06.30 

4 Kazlou Maksim Baltarusija 2019.09.01-2023.06.30 
5 Irina Lapeto  Baltarusija 2019.09.01-2023.06.30 
6 Maryia Parfeyavets Baltarusija 2019.09.01-2023.06.30 

7 Muhammet Karabag Bingol University, Turkija 2020.02.10-2020.06.26 

8 Derya Edis Bingol universitetas, Turkija 2020.02.10-2020.06.26 

 

Miškininkystės katedroje užsienio studentų skaičius krito nuo 7 studentų 2015 metais iki 2 studentų 

2019 metais. Kolegija nuo 2009 m. yra užmezgusi ryšius su Baltarusijos valstybiniu technologiniu 

universitetu. Kiekvienais metais iš šio universiteto į KMAIK atvykdavo studijuoti po 1-3 studentus, tačiau, 

pasikeitus politinei situacijai Baltarusijoje, institucijų draugystė išblėso. Pastaruoju metu Kolegija gauna 

nemažai prašymų studijuoti iš Baltarusijos piliečių. 2020 m. į Miškininkystės katedrą studijuoti 

Miškininkystės studijų programą atvyko 2 studentai iš Baltarusijos, kurie gavo Lietuvos valstybės paramą 

studijoms. 

Į Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedrą studijuoti Želdynų dizaino studijų programą 

atvyko 4 studentai iš Baltarusijos (9.8. lentelė). 
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9.9. lentelė. SKAITYTOS PASKAITOS UŽSIENIO STUDENTAMS KMAIK 2019-2020 m.m. 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Paskaitų pavadinimas (originalo kalba), 

studijų programa 
Data 

Trukmė 

val. 

1 Babilienė Jurgita 
Информационные технологии (Архитектурa 

ландшафта) 

2019.09.16/2020.01.24; 

2020.02.01/2020.12.20 
42 val. 

2 
Liniauskienė 

Ernesta 
 „Research Methodology“ (Želdynų dizainas). 2020.02.03/2020.06.21 64 val. 

3 
Grybauskienė 

Vilda 
Solar, Wind and Geotermal energy 2020.02.01/2020.06.20 

24 val. 

4 
Grybauskienė 

Vilda 
Planning of Exposed Territories 2020.02.01/2020.06.20 

24 val. 

5 
Grybauskienė 

Vilda 
Strategic Environmental Assesment 2020.02.01/2020.06.20 

24 val. 

6 
Grybauskienė 

Vilda 
Land Management and Administration 2020.02.01/2020.06.20 

24 val. 

7 Semaškienė Loreta Dendrology (Forestry. Nature tourism).  2020.02.01/2020.12.20 50 

8 Abalikštienė Edita Land Information System; Žemėtvarka  
2020 02 01 – 2020 05 

31 

3 ECTS (80 

val) 

9 Abalikštienė Edita Topography; Žemėtvarka  
2020 02 01 – 2020 05 

31 

4 ECTS 

(106 val) 

10 Abalikštienė Edita Geodezija (rusų kalba); Želdynų dizainas 
2020 02 01 – 2020 05 

31 

3 ECTS (80 

val) 

11 Semaškienė Loreta Dendrology (Forestry. Nature tourism).  2019.09.01 /12-21 50 val. 

12 Verbyla Vidmantas Лесная селекция и семеноводство 2019.09.01 /12-21 24 

13 Asta Doftartė Įvadas į specialybę, Želdynų dizainas 2019 09 01 /2020 01 31 80 

14 Zenonas Janulaitis Taikomoji dendrologija, Želdynų dizainas 2019 09 01/ 2020 01 31 187 

15 
Kęstutis 

Obelevičius 
Botanika, Želdynų dizainas 2019 09 01 /2020 01 31 107 

16 Arūnas Jurkonis  Darbo ir civilinė sauga, Želdynų dizainas 2019 09 01 /2020 01 31 80 

17 Vytautas Bareika  
Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai, Želdynų 

dizainas 
2020 02 01 /2020 06 23 107 

18 
doc. Zigmantas 

Brazauskas  
Braižyba, Želdynų dizainas 2020 02 01 /2020 06 23 134 

19 
doc.dr. Vytautas 

Bareika 

Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai , Želdynų 

dizainas 
2020 02- 03/05.29 107 

20 
doc.dr. Vytautas 

Bareika 

Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai, 

Miškininkystė 
2020 02- 03/05.29 107 

21 
doc.dr. Vytautas 

Bareika 
Geologija , Žemėtvarka 2020 02- 03/05.29 107 

22 
doc.dr. Vytautas 

Bareika 

Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai , Želdynų 

dizainas 
2020.09.02/12.18 107 

23 
doc.dr. Vytautas 

Bareika 

Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai , Želdynų 

dizainas 
2020.09.02/12.18 107 

24 
doc. dr. Ingė 

Auželienė  
Gėlininkystė 2020.09.02/12.18 160 

25 
doc. dr. Ingė 

Auželienė  
Kraštotvarka 2020.09.02/12.18 107 

26 
doc. Zigmantas 

Brazauskas 
Architektūros ir dailės istorija 2020.09.02/12.18 80 

27 
Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 
Karštovaizdžio architektūros pagrindai   2020.09.02/12.18 320 

28 Morkūnienė Eglė 
Business economics and management; 

Marketing (Želdynų dizainas, Miškininkystė).  
2020.09.28; 2020.10.31 20 val. 

29 Janulaitienė Ina English for Landscaping  (Želdynų dizainas).  2019.09/2020.02 60 val. 
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9.1.3. 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 

poreikius. Deja ir šiose veiklose jaučiami neigiami koronaviruso Covid 19 sukeltos pandemijos padariniai. 

Teko atšaukti 4 dėstymo mobilumo veiklas ir 2 užsienio stažuotes.  

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 pakankamai gerai, tačiau ryškesnio indėlio bendrame Kolegijos veiklų kontekste vis dar 

mažoka. 

2020 m. dėstytojų mobilumui daug įtakos turėjo pasaulinė COVID-19 pandemija ir LR Vyriausybės 

paskelbtas karantinas. „KMAIK strategijoje 2020“ numatytos priemonės dėstytojų aktyvesniam 

tarptautiniam bendradarbiavimui ir spartesniam viso akademinio personalo internacionalizavimui dėl 

COVID-19 pandemijos liko nepilnai įgyvendinta. Tikimės, kad nurimus pandeminei situacijai, tapsime 

stipresni ir aktyvesni, labiau pasitikintys savo jėgomis ir galimybėmis, kurios ypač nuotolinio darbo metu 

parodė kad esame lygiaverčiai dalyviai įvairiose srityse. 

 

9.10. lentelė. Kolegijos DĖSTYTOJŲ, IŠVYKUSIŲ skaityti paskaitas į užsienį ir stažuotes pagal 

mainų programas skaičius 2016-2020 m. (tarptautinio sk. duomenys) 

Metai 2016 2017 2018 2019 2020 
Išvykusių dėstytojų skaičius iš 

viso: 
9 14 10 11 11 

 

2019-2020 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Miškininkystės katedros dvi dėstytojos buvo 

išvykę skaityti paskaitų į Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetą (Latvia University of Life 

Sciences and Technologies): doc. dr. Sinilga Černulienė ir lektorė Eglė Morkūnienė. Taip pat dvi dėstytojos - 

doc.dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė ir dėstytoja Inga Kibirkštienė buvo išvykę į stažuotę į Lapland 

University of Applied Sciences (Suomija).  

2019-2020 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą dvi Nekilnojamojo turto kadastro katedros 

dėstytojos buvo išvykę į Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetą (Latvia University of Life 

Sciences and Technologies)  - katedros vedėja dr. Edita Abalikštienė bei dėstytoja Kristina Javaitienė skaitė 

paskaitų ciklą. Viena NTKK dėstytoja nuotolines paskaitas skaitė Ekstramadūros universitete (Ispanija). 

2019-2020 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Socialinių ir humanitarinių mokslų 

katedros bei Bendratechninių mokslų katedros lektorė Eglė Morkūnienė buvo išvykusi vesti paskaitų į 

Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetą (Latvia University of Life Sciences and Technologies), 

o docentė dr. Dalia Perkumienė dalyvavo stažuotėje Agadyro universitete (Maroke). SHM katedroje buvo 

suplanuoti ir kiti vizitai į užsienio šalis, tačiau dėl prasidėjusios COVID-19 sukeltos pandemijos šie renginiai 

buvo atšaukti. 

Dėstytojai taip pat turi galimybę Erasmus+ programos veiklose vykti į dalykines trumpalaikes 

stažuotes į užsienio partnerių institucijas tobulinti savo srities dalykines ir kalbines kompetencijas. Šia 

galimybe pasinaudojo 38 proc. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros dėstytojų. 

2019-2020 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Hidrotechninės statybos katedros 2 

dėstytojai buvo išvykę vesti paskaitų į Lenkijos universitetus: Katedros vedėja dr. Ernesta Liniauskienė bei 

doc. dr. Raimondas Šadzevičius buvo išvykę skaityti paskaitų į  Lenkiją, Warsaw University of Life 

Sciences, o doc. dr. Raimondas Šadzevičius buvo išvykęs į stažuotę į Warsaw University of Life Sciences 

(SGGW), Lenkija.  

2019-2020 m.m. pagal ERASMUS+ mainų programą iš Kraštovaizdžio architektūros ir 

rekreacijos katedros dėstytojas Linas Daubaras buvo išvykęs skaityti paskaitų į Szent Istvan University, 

Vengrija (dėst.). 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 (Lenkija). Dėstytojai Asta Doftartė, Linas Daubaras ir Vaida Vaitkutė Eidimtienė buvo išvykę į 

stažuotes Academy of Fine Arts in Gdansk (Lenkija) ir Szent Istvan University (Vengrija).  

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. 
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9.11. lentelė. KMAIK DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS 2019-2020 m.m. (KMAIK Tarptautinių ryšių 

skyriaus 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.  Liniauskienė Ernesta 

Warsaw university of live Sciences-(SGGW), Lenkija 

Lectures: Renewable energy resources; Potential Effects 

of Climate Change in Lithuanian;  Hydropower, the 

design of hydropowerplant; Energy from sun and solar 

panels  

Study programme Environmental Engineering (10 

val.) 

2019.10.28/30 

3.  Šadzevičius Raimondas 

UTP University of Science and Technology in 

Bydgoszcz, Lenkija 

Paskaitų pagal dalykus “Magistratūros metodologija", 

"Wetland Restoration"  skaitymas magistrantūros 

studentams 

2019.11.11/20 

4.  Abalikštienė Edita Extremadura University, Ispanija (Virtual mobility) 2020.10.26/2020.10.30 

5.  Abalikštienė Edita 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

Latvija 
2019.11.27/29 

6.  Javaitienė Kristina 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

Latvija 
2019.11.27/29 

7.  Šadzevičius Raimondas 
Warsaw university of live Sciences (SGGW), Lenkija 

(Poland) 
2019.10.28/30 

8.  Černulienė Sinilga 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

Latvija 
2019-11-27 / 29 

9.  Morkūnienė Eglė 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

Latvija 
2019-11-27 / 29 

Išvykę į MONITORINGO vizitą 

1.  Morkūnienė Eglė 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

Latvija 
2019.11.27/29 

2.  Černulienė Sinilga 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 

Latvija 
2019.11.27/29 

Išvykę Į STAŽUOTES pagal mainų programas 

1.  Šadzevičius Raimondas 

ERASMUS+ stažuotė Warsaw university of live 

Sciences (SGGW), Lenkija  

Performed the teaching assignment specified under 

Erasmus+ programme 

2019.10.28/30 

1.  Doftartė Asta Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Lenkija 2019.02.11/19 

2.  
Vaitkutė Eidimtienė 

Vaida 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Lenkija 2019.02.11/19 

3.  
Vaitkutė Eidimtienė 

Vaida 
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.  Daubaras Linas Academy of Fine Arts in  Gdansk, Lenkija 2019.09.09/13 

6.  Doftartė Asta Szent Istvan University, Vengrija 2019.10.14/18 

7.  
Valda Gudynaitė 

Franckevičienė 
Lapland University of Applied Sciences, Suomija 2020.02.24/28 

8.  Inga Kibirkštienė Lapland University of Applied Sciences, Suomija. 2020.02.24/28 
9.  Dalia Perkumienė Agadyro universitetas (Marokas). 2019.12.12/17 

Išvykos į tarptautines AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGES ir konferencijas 
1.  Linas Daubaras Studijų mugė Minske, Baltarusija 2020.02.13-15 

2.  Vilda Grybauskienė Studijų mugė Minske, Baltarusija 2020.02.13-15 

 

  



168 

9.12. lentelė. STAŽUOTĖS LIETUVOS IR UŽSIENIO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE 

(ERASMUS+ ir kt.) (2019-2020 m.m., KMAIK Tarptautinių ryšių skyriaus duomenys) 
Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Institucija Stažuotės tematika Data (nuo / iki) 

1.  Doftartė Asta 
Gdansko dailės 

akademija, Lenkija 

Structure and teaching methodology of  

Landscape Architecture program: practical 

profile 

2019.09.09/13 

2.  

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Gdansko dailės 

akademija, Lenkija 
Sociocultural aspects of cityscape formation 2019.09.09/13 

3.  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 

4.  Doftartė Asta 
Sent Ištvan 

universitetas (Vengrija) 

Structure and teaching methodology of  

Landscape Architecture program: practical 

profile 

2019.10.14/18 

5.  Daubaras Linas 

Achajos suaugusiųjų 

mokymo institutas 

(Graikija) 

Less hate more debate 2019.10.23/27 

6.  
Ivavičiūtė 

Giedrė 

Moraine Valley 

Community College. 

9000 College Pkwy, 

Palos Hills, Il 604565, 

USA. 

Science conversation Classes 
2019.11.18 / 

2020.01.31 

7.  
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 

8.  
Semaškienė 

Loreta 

Latvia University of 

Life Sceinces and 

Technologies 

Erasmus+ programme KA1: Learning Mobility 

of Individuals Staff Mobility for Teaching 
2019.12.16/18 

9.  

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Ministry of 

Environment of Estonia 
Baltic ForBio WP2 Working Group Meeting 2020 02 11/12 

10.  

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Lapland Univesity of 

Applied Sciences 
International week 2020.02.25 /27 

11.  
Kibirkštienė  

Inga 

Lapland University of 

Applied Sciences 
Erasmus + International week 2020.02.24 /29 

 

 

Atvykstančių į Kolegiją užsienio dėstytojų pagal Erasmus+ programą skaičius nuolat kito. 2019-

2020 mokslo metais Kolegijoje apsilankė 12 partnerių ir svečių iš užsienio, iš kurių 5 skaitė paskaitas 

Kolegijos studentams. Suomijos dėstytojas savo paskaitų metu supažindino su miškininkyste Suomijoje ir 

joje vykstančiais pokyčiais, pristatė aplinkos inžinerijos programą, taip pat pristatė Suomijos patirtį 

naudojant vandens sugeneruotą energiją bei technologijas jai generuoti. Dėstytojai iš Lenkijos skaitė 

paskaitas sekančiomis temomis: atliekų perdirbimo problemos ir jį daroma įtaka dirvos ir vandens taršai; 

techninės problemos su kuriomis susiduriama įrengiant sąvartynus; pristatė biologinės ir klasikines sąvartynų 

monitoringo sistemas. Į 2019 m. spalio mėnesį vykusią tarptautinę konferenciją atvyko pranešėjai iš Čekijos, 

Suomijos, Lenkijos (9.13. lentelė). 

Kolegijos vadovybė stengiasi palaikyti bei plėsti tarptautinius ryšius su įvairių užsienio šalių 

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

2018 m. šioje veikloje dalyvavo 54 studentai ir 15 dėstytojų. Jie dalyvavo IP projektų veiklose Estijoje, 

Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Islandijoje. Deja bet IP projektų veiklos šiek tiek sulėtėjo ir 

2019-2020 m.m. Kolegijos bendruomenė juose nedalyvavo. 
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9.13. lentelė. 2019-2020 m.m. Į KMAIK atvykę užsienio dėstytojai (katedrų duomenys) 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Institucija, šalis (iš kur atvyko) Laikotarpis 

Atvykę SKAITYTI PASKAITŲ 

1 Juho Rajala 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences, 

XAMK University of Applied Sciences,  Suomija 
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Užsienio dėstytojai dažniausiai atvyksta iš Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Suomijos, Turkijos, 

Baltarusijos. Kolegija nemažai investuoja į Erasmus+ studijas: skiria lėšas dėstytojų, dirbančių šioje 

programoje, papildomam darbo užmokesčiui, metodinės medžiagos rengimui. Svarstoma galimybė bendrai 

sukurti arba adaptuoti dalykų (modulių) programas ir jas integruoti į Kolegijos studijų programas. 

Miškininkystės katedroje atvykstančių į Kolegiją užsienio dėstytojų pagal Erasmus+ programą 

skaičius per 6 metus kito nuo 2 iki 11. Užsienio dėstytojai dažniausiai atvyksta iš Turkijos, Portugalijos, 

Suomijos, Latvijos ir Lenkijos. 2019-2020 mokslo metais kolegijoje turėjo apsilankyti 5 partneriai ir svečiai 

iš užsienio. Tačiau dėl Covid 19 sukelto pandemijos vizitai buvo nukelti neribotam laikui. 

Per analizuojamąjį 2019-2020 m.m. laikotarpį į Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos 

katedrą pagal ERASMUS+ mainų programą buvo atvykęs tik 1 dėstytojas (9.13 lentelė). 

Pagal ERASMUS+ programos veiklas 2019-2020 m.m. Hidrotechninės statybos katedros 

dėstytojai turėjo galimybę 3 kartus vykti į dalykines trumpalaikes stažuotes į užsienio partnerių institucijas 

tobulinti savo srities dalykinių ir kalbinių kompetencijų. 2019-2020 m.m. į HS katedrą atvyko paskaitų 

skaityti 4 užsienio dėstytojai. 

Per analizuojamąjį 2019-2020 m.m. laikotarpį pagal ERASMUS+ mainų programą į Hidrotechninės 

statybos katedrą buvo atvykę skaityti paskaitų 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). Ataskaitiniu laikotarpiu į HS katedrą į stažuotę buvo 

atvykusi dėstytoja Assoc. Prof. (Dr hab. inż.) Maja Radziemska (SGGW) iš Lenkijos. 

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. 

 

9.1.4. 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 Miškininkystės 

studijų programų studentams. Šiais metais buvo atnaujinta paskaitų metodologinė medžiaga ir užsienio kalba 

parengtos trys metodinės priemonės atvykstantiems Erasmus+ studentams. 
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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 KMAIK 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 sėkmės 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 90% studentų. 

Pagrindinės problemos organizuojant studentų mobilumą:  

1. Studentų studijų organizavimas. Tai tarpinstitucinis studijų modulių derinimas. Kolegijoje vyrauja 

biomedicinos ir technologiniai mokslai, kurie labai tampriai susiję su konkrečiomis inžinerinėmis žiniomis 

bei įgūdžiais, nedaug laisvės paliekant kūrybai. Todėl pagrindinė problema yra modulių turinio derinimai. 

2. Studentų praktikų organizavimas. Organizuojant praktikas jokių problemų nebuvo, išskyrus  

COVID-19 pandemiją. Studentai labai motyvuoti praktinei veiklai tačiau ir kartu nedrąsūs. 

Erasmus+ mobilumo programa naudojasi ir Kolegijos dėstytojai. Atrenkant dėstytojus mobilumui, 

pagrindiniai kriterijai yra užsienio kalbų žinojimas bei motyvacija; 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” 100 proc. 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, visgi 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, rašikliams ir kt.) 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 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 vienas studentas. 

 

 

9.2. TARPTAUTINIAI RENGINIAI, VIZITAI 
 

Prasidėjus Lietuvoje Covid-19 pandemijai tapo problematiška organizuoti įvairius renginius: vizitus, 

konferencijas, seminarus, varžybas, parodas ir kt, juo labiau tarptautinius. Palaipsniui Kolegijos dėstytojai 

pereina prie nuotolinio dalyvavimo įvairiuose renginiuose, tame tarpe ir tarptautiniuose: 

Kolegijoje kasmet organizuojamos tarptautinės konferencijos: 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, Lenkijos. 

Kasmetinė tarptautinė praktinė dėstytojų-studentų konferencija „Gamtotvarkos aktualijos tradiciškai 

vyksta pavasario semestre balandžio arba gegužės mėnesiais. Dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos šis 

renginys buvo perkeltas į 2020 m. rudenį. Nuotolinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // „Relevant Issues of Environment Management 2020“, įvyko Kauno miškų 

ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 2020 m. spalio 15 d. Joje savo idėjomis, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais 

nagrinėjant gamtotvarkos ir aplinkotvarkos problemas dalinosi studentai ir dėstytojai. 
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Konferencijoje buvo pristatyti 55 pranešimai. Pranešimus pateikė Kauno miškų iraplinkos inžinerijos 

kolegijos, Vilniaus universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vytauto 

Didžiojo universiteto, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Vilniaus dailės akademijos, 

Kazimiero Simonaičio universiteto, Kauno kolegijos, Kauno technikos profesinio mokymo centro, Kauno 

buitinių paslaugų ir verslo mokyklos, Kazachstano sporto ir turizmo akademijos (Kazachstanas),valstybinio 

Rusijos federacijos universiteto (Rusija), Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto (Baltarusija), 

Bamako universiteto (Malis), Anadolu universiteto (Turkija), Extremaduros universiteto (Ispanija), 

Lisabonos politechnikos instututo (Portugalija), Radom‘o ekonomikos akademijos (Lenkija), Warmia ir 

Mazury universiteto Olštyne (Lenkija), Varšuvos gyvybės mokslų universiteto (Lenkija), Mokslo ir 

technologijos universitetas Bydgoščiuje (Lenkija), Krokuvos žemės ūkio universiteto (Lenkija) atstovai. 

Dėl Covid-19 pandemijos neįvyko vizitas į tarptautines Miškininkystės profesinio meistriškumo 

varžybas Estijoje. Šis renginys buvo perkeltas į 2020 m. rudenį, tačiau ir tada nebuvo ryžtasi jį organizuoti. 

 

 

9.2.1. VIZITAI Į KOLEGIJĄ 
 

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 (Department of Forest economy and Environmental Sciences, Applied 

University of South-Eastern Finland – XAMK), mokslų daktaras doc. dr. 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 

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. 

2020 m. rugsėjo mėn. 6-9 d. KMAIK HS katedroje svečiavosi Varšuvos gyvybės mokslų 

universiteto (SGGW), Vandens centro: doc. dr. Maja Radziemska, Lenkija. Vizito metu aptartos 

bendradarbiavimo perspektyvos, galimybės plėtoti projektinę veiklą ir studentų mobilumo galimybės. 

 

9.2.2. VIZITAI Į UŽSIENIO ŠALIS 
 

KMAIK dėstytojai 2019-2020 m.m. gana aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose, stažuotėse 

užsienyje, mezgė bendradarbiavimo kontaktus su užsienio šalių universitetais. 

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 

Copenhagen, Nodebo, Danija). Stažuotės tematika: uosio atsparumo džiūčiai tyrimai Danijoje; džiūčiai 
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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. 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. 

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. 

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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10. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

10.1. KOLEGIJOS SOCIALINIAI PARTNERIAI 
 

Kolegija savo veikloje bendradarbiauja su miškininkystės, kraštotvarkos, matavimų ir 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, Vilniaus miesto savivaldybe, Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kauno raj. 

sav. Samylų seniūnija, 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, Lietuvos nacionalinių bei regioninių parkų direkcijomis.  

Kolegija nuo seno palaiko glaudžius ryšius ir bendradarbiauja su regioninėmis valdymo struktūromis 

ir socialinių partnerių organizacijomis, t.y. LR Aplinkos ministerija, Lietuvos žemės ūkio ministerija, Kauno 

rajono savivaldybe, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, Respublikos melioracijos, hidrotechnikos ir 

statybinėmis bendrovėmis bei įmonėmis, vandens tiekimo įmonėmis, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos 

inžinierių sąjunga, Lietuvos hidroenergetikų sąjunga, miškų urėdijomis, Privačių miškų savininkų asociacija, 

Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos. 

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 (LMPF), Lietuvos arboristų asociacija 

(LARA), Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG; KMAIK yra asocijuotas narys), Miško darbų 

rangovų asociacija (MDRA), Lietuvos dendrologų draugija (LDD), Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

(LHA), Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmais (KPPAR; KMAIK yra asocijuotas narys); Kauno miesto 

ir rajono gyventojų bendruomenėmis, Respublikos melioracijos, hidrotechnikos ir statybinėmis bendrovėmis 

bei įmonėmis, vandens tiekimo įmonėmis ir kt. 

Kolegijos švietimo, mokslinėje, edukacinėje, konsultavimo veiklose talkina Švedijos žemės ūkio 

mokslų universitetas (SLU, Švedija), Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas (Jelgava, 

Latvija), Latvijos miškų tyrimo institutas „SILAVA“ (Salaspils, 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), Brno Mendelio universitetas (Čekija), Malino miškų ir technikos koledžas (Malinas, 

Ukraina), Polocko valstybinis miškų koledžas (Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto filialas 

(Polockas, Baltarusija), VDU Žemės ūkio akademija ir jos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Miškų ir 

ekologijos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas; VDU Kauno botanikos sodas, Kauno technologijos 

universitetas, Vilniaus universiteto Botanikos sodas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas (LAMMC MI) Sodininkystės ir daržininkystės 

institutas (LAMMC SD) ir kt.  

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 Juozo 

Grušo meno gimnazija, Aukštadvario gimnazija; Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla, Kauno r. 

Šlienavos pagrindinė mokykla, Kauno specialioji mokykla, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, Anykščių 

Antano Baranausko pagrindinė mokykla), Kauno Simono Daukanto progimnazija, Kazlų Rūdos sav. 

Bagotosios pagrindinė mokykla), profesinėmis mokyklomis (Vilkijos žemės ūkio mokykla, Panevėžio 

Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras; VšĮ 

Marijampolės profesinio rengimo centras ir kt. įstaigomis (Kauno Aleksoto lopšelis - darželis, Kauno rajono 

Girionių lopšelis – darželis, Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, Plungės savivaldybės viešoji biblioteka ir kt.). 

Ypač geri Kolegijos ryšiai susiklostė su ilgamečiais Kolegijos partneriais – įmonėmis UAB 

„Likmerė“, UAB „Inti“, UAB „Husqvarna Lietuva“, Mocevičiaus firma „Ginalas“, UAB „Juodeliai“, UAB 
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„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 bendradarbiavimo sutartys. 

2019-2020 m. m. pasirašytos naujos/atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su: Brno Mendelio 

universitetu (Čekija), Aplinkos pasaugos departamentu prie LR Aplinkos ministerijos; LAMMC filialu 

Miškų institutu; LAMMC filialu Sodininkystės ir daržininkystės institutu; Aukštadvario regioninio parko 

direkcija; VŠĮ „Kaunas 2022“; VŠĮ „Svajonių sodai“; Marijampolės profesinio rengimo centru; Kauno Juozo 

Grušo meno gimnazija; Aukštadvario gimnazija; Kauno Simono Daukanto progimnazija; Kauno raj. 

Šlienavos pagrindine mokykla; Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindine mokykla; Kauno lopšeliu-darželiu 

„Šilelis“ (9 priedas). 

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. 2020 m. įvyko daug susitikimų su socialiniais partneriais.  

 

 

10.2. KOLEGIJOS  RENGINIAI  VISUOMENEI 
 

 

Kolegijos dėstytojai aktyviai rengia seminarus, veda pamokas, organizuoja stovyklas bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleiviams ir jų mokytojams (10.1. lentelė). 

 

 

10.1. lentelė. RENGINIAI VISUOMENEI 2019-2020 m.m. (KMAIK Informacinio centro duomeys) 

Eil 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Dalyvavimo 

aprašymas 

Dalyvių 

skaičius 
Metai (data) 

1 

„Gamtos pažinimo” ir „Įdomiosios inžinerijos“ 

paskaitos KMAIK moksleiviams bei 

mokytojams, pagal individualią registraciją 

Kauno miesto 

mokyklos dalyvavo 

KMAIK edukacinėje 

veikloje 

  Visus metus  

2 
Moksleivių grupių atvykimai į KMAIK ir 

išvykimai,  pagal atskirą sąrašą. 

Kolegijos ir studijų 

programų pristatymas 
  Visus metus 

3 

Senelių namai „Auksinis amžius“, „ARTJUSTA“ 

Petrašiūnų slaugos ligoninė- gerumo akcija, 

gyventojų namų papuošimas 

Studentai ir dėstytojai 

aplankė institucijas  

Studentai ir 

dėstytojai 
2020.12.18/21 

4 

Nuotolinis Respublikinis seminaras „Kaip 

sukomponuoti stilizuotą  Kalėdinę eglutę“ su 

KMAIK lektorėmis Jolanta Malijoniene ir Žeta 

Bazariene 

Seminaras 

mokytojams 
25 mokytojai  2020.12.22 

5 
Respublikinė paroda- konkursas „Žiemos 

puokštė 2020“ 

Puokščių 

eksponavimas 

KMAIK internetinėje 

svetainėje 

25 mokyklos, 

50 moksleivių 
2020.12.03/17 

6 Augalų mainų mugė 
Kolegijos 

bendruomenė 

Bendruomenė, 

studentai, 

dėstytojai, 

Vaišvydavos 

senelių namai 

„ARTJUSTA“ 

2020.10.14 
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7 
Pasaulinės gyvūnų dienos fotografijos konkursas 

,,Mažieji mūsų draugai“ 

Fotografijų 

pristatymas, KMAIK 

rėmėjo prizas, 

informacinis centras 

Bendruomenė, 

studentai, 

moksleiviai, 

dėstytojai 

2020.10.04 

8 
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 2020 

septynioliktą kartą  

KMAIK lektoriai vedė 

seminarus, edukacines 

paskaitas 

90 

moksleivių, 

dėstytojai, 

studentai 

2020.09.11/18 

9 Diplomų įteikimo šventė 
Kolegijos 

bendruomenė 

190 

absolventų, 

dėstytojai, 

svečiai 

2020.06.26 

10 
Fotografijos konkursas „Mane sužavėjęs 

augalas“ 

Fotografijų 

pristatymas, KMAIK 

rėmėjo prizas, 

informacinis centras 

50 moksleivių 2020.05.06 

11 
„Keiskimės, dalinkimės augalais mainų parodoje 

– mugėje 2020“ 

Kolegijos 

bendruomenė 
Perkelta  2020.04.22 

12 
„Švęskime Žemė dieną kartu“, atvirų durų diena 

ir paskaitos moksleiviams 

Pristatytos KMAIK 

studijų programos 
50 moksleivių 

2020.03.12 / 

04.04 

13 Tarptautinė paroda Baltarusijoje „Studijos 2020“ 

KMAIK ir studijų 

programų pristatymas, 

Informacinių leidinių 

sklaida 

Dėstytojai, 

studentai 
2020.02.13/15 

14 

„Šiuolaikinių seniūnijų“ bendradarbiavimo 

projektas kartu su VšĮ „Kaunas 2022“. Bendri 

KMAIK renginiai su  Girionių bendruomene 

KMAIK kaip projekto 

partneris 

studentai, 

dėstytojai, 

darbuotojai 

Nuo 2020.02.07 

iki 2022.11.30 

15 

Tarptautinė paroda LITEXPO, KMAIK 

profesinis skyrius, ir   Asociacijos LITBIOMA 

stende KMAIK studijų programų pristatymas 

KMAIK ir studijų 

programų pristatymas, 

Informacinių leidinių 

sklaida LITEXPO 

Studentai  2020.02.07 

16 Seminaras mokytojams „Išmani žalioji klasė“   20 mokytojų 2020.01.29 

17 Aukštųjų mokyklų mugė 2020 Kaune 
KMAIK ir studijų 

programų pristatymas 

Studentai ir 

dėstytojai 
2020.01.23 

18 
Pamoka netradicinėje erdvėje „Eglutės gyvenimo 

kelias“ 

KMAIK lektoriai vedė 

seminarus, pamokas 

55 

moksleiviai, 5 

mokytojai 

2020.01.20 

19 

Senelių namai „Auksinis amžius“, Petrašiūnų 

slaugos ligoninė- gerumo akcija, gyventojų namų 

papuošimas 

Studentai ir dėstytojai 

aplankė institucijas 

Studentai ir 

dėstytojai 
2019.12.09 

20 Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK studijų 

programų pristatymas 
260 dalyvių 2019.12.05 

21 
Respublikinė floristinių darbų paroda - konkursas 

"Žiemos puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Puokščių 

eksponavimas ir 

kūrimas 

260 dalyvių, 

58 mokyklos 
2019.12.05 

22 
Seminaras mokytojams „Augalų ekstrahavimas“, 

Žvilgsnis į Lietuvos miškininkystę“ 

KMAIK lektoriai vedė 

paskaitas 
62 mokytojai 2019.12.05 

23 
KMAIK Studentų atstovybės projektas „Namus 

puoškime kitaip“ 

SA ir dėstytojai vedė 

seminarus, edukacines 

paskaitas 

75 dalyviai  2019.12.04/05 

24 Renginys- seminarai „Mokykla 2019“,  

LITEXPO. 

Informacijos sklaida 

lankstinukais, 

seminare, 

Informacinis centras 

  2019.11.22/23 

25 

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 

26 

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 

27 Tyrėjo diena Kauno Algio Žikevičiaus saugaus Kauno miesto 300 2019.10.09 
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vaiko mokykloje vyko Kauno 5-12 klasių 

moksleivių jaunojo tyrėjo diena ,,Aš – jaunasis 

mokslininkas“, bei gamtamokslinis protų mūšis 

,,Tiriu. Pažįstu. Saugau.“ 

mokyklos dalyvavo 

KMAIK edukacinėje 

veikloje 

mokslevių 

28 
Paroda – festivalis „Miškai: inovacijos ir 

tradicijos“, Lyduokiai, Ukmergės r. 

KMAIK Studentai ir 

dėstytojai dalyvavo ir 

skaitė paskaitas 

parodo dalyviams 

  2019.09.06/07 

 

NTK katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja renginiuose skirtuose šviesti moksleivius, supažindina su 

skaitmeninių žemėlapių naudojimo galimybėmis. Apie tai paskaitas mokinimas veda 4 katedros dėstytojai. 

Paskaitos vedamos į KMAIK atvykusioms moksleivių grupėms, taip pat vykstama į mokyklas. NTK 

katedros dėstytojai dalyvavo XVII mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė“. Apie studijų KMAIK galimybes 

pasakojama parodų metu, vykstama į mokyklose organizuojamas karjeros dienas. 
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11. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 

 

11.1. BIBLIOTEKA 
 

 

Kolegijos biblioteka yra struktūrinis Kolegijos padalinys. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kolegijos direktoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais. 

2020 m. bibliotekos dokumentų fondas - 46611 fizinių vienetų (13725 pavadinimai). Fondas atitinka 

studijų kryptis, tenkina Kolegijos profesinius-informacinius poreikius. Biblioteka siekia papildyti fondus 

naujausia dalykine bei informacine literatūra tiek lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Per metus gautos 82 

knygos (13 pavadinimų). Fondai papildyti įsigyjant naujausios literatūros už 1117 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 234 skaitytojai, iš jų - 214 studentų ir moksleivių. Bibliotekoje apsilankyta 

2181 kartą, skaitytojams išduotas 1091 dokumentas (iš jų studentams bei moksleiviams- 1070 dokumentų).  

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 ir spausdinimo paslaugos. 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniuose, kortelių kataloguose – 50559. Iš jų Katalogavimo modulyje 

Aleph bibliotekinėje sistemoje per metus automatizuotai parengta 14 įrašų. Nuo 2009 m. dirbama ir su 

Cirkuliacijos moduliu. 

Per metus gautos 45 užklausos, iš jų elektroninėmis priemonėmis – 30, į visas atsakyta. Bibliotekoje 

surengtas gautų naujausių leidinių pristatymas, bibliotekos vedėja prisidėjo prie skaitykloje surengtos sodo ir 

daržo gėrybių mugės-parodos (2020 m. spalio mėn.).  

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 2020 m. Kolegijos biblioteka dalyvavo šiuose renginiuose: seminare „RDA standartas: struktūra, 

principai, pagrindinės sąvokos ir diegimas bibliotekų el. kataloguose“ (02-10), išklausytas aštuonių val. 

mokymo kursas „RDA standarto taikymas katalogavime“ (03-09), gautas tą patvirtinantis pažymėjimas; 

eLABa visuotiniame narių susirinkime (03-13) buvo pateikta balsavimui veiklos ir biudžeto ataskaita 2019 

m., pristatytas 2020 m. veiklos planas ir biudžetas, pritarta RDA diegimo planui; virtualiu būdu dalyvavau 

LKBA visuotiniame susirinkime, kuriame buvo patvirtinta LKBA 2019 metų veiklos bei finansinė 

ataskaitos, išrinktos: nauja LKBA pirmininkė, taryba ir revizorė (05-28); taip pat virtualiai dalyvavau eLABa 

konsorciumo visuotiniame narių susirinkime (12-18). Nuo gruodžio mėn. įdiegtas į el. katalogą RDA 

standartas. 

Biblioteka siekia glaudaus bendradarbiavimo su Kolegijos bendruomene, racionalaus išteklių 

paskirstymo. Kolegijos bibliotekoje dirba viena darbuotoja – bibliotekos vedėja Zita Petraitytė.   

 

 

11.2. PATALPOS STUDIJOMS IR MOKSLINIAMS TYRIMAMS 
 

 

Tiesioginiam mokymosi ar mokymo tikslui pasiekti labai svarbi yra studento motyvacija, tačiau ne 

mažiau svarbi yra ir mokymosi aplinka. 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 apie 

30 tūkst. EUR.  

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. 
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KOLEGIJOS VALDOMO ILGALAIKIO TURTO PANAUDOJIMO DUOMENYS už 2019-2020 m. 
 

11.1. lentelė. BENDRASIS PATALPŲ PLOTAS PAGAL TUDIJŲ SRITIS (2020-10-01 d. duomenys,  

ŠVIS ataskaita) 

Studijų sritis 
Plotas (be bendrabučių) Plotas (be bendrabučių) 

2019.10.01 2020.10.01 

Humanitariniai mokslai (H) 0 0 

Socialiniai mokslai (S) 669,02 669,02 

Fiziniai mokslai (P) 0 0 

Biomedicinos mokslai (B) 3309,81 3587,9 

Technologijos mokslai (T) 1355,20 2954,68 

Menai (M) 0 0 

 

 

 

11.2. lentelė. PAGAL PASKIRTIS NAUDOJAMAS VALSTYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

(2020-10-01 d. duomenys, ŠVIS ataskaita) 

Patalpų paskirtis 
Plotas 

2020.10.01 

Bendras plotas (be bendrabučių ploto) 7211,60 

Praktinių užsiėmimų ir auditorijų patalpos 2693,51 

Administracinės patalpos 656,20 

Bendrojo naudojimo ir techninės paskirties patalpos 3676,46 

Mokslinių tyrimų (taikomųjų mokslinių tyrimų) patalpos 185,43 

 

 

 

11.3. lentelė. STUDIJOMS IR MOKSLINIAMS TYRIMAMS (taikomiesiems moksliniams tyrimams) 

NAUDOJAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KRITERIJAI (2020-10-01 d. duomenys, 

ŠVIS ataskaita) 
Nekilnojamojo turto 

paskirtis 

Naudojimo trukmė per 

metus 

Pastatų 

skaičius 
Pastatų unikalūs numeriai 

Studijoms naudojamas 

valstybės 

nekilnojamasis turtas 

Iki 3 mėn.   

Nuo 3 mėn. iki 10 mėn.   

10 mėn. ir daugiau arba 

nuolat 
4 

5296-3018-7016:0002 ir 4400-2310-

7757:7301 (du unikalūs numeriai vienam 

pastatui - Centriniai rūmai), 5296-4022-5065; 

5296-4022-5132; 5298-7026-6014 

Moksliniams tyrimams 

(taikomiesiems) 

naudojamas NT 

Iki 3 mėn. 1 5298-7026-6014 

Nuo 3 mėn. iki 10 mėn. 1 5296-3018-7016:0002 

10 mėn. ir > arba nuolat   

 

11.4. lentelė. KITIEMS SUBJEKTAMS PERDUOTAS IR NENAUDOJAMAS FUNKCIJOMS 

VYKDYTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS (2020-10-01 d. duomenys, ŠVIS ataskaita) 

Ploto paskirtis 
Plotas  (2020-10-01 ŠVIS 

ataskaita) 
Pavadinimas 

Bendras plotas 0  

Panaudos pagrindais perduotas plotas 0  

Išnuomotas plotas 404,23 Valgykla ir laboratorija, Liepų g. 18 

Nenaudojamas funkcijoms vykdyti 

plotas 

0  

 

11.5. lentelė. NEKILNOJAMOJO TURTO IŠLAIKYMO SĄNAUDOS (2020-10-01 d. duomenys, ŠVIS 

ataskaita) 

Naudojimo trukmė per 

metus 

Visos sąnaudos 
Bendras plotas (be 

bendrabučių) 
Visos sąnaudos 

Bendras plotas (be 

bendrabučių) 

2019.10.01 2019.10.01 2020.10.01 2020.10.01 

Iki 3 mėn.     

Nuo 3 mėn. iki 10 mėn.     

10 mėn. ir > arba nuolat 147228,48 11079,52 223792,52 11079,52 
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11.6. 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 

2020 13,9 12,0 

 

Apskaičiuotas patalpų plotas, tenkantis vienam studentui (11.6. lentelė), atitinka aukštosioms 

mokykloms nustatytus reikalavimus. 

Studijų programoms įgyvendinti yra naudojamos KMAIK Centriniuose rūmuose (bendras plotas – 

5333,18 m2) ir II rūmuose esančios auditorijos ir laboratorijos (bendras plotas – 1313,18 m2). Patalpos 

atitinka joms keliamus higieninius reikalavimus. Visose auditorijose įrengti personaliniai kompiuteriai, 

kompiuteriniai multimedijos projektoriai, galima naudotis internetu. Dėstytojų kabinetuose ir laboratorijose 

kaupiama dalykinė – metodinė medžiaga. Atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga, papildyti 

bibliotekos fondai.  

Miškininkystės katedroje per daugelį metų sukaupta praktiškai visa įranga ir įrankiai reikalingi 

Miškininkystės studijų programos uždavinių įgyvendinimui. Susidėvėjusi įranga ir įrankiai kasmet 

palaipsniui atnaujinami. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje darbui su personaliniais kompiuteriais 

naudojama 1 kompiuterinė auditorija, dar viena kompiuterinė auditorija pritaikyta inžineriniam braižymui. 

Studentai dirba šiomis kompiuterinėmis programomis: AutoCad (15 darbo vietų), Garden Composer, 

GoogleSketchUp, 3 Dmax (po 15 darbo vietų), Lumion (3 darbo vietos). 

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra bei Bendratechninių mokslų katedra jungia bendrųjų 

dalykų dėstytojus. Ši katedra neturi nei patvirtintų studijų programų, nei studentų, todėl suprantama, kad 

katedrai priskirtas materialiųjų išteklių sąrašas nėra gausus. Juo labiau, kad minėtų katedrų disciplinų 

dėstymui nereikalinga jokia speciali įranga, prietaisai, technologijos ar programos. Pagrindinį katedros turtą 

sudaro kūno kultūros disciplinai priskirtas inventorius bei metodinė literatūra užsienio kalbų dėstymui. 

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedrai taip pat priskirtos kolegijos 3-jame aukšte esančios 311 ir 314 

auditorijos bei 312 ir 313 kabinetai. 

Vertinant išteklių, leidžiančių užtikrinti efektyvų mokymosi procesą, tinkamumą ir pakankamumą, 

galima teigti, kad  katedrų dėstytojai yra pakankamai aprūpinti tiek fizinėmis, tiek informacinėmis, 

priemonėmis ir su jų stygiumi nesusiduria. Užtikrinti šią sąlygą padeda ir tai, kad kiekvienais metais yra 

sudaromi viešųjų pirkimų planai, kuriuose numatomos planuojamos įsigyti priemonės. 

 

 

11.7. lentelė. KOLEGIJOS ĮSIGYTAS IR NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS 2019; 2020 m. 
Eil. Nr. Pavadinimas 2019 m. suma, EUR 2020 m. suma, EUR 

1 Ilgalaikis materialusis, nematerialusisis turtas iš viso: 8 096 61 106 

1.1 Bibliotekų fondai 219 176 

1.2 Programinė įranga 920 2 030 

1.3 Mašinos ir įrengimai 6 957 ´- 

1.4 Baldai ir biuro įranga ´- 5 220 

1.5 Transporto priemonės ´- 9 950 

1.6 Pastatų renovavimas ´- 43 730 

2 Trumpalaikis turtas iš viso: 9 791 22 361 

 Iš viso: 17 887 83 467 

Iš viso per 2020 m. įsigyta ir gauta nemokamai turto daugiau kaip už 83,5 tūkst. Eur. 2019 m. įsigyta 

turto už daugiau kaip 17 tūkst. Eur. 
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11.8. lentelė. KOLEGIJOS ATLIKTI REMONTO / PATALPŲ ĮRENGIMO DARBAI 2020 m. 

Eil. Nr. Pavadinimas Suma, EUR 

1 Centrinių rūmų (CR) sporto salės rūbinės remontas 11 998,12 

2 Keltuvo neįgaliesiems įrengimas CR 20 535,00 

3 Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas neįgaliesiems prie CR 2 637,80 

4 WC įrengimas neįgaliesiems CR 6 399,81 

5 CR pusrūsio remontas - augalų laboratorijos įrengimas. CR tambūro remontas 24 033,94 

6 II rūmai: vandens atvedimas į laboratoriją. 1070,00 

7 II rūmų vidaus remontas 8930,00 

8 Valgyklos šilto ir šalto vandens atskyrimas 3800,00 

9 II bendrabučio einamasis remontas 6 672,83 

10 II bendrabučio langų keitimas 11 761,20 

11 Dirbtuvių remontas 9 290,28 

12 Dirbtuvių langų keitimas 4 405,25 

13 IV bendrabučio elektros instaliacijos remontas 9 976,00 

14 IV bendrabučio kambarių remontas 11 566,70 

 Iš viso: 133077,00 

 

 

 

11.3. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA 
 

Intensyviai besivystančios informacinės komunikacinės technologijos suteikia kur kas daugiau 

galimybių mokytis nesiejant proceso su konkrečia vieta, laiku ar kitais kriterijais. Nuolat vyksta pokyčiai 

darbo rinkoje, kinta ir besimokančiojo poreikiai, todėl būtina intensyvinti informacinėmis technologijomis 

pagrįsto mokymosi diegimą. Kolegijoje tam skiriamas ypatingas dėmesys - nuolat atnaujinama įranga, 

įsigyjamos pažangesnės programos, dėstytojai kelia kvalifikaciją, tad galimybės studentams pasiekti 

mokymosi rezultatus kasmet gerėja.  

Kolegijoje plačiai ir intensyviai diegiamos informacinės technologijos - visos auditorijos ir 

laboratorijos aprūpintos šiuolaikine audiovizualine įranga, dalis auditorijų aprūpinta išmaniosiomis 

interaktyviomis lentomis ir išmaniaisiais įvesties įrenginiais. Priklausomai nuo užsiėmimų pobūdžio, 

studentams sudaromos sąlygos naudotis esančia ar atsinešta asmenine kompiuterine technika auditorijose, 

bibliotekoje. Kiekvienas dėstytojas aprūpintas personaliniu kompiuteriu.Studentams ir dėstytojams yra 

sukurta virtuali mokymosi aplinka ir bendradarbiavimo sistemos – Outlook ir Moodle. Šie įrankiai leidžia 

dėstytojams pasirinkti skirtingas studijų dalykų organizavimo formas, įvairiai organizuoti praktinę veiklą, 

dalintis studijų priemonėmis. 2020 pavasarį COVID-19 pandemija privertė skubiai pereiti prie nuotolinių 

studijų. Įgyvendinant nuotolines studijas buvo pradėtas naudoti Zoom vaizdo paskaitų ir konferencijų įrankis. 

Kitų nuotolinių veiklų organizavimui naudojamas įrankis MS Teams. 

 

 

11.9. lentelė. KOLEGIJOS KOMPIUTERIŲ PANAUDOJIMAS 2020-10-01 d. duomenimis (ŠV-01 

ataskaita) 

  
Kompiute

rių 

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 - - - - - 

Naudojami mokymo tikslais 234 234 234 234 234 

Iš viso kompiuterių: 279 279 279 279 279 
 

 

11.10. lentelė. DUOMENYS APIE NUOTOLINES STUDIJAS 2019-2020 mokslo metais (ŠV-01 

ataskaita) 

Klasių skaičius 
Iš viso 

studijuojančių 

Studentai, studijuojantys 

visą studijų programą 

Studentai, studijuojantys 

studijų programos 

modulius 

Dėstytojai, gilinę žinias 

nuotoliniu būdu (studijos 

dėstytojams) 

42 886 0 832 54 
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Darbui su personaliniais kompiuteriais naudojamos 6 kompiuterinės auditorijos. Studentų darbui su 

specializuotomis kompiuterinėmis programomis pritaikytos auditorijos Nr. 101, 203, 305, 308, 402 ir 409 su 

110 darbo vietų. Kompiuterinės auditorijos Nr. 101, 308, 402 ir 409 pritaikytos inžineriniam braižymui, 203 

ir 305 auditorijos skirtos informacinėms technologijoms. 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. Studentams sudaryta galimybė atsispausdinti 

norimą informaciją spausdintuvu. 

Kolegijos studentai studijų metu dirba su 19 kompiuterinių programų (11.11. lentelė). 

 

11.11. lentelė.  Programinė įranga, naudojama Kolegijos studentų mokymui 2020 m. 

Programinės įrangos 

pavadinimas 

Darbo vietų 

skaičius 
Programinės įrangos pavadinimas 

Darbo vietų 

skaičius 

Microsoft Excel 110 Inventorizacija 24 
Microsoft Access 110 Profilis 24 
Microsoft PowerPoint 110 Trimble Business Center Advanced EDU 10 
Microsoft Word 110 Sistela 24 
AutoCAD 81 ArcGIS Desktop 110 
AutoCAD Civil 3D 65 ArcGIS Pro 110 
BricsCAD 75 Mskaita (Miško skaia) 35 
Sketchup 17 Pix4D 4 
Geo 3D 24 Lumion 7 
Byla 24 -- -- 

 

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. Taip pat gali iš savo 

kompiuterių nuotoliniu būdu prisijungti prie auditorijų kompiuterių. Studentams sudaryta galimybė 

atsispausdinti norimą informaciją spausdintuvu.  

2020 metų pradžioje studijų vykdymui nuotoliniu būdu buvo įsigytos septynios (7) Zoom vaizdo 

konferencijų platformos licencijos. Su šiomis licencijomis vienu metu galima vesti nuotolinius užsiėmimus 

(paskaitas, praktinius darbus, seminarus ar kt.) 2100 studentų. 

Informacinių technologijų laboratorijoje (203 aud.) yra įrengtos 26 kompiuterizuotos darbo vietos, 

čia studentai išmoksta naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis, informacinėmis ir 

geoinformacinėmis technologijomis, įsisavina duomenų bazių naudojimo ir jų kūrimo darbus, dirba su 

finansų ir apskaitos programomis. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje darbui su personaliniais kompiuteriais 

naudojama kompiuterinė auditorija Nr. 101, pritaikyta inžineriniam braižymui. Studentai Želdynų dizaino 

profesinio bakalauro programoje dirba šiomis kompiuterinėmis programomis: AutoCad (15 darbo vietų), 

Garden Composer, GoogleSketchUp, 3 Dmax (po 15 darbo vietų), Lumion (7 darbo 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. 

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. 

2019-2020 m.m. Hidrotechninės statybos katedra naujų kompiuterinių programų neįsigijo. 

Hidrotechninės statybos studijų programos 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 (40 darbo vietų), AutoCad Civil 3D (40 darbo vietos), 

ArcGIS Desktop (110 darbo vietų), ArcGIS Pro (110 darbo vietų), Sistela (15 darbo vietų), Profilis (24 darbo 

vietos). 

Visos Miškininkystės katedros auditorijos aprūpintos projektoriais ir kompiuteriais su kolonėlėmis, 

tai leidžia pateikti studentams filmuotą medžiagą su vietoje įrašytais komentarais. Trys auditorijos aprūpintos 

kompiuteriais kiekvienam studentui, vienoje auditorijoje apart projektoriaus yra išmanioji lenta. 

Specializuotame miško kenkėjų ir ligų kabinete yra Įvairių medžių rūšių liemenų kenkėjų, lapus graužiančių 
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kenkėjų, spyglius graužiančių kenkėjų, entomofagų, vabzdžių sistematikos ir kt. stendai, miško ligų atlasai, 

entomologinės kolekcijos ir kt. Iš viso Miškininkystės katedra turi 103 kompiuterius, tame tarpe 3 

nešiojamus, 3 spausdintuvus, 9 stacionarius projektorius (multimedijas), išmaniąją lentą, maršrutizatorių, 

interaktyvųjį įvesties įrenginį, AMC Power Box akustinę sistemą, ir kt. 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir Žemėtvarkos studijų programoms pritaikytos 

auditorijos Nr. 402, 409 ir 305 su 60 darbo vietų. Kompiuterinė auditorija Nr. 101 pritaikyta inžineriniam 

braižymui, auditorijos Nr. 203 ir 305 skirtos informacinėms technologijoms.  

Kolegijos 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 (24 darbo 

vietos), ArcGIS Desktop (100 darbo vietų), ArcGIS Pro (100 darbo vietų), Byla (24 darbo vietos), 

Inventorizacija (24 darbo vietos), Trimble Business Center Advanced EDU (10 darbo vietų), Garden 

Composer, SketchUp, 3 Dmax (po 15 darbo vietų), Lumion (3 d.d. vietos), Sistela (15 darbo vietų), Profilis 

(6 darbo vietos). Studentai dirba naudodamiesi įvairiais erdvinių duomenų rinkiniais (DirvDR10LT, MelDR 

10LT, SŽNS DR10LT, AŽ DR10LT, GRPK, ORT10LT ir kt.). 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.   

Kompiuterinių programų AutoCAD, ArcGIS Desktop ir kt. licencijos kiekvienais metais yra 

atnaujinamos.  

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

Studijų proceso metu studentams sudaromos sąlygos dirbti savarankiškai laisvose auditorijose. Darbo dienos 

metu studentai savarankiškai gali naudotis 402 bei 409 auditorijomis, jeigu jos yra laisvos. Pavieniai 

studentai priimami ir vykstant paskaitoms jose, 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 vedėjas, užsiregistruoti vakariniam darbui. Savarankiškam mokymuisi ar grupiniam darbui 

studentai gali naudotis bibliotekos skaitykloje esančiomis darbo vietomis. Bibliotekoje yra 24 

kompiuterizuotos darbo vietos.  

 

 

11.4. STUDIJŲ PROGRAMŲ APRŪPINIMAS SPECIALIA ĮRANGA 
 

 

Žemėtvarkos ir Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų studijų programų studentai atlieka 

geodezijos, geologijos, fotogrametrijos praktikas. Praktikos atliekamos išklausius teorines paskaitas ir atlikus 

praktinius darbus. Visų praktikų metu, siekiant užtikrinti studentų saugumą, naudojamos saugos priemonės: 

šalmai, išskiriamosios liemenės, pirštinės ir kt. 

Geodezijos profesinės veiklos praktikos metu naudojami instrumentai:  

• bepilotis orlaivis: Ebee (1 vnt); 

• elektroniniai teodolitai: FET – 405K su trikoju (4 vnt); SETL SDJ-02L su trikoju (4 vnt.); 

• optiniai nivelyrai: Leica RUNNER 24 (10 vnt), AT-B4 (4 vnt.), Nivel system N32 (2 vnt); 

• skaitmeniniai nivelyrai: Orion+ AT-100D  (2 vnt); 

• elektroniniai tacheometrai NIKON DTM-332 (1 vnt), Trimble M3 (1 vnt), Trimble C5 (5 

vnt); 

• 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); Nivel 

System HDM7-2 (2vnt). 

Geologijos praktikos metu naudojama įranga: dirvožemio grąžtas; įrenginių rinkinys dirvožemio 

pavyzdžiams paimti; įrenginys dirvožemio monolitams paimti; dirvožemio zondas.  

Studijuojantys „Dirvotyros ir agrochemijos pagrindų“ dalyką naudojasi Geologijos laboratorija (II 

rūmai, 105 aud.), kurioje yra: mineralų ir uolienų pavyzdžiai; sietelių rinkinys dirvožemio granuliometrinei 

sudėčiai nustatyti; pHmetrai dirvožemio reakcijai nustatyti (kišeninis ir elektroniniai, N.Aliamovskio 

aparatas); laboratoriniai indai (kolbos, cilindrai, pipetės ir kt.); metalinis cilindras, mineralinių trąšų rinkiniai. 

„Aplinkos fizikos“ dalyko laboratorinius darbus studentai atlieka 402 laboratorijoje, kurioje yra šie 

įrenginiai: Kūno laisvojo kritimo pagreičio matavimo stendas su priedais ME-9889; Kūno inercijos modelio 

nustatymo įranga su priedais ME-8950A; Šviesos difrakcijos tyrimo stendas OS-8452 su priedais; Dujų 

savitosios šilumos nustatymo stendas Sf-8563; Saulės energijos panaudojimo stendas SE-8573; Saulės 
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baterijų charakteristikų tyrimo stendas PS-2002; Omo dėsnio tyrimo stendas su priedais  EX -9953; Skysčio 

paviršiaus įtempimo matavimo žiedo metodu stendas PS-2002; Modulinis apšvietimo instaliacijos stendas; 

Archimedo dėsnio patikrinimo stendas Triple Beam 700/800; Garso greičio matavimo stendas Phywe-

0352400; Huko dėsnio patikrinimo stendas Phywe-0220100; matavimo sensoriai meteorologinei stočiai. 

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje praktikų 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.). 

Maisto žaliavų kokybės ir saugos laboratorijoje 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). 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“, įsigytas 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.  

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“ įsigyti 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. 2020 m. rengiama nauja laboratorija (25 darbo vietos), skirta 

hidroponinės sistemos demonstravimui ir praktiniam pritaikymui.  

Miškininkystės katedros studentai yra aprūpinti praktiškai visomis priemonėmis, reikalingomis 

Miškininkystės studijų programos studijoms ir mokomosioms praktikoms atlikti. Dendrologijos 

laboratorijoje sukaupti sumedėjusių augalų arbariumai, augalų dalių, sėklų, vaisių, medienos pavyzdžių 

rinkiniai. Miško botanikos laboratorijoje sukaupti žolinių augalų herbariumai, mikroskopavimo preparatai, 

mokymuisi skirti mikroskopai, kompiuteriai. Laboratorijoje atliekami augalų anatomijos, sistematikos 

praktiniai/laboratoriniai darbai. Sanitarinės miško apsaugos laboratorijoje studentų mokymui, praktikos 

darbams surinktos miško kenkėjų, medžių ligų kolekcijos, jų  pažeidimų pavyzdžiai, laboratorija aprūpinta 

mikroskopais, lupomis, žiūronais, preparavimo, matavimo priemonėmis. Studentų mokymui Miškininkystės 

katedra taip pat turi: augalų auginimo kamerą „Growt chamber“, matomos ir ultravioleto šviesos diapazono 

spektrofotometrą T80, medienos puvinio matavimo prietaisą ARBOTOM, medienos puvinio indikatorių 

ROTFINDER, liuksomertą HEC-R, dencitometrą HEC ir kt. 

Pratybų ir praktikos darbų metu studentai aprūpinami darbo priemonėmis, reikalingais prietaisais, 

įranga: mechaninėmis ir elektroninėmis žerglėmis, įvairių modelių aukštimačiais (lazeriniais, ultragarsiniais, 

elektroniniais), tolimačiais, GPS prietaisais, žiūronais, ekeriais, busolėmis, dendrometrinių matavimų 

komplektais, prieaugio grąžtais, liuksometrais, mikroskopais, svarstyklėmis, higrometrais. Praktikų metu 

studentai taip pat aprūpinami visais reikalingais darbo įrankiais: įvairias sodikliais (Kolesovo kardais, 

Rozanovo grąžtais, pusapvaliais, vamzdiniais sodikliais, ir kt.) skirtais sodinti medelius su atvira ir su 

apribota šaknų sistema, skiepijimo peiliais, genėjimo mečetėmis, pjūklais bešakei medienai formuoti, 

sekatoriais ir kt. 

 

 

11.5. ŪKIO VALDYMAS IR VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 

Viena iš Kolegijos Ūkio tarnybos veiklos sričių – teisinė Kolegijos pastatų ir statinių registracija. 

Šiuo metu teisiškai įregistruota ir įrašyta į apskaitą 17 pastatų ir statinių (13.2 priedas). Ūkio tarnyba yra 

atsakinga už Kolegijos materialiojo turto priežiūrą ir remontą, aplinkos tavrkymą.  

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 
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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 

Kolegijos 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 ir 

konkurencijos taisyklių, pirkimų 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, tvarka, atliktos tiekėjų apklausos ir išrinkti Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos tiekėjai, surašyti protokolai, sudarytos ilgalaikės sutartys su paslaugų, prekių ir darbų 

tiekėjais: Ergo Insurance SE, UAB „Gelsva“, UAB „Viada LT“, UAB ,,Technologinių paslaugų 

sprendimai“,  UAB „Šildis“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai ir kt. 

Vykdant pirkimus pagal preliminariąsias sutartis: UAB ,,Socialinė integracija“, AB ,,Lietuvos 

paštas“, UAB ,,Nuklonas“, UAB ,,IT paslaugų centras“, 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 Kolegijos balanse apskaitomų pastatų, statinių teisinę registraciją, dėl 

ilgalaikio turto nurašymo, aukcionų skelbimo ir kt. 

2020 m. pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus atlikta pirkimų už 

92993,05 Eur., kurie sudaro 20,36 procento nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės. 

Sudaryta sutartis su UAB „Socialinė integracija“. 2020 m. UAB ,,Bildeka“ atliko Centrinių rūmų remonto 

darbus, UAB ,,Faziukas“ atliko aikštelės automobiliams pritaikant neįgaliųjų reikmėms įrengimo darbus ir 

kt.   
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12. FINANSŲ VALDYMAS 

 

 

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 12.1 pav.. 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 2016-2020 m. pateikta 12.1. pav.  

 

 
12.1. pav. Kolegijos lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2016-2020 m. 

 

 

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami kiekvieniems metams pagal asignavimų valdytojo – Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – patvirtintą sąmatą. Sąmatoje lėšos paskirstomos pagal 

ekonominės klasifikacijos straipsnius, kurių privaloma laikytis. Pasibaigus finansiniams metams Kolegija už 

panaudotas lėšas atsiskaito LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kolegijos metinis pajamų ir sąnaudų 

planas yra rengiamas laikantis LR teisės aktų ir Kolegijos nustatytos tvarkos.  

 

Valstybės biudžeto asignavimai 

Kolegijos lėšos naudojamos pagal sąmatas. Studijų ir mokslo plėtros programai, studijuojančių 

valstybės finansuojamose studijų vietose studentų studijoms finansuoti ir baziniam finansavimui gauta ir 

panaudota 1555,06 tūkst. Eur, tame skaičiuje valstybės biudžeto asignavimai, skirti skatinti kolegijų 

dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno veikloje – 24,8 tūkst. Eur.  

2016-2020 m. Kolegijai pavyko išlaikyti bendras biudžeto apimtis. Vidutiniškai biudžeto lėšos sudaro 

apie 76,7 proc. visų Kolegijos lėšų. Nuosavos lėšos gaunamos iš kelių šaltinių: organizuojant kvalifikacijos 

kėlimo kursus suaugusiems, studijų įmokų, bendrabučių, valgyklos ir kitų paslaugų, 2020 m. sudarė apie 

13,4 proc. visų Kolegijos lėšų. Tikslinio finansavimo lėšos 2020 m. išaugo ir sudarė 9,78 proc. lėšų. 
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12.2. pav.  Studijų ir mokslo plėtros programos gauto finansavimo struktūra 2017-2020 m., tūkst. Eur 

 

 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijoms gauta ir panaudota 

5,46 tūkst. Eur.  

Kolegijos patalpoms Kauno r. Girionyse, Liepų g.1, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams gauta ir 

panaudota 27,6 tūkst. Eur.  

Finansinė pagalba neįgaliesiems, studijuojantiems Kolegijoje: gauta ir panaudota 9,18 tūkst. Eur.  

 

Pajamos už studijas, mokslo ir kitas paslaugas 

2020 m. Kolegija gavo 282,86 tūkst. Eur pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų. Didžioji 

surenkamų už teikiamas paslaugas pajamų dalis – studijų įmokos. 2020 m. studentų mokamos įmokos už 

studijas, įmokos už kreditus, pakartotinį egzaminų perlaikymą sudarė 125,32 tūkst. Eur, įmokos už 

kvalifikacijos kėlimo kursus suaugusiems – 18,75 tūkst. Eur, apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose – 

69,00 tūkst. Eur,  valgyklos pajamos – 7,91 tūkst. Eur , užsakomųjų darbų – 60,6  tūkst. Eur, kitų paslaugų – 

1,28 tūkst. Eur (1 Priedas). 

 

ES paramos lėšos 

Kolegija 2020 m. Europos Sąjungos, tarptautinių projektų vykdymui ir švietimo mainų plėtotei iš 

Europos Sąjungos paramos gavo 205,90 tūkst. Eur, valstybės biudžeto gavo -17,43 tūkst. Eur. lėšos buvo 

panaudotos kiekvieno projekto vykdymo sutartyje numatytiems tikslams įgyvendinti. 

 

Kitas gautas finansavimas 

Kolegija 2020 m. gavo paramos piniginėmis lėšomis 1,16 tūkst. Eur.  

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 2020 m. gruodžio 31 d. - 130,7 tūkst.Eur. 

Kolegijos 2020 m. sąnaudos pateikiamos 12.3. pav. Didžiausią dalį sudarė darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos - 67,6 proc., paprastojo remonto ir eksploatacijos išlaidos – 5,6 proc., 

komunalinių paslaugų – 3,4 proc., atsargų įsigijimo išlaidos – 3,4 proc., nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos – 7,4 proc., kitų paslaugų – 7,5 proc., kitų sąnaudų (t. sk. stipendijų sąnaudos) – 5,1 proc. 
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12.3. pav. 2020 m. patirtų sąnaudų struktūra (tūkst.Eur) 

 

Kolegijoje nemaža dalis darbuotojų dirba ne visą darbo dieną, todėl iškreipia vidutinį mėnesinį 

atlyginimą. Vidutinis darbuotojų atlyginimo dydis pavaizduotas 12.4. pav. Pateikiama informacija apie visą 

ir ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų vidutinį mėnesinį atlyginimą. 

 

 

 
12.4. pav. 2020 m. patirtų sąnaudų struktūra (tūkst.Eur) 
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13. PRIEDAI 

 

 

 

 

1. priedas. KMAIK UŽDIRBTOS LĖŠOS 
 

 

KMAIK  uždirbtos lėšos 2016-2020 m., tūkst. Eur 

Metai 
2016 2017 2018 2019 2020 

Uždirbtų lėšų šaltiniai 

Studijų įmokos 95,68 83,20 95,00 94,54 125,32 

Kursai 63,66 28,59 24,02 14,78 18,75 

Mokestis už bendrabutį 114,93 94,36 91,61 99,11 69,00 

Valgykla 40,17 35,97 38,92 36,93 7,91 

Užsakomieji darbai 33,97 46,16 81,04 69,19 60,6 

Kitos pajamos 10,86 5,85 4,19 3,56 1,28 

Iš viso: 359,27 294,13 334,78 318,11 282,86 

 
 

 

2. priedas. TEISIŠKAI ĮREGISTRUOTI KOLEGIJOS PASTATAI IR STATINIAI 

 

 
Eil. 

Nr. 
Kolegijos pastatų ir statinių pavadinimas NT paskirtis 

NT plotas, 

kv. m. 

1 Negyvenamoji patalpa – Įstaiga (Centriniai rūmai, Liepų g.1) Mokslo 3416,34 

2 Negyvenamoji patalpa - Mokslo patalpos (CR, Liepų g.1) Mokslo 536,05 

3 Negyvenamoji patalpa - Neįrengta pastogė (CR, Liepų g.1) Kita 1380,79 

4 Pastatas – Mokykla (II rūmai, Laumėnų g.1) Mokslo 1313,18 

5 Pastatas – Bendrabutis (Nr. 2, Liepų g.3) Gyvenamoji 1223,43 

6 Pastatas – Bendrabutis (Nr. 4, Liepų g.22) Gyvenamoji 2391,13 

7 Butas/patalpa - Gyvenamosios patalpos Gyvenamoji 281,02 

8 Pastatas - Valgykla – parduotuvė (Liepų g.18) Prekybos 612,88 

9 Pastatas - Mokomosios dirbtuvės Girionių k. Gamybos, pramonės 291,44 

10 Negyvenamoji patalpa – Garažas Girionių k. Garažų 83,44 

11 Pastatas - Garažas Girionių k. Garažų 170,44 

12 Pastatas – Sandėlis Girionių k. Sandėliavimo 209,22 

13 Pastatas – Sandėlis Girionių k. Sandėliavimo 555,42 

14 Pastatas – Šaudykla Girionių k. Kita 23,19 

15 Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai (stoginės 2 vnt.) Sandėliavimo 0 

16 Kiti statiniai (inžineriniai) - Stadionas Sporto 9562 

17 Kiti statiniai (inžineriniai) - Sporto aikštelės Sporto 1452 

  Iš viso: 23501,97 
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3. priedas. KMAIK ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA 
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4. priedas. DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

 

4.1.P 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. 

1 Ivavičiūtė Giedrė 

Mokymai. Innovative study modules for 

development of didactics, research and 

management skills (Lithuania)’ module 3 – 

Students Involvement in Studies and 

Research 

-- 2020.11.23,24,27 24 

2 
Obelevičius 

Kęstutis 

Tarptautinė (nuotolinė) konferencija: 

“Svetimžemių invazinių augalų rūšių 

neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių 

gerovei sumažinimas Lietuvos ir 

Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-LLB-1-

207, Alien Invasive Plants). 

b/n 2020.10.28/29 14 

3 Asta Doftartė Projektas „Studijų prieinamumo didinimas“ -- 
2020.10.20/ 

12.16 

16 

val. 

4 Poškienė Ingrida  Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje Nr. 15876 2020.10.19/31 40 

5 Vincas Gurskis 

Smulkiųjų įmonių asociacijos organizuoti 

kvalifikacijos kėlimo kursai: Optimalių 

konstrukcijų parinkimas atsižvelgiant į 

architektūrines išraiškos priemones; 

A,A+,A++ namų sandarinimo sprendiniai. 

Nr.P-9521 2020.10.14. 4 

6 Ivavičiūtė Giedrė 

International Scientific- Practical 

Conference Sustainable Environmental 

Development: Innovative technologies. 

No. STE 37-12 2020.09.30/10.01 16 

7 
Šadzevičius 

Raimondas 

The 1st International Scientific Conference 

Advanced Construction and Architecture 

2020. Report „The Technical State of 

Spillway Concrete Gravity Dams in 

Lithuania“ 

-- 2020.09.23/25   

8 Vyčienė Gitana 
Nuotolinė konferenciija "Lietuvos ESRI 

naudotojų konferencija"  

Paž. nebuvo 

išduoti 
2020.09.15/17 8 

9 Gudritienė Daiva 
UAB ,,Hnit-Baltic ,,Lietuvos Esri naudotojų 

konferencija“ 
- 2020.09.15/17 24 

10 
Šalkauskienė 

Vilma 

UAB ,,Hnit-Baltic ,,Lietuvos Esri naudotojų 

konferencija“ 
- 2020.09.15/17 24 

11 Semaškienė Loreta 

LDD ekspedicija į dendrologinius objektus 

Kelmės rajone. Medeinos diena. Tytuvėnų 

regioninis parkas, Giliaus pažintinis takas; 

Bridvaišio piliakalnis ir apžvalgos bokštas 

ant Kokmaniškės kalno; Miško muziejus. 

Švento Martyno pušis. 

Kvietimas 2020.08.22/23 
20 

val. 

12 Semaškienė Loreta 

LDD ekspedicija į Aukštaitijos 

dendrologinius objektus.  Kamajų miestelio 

parkas; valstybės saugomas gamtos paveldo 

objektas Tervydžių kaimo dendrologinis 

rinkinys (Lino Jakubonio), Stelmužės 

ąžuolas, Zarasų miesto parkas, architektūros 

paminklas etnografinis Vaišnoriškės parkas, 

Limino medelynas, senovinės bitininkystės 

muziejus Stripeikiuose, Ginučių vandens 

malūnas, Ladakalnis, Šiliniškių (Ginučių) 

apžvalgos bokštas, Utenos miesto parkai 

 

Kvietimas 2020.07.11/12 
20 

val. 

13 
Čekanskienė 

Jolanta 

,,Friends“ mokymai apie reagavimą į 

patyčias ir kitokį žeminantį elgesį. 
2020/R-256 2020.06.02/03 4 

14 
Vilda 

Grybauskienė 

eTwining mokymai. Online professional 

development workshop for VET teachers  
-- 2020.05.13/15 15 
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15 Ivavičiūtė Giedrė 

Research for rural development 2020: 

annual 26th international scientific 

conference Proceedings, Latvia University 

of Life Sciences and Technologies. 

-- 2020.05.13/15 24 

16 
Steponavičienė 

Aušra 

26-oji tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija Žmogaus ir gamtos sauga 2020 
- 2020.05.06/08   

17 Česonienė Laima  

 26 th International scientific-practical 

conference HUMAN AND NATURE 

SAFETY', Lietuva, Kaunas. 

-- 2020.05.06/07 . 

18 Morkūnienė Eglė  
Skaitmeninis istorijų pasakojimas (Digitas 

Storytelling) 
-- 2020.04.28/29 8 val. 

19 Linas Daubaras 
Lietuvos gidų sąjungos suvažiavimas ir gidų 

mokymai 
- 2020.03.07/08 10 

20 Semaškienė Loreta Paroda „Sveikatos dienos 2020“ Kvietimas 2020.02.21/23 3 d. 

21 Česonienė Laima  

The international scientific and practical 

conference Planta+. Achievements and 

prospects, Ukraina, Kijevas.  

-- 2020.02.20/21   

22 Semaškienė Loreta 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“ 

Nr. 38609 2020.02.01/15 
60 

val. 

23 

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija 
Nr. 38607 2020.02. 

60 

val. 

24 Vincas Gurskis 
Seminarų ciklas „Aukštojo mokslo 

didaktika“ 
b/n 2020.01.16/27 12 

25 Semaškienė Loreta 
KMAIK SA projektas „Namus puoškime 

kitaip“ 
Nr. IC-5 1091 2019.12.04/05 

10 

val. 

26 Semaškienė Loreta 
KMAIK SA projektas „Namus puoškime 

kitaip“ vykdytoja 
Nr. IC-5 1091 2019.12.04/05 

10 

val. 

27 Bazarienė Žeta Projektas „Namus puoškime kitaip“ Nr. IC-5 1088 2019.12.04/05 10 

28 Bazarienė Žeta Seminaras „Namus puoškime kitaip“ Nr. IC-5 1088 2019.12.04/05 10 

29 
Dzedravičienė 

Laima 

Dalyvavo projekto „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ grupinėje 

konsultacijoje „Stresas ir jo valdymas“ 

Nr. PI-SPPC-

1764 
2019.11.mėn. 

24 

val. 

30 Poškienė Ingrida Motyvacija mokytis ir išmokimas Nr.14028 2019.11.25/12.08 
24 

val. 

31 
Grybauskienė 

Vilda 

Atradimų laboratorijų veiklą „Tikslas –

Žemė“ parodoje „Mokykla 2019“ 
-- 2019.11.22/23 

12 

val. 

32 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“. 

b/n 2019.11.21/22 
16 

val. 

33 Semaškienė Loreta 

Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai. 

Pagal SKVC projektą „Studijas 

reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra 

(SKAR-3)“ vykdomą pagal 2014-2020 m. 

ES 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“. 

Kvietimas. 

Projekto dalyvis 
2019.11.21/22 

16 

val. 

34 Bareika Vytautas 

Jaunųjų miško bičiulių vadovams skirtas 

kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

„Edukacija miške: saugomų teritorijų 

galimybės“, paskaita-ekskursija „Dubravos 

arboretumas“ 

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.11.14/15 

6 

akad. 

val. 
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35 
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. 

36 Arūnas Jurkonis 

Tarptautinės miškininkystės varžybos, 

Polocko Valstybinis miškų koledžas 

(Baltarusija) 

b/n 2019.11.11/14 28 

37 Kibirkštienė Inga 

Neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 

programa „Verslinis mažai paplitusių 

daržovių auginimas" (kodas 296162217), 

KMAIK 

KP Nr. 233480 2019.11.07/08 
16 

val. 

38 

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. 

39 Inga Kibirkštienė 
Verslinins mažai paplitusių daržovių 

auginimas 
KP Nr. 233480 2019.11.07/08 16 

40 
Ramaškevičienė 

Asta 
3 rd TEFSI Capacity Building Course,  b/n 2019.11.04/06 

24 

val. 

41 Bareika Vytautas 

LDD prie LMA, VDU Žemės ūkio 

akademija Kvalifikacijos tobulinimas: 

Mokslinė dirvožemininkų konferencija-

ekspedicija „Lietuvos dirvožemių 

klasifikavimas ir vertinimas“ 

LDD/2019/18 2019.10.25/26 
20 

val. 

42 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. 

43 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. 

44 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) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.10.16/17 16 

45 

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Aplinkos apsauga žemės ūkyje Nrt. 233226 2019.10.10/11 
16 

val. 

46 

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda 

Aplinkos apsauga žemės ūkyje KP Nr.233226 2019.10.10.11 
16 

val. 

47 Česonienė Laima 

XXV IUFRO World Congress 2019 "Forest 

Research and Cooperation for Sustainable 

Development".  

-- 2019.09.29/10.05 
48 

val. 

48 
Survilienė-

Radzevičė Elena  

Influence of ozonated water application on 

the occurrence of some pests and diseases in 

spring wheat stand. VDU ŽŪA 9-th 

International Scientific Conference „Rural 

Development 2019. Research and 

Innovation for Bioeconomy“ 

 

 

-- 2019.09.26/28 
24 

val. 
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49 Ivavičiūtė Giedrė 

International Scientific conference Rural 

Development 2019: Research and 

Innovation for Bioeconomy. 

-- 2019.09.26/28 24 

50 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. 

51 Semaškienė Loreta 
Tarptautinė paroda „INNO panorama. 

Sprendimai regionų plėtrai“. VDU ŽŪA 
b/n 2019.09.26/28 3 d. 

52 Semaškienė Loreta 
Tarptautinė paroda „INNO panorama. 

Sprendimai regionų plėtrai“. VDU ŽŪA 
b/n 2019.09.26/28 3 d. 

53 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

VDU ŽŪA. 9th International Scientific 

Conference Rural Development 2019. 

Research and innovation for bioeconomy. 

Certificate 2019.09.26/28   

54 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. 

55 Pupka Darius Aplinkos apsauga žemės ūkyje 221804 2019.09.12/13 16 

56 Abalikštienė Edita 
Erasmus+KA2 projekto konferencija 

„Išmanusis matematikos mokytojas“ 
-- 2019.09.12/13 16 

57 Gudritienė Daiva 
KMAIK Kvalifikacijos tobulinimo kursai: 

,,Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
-- 2019.09.12/13 16 

58 
Šalkauskienė 

Vilma 

KMAIK Kvalifikacijos tobulinimo kursai: 

,,Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 
-- 2019.09.12/13 16 

59 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. 

60 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. 

61 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. 

62 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. 

63 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. 

64 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. 

65 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. 

66 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. 

67 
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. 

68 Bazarienė Žeta 
Seminaras „Aplinkos apsauga žemės        

ūkyje“ 
KP NR.221815 2019.09.12/13 16 

69 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. 

70 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 



194 

71 Remigijus Bakys 

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 

modeliavimo seminaras „Landscape Spatial 

Perception: Theory and Training“ 

(Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija 

ir praktika; vyko KMAIK, Girionyse – 

Kauno raj.) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.09.10/13 20 

72 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. 

73 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. 

74 Babilienė Jurgita 

Kvalifikacijos tobulinimas pagal 

neformaliojo tęstinio profesinio mokymo 

programą „Verslinis aviečių ir gervuogių 

auginimas“ 

KP Nr. 222248, 

reg. Nr. 543 
2019.09.05/06 16 

75 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. 

76 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. 

77 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. 

78 

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. 

79 Dovilė Gustienė Verslinių aviečių ir gervuogių aug inimas 222228 2019.09.02/03 
16 

val. 

80 Semaškienė Loreta 

Nuolatinio profesinio augimo kelionė po 

Ukrainos botanikos sodus, arboretumus, 

parkus ir medelynus. 

Nr. 19-08-21 2019.07.05/14 10 d. 

81 Babilienė Jurgita 

Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centre „Šeimų akademija“ t.y. projekto 

„Bendruomeniniai Kauno šeimos namai“ 

dalis paskaitų ciklas skirtas šeimos vertybių 

atskleidimui, stiprinimui, stiprybių 

įvardinimui, harmoningo bendravimo 

ugdymui, konstruktyvaus šeimos krizių 

įveikimui bei stiprinti į asmenybės ugdymą 

nukreiptus tėvystės įgūdžius. 

nuotolinės 
2019.01.23/ 

2020.04.23 
36 

82 Abalikštienė Edita 

Apilnkos ministerijos forumas: 

Urbanizacijos iššūkiai saugomose 

teritorijose. 

-- 2020.12.18 7 

83 Gudritienė Daiva 

Apilnkos ministerijos forumas: 

Urbanizacijos iššūkiai saugomose 

teritorijose. 

-- 2020.12.18 7 

84 
Šalkauskienė 

Vilma 

Apilnkos ministerijos forumas: 

Urbanizacijos iššūkiai saugomose 

teritorijose.  

-- 2020.12.18 7 

85 Dovilė Gustienė 
Forumas „Urbanizacijos iššūkiai saugomose 

teritorijose: kaip atrasti interesų darną?“ 
-- 2020.12.18 6 val. 

86 Poškienė Ingrida  Matematinio teksto rinkimas kompiuteriu - 2020.12.17 5 

87 Lygis Vaidotas 

SKVC organizuota tarptautinė virtuali 

konferencija „Kokybiškas nuotolinių studijų 

įgyvendinimas“  

 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.12.15 8 
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88 
Steponavičienė 

Aušra 

Seminaras „Suinteresuotų šalių interesų 

valdymas“ 
- 2020.12.10 5 val. 

89 Morkūnienė Eglė  
Seminaras. Prekės ženklai 2020 su Tomu 

Ramanausku 
-- 2020.12.09 8 val. 

90 Dovilė Gustienė 

Lietuvos miškai po 2020 m.: privačios 

nuosavybės ir viešojo intereso santykis 

miškų ūkyje 

-- 2020.12.08 4 val. 

91 Lygis Vaidotas 

LR Aplinkos ministerijos organizuota 

virtuali miškų politikos diskusija - 

konferencija "Lietuvos miškai po 2020 

metų: Privačios nuosavybės ir viešojo 

intereso santykis miškų ūkyje" 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.12.08 3 

92 
Steponavičienė 

Aušra 

Seminaras „FSSC 22000 5 maisto saugos 

sertifikavimo schemos reikalavimai. Vidaus 

auditas.“  

Nr. 15186 2020.12.08 8 val. 

93 
Zigmantas 

Brazauskas 

VŠĮ Kauno Architektūros ir urbanistikos 

ekspertų taryba. Ervės sintaksė ir 

urbanistinės formos darnumo vertinimas. 

Nr. 8/6 2020.12.03 5 val. 

94 Ivavičiūtė Giedrė 

Seminaras. Special reinforced concrete 

structures. Problems in special buildings, 

Construction failures. Special Construction 

-- 2020.11.26 4 

95 Morkūnienė Eglė 
Vebinaras. Asmeninio prekės ženklo 

stiprinimas  skaitmeninėje erdvėje  
-- 2020.11.25 

2,5 

val. 

96 Poškienė Ingrida  

Patarimai, kaip paruošti mokinius 

valstybiniam matematikos brandos 

egzaminui 

Nr. EKP-00989 2020.11.18 6 

97 
Šalkauskienė 

Vilma 

UAB ,,Hnit-Baltic  „Pasaulinė geografinių 

informacinių sistemų (GIS) diena“ 
-- 2020.11.18 2 

98 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinaras. Teams įrankis vaizdo 

paskaitoms organizuoti ir vaizdo įrašams 

parengti 

-- 2020.11.18 4 

99 Morkūnienė Eglė  
Virtualus seminarų ciklas. Veik. Valdyk. 

Vadovauk‘20 
-- 2020.11.14 6 val.  

100 Morkūnienė Eglė  
On-line seminaras. Kaip sukurti galingą 

brandą 
-- 2020.11.12 8 val. 

101 Bazarienė Žeta 
Vebinaras „Intuityviai ir greitai- taip nori 

mokintis suaugę!“ 

Pažyma 2020-

11-12 
2020.11.12 1 

102 Morkūnienė Eglė  
Asmeninio prekės ženklo vystymo 

mokymai su Indre Širkiene 
-- 2020.11.10 

2,5 

val. 

103 Ivavičiūtė Giedrė 
Nordic Association of Agricultural Science 

section of Economy, Education and Society 
-- 2020.11.04 4 

104 Bazarienė Žeta 
Vebinaras „Mokintis užmerkus akis- 

pamokos modelis ateityje“ 

Pažyma 2020-

11-04 
2020.11.04 1 

105 Bazarienė Žeta Vebinaras „Pradėkime kalbėti internete“ 
Pažyma 2020-

11-03 
2020.11.03 1 

106 Poškienė Ingrida  
Mokinių kritinio mąstymo ir problemų 

sprendimo gebėjimai ir jų vertinimas 
Nr. 4534 2020.10.29 8 

107 Semaškienė Loreta 

Konferencija „Kokybiškos sėklinės 

medžiagos paruošimas siekiant mažinti 

produkcijos savikainą, didinti 

produktyvumą ir gerinti produkcijos 

kokybę“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 m. programos priemonės „Žinių 

perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos 

sritį „Parama parodomiesiems projektams ir 

informavimo veiklai“ 

Kvietimas 2020.10.28 8 val. 

108 Ingė Auželienė 

Konferencija „Kokybiškos sėklinės 

medžiagos paruošimas siekiant mažinti 

produkcijos savikainą, didinti 

produktyvumą ir gerinti produkcijos 

kokybę“. LRŽŪR 

SP-483 2020.10.28 8 val. 

109 Ivavičiūtė Giedrė 

Konferencija Link balanso: virtualus ir 

gyvasis mokymasis. 

 

-- 2020.10.28 6 
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110 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

LRŽŪR. Konferencija „Kokybiškos 

sėklinės medžiagos paruošimas siekiant 

mažinti produkcijos savikainą, didinti 

produktyvumą ir gerinti produkcijos 

kokybę“. 

Nr. SP-458 2020.10.28 8 val. 

111 Bazarienė Žeta 
Virtuali konferencija „Virtualus ir gyvas 

mokymasis“ 

Registracija  

LINK 2020-10-

26 

2020.10.28 6 

112 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

VDU ŽŪA. Lauko diena „Mikroklimato 

valdymo sistemos sultingų žemės ūkio 

produktų sandėliuose.“ 

Nr. 8718 2020.10.27 4 val. 

113 Bazarienė Žeta 
Vebinaras „Metodų įvairovė Jūsų Alpha 

kursui“ 

Pažyma 2020-

10-16 
2020.10.27 1 

114 
Vilda 

Grybauskienė 

Nuotolinė respublikinė konferencija 

„Itraukiojo ugdymo link“ Tema. Itraukiojo 

ugdymo taikymo galimybės rengiant 

technologijų baigiamąjį darbą profesinėje 

mokykloje. 

PA-000406 2020.10.26 6 

115 Babilienė Jurgita 
Kaip pažinti žmogų per jo išvaizdą. Jūsų 

kūnas – Jūsų charakterio atspindys. 
-- 2020.10.23 2 

116 Vyčienė Gitana 
Webinaras-mokymai „Kaip parengti H2020 

paraišką“ MITA 
b/n 2020.10.22 3 

117 Dovilė Gustienė 
Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas 
176 2020.10.21 4 val. 

118 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas 
178 2020.10.21 4 

119 Černulienė Sinilga  
Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas. Klaipėdos universitetas 
KU-177 2020.10.21 4 val. 

120 Semaškienė Loreta 

Klaipėdos universiteto, LR ŽŪM, ES KPF 

renginys „Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas“, organizuojamas 

įgyvendinant projektą „Augalininkystės 

produkcijos gerinimas, optimizuojant 

biologinius procesus dirvožemyje, 

naudojant organinių rūgščių preparatus“ Nr. 

projekto Nr. 14PA-KL-18-1-03462-PR001 

KU Nr. 173 2020.10.21 4 val. 

121 Verbyla Vidmantas 
Konferencija “Biologinių procesų 

dirvožemyje optimizavimas” 

Pažymėjimas 

Serija KU Nr. 

172 

2020.10.21 4 val 

122 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

KU renginys „Biologinių procesų 

dirvožemyje optimizavimas“ 
Nr. 168 2020.10.21 4 val. 

123 Asta Doftartė 
Renginys „Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas“. Klaipėdos universitetas 
KU Nr. 179 2020.10.21 4 val. 

124 Ingė Auželienė 
Renginys „Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas“. Klaipėdos universitetas 
KU Nr. 169 2020.10.21 4 val. 

125 Bareika Vytautas 

Seminaras „Biologinių procesų dirvožemyje 

optimizavimas, KMAIK, Klaipėdos 

universitetas  

165 2020.10.21 
4 ak. 

val. 

126 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „A, A+, A++ namų sandarinimo 

sprendiniai. Energetiškai efektyvių namų 

ypatumai, tvarumas, pastatų sandarumo 

projektavimo ypatumai bei realizavimas." 

Gyvenamųjų patalpų vėdinimo sprendimai.; 

Optimalių konstrukcijų parinkimas 

atsižvelgiant į architektūrines išraiškos 

priemones." Forbo Flooring Tema: Forbo 

kilimines plyteles, lentutes, rulonai. 

-- 2020.10.21 2 

127 Inga Kibirkštienė 
„Priemonės gerai vandens apsaugai“ 

Nuotoliniai mokymai 
-- 2020.10.20 3 

128 Semaškienė Loreta 

Interreg Baltic Sea region. WAMBAF Tool 

Box. Nuotoliniai mokymai „Priemonės 

gerai vandens apsaugai“ 

Kvietimas 2020.10.20 3 val. 
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129 Lygis Vaidotas 

Projekto WAMBAF Tool Box priemonės 

“Priemonės gerai vandens apsaugai” 

nuotoliniai mokymai (organizatorius - 

WAMBAF Tool Box projekto partneris 

LAMMC Miškų institutas)  

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.10.20 2,5 

130 Albinas Tebėra 

Respublikinė mokslinė konferencija 

„Miškininkystė saugomose teritorijose“ 

LRS. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 

b/n 2020.10.20 6 val. 

131 Dovilė Gustienė 
Seminaras "Miškininkystė saugomose 

teritorijose" 
-- 2020.10.17   

132 Inga Kibirkštienė 

„Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida 

auginant POPULUS genties hibridinių 

klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose 

žemėse“ konferencija 

-- 2020.10.16 4 

133 Asta Doftartė 

Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida 

auginant Populus genties hibridų klonų 

želdinius žemės ūkiui netinkamose žemėse“  

MIK Nr. 098 2020.10.16 4 val. 

134 
Obelevičius 

Kęstutis 

Konferencija „Inovatyvių technologijų 

diegimas ir sklaida auginant Populus genties 

hibridų klonų želdinius žemės ūkiui 

netinkamose žemėse“. 

b/n 2020.10.16 8 

135 Dovilė Gustienė 

Konferencija „Inovatyvių technologijų 

diegimas ir sklaida auginant Populus genties 

hibridų klonų želdinius“ 

-- 2020.10.16 4 val. 

136 Semaškienė Loreta 

LAMMC Miškų instituto konferencija 

„Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida 

auginant Populus genties hibridų klonų 

želdinius žemės ūkiui netinkamose žemėse“ 

Kvietimas 2020.10.16 4 val. 

137 Lygis Vaidotas 

Mokslinė konferencija „Inovatyvių 

technologijų diegimas ir sklaida auginant 

Populus genties hibridų klonų želdinius 

žemės ūkiui netinkamose žemėse“, kurią 

organizavo LAMMC Miškų institutas (vyko 

KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

Pažymėjimai 

bus išduodami 

vėliau 

2020.10.16 4 

138 Morkūnas Gintaras 

Mokslinė konferencija: „Inovatyvių 

technologijų diegimas ir sklaida auginant 

populus genties hibridų klonų želdinius 

žemės ūkiui netinkamose žemėse“. 

MIK Nr. 093 2020.10.16 4 val. 

139 Bazarienė Žeta 
Vebinaras „Išradinga knygų mugė: Leo 

skaito! 

Pažyma 2020-

10-16 
2020.10.16 2 

140 Inga Kibirkštienė 

„Relevant Issues of Environment 

management 2020“ Tarptautinį mokslinė 

konferencija (nuotolinė) 

-- 2020.10.15   

141 
Liniauskienė 

Ernesta 

Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė, 

Jurgita Babilienė, Vilda Grybauskienė. Soil 

Moisture Regulation With Different Mineral 

Additives // International Scientific 

Conference „Relevant Issues of 

Environment Management 2020“ Kaunas, 

Lithuania.   

IC-5 685 2020.10.15 - 

142 Vyčienė Gitana 

Ernesta Liniauskienė, Gitana Vyčienė, 

Jurgita Babilienė, Vilda Grybauskienė. Soil 

Moisture Regulation With Different Mineral 

Additives // International Scientific 

Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ Kaunas, 

Lithuania.   

IC-5 682 2020.10.15 - 

143 
Liniauskienė 

Ernesta 

Ernesta Liniauskienė, Maja Radziemska, 

Agnieszka Bęś. Aided Phytostabilization of 

a Ni-contaminated Soil Using Composts 

and Brassica juncea L. // International 

Scientific Conference „Relevant Issues of  

Environment Management 2020“ Kaunas, 

Lithuania.  

IC-5 749 2020.10.15 - 
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144 Abalikštienė Edita 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

IC-5 737 2020.10.15 8 

145 
Aleknavičius 

Audrius 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

146 
Atkocevičienė 

Virginija 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

147 Balevičius Giedrius 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

148 Gudritienė Daiva 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

IC-5 693 2020.10.15 8 

149 Ivavičiūtė Giedrė 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

No IC-5 690 2020.10.15 8 

150 Javaitienė Kristina 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

151 Juknelienė Daiva 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

152 Pupka Darius 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

153 
Stravinskienė 

Vaiva 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

154 
Šalkauskienė 

Vilma 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

IC-5 691 2020.10.15 8 

155 
Živatkauskas 

Aurelijus 

International Scientific Conference 

‘Relevant Issues of Environment 

Management 2020‘. 15 October 2020 . 

KMAIK, Kaunas, Lithuania. 

-- 2020.10.15 8 

156 
Šadzevičius 

Raimondas 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE ‚RELEVANT ISSUES OF 

ENVIRONMENT MANAGEMENT 2020‘ 

Conference place:  On-line conference 

No IC-5   680 2020.10.15   

157 
Vilda 

Grybauskienė 

International scientific conference 

„Relevant Issues of environment 

management 2020. Tema Effect of expected 

climate changes on the waterneeds of forest 

nursery in theregiono  central Poland 

IC - 5 713 2020.10.15   

158 
Vilda 

Grybauskienė 

International scientific conference 

„Relevant Issues of environment 

management 2020. Tema Evaluation of the 

efficiency of solar power plants in the 

presence of snow cover 

 

 

IC - 5 727 2020.10.15 8 
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159 
Vilda 

Grybauskienė 

International scientific conference 

„Relevant Issues of environment 

management 2020. Tema Influence of 

pipeline corrosion on drinking water quality 

in Kaunas city 

IC - 5 731 2020.10.15   

160 
Vilda 

Grybauskienė 

International scientific conference 

„Relevant Issues of environment 

management 2020. Tema Soil moisture 

regulation with different mineral additives 

IC - 5 684 2020.10.15   

161 
Vilda 

Grybauskienė 

International scientific conference 

„Relevant Issues of environment 

management 2020. Tema The influence of 

irrigation on the growth of Pulownia trees at 

the first two years of cultiwation in a light 

soils. 

IC - 5 723 2020.10.15   

162 Babilienė Jurgita 

Konfliktų valdymas (strategijos, etapai, 

emocinės įtampos mažinimas, efektyvaus 

bendravimo priemonės) 

-- 2020.10.15 2 

163 Černulienė Sinilga  
Relevant issues of environmental 

management 2020. KMAIK 
IC-5 701 2020.10.15 8 val. 

164 Semaškienė Loreta 

Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Gamtotvarkos aktualijos 2020“ // 

International scientific conference 

„Relevant issues of Environment 

Management 2020“ 

b/n 2020.10.15 8 val. 

165 Janulaitienė Ina 

Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Relevant Issues of Environment 

Management“. KMAIK 

Nr. IC-5 703 2020.10.15 8 val. 

166 Bareika Vytautas 

Tarptautinė mokslinė konferencija: 

„Relevant issues of environment 

management 2020“, KMAIK 

No IC-5 696, 

No IC-5 697. 
2020.10.15 

8 

kad. 

Val. 

167 Poškienė Ingrida  
Mes VDU studento praktikos dalis:kokios 

galimybės ir privalumai 
Nr ŠAK-20-096 2020.10.14 2 

168 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „Optimalių konstrukcijų parinkimas 

atsižvelgiant į architektūrines išraiškos 

priemones." Isover‐Gyproc garsą 

izoliuojančios pertvaros ir konstrukcijos. 

Stiklinės modulinės pertvaros.; "A, A+, 

A++ namų sandarinimo sprendiniai. 

Energetiškai efektyvių namų ypatumai, 

tvarumas, pastatų sandarumo projektavimo 

ypatumai bei realizavimas." Foamglas® 

putstiklio izoliacija. Šilumos izoliacijos 

sprendimai sudėtingų eksploatacinių sąlygų 

pastatams.; "Optimalių konstrukcijų 

parinkimas 30atsižvelgiant į architektūrines 

išraiškos priemones." Šiuolaikinių medinių 

konstrukcijų medžiagos ir jungimo 

sistemos. 

-- 2020.10.14 3 

169 
Vilda 

Grybauskienė 

International conference “Innovative (ECO-

) technology, entrepreneurship and regional 

development „ Tema Feasibility analysis of 

solar power plants applicability on 

Lithuanian farms. 

No. 34-1387 2020.10.13   

170 Dovilė Gustienė 
Konferencija „Miškininkystė saugomose 

teritorijose“ 
-- 2020.10.12 4 val. 

171 Inga Kibirkštienė „Išmanusis matematikos mokytojas“ -- 2020.10.07 4 

172 
Šalkauskienė 

Vilma 

Kauno rajono švietimo centras „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ 
-- 2020.10.07 8 

173 Abalikštienė Edita 

KMAIK Kvalifikacijos tobulinimo kursai: 

,,Aplinkos apsauga žemės ūkyje“ 

 

KP Nr. 221805 2020.10.07 4 
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174 Vyšniauskas Petras 
Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: mokinių 

pasiekimų vertinimas 
EKP-00055 2020.10.07 3 

175 Semaškienė Loreta 

Mokymai „Vasarinių ir remontantinių 

aviečių bei kultūrinių lazdynų ūkio 

įrengimas ir priežiūra“ 

Nr. IC-5 670B 2020.10.04 8 val. 

176 Asta Doftartė 

Mokymai „Vasarinių ir remontantinių 

aviečių bei kultūrinių lazdynų ūkio 

įrengimas ir priežiūra“ KMAIK 

IC-5 670C 2020.10.04 8 val.  

177 Asta Doftartė 

Mokomasis seminaras "Vasarinių ir 

remontantinių aviečių bei kultūrinių lazdynų 

ūkio įrengimas ir priežiūra". KMAIK 

IC-5   670C 2020.10.04 8 val. 

178 Bareika Vytautas 

Lietuvos gidų asociacija,  seminaras, 40 

žmonių. Skaityta paskaita, rodyti objektai: 

„Lietuvos geologinis pagrindas, 

dirvožemiai“ 

paž. nebuvo 

išduoti 
2020.10.03 

8 

akad. 

Val. 

179 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

VDU ŽŪA. Lauko diena „Sultingų žemės 

ūkio produktų biologinė vertė ir jos 

išsaugojimas“ 

Nr. 8674 2020.09.30 4 val. 

180 Inga Kibirkštienė 
„Erasmus+“ Institucinių koordinatorių 

konferencija 
-- 2020.09.29   

181 Česonienė Laima  

Diskusija AM su ministru K. Mažeika, 

atsakingais AM darbuotojais ir VDU 

rektoriumi prof. J. Augučiu dėl 

pelkių/durpynų išsaugojimo ir mokslinių 

tyrimų plėtros. Aplinkos ministerija.  

-- 2020.09.29   

182 Semaškienė Loreta 

Mokymai Bendrojo priėmimo sistemos 

konsultantams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų 

priėmimo skyrių atstovams, pagal projektą 

„Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas 

sistemos plėtojimas“, finansuojamą ES ir 

LR biudžeto lėšų pagal 2014-2020 m. ES 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 

„Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas 

ir kvalifikacijų pripažinimas“ 

Kvietimas 2020.09.27 8 val. 

183 Bareika Vytautas 

Miškininko dienos minėjimas – 

konferencija: Lietuvos miškai – dabartis ir 

ateities perspektyvos 

paž. nebuvo 

išduoti 
2020.09.26 

8 

akad. 

Val. 

184 Poškienė Ingrida  
Privalomoji pirmos pagalbos mokymo 

programa HB 

C-2020-HB-S-

11/9 
2020.09.24 2 

185 Semaškienė Loreta 

LIFE Gamta projekto „Ekologinio tinklo 

nuo brandžių medžių priklausomiems 

organizmams sukūrimas“ nuotolinė 

konferencija „Negyvos medienos svarba 

miestuose“ 

Kvietimas 2020.09.22 4 val. 

186 Lygis Vaidotas 

Nuotolinis seminaras „MySustainableForest 

Webinar #2 – Training Forestry End-Users 

on Earth Observation-based Solutions“: 

„Žaliosios savaitės 2020“ partnerių 

renginys, organizuotas Europos Komisijos 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.09.22 4 

187 Morkūnas Gintaras 
Dalyvavau seminare: Finansinės analizės 

pradžiamokslis.  

Nr. 

2020/09/18/04 
2020.09.18 7 val. 

188 
Šadzevičius 

Raimondas 

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 

pristatė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegijos renginių programą 

-- 2020.09.18   

189 Bazarienė Žeta 
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė2020“ 

prsistatyta KMAIK renginių programa  

Sertifikatas  

2020-09-18 
2020.09.18   

190 
Vilda 

Grybauskienė 

XVII mokslo festivalis Erdvėlaivis žemė 

2020, pranešimo tema. Drėkinimas 
-- 2020.09.18 1 

191 

Lygis Vaidotas, 

Albinas Tebėra, 

Sinilga Černulienė, 

Nerijus 

Marcinkevičius 

Mokslinių seminarų ciklas miškininkystės 

parodoje-seminare „Miškininkystė 

saugomose teritorijose“ (Druskininkų r., 

Mašnyčios) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.09.17 6 
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192 Poškienė Ingrida  
Privalomoji higienos įgūdžių mokymo 

programa H1 

C-2020-H1-S-

6/20 
2020.09.17 6 

193 Albinas Tebėra 

Respublikinė mokslinė konferencija 

„Daugiafunkcinė miškininkystė“. 

Druskininkai 

b/n 2020.09.17 8 val. 

194 Bazarienė Žeta 
„Moodle mokymai pradedantiesiems“, 

seminaras 
Reg. Nr. 237 2020.09.09 3 

195 Dovilė Gustienė 
Virtuali konferencija „Europos miškai: 

biologinės įvairovės židinys“ 
-- 2020.09.09   

196 
Vilda 

Grybauskiene 

Tarptautinis seminaras. „Smart Asset 

Management of District Heeting“ 
-- 2020.09.08 6 

197 
Vilda 

Grybauskienė 

Virtualios mokymosi aplinkos komponentės 

„Ugdymo proceso informacinė sistema“ 

(VMAK UPIS) mokymai profesinių 

mokyklų atstovams“ 

-- 2020.09.07 8 

198 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai: Miestų planavimo ir architektūros 

tendencijos: klimato pokyčiams ir sveikatos 

iššūkiams atsparūs miestai 

-- 2020.09.03 2 

199 Asta Doftartė 
Mokomasis seminaras "Kultūrinių lazdynų 

auginimas ir priežiūra". KMAIK  
IC-5   527 2020.09.01 8 val.  

200 Verbyla Vidmantas 

 Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose nuo 2020 m. Lektorė Rasa 

Grigoniemė. UAB „Mokesčių srautas“.  

Pažymėjimo Nr. 

2020-08-25-

AM-13 

2020.08.25 4 val. 

201 Poškienė Ingrida  
Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose 

2020-08-25-

AM-16 
2020.08.25 5 

202 Babilienė Jurgita 
Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose nuo 2020 metų 
-- 2020.08.25 4,5 

203 Vyčienė Gitana 
Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose, KMAIK 

2020-08-25-

AM-15 
2020.08.25 5 

204 Černulienė Sinilga  
Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose. KMAIK 

2020-08-25-

AM-12 
2020.08.25 5 val. 

205 Vyšniauskas Petras 
Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. 

Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai 
PDK- 2532 2020.08.25 8 

206 Janulaitienė Ina 
Seminaras “Dokumentų valdymo ypatumai 

švietimo įstaigose“ 

Nr. 2020-08-

25AM-08 
2020.08.25 5 val. 

207 Semaškienė Loreta 

UAB „Mokesčių srautas“ seminaras 

„Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose“. Lektorė Rasa Grigonienė 

Nr. 2020-08-25-

AM-21 
2020.08.25 5 val. 

208 Abalikštienė Edita 

UAB“Mokesčių srautas“ seminaras. 

Dokumnetų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose 

2020-08-25-

AM-17 
2020.08.25 5 

209 Asta Doftartė 
Mokymai „Vynuogių auginimas, 

perdirbimas“. KMAIK 
IC-5   582 2020.08.23 8 val. 

210 Ingė Auželienė 
Mokymai „Vynuogių auginimas, 

perdirbimas“. KMAIK 
Nr. IC-5 583 2020.08.23 8 val. 

211 
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokymai: „Vynuogių auginimas, 

perdirbimas“. 
IC-5 584 2020.08.23 8 

212 Linas Daubaras Gidų mokymai Valdovų Rūmuose - 2020.08.19   

213 Verbyla Vidmantas 
 Tarptautinis susitikimas-seminaras „Forest 

Sport 2020“ Vėžaičiai 
-- 2020.08.16 

3 

dieno

s 

214 Verbyla Vidmantas 

Seminaras „EB svarbos miško natūralių 

buveinių tvarkymo rekomendacijų 

rengimas„. VDU, Miškininkystės institutas 

-- 2020.08.12 8 val. 

215 Černulienė Sinilga  

Huminių ir fulvinių rūgščių įtaka 

dirvožemio derlingumui. Klaipėdos 

universitetas 

KU-027 2020.08.11 4 val. 

216 Bazarienė Žeta 

Vebinaras.“Vadovėlis Momente- 

išgyvenkime internete“ 

 

 

 

Pažyma 2020-

08-11 
2020.08.11 2 
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217 Verbyla Vidmantas 

„Latvija tris kartus griežtina radioaktyvumo 

normatyvus biokurui. Ar esame tikri, kad 

ant mūsų galvų pro kaminus neišmetami 

radioaktyvūs pelenai?“. Konferencija LR 

Seime nuotoliniu būdu. 

-- 2020.08.10 4 val 

218 Morkūnienė Eglė  
Praktinis seminaras „Marketingo 

elementorius ABC“ 
-- 2020.08.06 8 val. 

219 Semaškienė Loreta 

PPMI, ŠMSM. 2014-2020 m. ES investicijų 

profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje 

poveikio vertinimo rezultatų pristatymas. 

Zoom platforma 

Kvietimas 2020.08.04 2 val. 

220 Poškienė Ingrida  
Privalomoji pirmos pagalbos mokymo 

programa PP 

KA-2020-PP-S-

2/16 
2020.08.04 8 

221 Semaškienė Loreta 
Mokymai „Kultūrinių lazdynų auginimas ir 

priežiūra“ 
Nr. IC-5 526 2020.08.01 8 val. 

222 
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokymai: „Kultūrinių lazdynų auginimas ir 

priežiūra“. 
IC-5 530 2020.08.01 8 

223 Asta Doftartė 
Mokymai „Vaistinių ir aromatinių augalų 

auginimas“. KMAIK 
IC-5    509 2020.07.25 8 val. 

224 Ingė Auželienė 
Mokymai „Vaistinių ir aromatinių augalų 

auginimas“. KMAIK 
Nr. IC-5 511 2020.07.25 8 val. 

225 
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokymai: „Vaistinių, prieskoninių ir 

aromatinių augalų auginimas“. 
IC-5 512 2020.07.25 8 

226 Bazarienė Žeta 
Vebinaras.“Maži žingsniai didelis poveikis 

su vadovėliu Schritte international Neu“ 

Pažyma 2020-

07-23 
2020.07.23 2 

227 Česonienė Laima  
Renginys "Kvapų naktis“ , VDU botanikos 

sodas.  
-- 2020.07.17 6 val. 

228 Pupka Darius 
Huminių ir fulvinių rūgščių įtaka 

dirvožemio derlingumui 
KU 026 2020.07.11 4 

229 Abalikštienė Edita 

Klaipėdos universitetas, ŽŪM „Huminių ir 

fulvinių rūgščių įtaka dirvožemio 

derlingumui 

KU034 2020.07.11 4 

230 Gudritienė Daiva 

Klaipėdos universitetas, ŽŪM „Huminių ir 

fulvinių rūgščių įtaka dirvožemio 

derlingumui 

KU030 2020.07.11 4 

231 
Šalkauskienė 

Vilma 

Klaipėdos universitetas, ŽŪM „Huminių ir 

fulvinių rūgščių įtaka dirvožemio 

derlingumui 

KU033 2020.07.11 4 

232 Janulaitienė Ina 
Renginys „Huminių ir fulvinių rūgščių įtaka 

dirvožemio derlingumui“ 
Nr. 029 2020.07.11 4 val. 

233 Inga Kibirkštienė 

Nuotolinis seminaras "ArcGIS Platforma - 

Jūs klausiate – mes atsakome! Nuotolinių 

seminarų ciklą apibendrinanti sesija". 

-- 2020.07.08 1 

234 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series: SEEP/W 

Session 3“, Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.06.30 2 

235 Vyčienė Gitana 
Nuotolinis seminaras „Erdvinių duomenų 

valdymas ArcGIS Pro“  

Paž. nebuvo 

išduoti 
2020.06.30 1 

236 Semaškienė Loreta 

Mokymai „Šilauogių, putinų ūkis, desertinių 

braškių auginimas šiltnamyje, shitaki grybų 

įveisimas ir priežiūra“ 

Nr. IC-5 446 2020.06.28 8 val. 

237 Janulaitienė Ina 

Seminaras „Šilauogių, putinų ūkis, 

desertinių braškių auginimas šiltnamyje, 

shitaki grybų įveisimas ir priežiūra“ 

Nr. IC-5 450 2020.06.28 8 val. 

238 Inga Kibirkštienė 

Šilauogių, purinų ūkis, desertinių braškių 

auginimas šiltnamyje, shitaki grybų 

įveisimas ir priežiūra 

IC-456 2020.06.28 8 

239 Semaškienė Loreta 
Mokymai „Vasarinių ir remontantinių 

aviečių auginimas, priežiūros ypatumai“ 
Nr. IC-5 410 2020.06.27 8 val. 

240 
Šadzevičius 

Raimondas 

Lauko diena : „Tvaraus pieno ūkis: gyvūnų 

gerovė ir oro tarša“ 
-- 2020.06.26 4 

241 Ivavičiūtė Giedrė 

Seminaras Kaip papasakoti istoriją 

žemėlapyje – pristatymams, ataskaitoms, 

instrukcijoms. 

 

-- 2020.06.24 4 



203 

242 Lygis Vaidotas 

LR Aplinkos ministerijos organizuota 

virtuali miškų politikos diskusija - 

konferencija "Lietuvos miškai po 2020 

metų: miškų potencialo didinimas klimato 

kaitos kontekste" 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.06.23 3 

243 Semaškienė Loreta 

Miškų politikos diskusija – konferencija 

„Lietuvos miškai po 2020 metų: miškų 

potencialo didinimas klimato kaitos 

kontekste“ 

Kvietimas 2020.06.23 3 val. 

244 Inga Kibirkštienė 

Nuotolinis seminaras "Kaip pasakoti 

istorijas žemėlapyje - pristatymams, 

ataskaitoms, instrukcijoms...". 

-- 2020.06.23 1 

245 
Miliauskas 

Irmantas 

Kvalifikacijos atestas:Statinio ekspertizės 

vadovas 
39759 2020.06.22 - 

246 Semaškienė Loreta 
Mokymai „Valgomųjų sausmedžių 

auginimas, priežiūra, realizacija“ 
Nr. IC-5 382 2020.06.21 6 val. 

247 Asta Doftartė 
Mokymai „Valgomųjų sausmedžių 

auginimas, priežiūra, realizacija“. KMAIK 
IC-5     377 2020.06.21 8 val. 

248 Ingė Auželienė 
Mokymai „Valgomųjų sausmedžių 

auginimas, priežiūra, realizacija“. KMAIK 
Nr. IC-5 381 2020.06.21 8 val. 

249 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Valgomųjų sausmedžių auginimas, 

priežiūra, realizacija 
IC-5 380 2020.06.21 6 

250 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Desertinių braškių ir smidrų auginimo 

ypatumai 
IC-5 358 2020.06.20 8 

251 Asta Doftartė 
Mokymai „Desertinių braškių ir smidrų 

auginimo ypatumai“. KMAIK 
IC-5    301 2020.06.20 8 val. 

252 Ingė Auželienė 
Mokymai „Desertinių braškių ir smidrų 

auginimo ypatumai“. KMAIK 
Nr. IC-5 359 2020.06.20 8 val. 

253 Asta Doftartė 

Mokomasis seminaras „Desertinių braškių, 

šilauogių, lazdynų, smidrų auginimo 

ypatumai“. KMAIK 

IC-5     355 2020.06.20 8 val. 

254 Semaškienė Loreta 
SKVC forumas „Aukštųjų mokyklų iššūkiai 

vykdant nuotolines studijas“ 
Kvietimas 2020.06.19 4 val. 

255 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Seequent Solutions for Dam Modeling and 

Monitoring" Organizatorius Seequent 
-- 2020.06.17   

256 Lygis Vaidotas 

LAMMC Miškų instituto organizuotas 

vaizdo seminaras pagal projektą LIFE 

OrgBalt: “Klimato kaitos švelninimo 

potencialo demonstravimas maisto 

medžiagų turtinguose organiniuose 

dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“ 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.06.17 2 

257 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras "Erdvinė analizė 

ArcGIS Pro 
-- 2020.06.17 1 

258 Verbyla Vidmantas 

Pagrindinės ŠESD emisijų mažinimo 

priemonės organiniuose dirvožemiuose; 

Main GHG reduction measures in organic 

soils. Tarptautinė konferencija nuotoliniu 

būdu. LRS 

-- 2020.06.17 4 val. 

259 Ivavičiūtė Giedrė Seminaras Erdvinė analizė ArcGIS Pro. -- 2020.06.17 8 

260 Verbyla Vidmantas 

 Susitikimas ir diskusija: Punios šilo 

apsaugos tikslai. VMU ir LR prezidentūra. 

Punios šilas (Nemuno g. 82, Panemunininkų 

k., 62185 Alytaus r. sav. 

-- 2020.06.12 6 val. 

261 Verbyla Vidmantas 

Miškų politikos diskusija-konferencija 

„Lietuvos miškai po 2020 metų: miškų 

potencialo didinimas klimato kaitos 

kontekste“. LR AM 

-- 2020.06.12 
4 

val.. 

262 
Šadzevičius 

Raimondas 

"STRIFF Shear Dowel" Organizatorius 

Peikko 
-- 2020.06.11 1 

263 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Importing Regions from AutoCAD“. 

Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.06.10 1 

264 

Šadzevičius 

Raimondas 

 

„Roof Framing“ Organizatorius AGACAD -- 2020.06.10   
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265 Poškienė Ingrida  

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sistemos mokymai BPIS 

konsultantams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų 

priėmimo skyrių atstovams 

LAMA BPO-

2020-0236 
2020.06.10 8 

266 Semaškienė Loreta 

LAMA BPO mokymai „Bendrojo priėmimo 

į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemos 

mokymus BPIS konsultantams ir Lietuvos 

aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių 

atstovams“ pagal projektą „Bendrojo 

priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos 

plėtojimas“ Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-003 

Nr. LAMA 

BPO-2020-0239 
2020.06.10 8 val. 

267 
Brazauskas 

Zigmantas 

Lietuvos architektų rūmai. Kvalifikaciniai 

kursai. Sandarus namas: architektūros ir 

projektavimo kokybė 

Nr. 20200610-

69 
2020.06.10 4 val. 

268 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „Optimalių konstrukcijų parinkimas 

atsižvelgiant į architektūrines išraiškos 

priemones“(GYPROC gipso sistemos). „A, 

A+, A++ namų sandarinimo sprendimai. 

Energetiškai efektyvių namų ypatumai, 

tvarumas, pastatų sandarumo projektavimo 

ypatumai bei realizavimas“(GEALAN BIN 

projektavimo sprendimai). 

-- 2020.06.10 2 

269 Damulevičius Vitas 
 KMAIK Lauko diena “Biodinaminio 

ūkininkavimo ypatumai“ 
Nr.IC-5 Nr. 320 2020.06.09 4 

270 Gegužis Ramūnas 
 KMAIK Lauko diena “Biodinaminio 

ūkininkavimo ypatumai“ 
Nr.IC-5 Nr. 319 2020.06.09 4 

271 
Miliauskas 

Irmantas 

KMAIK Lauko diena “Biodinaminio 

ūkininkavimo ypatumai“ 
Nr.IC-5 Nr. 318 2020.06.09 4 

272 
Satkauskas 

Deivydas 

KMAIK Lauko diena “Biodinaminio 

ūkininkavimo ypatumai“ 
Nr.IC-5 Nr.317 2020.06.09 4 

273 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar Interaktyvūs ArcGIS žemėlapiai – 

informacijos suvestinės (dashboards). 
-- 2020.06.09 4 

274 Bazarienė Žeta 
Vebinaras. Kalbėjimas žingsnis po žingsnio, 

pasirengimas vokiečių k. egzaminui 

Pažyma 2020-

06-08 
2020.06.08 2 

275 Semaškienė Loreta 

LDD ekspedicija į Dzūkijos dendrologinius 

objektus: Alytaus padalinio medelynas, 

juodosios pušies medynas Benderkos miške, 

pilkojo kėnio sėklinė plantacija 

Radžiūnuose, maumedynas Vidzgirio 

miške, Alovės atodanga, miškininko 

Dariaus Truncės augalų kolekcija, medžiai 

gamtos paminklai Geisčiūnų kaime; 

L.Januškevičiaus Dzūkijos arboretumas. 

Kvietimas 2020.06.06 
10 

val. 

276 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series: SEEP/W 

Session 3“ Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.06.04   

277 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Ventilated Facades in Revit“, 

Organizatorius AGACAD 
-- 2020.06.04 0,5 

278 
Vilda 

Grybauskienė 

Nuotolinė tarptautinė konferencija 

’’Ekomenas ir kultūra tarpdisciplininiu 

aspektu’‘. Tema „Possibilities to use of 

secondary raw materials and waste of 

practical trainings in the production of the 

final proffesional work“ 

PA - 000254 2020.06.04 8 

279 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Framing Roof Panels, Trusses & Rafters in 

Revit“, Organizatorius AGACAD 
-- 2020.06.03 0,5 

280 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Peikko Designer®: Column Connection“; 

Organizatorius Peikko 
-- 2020.06.03   

281 
Svetlana 

Šimkuvienė 
Programos „Friends“ mokymai. Nuotoliniai. 2020/R-259 2020.06.03 5 

282 Ivavičiūtė Giedrė 

Seminaras Economy-Education and Society 

of the Nordic Asociation of Agriculture 

Science. 

-- 2020.06.03 8 
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283 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „Optimalių konstrukcijų parinkimas 

atsižvelgiant į architektūrines išraiškos 

priemones“. „A, A+, A++ namų 

sandarinimo sprendimai. Energetiškai 

efektyvių namų ypatumai, tvarumas, pastatų 

sandarumo projektavimo ypatumai bei 

realizavimas. Grindininis šildymas ar 

radiatoriai“. 

-- 2020.06.03 2 

284 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Importing Regions from AutoCAD" , 

Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.06.02   

285 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Managing Revit Family Libraries", 

Organizatorius AGACAD 
-- 2020.06.02 0,5 

286 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Peikko Designer®: Column Connection“, 

Organizatorius Peikko 
-- 2020.06.02 1 

287 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Inžinerinės sistemos moderniame 

interjere“, Organizatorius UAB “Structum 

projektai 

-- 2020.05.28   

288 Poškienė Ingrida  

Finansinis raštingumas mokyklose: 

mokymo šaltiniai, idėjos ir patarimai 

matematikos ir ekonomikos mokytojams 

dirbantiems 5-8 kl. 

Nr.MC-W-20-

40194 
2020.05.28 2 

289 
Šadzevičius 

Raimondas 

„DELTABEAM® Green".; Organizatorius 

Peikko 
-- 2020.05.27 1 

290 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series SEEP/W 

Session 2“; Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.05.27 2 

291 Babilienė Jurgita 

Architektūros teorijos paskaita: 

Urbanistikos principai." (Landšaftas be 

chemijos: apsauga nuo šaknų ir piktžolių 

"Darbo su programomis, kuriančiomis 

statinių informacinius modelius, principai." 

10 naudingiausių „Revit“ funkcijų 

architektams).  

Nr. P- 8976 2020.05.27 2 

292 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „Architektūros teorijos paskaita: 

urbanistikos principai“. „Darbas su 

programomis, kuriančiomis statinių 

informacinius modelius, principai“ 

-- 2020.05.27 2 

293 
Šadzevičius 

Raimondas 
„Lifting design“; Organizatorius Peikko -- 2020.05.26 1 

294 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras "Duomenų rinkimas 

su Survey123 Connect" 
-- 2020.05.26 1 

295 Bazarienė Žeta 
Vebinaras. Sėkmingas mokymas internetu-

pasirengimas 2 

Pažyma 2020-

05-26 
2020.05.26 2 

296 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Precast Concrete Modeling & 

Documentation in Revit"; Organizatorius 

AGACAD 

-- 2020.05.21 0,5 

297 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Framing with CLT Panels in Revit"; 

Organizatorius AGACAD 
-- 2020.05.20 0,5 

298 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series: SEEP/W 

Session 1"; Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.05.20 2 

299 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Peikko Designer®: Anchor Plate“; 

Organizatorius Peikko 
-- 2020.05.20 1 

300 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „A, A+, A++ namų sandarinimo 

sprendimai. Energetiškai efektyvių namų 

ypatumai, tvarumas, pastatų sandarumo 

projektavimo ypatumai bei realizavimas“. „ 

Optimalių konstrukcijų parinkimas 

atsižvelgiant į architektūrines išraiškos 

priemones“ 

-- 2020.05.20 2 
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301 Lygis Vaidotas 

Europos aukštųjų mokyklų asociacijos 

EURASHE organizuota nuotolinė diskusija 

tema „PHE in the time of Coronavirus: 

threats and opportunities“. 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.05.19 4 

302 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras "Sauga ArcGIS 

platformoje" 
-- 2020.05.19 1 

303 Bazarienė Žeta 
Vebinaras. Sėkmingas mokymas internetu-

pasirengimas 1 

Pažyma 2020-

05-19 
2020.05.19 2 

304 Ivavičiūtė Giedrė Webinaras Sauga ArcGIS platformose. -- 2020.05.19 4 

305 
Šadzevičius 

Raimondas 

„EBEA Balcony Connector "; 

Organizatorius Peikko 
-- 2020.05.14 1 

306 Bazarienė Žeta 
Vebinaras.Mokymas nuotoliniu būdu. 

Pagrindai, 3 dalis 

Pažyma 2020-

05-14 
2020.05.14 2 

307 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Land Climate Interaction Analysis with 

SEEP/W"; Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.05.13 1 

308 Babilienė Jurgita 

Optimalių  konstrukcijų  parinkimas  

atsižvelgiant  į  architektūrines  išraiškos  

priemones."  (Pastato  sandarumas  ir 

sprendimų ilgaamžiškumas: sprendimai, 

klaidos ir prevencija.). A, A+, A++ namų 

sandarinimo sprendiniai. Energetiškai 

efektyvių namų ypatumai, tvarumas, pastatų 

sandarumo projektavimo  ypatumai  bei  

realizavimas."  (Plastikinių  langų  rinkos  

naujovės  bei  tendencijos:  Naujausių  

stumdomų terasos durų sprendimų  

apžvalga gealan profilių sistemų pavyzdžiu.  

Nr. P- 8761 2020.05.13 2 

309 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Cut Opening: Making Penetration Holes in 

Revit"; Organizatorius AGACAD 
-- 2020.05.12 0,5 

310 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras „ArcGIS Pro 

naujienos“ 
-- 2020.05.12 1 

311 Ivavičiūtė Giedrė Seminaras ArcGIS naujienos -- 2020.05.12 4 

312 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Precast Concrete Parking Garages in 

Revit"; Organizatorius AGACAD 
-- 2020.05.07 

45 

min 

313 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Exporting Wood/Metal Framing BIM 

Models from Revit to CNC Machines or 

CAD/CAM Production Lines"; 

Organizatorius AGACAD 

-- 2020.05.06 0,5 

314 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series: 

SLOPE/W Session 3"; Organizatorius 

GeoStudio 

-- 2020.05.06 2 

315 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Peikko Designer® DELTABEAM 

SELECT"; Organizatorius Peikko 
-- 2020.05.06 1 

316 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Sewage network design from GIS to 

BIM“; Organizatorius STUDIOARS 
-- 2020.05.06 1 

317 Bazarienė Žeta 
Vebinaras.Mokymas nuotoliniu būdu. 

Pagrindai, 2 dalis 

Pažyma 2020-

05-06 
2020.05.06 2 

318 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Managing Revit Family Libraries with 

Smart Browser“ Organizatorius AGACAD 

BUILDING BIM TOGETHER 

-- 2020.05.05 0,5 

319 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Managing Revit Family Libraries. 

Managing BIM content with Smart Browser 

for Revit "; Organizatorius AGACAD 

-- 2020.05.05 0,5 

320 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras „ArcGIS Enterprise 

naujienos“ 
-- 2020.05.05 1 

321 Ivavičiūtė Giedrė 
Nuotolinis seminaras ArcGIS Enterprise 

naujienos  
-- 2020.05.05 4 

322 Malijonienė Jolanta 
Profesinių mokyklų informacinės sistemos 

mokymai 
Sertifikatas 2020.05.05 8 val. 

323 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. Ethics in publishing. Researcher 

Academy.  
-- 2020.05.04 4 

324 

Živatkauskas 

Aurelijus 

 

Studentų konferencija  -- Geg.20 8 
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325 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Įmonės valdymo teisinis pertvarkymas: 

kaip suvaldyti verslo rizikas ir subalansuoti 

akcininkų interesus?"; Organizatorius 

ANTIKARANTINO KLUBAS 

-- 2020.04.30 1 

326 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Ventilated Facades in 

Revit"Organizatorius AGACAD 
-- 2020.04.30 0,5 

327 Poškienė Ingrida  

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sistemos mokymai profesinio 

orientavimo specialistams 

LAMA BPO-

2020-0136 
2020.04.30 8 

328 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Framing Timber/Steel Floors in Revit"; 

AGACAD 
-- 2020.04.29 0,5 

329 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series: 

SLOPE/W Session 2"; Organizatorius 

GeoStudio 

-- 2020.04.29 2 

330 
Šadzevičius 

Raimondas 

„MEP Hangers in a Revit Project"; 

Organizatorius AGACAD 
-- 2020.04.28 0,5 

331 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras „Duomenų rinkimas 

su Collector for ArcGIS“ 
-- 2020.04.28 1 

332 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. SciVal: Topics, Research Areas 

and Journals. SciVal.  
-- 2020.04.28 4 

333 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Flooring: TERAJOINT new models"; 

Organizatorius Peikko. 
-- 2020.04.27 1 

334 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Pastatų ir statinių kadastro duomenų 

nustatymas, Topografinių planų rengimas 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2020.04.26 8 

335 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. How to successfully write a 

research paper? Researcher Academy.  
-- 2020.04.26 4 

336 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar.  Scopus: wealth of world class 

research. Scopus. 
-- 2020.04.25 4 

337 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Matavimo technika ir technologijos, 

Inžinerinių planų rengimas, Pastatų ir 

statinių nuosėdžių ir posvyrių nustatymas, 

Statinių ir įrenginių žymėjimas vietovėje, 

Georeferencinio pagrindo kadastras, 

valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai, 

topografiniai žemėlapiai ir ortofotografiniai 

žemėlapiai, Erdvinės informacinės sistemos. 

Lietuvos erdvinės informacijos 

infrastruktūra 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2020.04.24 8 

338 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. ScienceDirect: deep dive into the 

scientific literature. Science Direct.  
-- 2020.04.24 4 

339 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Žemės sklypų kadastro duomenų 

nustatymas, Žemės teisės pagrindai, Žemės 

sklypų kadastro duomenų nustatymas ir 

kadastro duomenų bylų parengimas, 

Nekilnojamųjų daiktų kainų ir verčių 

nustatymas, Teritorijų planavimas, 

Geodezinis ir georeferencinis pagrindas, 

Lietuvos erdvinės informacijos portalo 

(geoportal.lt) duomenų naudojimas 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2020.04.24 8 

340 
Šadzevičius 

Raimondas 

„3DEXPERIENCE® Webinar - Manage 

and access your SOLIDWORKS designs at 

home from the cloud!“; Organizatorius 

SOLIDWORKS 

-- 2020.04.23 0,5 

341 Morkūnienė Eglė  
Vebinaras. Kaip sukurti savo prekės ženklą 

socialiniuose tinkluose 
-- 2020.04.23 4 val.  

342 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. How can you professionalize your 

Open Access Journals? Digital Commons. 
-- 2020.04.23 4 

343 
Šadzevičius 

Raimondas 

„GeoStudio Fundamentals Series: 

SLOPE/W Session 1"; Organizatorius 

GeoStudio 

-- 2020.04.22 2 

344 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Markings and Trademark of 

DELTABEAM® - How they affect to 

safety?“; Organizatorius Peikko 

-- 2020.04.22 1 
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345 Bazarienė Žeta 
Vebinaras.Mokymas nuotoliniu būdu. 

Pagrindai, 1 dalis 

Pažyma 2020-

04-22 
2020.04.22 2 

346 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. SciVal: Researchers and 

Publication Sets. SciVal.  
-- 2020.04.22 4 

347 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras „Duomenų rinkimas 

su Survey123 for ArcGIS Web“ 
-- 2020.04.21 1 

348 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinar. Check your research funding 

opportunities based on your current output! 

Funding Institutional.  

-- 2020.04.21 4 

349 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinaras. Duomenų rinkimas su 

Survey123 for ArcGIS Web. 
-- 2020.04.21 4 

350 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinar. Best Practices in submitting 

research for High-Impact Journals. Cell 

Press. 

-- 2020.04.20 4 

351 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. SciVal: Institutions and Countries. 

SciVal.  
-- 2020.04.19 4 

352 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. Scopus selection criteria and 

process for journals. Scopus.  
-- 2020.04.18 4 

353 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinar. Show the world the full spectrum 

of research produced by your university. 

Digital Commons.  

-- 2020.04.17 4 

354 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Kaip neprarasti klientų elektroninėje 

prekyboje?"; Organizatorius 

ANTIKARANTINO KLUBAS 

-- 2020.04.16 1 

355 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „A, A+, A++ namų sandarinimo 

sprendimai. GELAN profilių sistemos“ 

-- 2020.04.16 2 

356 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Kontroliuojamas drenažas, Melioracijos 

įstatymas, Specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos, drenažo apsauginės 

geotekstilės 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2020.04.16 8 

357 Vyčienė Gitana 
Nuotolinis seminaras "Duomenų rinkimas 

su ArcGIS QuickCapture“  

Paž. nebuvo 

išduoti 
2020.04.16 1 

358 Inga Kibirkštienė 
Nuotolinis seminaras „Duomenų rinkimas 

su ArcGIS QuickCapture“ 
-- 2020.04.16 1 

359 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinar. SciVal: Develop collaborative 

partnerships and analyse research trends. 

SciVal.  

-- 2020.04.16 4 

360 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinaras. Duomenų rinkimas su ArcGIS 

Quick Capture. 
-- 2020.04.16 4 

361 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Surface Energy Balance in TEMP/W".; 

Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.04.15   

362 Malijonienė Jolanta 

Tarptautinis festivalis INTERNATIONAL 

MAIL ART PROJEKT ,,Street belong us“ 

Turkijoje 

Pažyma 2020.04.15 
12 

val. 

363 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. Planning a Ted Talk Style Event 

for Your Organisation". SciVal.  
-- 2020.04.14 4 

364 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinar. SciVal: How to measure your 

Research Performance in data world? 

SciVal.  

-- 2020.04.13 4 

365 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. Impactful Open Access Journal 

Publishing. Digital Commons.  
-- 2020.04.12 4 

366 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. SciVal: Reports - how to use 

templates. SciVal.  
-- 2020.04.11 4 

367 
Šadzevičius 

Raimondas 

„3D ARCHITEKTŪROS KŪRIMAS SU 

SKETCHUP PRO IR V-RAY“ Kaip yra 

kuriamos vizualizcijos. „V-Ray  for  

SketchUp“. Apšvietimo ir medžiagų 

svarba.  Papildomi sprendimai realistiškoms 

vizualizacijoms.  Workshop‘o metu kurto 

projekto užbaigimas.; Organizatorius Studio 

kibitz 

 

-- 2020.04.10   
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368 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. SciVal: Benchmark your progress. 

SciVal.  
-- 2020.04.10 4 

369 
Šadzevičius 

Raimondas 

WORKSHOP‘AS: Kaip yra kuriamos 

vizualizcijos. • „V-Ray for SketchUp“. • 

Apšvietimo ir medžiagų svarba.  • 

Papildomi sprendimai realistiškoms 

vizualizacijoms.  • Workshop‘o metu kurto 

projekto užbaigimas. 

-- 2020.04.10 1,5 

370 
Šadzevičius 

Raimondas 

WORKSHOP‘AS: Kaip yra kuriamos 

vizualizcijos. „V-Ray for SketchUp“. 

Apšvietimo ir medžiagų svarba. Papildomi 

sprendimai realistiškoms vizualizacijoms. 

Workshop‘o metu kurto projekto užbaigimas. 

-- 2020.04.10 1,5 

371 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Alternatyvūs finansavimo šaltiniai. 

Obligacijos."; Organizatorius TOC 

sprendimai 

-- 2020.04.09 1,5 

372 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Precast Concrete 101: Modeling & 

documentation in Revit"; Organizatorius 

AGACAD 

-- 2020.04.09   

373 
Šadzevičius 

Raimondas 

„3D ARCHITEKTŪROS KŪRIMAS SU 

SKETCHUP PRO IR V-RAY“. “Įvadas į 

brėžinių paruošimą. ; „LayOut“ programinės 

įrangos paskirtis ir panaudojimas.; Brėžinių 

kūrimas iš „SketchUp Pro“ modelio.; 

Organizatorius Studio kibitz 

-- 2020.04.09 1 

374 Vyčienė Gitana 

Nuotolinis seminaras „Informacinių 

puslapių kūrimas su ArcGIS Hub Basic ir 

ArcGIS Enterprise Sites“ 2020 m. balandžio 

9 d. 1 val. 

Paž. nebuvo 

išduoti 
2020.04.09 1 

375 
Šadzevičius 

Raimondas 

Vebinaras: „Revit”: medžiagų kūrimas ir 

grafinis modelio pateikimas 
-- 2020.04.09 1 

376 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. SciVal: Visualize research 

performance - Module Overview. SciVal. 
-- 2020.04.09 4 

377 
Šadzevičius 

Raimondas 

WORKSHOP‘AS : Įvadas į brėžinių 

paruošimą. •„LayOut“ programinės įrangos 

paskirtis ir panaudojimas. • Brėžinių 

kūrimas iš „SketchUp Pro“ modelio 

-- 2020.04.09 1,5 

378 
Šadzevičius 

Raimondas 

WORKSHOP‘AS : Įvadas į brėžinių 

paruošimą. •„LayOut“ programinės įrangos 

paskirtis ir panaudojimas.; • Brėžinių 

kūrimas iš „SketchUp Pro“ modelio 

-- 2020.04.09 0,5 

379 
Šadzevičius 

Raimondas 

"How to choose a friction angle in 3D?"; 

Op+um ce webinar 
-- 2020.04.08 0,5 

380 
Šadzevičius 

Raimondas 

„3D ARCHITEKTŪROS KŪRIMAS SU 

SKETCHUP PRO IR V-RAY“. Pirma 

pažintis su „SketchUp Pro“.; Įvadas į 

workshop‘o metu kuriamą bendrą projektą.; 

3D modelių projektavimas.; 3D 

modeliavimo įrankiai.; 3D modelių 

biblioteka; Organizatorius Studio kibitz 

-- 2020.04.08 0,5 

381 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „Antra dalis: Architektūros teorijos 

paskaita: urbanistikos principai( Žalių 

erdvių nauda)“ 

-- 2020.04.08 1 

382 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Timber/Steel Framing Wall 101"; 

Organizatorius AGACAD 
-- 2020.04.08 1 

383 Ivavičiūtė Giedrė 

Webinar. ScienceDirect Books: High 

Impact, Relevant Content. ScienceDirect, 

eBooks. 

-- 2020.04.08 4 

384 
Šadzevičius 

Raimondas 

WORKSHOP‘AS: Pirma pažintis su 

„SketchUp Pro“.  Įvadas į workshop‘o metu 

kuriamą bendrą projektą.  3D modelių 

projektavimas.  3D modeliavimo įrankiai.  

3D modelių biblioteka 

-- 2020.04.08 1,5 
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385 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Cut Opening 101: Making penetration 

holes in Revit"; Organizatorius AGACAD 
-- 2020.04.07   

386 
Liniauskienė 

Ernesta 

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 

Nuotoliniai ekspertų mokymai dėl studijų 

programų vertinimo. ZOOM platformoje 

- 2020.04.07 3 

387 Ivavičiūtė Giedrė Webinar. SciVal:Data behind SciVal.  -- 2020.04.07 4 

388 Bazarienė Žeta Vebinaras.Skaitmeniniai vadovėliai. Hueber 
Pažyma 2020-

04-06 
2020.04.06 2 

389 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. How to choose the right journal to 

publish your paper? Researcher Academy. 
-- 2020.04.06 4 

390 
Šadzevičius 

Raimondas 

Vebinaras „Kaip dvigubai greičiau 

modeliuoti iš 3D taškų masyvų su UNDET 

for Revit? 

  2020.04.02 1 

391 
Šadzevičius 

Raimondas 

Vebinaras „Kaip dvigubai greičiau 

modeliuoti iš 3D taškų masyvų su UNDET 

for Revit?  

-- 2020.04.02   

392 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. Audit Ethical Standards. Speaker 

Alun Morgan. 
-- 2020.04.02 4 

393 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „ Architektūros teorijos paskaita: 

urbanistikos principai“ 

-- 2020.04.01 1 

394 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar. How to succesfully write a 

research paper? Researcher Academy. 
-- 2020.04.01 4 

395 Balevičius Giedrius 
Geodezininko kvalifikacijos tobulinimo 

kursai 
G-9929 2020.03.29 30 

396 Balevičius Giedrius 
Nekilnajamųjų daiktų kadastro duomenų 

nustatymo kvalifikacijos tobulinimo kursai 
K-3469 2020.03.29 30 

397 
Šadzevičius 

Raimondas 

„The 20 minute BIM Webinar Series. How 

to reduce your BIM coordination issues by 

53%"; Organizatorius Plannerly 

-- 2020.03.25   

398 
Živatkauskas 

Aurelijus 

Tarptautinė konferencija (pranešimo 

skaitymas) Innovative (Eco-) Technology, 

Entrepreneurship and Regional 

Development.  

-- 2020.03.24 8 

399 Semaškienė Loreta 

23-ioji Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. 

Aplinkos apsaugos inžinerija“ //  23rd 

conference of young Lithuanian scientists 

„Science – Future of Lithuania. 

Environmental Engineering“ 

b/n 2020.03.20 8 val. 

400 
Šadzevičius 

Raimondas 

Mokymai: “Video konferencijų įrankiai ir 

mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui“ 

-- 2020.03.20 2 

401 Malijonienė Jolanta 
Respublikinė virtuali floristinių darbų 

paroda ,,Gėlių kalba“ 
Pažyma 2020.03.20 

16 

val. 

402 Bazarienė Žeta 

Vebinaras. Video konferencijų įrankiai ir 

mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui 

Nr. PDT-24894 2020.03.20 2 

403 Vyšniauskas Petras 

Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam 

mokymui 

Nr. PDT-28871 2020.03.20 2 

404 
Šadzevičius 

Raimondas 

Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam 

mokymui(si); Organizatorius 

www.pedagogas.lt 

-- 2020.03.20 1 

405 
Liniauskienė 

Ernesta 

VšĮ „Gyvenimo universitetas LT“ 

Vebinaras „Nuotolinis mokymas(is). 

„Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam 

mokymui(si)“ 

PDT-26418 2020.03.20 4 

406 Vyšniauskas Petras 

EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų 

analizės 

 

Nr. PDT-13328 2020.03.19 2 
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407 Poškienė Ingrida  

Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti 

„EDUKA klasėje“ nerealiuoju 

(asinchroniniu) laiku.“ 

Nr.MC-W-20-

5631 
2020.03.19 2 

408 
Šadzevičius 

Raimondas 

"SLOPE/W Stability Analysis using 3D 

Seepage Results"; Organizatorius 

GeoStudio 

-- 2020.03.18 0,5 

409 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Stability with 3D Seepage Webinar“:; 

Organizatorius GeoStudio 
-- 2020.03.18   

410 Vyšniauskas Petras 
Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą? 
Nr. PDT-7566 2020.03.17 2 

411 Bazarienė Žeta 

Vebinaras.Nuotolinis mokymas (is). Kaip 

pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į 

pagalbą? 

Nr. PDT-7866 2020.03.17 2 

412 
Šadzevičius 

Raimondas 

"The 20 minute BIM Webinar Series. 3 

steps to BIM compliance"; Organizatorius 

Plannerly. 

-- 2020.03.11 
45 

min 

413 Česonienė Laima  
Diskusija su AM ministru K. Mažeika apie 

durpynų išsaugojimą ir atstatymą, VDU.  
-- 2020.03.06   

414 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios 

energijos jėgainių statiniai 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2020.03.06 8 

415 
Liniauskienė 

Ernesta 

LR Žemės ūkio ministerija, VDU Žemės 

ūkio akademija, EŽŪKPF Lauko diena 

„Tvarus pieno ūkis: gyvūnų gerovė ir oro 

tarša“ 

33 2020.03.06 4 

416 Vincas Gurskis 

VDU Inovatyvių studijų instituto 

organizuojami mokymai „Studijų veiklų 

organizavimas Nuotolinių studijų 

aplinkoje“.  

b/n 2020.03.06 4 

417 Poškienė Ingrida  
Antikorupcinis ugdymas bendrojo ugdymo 

mokykloje 
- 2020.03.03 3 

418 Česonienė Laima  

Renginys sodininkams mėgėjams "Gyva 

sėkla". Dovilų pagrindinė mokykla, 

Klaipėdos raj.  

-- 2020.02.29   

419 Verbyla Vidmantas 

 Mokslinė-praktinė konferencija „Nuo 

matavimų iki praktinių sprendimų. 50-ties 

metų Nacionalinės miškų inventorizacijos 

patirtis Lietuvoje“. VMT 

-- 2020.02.28 6 val. 

420 Semaškienė Loreta 

LAMMC mokslinė ataskaitinė konferencija 

„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 

naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 

sprendimai“  

Kvietimas 2020.02.28 6 val. 

421 Semaškienė Loreta 

LR Aplinkos ministerija. Miškų politikos 

diskusija – konferencija „Lietuvos miškai 

po 2020 matų“ 

Kvietimas 2020.02.28 4 val. 

422 Lygis Vaidotas 

Prezidentūros kartu su Aplinkos ministerija 

organizuota Miškų politikos diskusija – 

konferencija „Lietuvos miškai po 2020 

metų“. (LR Prezidentūra, Vilnius) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.02.28 5 

423 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Kas naujo SketchUp Pro 2020?"; 

Organizatorius Studio kibitz 
-- 2020.02.27 1 

424 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Timber/Steel Framing in Revit: The latest 

industry-driven advances + new UI"; 

Organizatorius AGACAD 

-- 2020.02.27   

425 Semaškienė Loreta 

Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos diskusija 

„Aukštojo mokslo studijų programų 

finansavimo užtikrinimas Užimtumo 

tarnybos klientams“ 

Kvietimas 2020.02.27 2 val. 

426 
Šadzevičius 

Raimondas 

"20 minute BIM Webinar Series. Building 

lean BIM requirements for owners"; 

Organizatorius Plannerly 

 

 

-- 2020.02.26   
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427 Semaškienė Loreta 

SKVC seminaras savianalizės suvestinių 

rengėjams pagal ES ir LR biudžeto lėšomis 

finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų 

išorinio vertinimo sistemos stiprinimas 

(AMIS-3) (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-

0002)“.  

Kvietimas 2020.02.26 8 val. 

428 Semaškienė Loreta 

AM VMT mokslinė – praktinė konferencija 

„Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies metų 

nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis 

Lietuvoje“ 

Kvietimas 2020.02.25 6 val. 

429 Vincas Gurskis Firmos KNAUF seminaras - 2020.02.25 4 

430 
Šadzevičius 

Raimondas 

KNAUF teorinis seminaras „Efektyvus 

pastatų šiltinimas iš vidaus. Sudėtingų 

šlaitinių stogų ir perdangos konstrukcijų 

apšiltinimas. Gipskartonio montavimo 

taisyklės. Glaistymo metodika. Akustiniai 

sprendimai pagerinantys mūsų gyvenimo 

kokybę“. 

-- 2020.02.25 2 

431 Dovilė Gustienė 

Konferencija „Nuo matavimų iki 

sprendimų. 50-ies metų nacionalinės miškų 

inventorizacijos patirtis Lietuvoje“ 

-- 2020.02.25 6 val. 

432 Lygis Vaidotas 

Valstybinės miškų tarnybos organizuota 

mokslinė – praktinė konferencija „ Nuo 

matavimų iki sprendimų. 50-ies metų 

nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis 

Lietuvoje“, kurioje pasidalinta per 

inventorizacijos laikotarpį surinktais 

duomenimis apie Lietuvos miškus, juose 

stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti 

kylantys iššūkiai. (VMT, Kaunas). 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2020.02.25 6 

433 Semaškienė Loreta 
Visuotinis Lietuvos miškininkų sąjungos 

suvažiavimas. 
Kvietimas 2020.02.22 4 val. 

434 
Vilda 

Grybauskienė 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai. Kitos 

paskirties inžineriniai statiniai : 

Atsinaujinančių išteklių energiją 

naudojantys energijos gamybos statiniai. 

Nr. 20-1; M-

057-17-LŽHIS 
2020.02.21 8 

435 Morkūnas Gintaras 

Dalyvavau seminare: Naujas požiūris į 

ekonomikos mokymą laisvosios rinkos 

ekspertų lūpomis.  

Nr. TI - 525 2020.02.20 6 val. 

436 Janulaitienė Ina 
Kompetencijų tobulinimo renginys „Skills 

for Now and the Future“ 
Nr. KP-17665 2020.02.20 3 val. 

437 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Automatic dimensions for precast concrete 

in Revit"; Organizatorius AGACAD 
-- 2020.02.13 1 

438 
Šadzevičius 

Raimondas 

„Smulkiųjų projektavimo įmonių 

asociacijos“ architektų kvalifikacijos kėlimo 

kursai „Medžiagos naudojamos statybai. 

Optimalių konstrukcijų parinkimas. A, A+, 

A++ namų sandarinimo sprendimai. 

Fasadinės medžiagos daugiaaukščių pastatų 

renovavimo darbams“. 

-- 2020.02.13 4 

439 Vincas Gurskis 

Firmų ROCKWOOL, SERFAS, CERESIT 

mokymai „Ateities fasadų sistemos: 

inovatyvios, efektyvios ir patikimos“.  

Nr. 0405. 2020.02.13 4 

440 
Šadzevičius 

Raimondas 

ROCKWOOL mokymai „Ateities fasadų 

sistemos: inovatyvios, efektyvios ir 

patikimos“ 

-- 2020.02.13 4 

441 Česonienė Laima  

Teorinis-praktinis seminaras „Netradicinių 

sodo augalų priežiūra. VDU botanikos 

sodas. 

-- 2020.02.13   

442 Semaškienė Loreta 

VDU Botanikos sodo teorinis – praktinis 

seminaras „Šilauogių, aktinidijų ir putinų 

genėjimas bei kiti pavasariniai darbai“ 

Nr. 2020-BS-

036 
2020.02.13 4 val. 

443 
Šadzevičius 

Raimondas 

"20 minute BIM Webinar Series. Agile BIM 

standards"; Organizatorius Plannerly. 
-- 2020.02.12 1 
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444 
Šadzevičius 

Raimondas 

"Trimble Connect for Tekla Structures 

users".; Organizatorius Tekla 
-- 2020.02.12 0,5 

445 
Liniauskienė 

Ernesta 

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) 

Seminaras „Atsinaujinančių energijos 

išteklių inovacijos: ką renkasi verslas?“ 

- 2020.02.12 3 

446 Verbyla Vidmantas 

Mokslinė konferencija. EUROPOS 

ŽALIASIS KURSAS: iššūkiais grįstos 

galimybės agro-miškų mokslui ir verslui. 

Lietuvos mokslų akademija. 

-- 2020.02.10 6 val 

447 Inga Kibirkštienė 
Desertinių braškių, šilauogių, lazdynų, 

smidrų auginimo įpatumai 
IC-297 2020.02.09 8 

448 Babilienė Jurgita 
Desertinių braškių, šilauogių, lazdynų, 

smidrų auginimo ypatumai 
Nr.IC-5 304 2020.02.09 8 

449 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Desertinių braškių, šilauogių, lazdynų, 

smidrų auginimo ypatumai 
IC-5 300 2020.02.09 8 

450 Černulienė Sinilga  
Desertinių braškių, šilauogių, lazdynų, 

smidrų auginimo ypatumai. KMAIK 
IC-5 298 2020.02.09 8 val. 

451 
Liniauskienė 

Ernesta 

KMAIK Mokymai „Desertinių braškių, 

šilauogių, lazdynų, smidrų auginimo 

ypatumai“ 

IC-5 305 2020.02.09 8 

452 Semaškienė Loreta 
Mokymai „Desertinių braškių, šilauogių, 

lazdynų, smidrų auginimo ypatumai“ 
Nr. IC-5 293 2020.02.09 8 val. 

453 Janulaitienė Ina 

Mokomasis seminaras „Desertinių braškių, 

šilauogių, lazdynų, smidrų auginimo 

ypatumai“ 

Nr. IC-5 295 2020.02.09 8 val. 

454 Ingė Auželienė 

Mokomasis seminaras „Desertinių braškių, 

šilauogių, lazdynų, smidrų auginimo 

ypatumai“. KMAIK 

Nr. IC-5 274 2020.02.09 8 val. 

455 
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokomasis seminaras: „Desertinių braškių, 

šilauogių, lazdynų, smidrų auginimo 

ypatumai“. 

IC-5 299 2020.02.09 8 

456 Bazarienė Žeta 
Seminaras „Desertinių braškių, šilauogių, 

lazdynų, smidrų auginimo ypatumai“ 
Nr.IC-5 2020.02.09 8 

457 Ingė Auželienė 

Mokomasis seminaras „Desertinių braškių, 

valgomųjų sausmedžių, šilauogių, 

gervuogių ir shitaki grybų auginimo 

ypatumai“. KMAIK 

Nr. IC-5 163 2020.02.08 8 val. 

458 Morkūnienė Eglė  
Konferencija. Integruok! Rinkodaros 

komunikacija 2020 
-- 2020.02.06 8 val. 

459 
Šadzevičius 

Raimondas 

How to design a water supply pipe network 

with Urbano and EPANET?"; 

Organizatorius STUDIOARS 

-- 2020.02.05 1,5 

460 Asta Doftartė 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

-- Vas.20 
60 

val. 

461 Ingė Auželienė 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

Nr. 38611 Vas.20 
60 

val. 

462 
Šadzevičius 

Raimondas 

"20 minute BIM Webinar Series. Did you 

get the BIM you paid for"; Organizatorius 

PLANNERLY 

-- 2020.01.29   

463 
Šadzevičius 

Raimondas 

"How Aerial Data is Revolutionizing the 

Mining Industry"; Organizatorius 

SKYCATCH 

-- 2020.01.29 1 

464 Dovilė Gustienė 

Mokslinė ataskaitinė konferencija 

„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: 

naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 

spendimai“ 

-- 2020.01.28   

465 Linas Daubaras 

Tarptautinė turizmo paroda ADVENTUR ir 

gidų mokymai 

 

 

- 2020.01.25 8 



214 

466 Semaškienė Loreta 

LAMA BPO ir UAB "Ekspozicijų centras"  

Aukštųjų mokyklų mugė „Žalgirio“ arenoje. 

Diskusija „Nemokamas bakalauras: realybė 

ar iliuzija?“ 

Kvietimas 2020.01.23 7 val. 

467 
Vilimantas 

Vaičiukynas  

Statybos skaičiuojamosios kaino Vilimantas 

Vaičiukynas s nustatymas, sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai, BIM, naujos valdymo 

metodikos statyboje 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2020.01.17 8 

468 
Liniauskienė 

Ernesta 

LR Žemės ūkio ministerija, VDU Žemės 

ūkio akademija, EŽŪFKP. Seminaras 

„Inovatyvios technologijos sumaniam 

ūkininkavimui“ 

39 2020.01.15 4 

469 
Čekanskienė 

Jolanta 

,,Friends“ mokymai apie patyčių ir kitokio 

žeminančio elgesio prevenciją. 
2020/25 2020.01.14 4 

470 Česonienė Laima  

Diskusija - spaudos konferencija LR Seime 

su seimo nariu L. Balsiu miškų kirtimų ir 

ekologijos klausimais. 

-- 2020.01.10   

471 Dovilė Gustienė Daugiatikslio miško formavimas IC – 5 1017 2019.12.20 8 val. 

472 Arūnas Jurkonis 
Konferencija „Daugiatikslio miško 

formavimas“ 
Nr. IC-5 1075 2019.12.20 8 

473 
Vaičiukynas 

Vilimantas 
Melioraciniai tyrimai VDU VŪŽF -- 2019.12.20 8 val. 

474 
Vilimantas 

Vaičiukynas 
Melioraciniai tyrimai VDU VŪŽF 

Pažymėjimo 

kopija 

pridedama 

2019.12.20 8 

475 Verbyla Vidmantas 
Respublikinė konferencija “Daugiafunkcinė 

miškininkystė. Emocijos ir faktai. KPF 
-- 2019.12.20 6 val. 

476 Semaškienė Loreta 
Respublikinė konferencija „Daugiafunkcinė 

miškininkystė. Emocijos ir faktai“. KMAIK 
Nr. IC-5 1092 2019.12.20 4 val. 

477 Semaškienė Loreta 
Respublikinė konferencija „Daugiafunkcinė 

miškininkystė. Emocijos ir faktai“. KMAIK 
Nr. IC-5 1092 2019.12.20 8 val. 

478 Malijonienė Jolanta 

Tarptautinė mokytojų ir mokinių 

konferencija ,,Menas ir kultūra pasaulyje 

tarpdisciplininiu aspektu“ (KPKC)   

Nr. PA-000890 2019.12.20 3 val. 

479 Kibirkštienė Inga 

International seminar „Recognition of prior 

learning in higher education: the way 

forward“; SKVC 

b/n 2019.12.17 8 val. 

480 Semaškienė Loreta 

International seminar „Recognition of prior 

learning in higher education: the way 

forward“; SKVC 

b/n 2019.12.17 6 val. 

481 Semaškienė Loreta 

International seminar „Recognition of prior 

learning in higher education: the way 

forward“; SKVC 

Kvietimas 2019.12.17 6 val. 

482 Inga Kibirkštienė 
Recognition of Prior Learning in Higher 

Education: The Way Forward 
-- 2019.12.17 8 

483 Semaškienė Loreta 

Visuotinis Lietuvos mokslininkų 

suvažiavimas LR Seime. LMS (Lietuvos 

mokslininkų sąjunga) ir LAMPSS (Lietuvos 

aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų 

susivienijimas) 

b/n 2019.12.13 6 val. 

484 Semaškienė Loreta 

Visuotinis Lietuvos mokslininkų 

suvažiavimas LR Seime. LMS (Lietuvos 

mokslininkų sąjunga) ir LAMPSS (Lietuvos 

aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų 

susivienijimas) 

b/n 2019.12.13 6 val. 

485 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. 
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486 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. 

487 Semaškienė Loreta 

Tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo 

kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“. 

SKVC 

b/n 2019.12.11 8 val. 

488 Semaškienė Loreta 

Tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo 

kokybė, atskaitomybė ir skaidrumas“. 

SKVC 

Kvietimas 2019.12.11 8 val. 

489 Lygis Vaidotas 

Konferencija – diskusija LR Seime 

"Lietuvos miškų valdymas ir pirmieji teisės 

aktai" (Vilnius). Dalyvavimas su pranešimu: 

„Šiandieninės miško specialistų rengimo 

aktualijos“, konferencijos moderavimas 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.12.10 4 

490 
Strebeikienė 

Jolanta 

 Mobiliųjų įrenginių naudojimas ugdymo 

procese 
VB-2019-1003 2019.12.09 6 val. 

491 Bazarienė Žeta 
„Istorinių Škotijos atspindžių beeiškant 

Kėdainių krašte“ 

Nr.ZV-2019-

0901 
2019.12.09 8 

492 Vyšniauskas Petras Efektyvus treniravimas ZV-2019-0927 2019.12.09 8 val. 

493 Vyšniauskas Petras Efektyvus treniravimas ZV-2019-0927 2019.12.09 8 

494 
Čekanskienė 

Jolanta  

Istorinių Škotijos atspindžių beieškant 

Kėdainių krašte. 
ZV-2019-0891 2019.12.09 8 

495 Morkūnienė Eglė 
Seminaras "Naujos kartos brendai. Kaip 

tokiais tapti?" 
-- 2019.12.09 6 val. 

496 
Strebeikienė 

Jolanta 
 Olympis 2019 – rudens sesija N1591/P378 2019.12.07 

16 

val. 

497 Bazarien Žeta  
Istorinių Škotijos atspindžių beieškant 

Kėdainių krašte 

Nr.ZV-2019-

0901 
2019.12.07 8 val. 

498 Černulienė Sinilga 
„Pavyzdingai tvarkoma privati valda 2019“, 

„Miškas – žmogui, žmogus – miškui“ 
Nr. IC-5 762 2019.12.06 6 val. 

499 Dovilė Gustienė 
Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su kokiais 

iššūkiais susiduriame? 
201912016-042 2019.12.06 4 val. 

500 Janulaitienė Ina 

Kompetencijų centro renginys 

„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 

kokiais iššūkiais susiduriame?“ 

Nr. 201912016-

050 
2019.12.06 6 val. 

501 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. 

502 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. 

503 Semaškienė Loreta 

KTU EDU_LAB Mokymo ir mokymosi 

kompetencijų centro renginys 

„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 

kokiais iššūkiais susiduriame“ 

Reg.Nr. 

201912016-111 
2019.12.06 6 val. 

504 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. 

505 
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. 

506 
Liniauskienė 

Ernesta 

KTU Mokymo ir mokymosi kompetencijų 

centras „EDU_Lab“ Seminaras 

„Besikeičiantis dėstytojų vaidmuo: su 

kokiais iššūkiais susiduriame?”  

- 2019.12.06 4 
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507 Lygis Vaidotas 

VDU Žemės ūkio akademijos organizuota 

konferencija-diskusija „Kiek ir kokių 

specialistų su aukštuoju išsilavinimu reikia 

Lietuvai?“, skirta aktualiai aukštojo žemės 

ūkio mokslo ir universitetinių studijų 

situacijai šalyje aptarti. Vyko VDU ŽŪA) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.12.06 5 

508 Semaškienė Loreta 

Konferencija „Autistiškiems žmonėms 

atvira aukštoji mokykla: nuo vizijos iki 

įgyvendinimo“ 

b/n 2019.12.05 6 val. 

509 Poškienė  Ingrida 
Respublikinė paroda – konkursas „Žiemos 

puokštė“ vertinimo komisijos narė. KMAIK 
Nr. IC-5 1079 2019.12.05 6 val. 

510 Semaškienė Loreta 

Respublikinė paroda – konkursas „Žiemos 

puokštė“ vertinimo komisijos pirmininkė. 

KMAIK 

Nr. IC-5 1080 2019.12.05 6 val. 

511 Semaškienė Loreta 

Respublikinė paroda – konkursas „Žiemos 

puokštė“ vertinimo komisijos pirmininkė. 

KMAIK 

Nr. IC-5 1080 2019.12.05 6 val. 

512 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo imonių asociacija" 

architektų kvalifikacijos kėlimo kursai  
P-7998 2019.12.05 4 

513 
Šadzevičius 

Raimondas 

Smulkiųjų projektavimo imonių asociacija" 

architektų kvalifikacijos kėlimo kursai  
P-7998 2019.12.05 4 val. 

514 Semaškienė Loreta 

Tarptautinė konferencija „Savižudybių 

prevencijos gerosios patirties sklaida“; LR 

Seimas 

b/n 2019.12.05 4 val. 

515 Semaškienė Loreta 

Tarptautinė konferencija „Savižudybių 

prevencijos gerosios patirties sklaida“; LR 

Seimas 

Kvietimas 2019.12.05 4 val. 

516 Inga Kibirkštienė 
I Modulis „Žmogaus teisėmis grėsta 

negalios samprata ir aukštasis mokslas“ 
-- 2019.12.04 8 

517 Kibirkštienė Inga 
I Modulis „Žmogaus teisėmis grėsta 

negalios samprata ir aukštasis mokslas“ 
-- 2019.12.04 8 val. 

518 Vyšniauskas Petras Mažasis golfas KP-141002 2019.12.03 6 val. 

519 Vyšniauskas Petras Mažasis golfas KP-1410o2 2019.12.03 6 

520 Morkūnienė Eglė  
Seminaras. Socialinių tinklų biudžeto 

planavimas 2020 
-- 2019.12.03 4 val. 

521 
Živatkauskas 

Aurelijus 

Dalyvavimas respublikinėje mokslinėje 

konferencijoje CartoCon 2019 
-- 2019.11.30 8 

522 Semaškienė Loreta 
Konferencija „Vaikas- darbo priemonė ar 

aukščiausia vertybė“. Lietuvos tėvų forumas 
b/n 2019.11.30 6 val. 

523 Semaškienė Loreta 
Konferencija „Vaikas- darbo priemonė ar 

aukščiausia vertybė“. Lietuvos tėvų forumas 
b/n 2019.11.30 6 val. 

524 Ivavičiūtė Giedrė 
Klimato savaitės (2019-11-22/29) 

konferencija. 2019 11 29 
On line 2019.11.29 

3,5 

val. 

525 Ivavičiūtė Giedrė Klimato savaitės konferencija. -- 2019.11.29 4 

526 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "Copernicus Climate Service 

(C3S) User Learning Services".  
Certificate 2019.11.28 2 val. 

527 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "Copernicus Cliumate Service 

(C3S) User Learning Services". 
-- 2019.11.28 4 

528 
Vilda 

Grybauskienė 

Dalyvauta parodoje Mokykla 2019, 

organizuota atradimų laboratorijos veikla 

“Tikslas – žemė“. 

K7-780 2019.11.27 1 

529 
Ramaškevičienė 

Asta 

Konferencija "Darbo teisės naujovės 

darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, 

NVO ir visuomenei",  ŽŪR, 

Paž. nebuvo 

išduoti 
2019.11.27 6 val. 

530 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.  

b/n 2019.11.26 3 val. 

531 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.  

b/n 2019.11.26 3 val. 
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532 Semaškienė Loreta 

Klimato savaitės (2019-11-22_29) renginys 

„KEISTI AR KEISTIS: klimato kaitos 

iššūkiai ir galimybės miškininkystės 

sektoriuje“. Aplinkos ministerija 

Kvietimas 2019.11.26 3 val. 

533 Bazarienė Žeta „K12 forumas:Vilnius“ 
Pažyma 2019-

11-22 
2019.11.22 4 

534 Bazarienė Žeta Seminaras „K12 forumas:Vilnius“ Pažyma 2019.11.22 1 d. 

535 Semaškienė Loreta 
Tarptautinė konferencija Cartocon 2019. 

Lietuvos kartografų draugija 
b/n 2019.11.22 8 val. 

536 Semaškienė Loreta 
Tarptautinė konferencija CartoCon 2019. 

VU ir Lietuvos kartografų draugija 
b/n 2019.11.22 8 val. 

537 Vyčienė Gitana 
Tarptautinė konferencija CartoCon 2019. 

VU ir Lietuvos kartografų draugija 
b/n 2019.11.22 8 val. 

538 Semaškienė Loreta 
LMA skyrius „Mokslininkų rūmai“. A. 

Toliato knygos „Ramybė tau“ sutiktuvės. 
b/n 2019.11.21 2 val. 

539 Semaškienė Loreta 

ŽŪM Žemės ūkio mokslų tarybos posėdis 

„Dėl gyvulininkystės perspektyvų 

Lietuvoje“ 

b/n 2019.11.20 2 val. 

540 Semaškienė Loreta 

ŽŪM Žemės ūkio mokslų tarybos posėdis 

„Dėl gyvulininkystės perspektyvų 

Lietuvoje“ 

Kvietimas 2019.11.20 2 val. 

541 Semaškienė Loreta 

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, 

LAMMC tarptautinė konferencija „Jaunieji 

mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ anglų 

kalba 

b/n 2019.11.14 7 val. 

542 Gurskis Vincas 

Seminaras "Inovatyvūs sprendimai tvariems 

pastatams", kurį organizavo UAB Portalas 

SA.LT ir Lietuvos žaliųjų pastatų taryba, 

Vilnius. 

b/n 2019.11.14 6 val. 

543 Vyčienė Gitana 

Seminaras „Lietuvių kalba internetinėje 

erdvėje: kintantis pavidalas, kalbos kūryba 

ir kalbos ideologija“ 

SP-196 2019.11.14 2 val. 

544 Jurkonis Arūnas 
Tarptautinis miškininkystės festivalis 

Polocko miškų koledže (Baltarusija) 
b/n 2019.11.14 

24 

val. 

545 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. 

546 Gudritienė Daiva Seminaras „International GIS Day 19“  -- 2019.11.13 8 val. 

547 Vyčienė Gitana Seminaras „International GIS Day 19“  -- 2019.11.13 4 val. 

548 Morkūnienė Eglė 

Lietuvos marketingo asociacijos (LIMA) 

seminaras „Socialinių tinklų biudžeto 

planavimas 2020/Kaunas“. 

-- 2019.11.12 4 val. 

549 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. 

550 Ivavičiūtė Giedrė 
Workshop "Lithuania - Climate Data Store 

training for professionals and students". 
-- 2019.11.12 8 

551 
Liniauskienė 

Ernesta 

Aplinkos ministerija Statybos ir teritorijų 

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.  

-- 2019.11.08 3 val. 
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552 Lygis Vaidotas 

Konferencija, skirta KMAIK dėstytojui E. 

Survilai atminti „Miškai Lietuvoje oš, jei 

juos tvarkys profesionalūs specialistai“ 

(vyko KMAIK, Girionyse – Kauno raj. ) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.11.08 4 

553 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. 

554 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. 

555 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. 

556 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. 

557 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. 

558 Verbyla Vidmantas 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 

oš, jei juos tvarkys profesionalūs 

specialistai“, skirta dėstytojui, miškininkui 

E. Survilai (1939-2018) atminti, KMAIK  

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.11.08 6 val. 

559 

Bareika Vytautas, 

Asta, Doftartė, 

Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 

Mokslinė konferencija „Miškai Lietuvoje 

oš, jei juos tvarkys profesionalūs 

specialistai“, skirta miškininkui Evaldui 

Survilai (1939-2018) atminti, KMAIK  

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.11.08 

6 

akad. 

val. 

560 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Seminaras. Tvaraus istorinio miesto 

kraštovaizdžio vystymosi gairės “ AR, Vilnius 
-- 2019.11.08 4 

561 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida  

Tvaraus istorinio miesto kraštovaizdžio 

vystymosi gairės 
20191108-08 2019.11.08 4 val. 

562 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. 

563 
Šadzevičius 

Raimondas 

Net-UBIEP OPEN DAY informacinis 

renginys apie BIM naudojimą energiją 

taupančių pastatų statyboje. 

-- 2019.11.07   

564 
Šadzevičius 

Raimondas 

Net-UBIEP OPEN DAY informacinis 

renginys apie BIM naudojimą energiją 

taupančių pastatų statyboje. 

-- 2019.11.07 4 val. 

565 Semaškienė Loreta 

Tęstinė mokslinė konferencija 

„Šiuolaikiniai biologijos tyrimai Lietuvoje“ 

– „Žiedadulkių tyrimai: mokslo pažanga ir 

naujovių taikymas“ 

b/n 2019.11.07 3 val. 

566 Semaškienė Loreta 

VSF ir ŠMSM renginys „Ar aukštasis 

mokslas atviras specialiųjų poreikių 

turintiems studentams?“.  

b/n 2019.11.07 5 val. 

567 Semaškienė Loreta 

VSF ir ŠMSM renginys „Ar aukštasis 

mokslas atviras specialiųjų poreikių 

turintiems studentams?“.  

Kvietimas 2019.11.07 5 val. 

568 Bareika Vytautas 

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 

reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 

VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.10.31 

8 

akad. 

val. 
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569 Bareika Vytautas  

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 

reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 

VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.10.31 8 val. 

570 
Mickevičius 

Vytautas 

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 

reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 

VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.10.31 8 val. 

571 Vyčienė Gitana 

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 

reguliavimas“ baigiamoji konferencija, 

VDU Žemės ūkio akademija 

paž. nebuvo 

išduoti 
2019.10.31 8 val. 

572 Babilienė Jurgita 

Projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje 

reguliavimas“ Nr. 35BV-KK-15-1-07890-

PR001  kursas 

Nr. 50(12.34)-

69BF 
2019.10.31 8 

573 
Mickevičius 

Vytautas 

Projekto,,Drėgmės režimo dirvožemyje 

reguliavimas“seminarai 
50(12.34)-69Š 2019.10.31 8 

574 
Vilda 

Grybauskienė 

Respublikinė mokslinė praktinė 

konferencija „Novatoriški sprendimai ir 

aplinkosauginio švietimo galimybės 

profesiniame ir bendrajame ugdyme“ 

Ilgalaikio eksperimento organizavimo 

pliusai ir minusai skatinat ir palaikant 

mokinių įsitraukimą, gamtamoksliame 

ugdyme. 

PA 000689 2019.10.31 8 

575 Inga Kibirkštienė 

„Novatoriški sprendimai ir aplinkosauginio 

švietimo galimybės profesiniame ir 

bendrajame ugdyme“, respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija 

AV-2019 - 1666 2019.10.29 8 

576 
Grybauskienė 

Vilda 

„Novatoriški sprendimai ir aplinkosauginio 

švietimo galimybės profesiniame ir 

bendrajame ugdyme“. 

-- 2019.10.29 8 val. 

577 Vyšniauskas Petras 

Fizinio ugdymo ir tarpdalykinio 

integravimo galimybės kūno kultūros 

pamokoje 

KP-140908 2019.10.29 6 

578 Vyšniauskas Petras 
Fizinio ugdymo ir tarpdalykinio intergavi 

mo ypatumai kūno kultūros pamokoje 
KP-140908 2019.10.29 6 val. 

579 
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. 

580 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. 

581 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. 

582 Vyčienė Gitana 
Seminaras ArcGIS inovatyvūs sprendimai, 

Kaunas (HNIT-BALTIC) 
-- 2019.10.28 4 val. 

583 Semaškienė Loreta 
LMA vieša diskusija „Gamtos mokslų 

ugdymo kaita mokyklose“ 
b/n 2019.10.24 2 val. 

584 
Šadzevičius 

Raimondas 

Seminaras " Kas naujo SOLIDWORKS 

2020". Kaunas, KTU Santakos slėnis. 
-- 2019.10.22   

585 
Šadzevičius 

Raimondas 

Seminaras " Kas naujo SOLIDWORKS 

2020". Kaunas, KTU Santakos slėnis. 
-- 2019.10.22 4 val. 

586 Malijonienė Jolanta Floristikos seminaras ,,Kalėdos“ Nr. S-186 2019.10.20 6 val. 

587 Malijonienė Jolanta 
Marijaus Gvildžio seminaras-demonstracija 

,,Kalėdos“ (Lietuvos floristų asociacija) 
Nr. S-186 2019.10.20 6 val. 

588 Semaškienė Loreta 

LAMMC lauko diena „Genėjimo ir ugdymo 

metodų taikymas įvairiuose Populus genties 

medžių augimo tarpsniuose“ 

MI Nr. 074 2019.10.18 4 val. 

589 Semaškienė Loreta 

LAMMC seminaras „Medienos kokybės 

gerinimas plantaciniuose Populus genties 

medžių želdiniuose“ 

 

MI Nr. 074 2019.10.18 4 val. 



220 

590 Semaškienė Loreta 

LAMMC seminaras „Medienos kokybės 

gerinimas plantaciniuose Populus genties 

medžių želdiniuose“ 

MI Nr. 074 2019.10.18 4 val. 

591 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. 

592 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. 

593 Verbyla Vidmantas 

Seminaras “Medienos kokybės gerinimas 

plantaciniuose  Populus genties medžių 

želdiniuose“. Agrarinių ir miškų mokslų 

centras.   

MI Nr.082 2019.10.18 4 val. 

594 Gurskis Vincas 

„Green Building Professional“ mokymo 

programos kursai "Lietuvos pastatų tvarumo 

vertinimo sistema", Lietuvos žaliųjų pastatų 

taryba - Lithuanian Green Building Counsil, 

CEO, Vilnius. 

b/n 2019.10.17 6 val. 

595 Janulaitienė Ina 
Seminaras „Adding Value to the ELT 

Classroom“ 
Nr 201910051 2019.10.17 4 val. 

596 Janulaitienė Ina 
Seminaras anglų kalbos dėstytojams 

„Adding Value to the ELT Classroom“ 
No 201910051 2019.10.17 4 val. 

597 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "Copernicus Cliumate Service 

(C3S) User Learning Services". 
-- 2019.10.17 8 

598 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "Copernicus Cliumate Service 

(C3S) User Learning Services". 2019 10 17. 
Certificate 2019.10.17 2 val. 

599 Ivavičiūtė Giedrė Seminaras "ArcGIS inovatyvūs sprendimai. -- 2019.10.16 8 

600 Ivavičiūtė Giedrė 
Seminaras "ArcGIS inovatyvūs sprendimai. 

Klaipėda. 2019 10 16 d.  
Certificate 2019.10.16 8 val. 

601 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. 

602 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 

germany“ Baktisch-Deutsches 

Hochshulkontor 

-- 2019.10.16 8 val. 

603 Semaškienė Loreta 

LR Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnybos konferencija, skirta 

paminėti Pasaulinę etikos dieną „Etika 

akademinėje aplinkoje 2019“ 

b/n 2019.10.15 3 val. 

604 Semaškienė Loreta 

LR Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnybos konferencija, skirta 

paminėti Pasaulinę etikos dieną „Etika 

akademinėje aplinkoje 2019“; 

Kvietimas 2019.10.15 3 val. 

605 Pupka Darius Daugiatikslio miško formavimas 1C-5928 2019.10.11 6 

606 Bazarienė Žeta 
Lauko dienos “Daugiatikslio miško 

formavimas“ 
IC-5927 2019.10.11 6 

607 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. 
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608 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. 

609 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. 

610 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. 

611 Remigijus Bakys 

Konferencija, skirta KMAIK dėstytojui E. 

Survilai atminti „Miškai Lietuvoje oš, jei 

juos tvarkys profesionalūs specialistai“ 

(vyko KMAIK, Girionyse – Kauno raj. ) 

Pažymėjimas 

nebuvo išduotas 
2019.10.10 8 

612 Morkūnienė Eglė  
Konferencija. LiMA DAY KAUNAS‘19. 

Svarbiausia – vartotojas 
-- 2019.10.10 8 val. 

613 Dovilė Gustienė 
Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija 

ir praktika 
IC - 5911 2019.10.10 6 val. 

614 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija 

ir praktika 
IC-5 906 2019.10.10 6 

615 Morkūnienė Eglė 

Lietuvos marketingo asociacijos (LIMA) 

konferencija „LiMA Day Kaunas’19 

Svarbiausia - vartotojas“. 

-- 2019.10.10 8 val. 

616 Bazarienė Žeta 
Pranešimas „Projektų metodas - laisvė 

pasirinkti“ 

Vaišvydavos 

pagr. mok. 

socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

protokolas 

2019.10.10   

617 Bareika Vytautas 

Tarptautinė konferencija  „Kraštovaizdžio 

erdvinis suvokimas:  teorija ir praktika“, 

KMAIK 

567 2019.10.10 
6 

akad. 

618 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. 

619 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. 

620 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. 

621 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. 

622 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. 

623 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. 



222 

624 
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. 

625 

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. 

626 Lygis Vaidotas 

Tarptautinis kraštovaizdžio erdvinio 

modeliavimo seminaras „Landscape Spatial 

Perception: Theory and Training“ 

(Kraštovaizdžio erdvinis suvokimas: teorija 

ir praktika; vyko KMAIK, Girionyse – 

Kauno raj.) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.10.10 8 

627 Linas Daubaras 
Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio 

erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ 
Nr. IC-5 908 2019.10.10 6 

628 Semaškienė Loreta 

Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio 

erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“ // 

„Landscape spatial perception: theory and 

training“; KMAIK 

Nr. IC-5914 2019.10.10 6 val. 

629 Asta Doftartė 

Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio 

erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“. 

KMAIK 

-- 2019.10.10 6 val. 

630 Ingė Auželienė 

Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio 

erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“. 

KMAIK 

Nr. IC-5 913 2019.10.10 6 val. 

631 
Survilienė-

Radzevičė Elena  
Hermo Fisher Scientic day of Science. -- 2019.10.09 4 val. 

632 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

Vilnius. Thermo Fisher Scientic. Day of 

Science.  
Certificate 2019.10.09 8 val. 

633 Semaškienė Loreta Konstitucijos egzaminas 2019 Kvietimas 2019.10.03 2 val. 

634 Semaškienė Loreta 

LR Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnybos renginys „Prieigos 

prie teksto sutapčių nustatymo sistemų 

pristatymas “ 

b/n 2019.09.30 2 val. 

635 Semaškienė Loreta 

LR Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus tarnybos renginys „Prieigos 

prie teksto sutapčių nustatymo sistemų 

pristatymas “ 

Kvietimas 2019.09.30 2 val. 

636 
Šadzevičius 

Raimondas 

Seminaras "Klimato veiksnių ir dirvožemio 

drėgmės atsargų įtaka augalų augimui". 

Kaunas-KMAIK,  

-- 2019.09.28   

637 
Šadzevičius 

Raimondas 

Seminaras "Klimato veiksnių ir dirvožemio 

drėgmės atsargų įtaka augalų augimui". 

Kaunas-KMAIK,  

-- 2019.09.28 4 val. 

638 Gurskis Vincas 
Konferencija-seminaras "Techninės 

braižybos inovacijos. VDU ŽŪA 
b/n 2019.09.27 8 val. 

639 
Šadzevičius 

Raimondas 

Konferencija-seminaras "Techninės 

braižybos inovacijos. VDU ŽŪA 
b/n 2019.09.27 8 val. 

640 
Šadzevičius 

Raimondas 

Seminaras "Techninės braižybos 

inovacijos". Kaunas, VDU ŽŪA. 
-- 2019.09.27   

641 Poškienė  Ingrida 

Jaunimo finansinio raštingumo, 

pilietiškumo ir socialinės atsakomybės 

ugdymas Lietuvos gimnazijose 

V24-1231-1995 2019.09.25 
18 

val. 

642 Semaškienė Loreta 
Valstybės institucijų kalbų centro 

konferencija „Būti žmogumi tarp žmonių“ 
b/n 2019.09.22 5 val. 

643 Semaškienė Loreta 

Tradicinė Miškininko dienos ir išskirtinė 

nepriklausomos Lietuvos miškų 

administracijos šimtmečio šventė. 

Kvietimas 2019.09.21 5 val. 

644 
Survilienė-

Radzevičė Elena  

„Spanguolių ir putinų auginimas – 

alternatyva tradicinei sodininkystei“ 

 

Nr. 2019-BS-

318 
2019.09.20 4 val. 
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645 Balevičius Giedrius 
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų 

rengimo kvalfikacijos tobulinimo kursai  
1048 2019.09.20 6 

646 
Survilienė-

Radzevičė Elena 

VDU Botanikos sodas. Teorinis praktinis 

seminaras „Spanguolių ir putinų auginimas 

– alternatyva tradicinei sodininkystei“ 

Nr. 2019-BS-

318 
2019.09.20 4 val. 

647 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "12 plėtinių, reikalingų "Revit" 

naudotojams kasdien". 
-- 2019.09.19 8 

648 Ivavičiūtė Giedrė 
Webinar "12 plėtinių, reikalingų "Revit" 

naudotojams kasdien". 2019 09 19 d. 
Certificate 2019.09.19 8 val. 

649 
Živatkauskas 

Aurelijus 

 Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir 

įgyvendinimo kvalifikacijos tobulinimo 

kursuosai 

244 2019.09.15 8 

650 Balevičius Giedrius 
Žemės konsolidacijos projektų  rengimo 

kvalfikacijos tobulinimo kursai.  
231 2019.09.15 4 

651 Lygis Vaidotas 

Mokslinių seminarų ciklas Miškininkystės 

parodoje – festivalyje “Miškai: inovacijos ir 

tradicijos 2019” (Lyduokiai, Ukmergės raj.) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.09.06 4 val. 

652 Lygis Vaidotas 

Mokslinių seminarų ciklas Miškininkystės 

parodoje – festivalyje “Miškai: inovacijos ir 

tradicijos 2019” (Lyduokiai, Ukmergės raj.) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.09.06 4 

653 Remigijus Bakys 

Mokslinių seminarų ciklas Miškininkystės 

parodoje – festivalyje “Miškai: inovacijos ir 

tradicijos 2019” (Lyduokiai, Ukmergės raj.) 

Pažymėjimai 

nebuvo 

išduodami 

2019.09.06 4 

654 Gustienė Dovilė 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 

medžių būklės vertinimo ir priežiūros 

principai“, miškininkystės parodoje-

festivalyje „Miškai: inovacijos ir tradicijos“, 

Lyduokiai, Ukmergės raj. 

b/n 2019.09.06 4 val. 

655 Semaškienė Loreta 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 

medžių būklės vertinimo ir priežiūros 

principai“, miškininkystės parodoje-

festivalyje „Miškai: inovacijos ir tradicijos“, 

Lyduokiai, Ukmergės raj. 

b/n 2019.09.06 4 val. 

656 Semaškienė Loreta 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 

medžių būklės vertinimo ir priežiūros 

principai“, miškininkystės parodoje-

festivalyje „Miškai: inovacijos ir tradicijos“, 

Lyduokiai, Ukmergės raj. 

Kvietimas 2019.09.06 4 val. 

657 Verbyla Vidmantas 

Seminaras-mokymas „Svarbiausieji miško 

medžių būklės vertinimo ir priežiūros 

principai“, miškininkystės parodoje-

festivalyje „Miškai: inovacijos ir tradicijos“, 

Lyduokiai, Ukmergės raj. 

b/n 2019.09.06 4 val. 

658 Dovilė Gustienė 
Svarbiausieji miško medžių būklės 

vertinimo ir priežiūros princilai 
-- 2019.09.06 4 val 

659 Verbyla Vidmantas 

Pasitarimas LR aplinkos ministerijoje pas 

ministrą Punios šilo rezervato steigimo 

klausimais 

-- 2019.09.04 4 val. 

660 Inga Kibirkštienė „Studijų prieinamumo didinimas“ TMC/VSF20/27 2020 40 

661 
Vaičiukynas 

Giedrius 

Seminaras “Šiuolaikinės pamokos vadyba ir 

aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis”  

(6val.) 2020 02 19  

 KP-18127 2020 6 

662 Dovilė Gustienė 
Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai „ 

Studijų prieinamumo didinimas“ 
TMC/VSF19/24 2019 

40 

val. 

663 Vyšniauskas Petras Specialioji pedagogika ir psichologija -- 2020 60 
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4.2.P lentelė. PRAKTINĖS VEIKLOS STAŽUOTĖS, profesinės EKSPEDICIJOS Lietuvos ir užsienio 

ĮMONĖSE, objektuose, mokslo ir studijų institucijose 2019-2020 m.m. 

 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Institucija Stažuotės tematika Data, trukmė val. 

1 Daubaras Linas Kauno kolegija Miesto želdinių tvarkymas 2020.02.21 

2 Daubaras Linas Kauno kolegija Miesto želdinių tvarkymas 2020.03.13 

3 Bareika Vytautas 
Anykščių Juškos 

šiltnamiai 

Daržovių, uogų auginimas 

hidroponiniu būdu 
2020.05.05 

4 Daubaras Linas VšĮ Kaunas In Gido darbas 2019-2020 

5 Semaškienė Loreta 
Lietuvos dendrologų 

draugija 

Nuolatinio profesinio augimo 

kelionė po Ukrainos botanikos 

sodus, arboretumus, parkus ir 

medelynus. 

2019.07.05/14; 10 

dienų 

6 Ivavičiūtė Giedrė UAB "Gressus" Projektiniai sprendimai 2019.07.15/08.26 

7 Daubaras Linas Explore Worldwide Ltd. Kelionės vadovo-gido darbas 2019.08.31/09.06 

8 Bareika Vytautas 

Lietuvos generalinė miškų 

urėdija, Miškininkų 

sąjunga 

Miškas: inovacijos ir tradicijos 

2019, Miškininkystės paroda 

(Ukmergės raj., Lyduokiai) 

2019.09.06/07 

9 Doftartė Asta 
Academy of Fine Arts in  

Gdansk, Lenkija 

Akademinis gyvenimas, studijų 

programų įgyvendinimas, 

bendradarbiavimo galimybės 

2019.09.09/13 

10 
Vaitkutė Eidimtienė 

Vaida 

Academy of Fine Arts in 

Gdansk 
 Landscape architecture 2019.09.09/13 

11 Daubaras Linas Explore Worldwide Ltd. Kelionės vadovo-gido darbas 2019.09.17/28 

12 Daubaras Linas Explore Worldwide Ltd. Tour leader 2019.09.17/28 

13 Ivavičiūtė Giedrė UAB "Gressus" Geodeziniai matavimai 2019.10.01 / 12.15 

14 Semaškienė Loreta 
Lietuvos dendrologų 

draugija 

Lietuvos dendrologų draugijos 

pažintinė praktinė išvyka - talka 

Skinderiškio dendroparke 

2019.10.12; 6 val. 

15 Doftartė Asta 
Szent Istvan University, 

Vengrija 

Akademinis gyvenimas, studijų 

programų įgyvendinimas, 

studentų ir dėstytojų mainai  

2019.10.14/18 

16 Bareika Vytautas Valstybinė miškų tarnyba 

Organizuoti Miškų ūkio priežiūros 

skyriaus specialistų - inspektorių 

praktiniai egzaminai miške 

2019.10.16/17 

17 Daubaras Linas 

Achajos suaugusiųjų 

mokymo institutas 

(Graikija) 

Less hate more debate 2019.10.23/27 

18 Bareika Vytautas 
VDU Žemės ūkio 

akademija 

Lietuvos dirvožemių 

klasifikavimas ir vertimas 
2019.10.25/26 

19 Bareika Vytautas 

Lietuvos dirvožemininkų 

draugija prie LMA 

ŽŪMMS 

Mokslinė dirvožemininkų 

konferencija-ekspedicija 

„Lietuvos dirvožemių 

klasifikavimas ir vertimas“. VDU 

Žemės ūkio akademija; Nr. 

LDD/2019-18 

2019.10.25/26; 20 

val. 

20 Balevičius Giedrius 
Latvijos žemės ūkio 

universitetas 

Application of Modern 

Technologies in reconstruction of 

geodetic Networks 

(code:BūvZ4082) 

2019.12.02/6 

21 Malijonienė Jolanta 

,,Flowers Touch“ 

Professional Floral 

Designers Jewellery & 

Floral Ltd 

Floral design course: fresh 

flowers, plants and gifts for 

Christmas; weddings and events 

floral design 

2019.12.13/23 

22 Daubaras Linas UAB „Grūda“ Kelionės vadovo darbas 2019.12.31/2020.01.01 

23 

Ingė Auželienė, 

Tautvydas Gurskas, 

Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 

Targi Sadownictwa i 

Warzywnictwa TSW2021, 

Lenkija 

Sodininkystės ir daržininkystės 

produktų ir technologijų paroda 
2020.01.15/16 

24 Semaškienė Loreta 
Lietuvos dendrologų 

draugija 

Dzūkijos arboretumas, Alytaus 

urėdijos medelynas, Benderkos 

miškas, juodosios pušies 

medynas, kėnių sėklinė plantacija, 

2020.06.06; 10 val. 
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maumedynas, privati 

dendrologinė kolekcija 

25 Semaškienė Loreta 
Lietuvos dendrologų 

draugija 

Rokiškis, Zarasai, Ignalina: 

dendrologinės kolekcijos, parkai, 

medžiai gamtos paminklai 

2020.07.11/12; 24 

val. 

26 Malijonienė Jolanta 
Floral Design School 

Pillerkaar 

Floral design course: 

Experimental Basketry 
2020.07.27/30 

27 Malijonienė Jolanta 
Floral Design School 

Pillerkaar 

Floral design course: Jewellery 

weddings floristics 
2020.07.27/30 

28 Semaškienė Loreta UAB "MMC Forest" 
Tarptautinės miškininkų varžybos 

"Forestsport 2020", Vėžaičiai 
2020.08.14/16 

29 Malijonienė Jolanta MG galerija LAnd Art talka Babtyno dvare 2020.08.16/19 

30 Semaškienė Loreta 
Lietuvos dendrologų 

draugija 

"Medeinos" šventė Raseinių 

rajone 
2020.08.22/23 

31 Semaškienė Loreta Privatus ūkis, Lietuva 
Varpinių augalų diena Gervių 

soduose 
2020.09.26; 6 val. 

32 Semaškienė Loreta 
Lietuvos dendrologų 

draugija 

Lietuvos dendrologų draugijos 

pažintinė praktinė išvyka - talka 

Margupio botaniniame draustinyje 

2020.10.17; 10 val. 

 

4.3.P. lentelė. PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Renginio (seminaro ) pavadinimas 
Pažymėjimo 

numeris 
Data 

Val. 

skaičius 

1.  
Obelevičius 

Kęstutis 

Tarptautinė (nuotolinė) konferencija: 

“Svetimžemių invazinių augalų rūšių 

neigiamo poveikio ekosistemoms ir 

žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir 

Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-

LLB-1-207, Alien Invasive Plants).   

- 2020.10.28/29 14 

2.  Doftartė Asta 
Projektas „Studijų prieinamumo 

didinimas“ 
- 2020.10.20/12.16 16 

3.  Poškienė Ingrida 
Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje. 

VŠĮ „Švietimo tinklas“ 
Nr.15876 2020.10.19/31 40 

4.  Malijonienė Jolanta  
MG galerija LAnd Art talka Babtyno 

dvare 
- 2020.08.16/19 30 

5.  Malijonienė Jolanta  
Floral Design School Pillerkaar.  Floral 

design course: Experimental Basketry 
- 2020.07.27/30 30 

6.  
Čekanskienė 

Jolanta 

,,Friends“ mokymai apie reagavimą į 

patyčias ir kitokį žeminantį elgesį, 

skirtuose visiems mokyklos 

darbuotojams. ,,Vaikų linija“ 

2020/R-256 2020.06.02/03 4 

7.  Daukšienė Natalija  

„Friends“ mokymai apie reagavimą į 

patyčias ir kitokį žeminantį elgesį 

(skirtas mokyklos darbuotojams). 

,,Vaikų linija“ 

2020/R-247 2020.06.02/03 4 

8.  Daubaras Linas  
Lietuvos gidų sąjungos suvažiavimas ir 

gidų mokymai 
- 2020.03.07/08 10 

9.  

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda  

International Week. Lapland University f 

Applied Sciences 
- 2020.02.24/02.28 40 

10.  Daukšienė Natalija  

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

38605 2020 vasaris 60 

11.  Doftartė Asta 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

38604 2020 vasaris 60 

12.  
Dvaranauskas 

Eduardas  

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

 

38609 2020 vasaris 60 
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13.  

Gudynaitė-

Franckevičienė 

Valda  

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

38607 2020 vasaris 60 

14.  
Marcinkevičius 

Nerijus  

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

38608 2020 vasaris 60 

15.  Semaškienė Loreta 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

„Specialioji pedagogika ir specialioji 

psichologija“. Jonavos suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras 

38607 2020 vasaris 60 

16.  Poškienė Ingrida 

Matematinio teksto rinkimas 

kompiuteriu. Kauno rajono švietimo 

centras 

- 2020.12.17 5 

17.  Poškienė Ingrida 

Patarimai, kaip paruošti mokinius 

valstybiniam matematikos brandos 

egzaminui. Kauno rajono švietimo 

centras 

Nr. EKP-

00989 
2020.11.18 6 

18.  Poškienė Ingrida 

Mokinių kritinio mąstymo ir problemų 

sprendimo gebėjimai ir jų vertinimas. 

Panevėžio švietimo centras 

Nr. 4534 2020.10.29 8 

19.  
Survilienė-

Radzevičė Elena 

LRŽŪR. Konferencija „Kokybiškos 

sėklinės medžiagos paruošimas siekiant 

mažinti produkcijos savikainą, didinti 

produktyvumą ir gerinti produkcijos 

kokybę“. 

Nr. SP-458 2020.10.28 8 

20.  
Survilienė-

Radzevičė Elena 

VDU ŽŪA. Lauko diena „Mikroklimato 

valdymo sistemos sultingų žemės ūkio 

produktų sandėliuose.“ 

Nr. 8718 2020.10.27 4 

21.  Bareika Vytautas  

Seminaras: „Biologinių procesų 

dirvožemyje optimizavimas“. KMAIK, 

Klaipėdos universitetas 

165 2020.10.21 4 

22.  Doftartė Asta 

Renginys „Biologinių procesų 

dirvožemyje optimizavimas“. Klaipėdos 

universitetas 

KU Nr. 179 2020.10.21 4 

23.  Strebeikienė Jolanta  ,,Intelekto forumas”. VDU - 2020.10.21 6 

24.  
Survilienė-

Radzevičė Elena 

KU renginys „Biologinių procesų 

dirvožemyje optimizavimas“ 
Nr. 168 2020.10.21 4 

25.  Vyšniauskas Petras  

„Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: 

fizinis pajėgumas“ pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „ Šiuolaikinė 

fizinio ugdymo pamoka“. KRŠC 

EKP-00621 2020.10.21 6 

26.  Doftartė Asta 

LAMMC Miškų instituto konferencija 

„Inovatyvių technologijų diegimas ir 

sklaida auginant Populus genties hibridų 

klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose 

žemėse“ 

MIK Nr.098 2020.10.16 4 

27.  
Obelevičius 

Kęstutis 

LAMMC Miškų instituto konferencija 

„Inovatyvių technologijų diegimas ir 

sklaida auginant Populus genties hibridų 

klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose 

žemėse“ 

- 2020.10.16 8 

28.  Semaškienė Loreta 

LAMMC Miškų instituto konferencija 

„Inovatyvių technologijų diegimas ir 

sklaida auginant Populus genties hibridų 

klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose 

žemėse“ 

- 2020.10.16 4 

29.  Poškienė Ingrida 

Mes VDU studento praktikos 

dalis:kokios galimybės ir privalumai. 

VDU 

Nr ŠAK-20-

096 
2020.10.14 2 

30.  Vyšniauskas Petras  

Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: 

mokinių pasiekimų vertinimas. KRŠC 

 

EKP-00055 2020.10.07 3 
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31.  Bareika Vytautas  

Seminaras –mokymai: ZOOM 

platformos naudojimas studijų ir 

mokymo procese. KMAIK 

paž. nebuvo 

išduoti 
2020.10.06 6 

32.  Doftartė Asta 

Mokymai „Vasarinių ir remontantinių 

aviečių bei kultūrinių lazdynų ūkio 

įrengimas ir priežiūra“ KMAIK 

IC-5 670C 2020.10.04 8 

33.  Bareika Vytautas  

Lietuvos gidų asociacija,  seminaras, 40 

žmonių. Skaityta paskaita, rodyti 

objektai: „Lietuvos geologinis pagrindas, 

dirvožemiai“. Lietuvos gidų asociacija 

paž. nebuvo 

išduoti 
2020.10.03 8 

34.  
Survilienė-

Radzevičė Elena 

VDU ŽŪA. Lauko diena „Sultingų 

žemės ūkio produktų biologinė vertė ir 

jos išsaugojimas“ 

Nr. 8674 2020.09.30 4 

35.  Bareika Vytautas  

Išvyka – seminaras: Anykščių Juškos 

šiltnamiai „Daržovių, uogų auginimas 

hidroponiniu būdu“. Anykščių rajono 

geologiniai objektai. KMAIK 

paž. nebuvo 

išduoti 
2020.09.29 8 

36.  Poškienė Ingrida 
Privalomoji pirmos pagalbos mokymo 

programa HB. UAB „SDG“ 

C-2020-HB-

S-11/9 
2020.09.24 2 

37.  
Marcinkevičius 

Nerijus  

Mokslinių seminarų ciklas 

miškininkystės parodoje-seminare 

„Miškininkystė saugomose teritorijose“ 

(Druskininkų r., Mašnyčios) 

- 2020.09.17 6 

38.  Poškienė Ingrida 
Privalomoji higienos įgūdžių mokymo 

programa H1. UAB „SDG“ 

C-2020-H1-

S-6/20 
2020.09.17 6 

39.  Doftartė Asta 
Mokomasis seminaras "Kultūrinių 

lazdynų auginimas ir priežiūra". KMAIK 
IC-5 527 2020.09.01 8 

40.  Poškienė Ingrida 
Dokumentų valdymo ypatumai švietimo 

įstaigose. UAB „Mokesčių srautas“ 

2020-08-25-

AM-16 
2020.08.25 5 

41.  Vyšniauskas Petras  

Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. 

Sėkmingiausi nuotolinio mokymo 

metodai. Pedagogas.lt 

PDK-2532 2020.08.25 8 

42.  Doftartė Asta 
Mokymai „Vynuogių auginimas, 

perdirbimas“. KMAIK 
IC-5 582 2020.08.23 8 

43.  
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokymai „Vynuogių auginimas, 

perdirbimas“. KMAIK 
IC-5 584 2020.08.23 8 

44.  Daubaras Linas  Gidų mokymai Valdovų Rūmuose - 2020.08.19   

45.  Poškienė Ingrida 
Privalomoji pirmos pagalbos mokymo 

programa PP. UAB „SDG“ 

KA-2020-

PP-S-2/16 
2020.08.04 8 

46.  
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokymai: „Kultūrinių lazdynų 

auginimas ir priežiūra“. 
IC-5 530 2020.08.01 8 

47.  Doftartė Asta 
Mokymai „Vaistinių ir aromatinių 

augalų auginimas“. KMAIK 
IC-5 509 2020.07.25 8 

48.  
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokymai: „Vaistinių, prieskoninių ir 

aromatinių augalų auginimas“. 
IC-5 512 2020.07.25 8 

49.  Doftartė Asta 

Mokymai „Valgomųjų sausmedžių 

auginimas, priežiūra, realizacija“. 

KMAIK 

IC-5 377 2020.06.21 8 

50.  Doftartė Asta 

Mokomasis seminaras „Desertinių 

braškių, šilauogių, lazdynų, smidrų 

auginimo ypatumai“. KMAIK 

IC-5 355 2020.06.20 8 

51.  Doftartė Asta 
Mokymai „Desertinių braškių ir smidrų 

auginimo ypatumai“. KMAIK 
IC-5 301 2020.06.20 8 

52.  Poškienė Ingrida 

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sistemos mokymai BPIS 

konsultantams ir Lietuvos aukštųjų 

mokyklų priėmimo skyrių atstovams. 

LAMA BPO 

LAMA 

BPO-2020-

0236 

2020.06.10 8 

53.  Poškienė Ingrida 

Finansinis raštingumas mokyklose: 

mokymo šaltiniai, idėjos ir patarimai 

matematikos ir ekonomikos mokytojams 

dirbantiems 5-8 kl. UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

 

Nr.MC-W-

20-40194 
2020.05.28 2 
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54.  Strebeikienė Jolanta  

,,Istorijos mokymo priemonės ir 

patarimai, padėsiantys bendradarbiauti ir 

siekti aukštesnių rezultatų 5-8 kl.” UAB 

„Šviesa“ mokymo centras 

AP Nr.085 2020.05.20 2 

55.  Strebeikienė Jolanta  ,,Pristatymų rengimas”. VIPT Nr.60966 2020.05.13 6 

56.  Poškienė Ingrida 

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sistemos mokymai profesinio 

orientavimo specialistams. LAMA BPO 

LAMA 

BPO-2020-

0136 

2020.04.30 8 

57.  
Vaičiukynas 

Vilimantas  

Pastatų ir statinių kadastro duomenų 

nustatymas, Topografinių planų 

rengimas 

- 2020.04.26 8 

58.  
Vaičiukynas 

Vilimantas  

Žemės sklypų kadastro duomenų 

nustatymas, Žemės teisės pagrindai, 

Žemės sklypų kadastro duomenų 

nustatymas ir kadastro duomenų bylų 

parengimas, Nekilnojamųjų daiktų kainų 

ir verčių nustatymas, Teritorijų 

planavimas, Geodezinis ir 

georeferencinis pagrindas, Lietuvos 

erdvinės informacijos portalo 

(geoportal.lt) duomenų naudojimas 

- 2020.04.25 8 

59.  
Vaičiukynas 

Vilimantas  

Matavimo technika ir technologijos, 

Inžinerinių planų rengimas, Pastatų ir 

statinių nuosėdžių ir posvyrių 

nustatymas, Statinių ir įrenginių 

žymėjimas vietovėje, Georeferencinio 

pagrindo kadastras, valstybiniai erdvinių 

duomenų rinkiniai, topografiniai 

žemėlapiai ir ortofotografiniai 

žemėlapiai, Erdvinės informacinės 

sistemos. Lietuvos erdvinės informacijos 

infrastruktūra 

- 2020.04.24 8 

60.  
Vaičiukynas 

Vilimantas  

Kontroliuojamas drenažas, Melioracijos 

įstatymas, Specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos, drenažo apsauginės 

geotekstilės 

- 2020.04.16 8 

61.  Daukšienė Natalija  

„Video konferencijų įrankiai ir 

mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui“. Pedagogas.lt 

PDT-27494 2020.03.20 2 

62.  Vyšniauskas Petras  

Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam 

mokymui. Pedagogas.lt 

Nr. PDT-

28871 
2020.03.20 2 

63.  Poškienė Ingrida 

Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti 

„EDUKA klasėje“ nerealiuoju 

(asinchroniniu) laiku.“ UAB „Šviesa“ 

mokymo centras 

Nr.MC-W-

20-5631 
2020.03.19 2 

64.  Vyšniauskas Petras  
EMA startas: nuo registracijos iki 

rezultatų analizės. Pedagogas.lt 

Nr. PDT-

13328 
2020.03.19 2 

65.  Vyšniauskas Petras  

Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti 

ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą? 

Pedagogas.lt 

Nr. PDT-

7566 
2020.03.17 2 

66.  
Vaičiukynas 

Vilimantas  

Kitos paskirties statiniai – 

atsinaujinančios energijos jėgainių 

statiniai 

- 2020.03.06 8 

67.  Poškienė Ingrida 

Antikorupcinis ugdymas bendrojo 

ugdymo mokykloje. Nacionalinės 

švietimo agentūros 

- 2020.03.03 3 

68.  Strebeikienė Jolanta  
,,Probleminio mokymo taikymas 

švietimo sistemoje”. KPKC 

AV-2020-

0160 
2020.02.20 6 

69.  
Vaičiukynas 

Giedrius  

Šiuolaikinės pamokos vadyba ir aktyvus 

kiekvieno mokinio mokymasis. Kauno 

rajono švietimo centras 

KP-18127 2020.02.19 6 

70.  
Obelevičius 

Kęstutis 

Mokomasis seminaras: „Desertinių 

braškių, šilauogių, lazdynų, smidrų 

auginimo ypatumai“. 

IC-5 299 2020.02.09 8 
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71.  Daubaras Linas  
Tarptautinė turizmo paroda 

ADVENTUR ir gidų mokymai 
- 2020.01.25 8 

72.  
Vaičiukynas 

Vilimantas  

Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, 

BIM, naujos valdymo metodikos 

statyboje 

- 2020.01.17 8 

73.  Daukšienė Natalija  

„Friends“ mokymai apie patyčių ir 

kitokio žeminančio elgesio prevencines 

veiklas klasėje (skirtas klasių 

auklėtojams). „Vaikų linija“ 

2020/588 2020.01.15 4 

74.  
Čekanskienė 

Jolanta 

,,Friends“ mokymai apie patyčių ir 

kitokio žeminančio elgesio prevenciją, 

skirtuose visiems mokyklos 

darbuotojams. „Vaikų linija“ 

2020/25 2020.01.14 4 

75.  
Čekanskienė 

Jolanta 

Istorinių Škotijos atspindžių beieškant 

Kėdainių krašte. KPKC 

ZV-2019-

0891 
2020.01.09 8 

76.  Doftartė Asta 

Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio 

erdvinis suvokimas: teorija ir praktika“. 

KMAIK 

- 2019.10.10 6 
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5. priedas. DĖSTYTOJŲ DALYVAVIMAS VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, 

KOMISIJOSE, TARYBOSE 
 

 

5.1.P. lentelė. Kolegijos dėstytojų EKSPERTINĖ VEIKLA: NARYSTĖ Lietuvos ir užsienio 

EKSPERTŲ GRUPĖSE, KOMISIJOSE, TARYBOSE, DRAUGIJOSE ir kt. visuomeninėse 

organizacijose, leidinių redkolegijose (2019-2020 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 Gurskas Tautvydas Agronomų asociacija Narys  

2 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 

3 Janulaitienė Ina Anglų kalbos mokytojų asociacija Narė  

4 Daubaras Linas 

Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo 

paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio 

organizavimo sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijų 

ir profesinio mokymo plėtros centras)  

Narys  

5 Lygis Vaidotas 
Asociacijos LITBIOMA Mokslinė techninė taryba, Mokslo 

ir biomasės išteklių sekcija 
Narys  

6 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 

7 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 

8 Vaičiukynas Vilimantas 

Darbo grupės geodezijos ir kartografijos techninių 

reikalavimų reglamentų projektams rengti narys. NŽT prie 

ŽŪM 

Darbo grupės 

narys 

9 Vaičiukynas Vilimantas  
Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas įrengiant 

išmaniąją melioraciją 

Proveržio grupės 

narys 

10 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 

11 Česonienė Laima ES ir Rusijos partnerystės projektų ERA.NET. RUS PLUS  Ekspertė 

12 Česonienė Laima ES projektai (CORDIS) Nr. Ex2006C123844 Ekspertė 

13 Lygis Vaidotas Estijos mokslo taryba (Eesti Teadusagentuur) 

Mokslinių 

projektų paraiškų 

ekspertizė 

14 Česonienė Laima EUCARPIA (Europos augalų selekcijos mokslų asociacija)  Narė  

15 Česonienė Laima 
Europos Sąjungos mokslo programa FP7 SEE-ERA.NET 

PLUS  
Ekspertė 

16 Jurkonis Arūnas 
Europos šalių studentų miškininkystės profesinio 

meistriškumo varžybos 
Teisėjas 

17 Česonienė Laima FP7 programos  projektų SEE-ERA.NET PLUS  Ekspertė 

18 Semaškienė Loreta Girionių bendruomenės centro valdyba Narė  

19 Vaičiukynas Vilimantas Hidrotechnikos statinių ekspertizės vadovas Vadovas 

20 Damulevičius Vitas 
Hidrotechnikos statinių ekspertizės vadovas (kvalifikacijos 

atestato Nr.9296) 
Vadovas 

21 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 
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22 Vyčienė Gitana 
Individuali veikla „Įstaigų administracinė ir aptarnavimo 

veikla“ 821000. 
  

23 Grybauskas Evaldas 

Individuali veikla „Miškotvarka ir žemėtvarka“ Nr. 

711260. Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės 

konsultacijos Nr. 711200 nuo 2011-03-14 

  

24 Gegužis Ramūnas 
Individuali veikla „Technikos mokslų tiriamieji ir 

taikomieji darbai“ nuo 2012-05-16 Nr. 721950 
  

25 Tebėra Albinas 

Informacinio biuletenio Miškas Mediena. Standartizacija. 

Technologijos redakcinė kolegija. Organizuoja leidinio 

leidybą 

Vyriausiasis 

redaktorius 

26 Abalikštienė Edita 
International Scientific-Practical Conference Theory and 

Practice: Problems and Prospects, LSU ir MK 

Mokslinio 

komiteto narys 

27 Vaičiukynas Vilimantas 

Ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo 

statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo 

atestatas. Statinių grupės: hidrotechniniai statiniai: 

tvenkiniai. Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybai 

ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo, sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

Nuo 1998 

28 Grybauskienė Vilda 
Jelgavos gamtos mokslų universitetas Latvija. Studijų 

programų tarptautinių ekspertų vertinimo grupės narys 

Narė nuo 

2019.11.01 

29 Šadzevičius Raimondas 

Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro 

kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų 

tvarkymo ir regeneravimo sektorinis profesinis komitetas 

Darbo grupės 

narys 

30 Daubaras Linas 
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. Mokyklos 

taryba 

Narys nuo 2019 

m. 

31 Malijonienė Jolanta 
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. Mokyklos 

taryba ir Atestacinė komisija 

Tarybos narė, 

komisijos narė 

32 Daubaras Linas Kauno gidų draugija „Gidas“ Narys nuo 2006 

33 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 

34 Vaičiukynas Vilimantas 
Kauno miesto Ąžuolyno tvarkymo klausimams ekspertų 

darbo grupės narys 
Narys  

35 Gurskas Tautvydas Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“ Prezidentas 

36 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Piliuonos g-jos matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo vertinimo komisija 

Komisijos 

pirmininkė 

37 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Piliuonos g-jos matematikos standartizuotų testų 

vertinimo komisija 
Narė  

38 Poškienė Ingrida 

Kauno r. Šlienavos pagrindinės m-klos matematikos 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vertinimo 

komisija 

Komisijos 

pirmininkė 

39 Poškienė Ingrida 
Kauno r. Šlienavos pagrindinės m-klos matematikos 

standartizuotų testų vertinimo komisija 

Komisijos 

pirmininkė 

40 Lygis Vaidotas 

Kauno regiono plėtros tarybos sudaryta darbo grupė dėl 

Kauno regiono kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų 

galimos pertvarkos  

Narys  

41 Šadzevičius Raimondas 
Kauno technikos kolegijos Inžinerijos mokslų fakulteto 

Statybos inžinerijos krypties studijų programų komitetas 
Narys  

42 Malijonienė Jolanta 
Kauno vaikų ir jaunimo techninės kūrybos centras. 

Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas ,,PaKaba“ 

Vertinimo 

komisijos narė 

43 Bakys Remigijus Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė 

Sumedėjusių 

augalų būklės 

vertinimas 

44 Gurskis Vincas 
KTU Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciniam 

laipsniui teikti sudaryta kvalifikacijos komisija.  

Komisijos 

pirmininkas 

45 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 

46 Šadzevičius Raimondas 

Kvalifikacijos atestatas: suteikta teisė eiti ypatingo statinio 

projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo ir 

Nuo 2013 m. 
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statinio ekspertizės vadovo pareigas. Statinių grupės: 

susisiekimo komunikacijos:kiti transporto statiniai, vandnes 

uostų statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo; hidrotechnikos statiniai 

47 Jurkonis Arūnas 
Kvalifikacijų ir mokymo plėtros centras. Medkirčio 

modulinė profesinio mokymo programa 

Programos 

vertintojas 

48 Malijonienė Jolanta 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 

respublikinė Menų profesinio mokymo metodinė komisija. 

Konsultavimas, ekspertizės, programų rengimas 

Narė 

49 Jurkonis Arūnas 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro komisija. 

Ekspertizės mokymo įstaigose, vertinant pasirengimą  

vykdyti formaliojo ugdymo programas 

Ekspertų 

komisijos Narys 

(pirmininkas) 

50 Poškienė Ingrida LAMA BPO Kolegijos atstovė 

51 Tebėra Albinas LAMMC Miškų instituto Atestacinė komisija Komisijos narys 

52 Bareika Vytautas LAMMC Miškų instituto metodinė komisija (nuo 2009 m.) Narys  

53 Tebėra Albinas LAMMC Miškų instituto Taryba Tarybos narys 

54 Lygis Vaidotas 
Latvijos studijų ir mokslo administracija (Studiju un 

zinātnes administrācija) 

Mokslinių 

projektų 

ekspertizė 

55 Obelevičius Kęstutis Lietuvos apynių augintojų draugija Pirmininkas  

56 Brazauskas Zigmantas Lietuvos architektų rūmai Narys  

57 Brazauskas Zigmantas Lietuvos architektų sąjunga. Meno kūrėjas Narys  

58 Vaičiukynas Vilimantas  Lietuvos atsakingo verslo asociacija Ekspertas 

59 Doftartė Asta Lietuvos dendrologų draugija Narė  

60 Janulaitis Zenonas Lietuvos dendrologų draugija Narys  

61 Obelevičius Kęstutis Lietuvos dendrologų draugija Narys  

62 Semaškienė Loreta Lietuvos dendrologų draugija Valdybos narė 

63 
Varnaitė Milaknienė 

Valdutė 
Lietuvos dendrologų draugija Narė  

64 Verbyla Vidmantas Lietuvos dendrologų draugija Narys  

65 Bareika Vytautas 

Lietuvos dirvožemininkų draugija. Respublikinių ir 

tarptautinių dirvožemininkų ekspedicijų, konferencijų, 

seminarų dalyvis 

Narys nuo 2001 

m. 

66 Malijonienė Jolanta Lietuvos Floristų asociacija 
Viceprezidentė 

nuo 2019 m. 

67 Živatkauskas Aurelijus Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga Valdybos narys 

68 Daubaras Linas Lietuvos gidų sąjunga 
Prezidentas nuo 

2014 m. 

69 Šadzevičius Raimondas 
Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija 

(LIGGD) 
Narys  

70 Vaičiukynas Vilimantas Lietuvos inžinierius atstovaujančios organizacijos 

Valdymo 

komiteto, darbo 

komiteto narys 

71 Vaičiukynas Vilimantas 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, IX 

komiteto narys 
Komiteto narys 

72 Vyšniauskas Petras 
Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) Sporto 

komitetas 
Narys  

73 Daubaras Linas Lietuvos kraštovaiždžio architektų sąjunga (LKAS) 

Asocijuotas 

narys nuo 2013 

m. 

74 Janulaitis Zenonas Lietuvos kraštovaiždžio architektų sąjunga (LKAS) Narys  

75 Vaitkutė Eidimtienė Vaida Lietuvos kraštovaiždžio architektų sąjunga (LKAS) Asocijuota narė 

76 Poškienė Ingrida Lietuvos matematikos dėstytojų asociacija Narė  

77 Živatkauskas Aurelijus Lietuvos matininkų asociacija Narys 

78 Damulevičius Vitas Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA) Narys  

79 Liniauskienė Ernesta Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA) 
KMAIK atstovė 

narė 

80 Bareika Vytautas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) 
Narys nuo 1990 

m. 

81 Doftartė Asta Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) Narė  

82 Gustienė Dovilė Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) Narė  

83 Marcinkevičius Nerijus Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) 
Narys nuo 2017 

m. 

84 Morkūnas Gintaras Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) Narys  



233 

85 Semaškienė Loreta Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) 
Narė  nuo 1996 

m. 

86 Stravinskas Henrikas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) Narys  

87 Tebėra Albinas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) Narys  

88 Vaičiukynas Giedrius Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) Narys  

89 Verbyla Vidmantas Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS) 

Narys nuo 1990 

m.; LMS 

prezidentas nuo 

2020-02-11 

90 Šadzevičius Raimondas Lietuvos mokslininkų sąjunga Narys  

91 Česonienė Laima Lietuvos mokslo taryba,  COST programa Ekspertė 

92 Lygis Vaidotas Lietuvos mokslų akademija.  

LMA mokslo 

premijų 

konkursui 

pristatytų darbų 

recenzavimas-

ekspertizė 

93 Vaičiukynas Giedrius Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija 

Revizijos 

komisijos narys, 

kolegijos 

atstovas 

94 Liniauskienė Ernesta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Programos 

„LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. 

Suteikta akreditacija teikti šių sričių konsultacijas: 

„Agrarinė aplinkosauga ir ūkininkavimas saugomose 

teritorijose“ 2018-06-28 – 2021-06-27 

Konsultantė 

95 Vaičiukynas Giedrius Lietuvos standartizacijos  technikos komitetas  (LST TK) 
Narys, kolegijos 

atstovas 

96 Vaičiukynas Vilimantas  Lietuvos standartizacijos departamentas Ekspertas 

97 Gurskis Vincas 

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto 

TK 19 „Betonas ir gelžbetonis“ narys. Dalyvauja standartų 

įteisinimo procese 

Narys nuo 2016 

m. 

98 Černulienė Sinilga 

Lietuvos standartizacijos departamento techninis komitetas 

(LST TK 83 Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje 

vertinimas). 

Narys – techninis 

ekspertas 

99 Balevičius Giedrius 
Lietuvos standartizacijos departamento, LST TK 

„Geografinė informacija“ komiteto narys 
Komiteto narys 

100 Bareika Vytautas 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos profesinio 

sektorinio komiteto „Žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių 

gamybos“  

Narys -ekspertas 

nuo 2012 

101 Perkumienė Dalia Lietuvos teisininkų draugija, Kauno skyrius Narė  

102 Daubaras Linas Lietuvos Turizmo Taryba Narys nuo 2015 m. 

103 Gurskas Tautvydas Lietuvos uogininkų asociacija (LUAA) Narys  

104 Malijonienė Jolanta Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras Narė  

105 Liniauskienė Ernesta Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA) 2017-2020 m. KMAIK atstovė 

106 Abalikštienė Edita 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

107 Aleknavičius Audrius 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

108 Atkocevičienė Virginija 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

109 Balevičius Giedrius 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 

Tarybos narys, 

viceprezidentas 

110 Damulevičius Vitas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

111 Grybauskas Evaldas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

112 Grybauskienė Vilda 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

113 Gudritienė Daiva 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

114 Gurskis Vincas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 

Narys nuo 1993 

m. 
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115 Ivavičiūtė Giedrė 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

116 Juknelienė Daiva 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

117 Mickevičius Vytautas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

118 Pupka Darius 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

119 Stravinskienė Vaiva 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

120 Šadzevičius Raimondas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

121 Šalkauskienė Vilma 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narė  

122 Vaičiukynas Vilimantas 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Prezidentas 

123 Vyčienė Gitana 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 

Narė ir audito 

komisijos 

pirmininkė 

124 Živatkauskas Aurelijus 
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 
Narys  

125 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 

126 Tebėra Albinas 
LR Aplinkos ministerijos Miškininkystės konsultacinė 

taryba. Dalyvauja posėdžiuose, rengia pranešimus 
Tarybos narys 

127 Tebėra Albinas LR Aplinkos ministerijos mokslo darbų ekspertų komisija Komisijos narys 

128 Tebėra Albinas LR Aplinkos ministro konsultacinės tarybos narys 
Narys nuo 2016 

m. 

129 Tebėra Albinas LR Seimo Pirmininko visuomeninis konsultantas Konsultantas 

130 Živatkauskas Aurelijus 
Matininkų atstovavimas Nacionalinėje žemės tarnyboje 

(atstovavimas strateginių sprendimų priėmime) 
Atstovas 

131 Vaičiukynas Vilimantas  Melioracijos specialistų profesinių žinių vertinimo komisija Narys 

132 Vaičiukynas Vilimantas 

Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių 

projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, 

melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo 

atestatai. 

Nuo 1998 

133 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. 

134 Tebėra Albinas Miškotvarkos mokslinės tarybos narys Narys 

135 Šadzevičius Raimondas 
Mokslinio žurnalo „Inžinerinės ir edukacinės 

technologijos“ redkolegija  
Narys  

136 Abalikštienė Edita Mokslo žurnalas „Baltic Surveying“ 
Straipsnių 

recenzavimas 

137 Aleknavičius Audrius Mokslo žurnalas „Baltic Surveying“ 

Žurnalo 

redkolegijos 

Narys , 

redaktoriaus 

pavaduotojas 

138 Semaškienė Loreta Mokslo žurnalas „Miškininkystė ir kraštotvarka“ 
Redkolegijos 

narė 

139 Česonienė Laima 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA prie Ūkio 

ir Mokslo ir švietimo ministerijų. 
Ekspertė 

140 Lygis Vaidotas 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA prie Ūkio 

ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų. 

Mokslinių 

projektų paraiškų 

ekspertizė 

141 Malijonienė Jolanta Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. 
Praktinės ir 

metodinės 
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veiklos 

stebėjimas ir 

vertinimas  

142 Balevičius Giedrius 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, 

Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų 

reglamentų  rengimo darbo grupė  

Darbo grupės 

narys 

143 Balevičius Giedrius 

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos, 

matininko, geodezininko ir žemėtvarkos planavimo 

dokumentų rengimo profesinių žinių patikrinimo egzaminų 

Egzaminų 

komisijos narys 

144 Česonienė Laima NJF (Nordic Asoociation of Agricultural Scientists) Narė  

145 Česonienė Laima 
Nuolatinė augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija 

prie Aplinkos ministerijos 
Narė   

146 Vaičiukynas Vilimantas 

Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemones, IX 

komitetas  

Narys  

147 Malijonienė Jolanta 
Respublikinis moksleivių floristinių kompozicijų konkursas 

,,Žiemos puokštė“ KMAIK 

Vertinimo 

komisijos narė 

148 Malijonienė Jolanta 
Respublikinis VU Botanikos sodo ir LFA floristinių darbų 

konkursas ,,Dūzgiam Kalėdas sode“. 

Vertinimo 

komisijos narė 

149 Vaitkutė Eidimtienė Vaida 
Rytų Baltijos kraštovaizdžio architektūros mokyklų tinklas 

(EBANELAS) 
KMAIK  atstovė 

150 Krasauskienė Albina Samylų seniūnijos Girionių seniūnaitija Seniūnaitė 

151 Vaičiukynas Vilimantas 

Skaitmeninės statybos informacinių ir ryšių technologijų 

(IRT) infrastruktūros kūrimo ir vystymo, administravimo ir 

naudojimo tvarkos aprašymo darbo grupė 

Grupės narys 

152 Tebėra Albinas 
Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas; Pakomitetis 

„Apvalioji ir pjautinė mediena“  
Pirmininkas 

153 Vaičiukynas Giedrius 
Standartizacijos TK „Mediena“ komitetas; Pakomitetis 

„Apvalioji ir pjautinė mediena“  
Narys  

154 Damulevičius Vitas 
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir 

teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos narys 
Narys  

155 Jurkonis Arūnas 
Studentų tarptautinių ir/ar respublikinių konkursų, 

olimpiadų vertinimo komisijos 
Narys  

156 Liniauskienė Ernesta 
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Studijų 

programų išorinis vertinimas 2020-04-07 – 2020-08-31 
Ekspertė 

157 Lygis Vaidotas 
Šiaurės Europos ir Baltijos šalių miško genetikų tinklas 

Field Geneticists Network (FGN) 
Narys  

158 Česonienė Laima 
Tarptautinė asociacija ISHS (International Society of 

Horticultural Sciences)  
Narė 

159 Perkumienė Dalia Tarptautinės Šiaurės šalių Aplinkosaugos teisės draugija Narė  

160 Vaičiukynas Vilimantas Techninė taryba prie Žemės ūkio ministerijos Narys  

161 Tebėra Albinas Technologinės platformos "Miškininkystė" darbo grupė Pirmininkas 

162 Daubaras Linas Turizmo rinkodaros darbo grupė prie LR ūkio ministerijos 
Narys nuo 2015 

m. 

163 Steponavičienė Aušra 
TÜV Thüringen e.V. sertifikavimo įstaigos, įeinančios į 

TÜV CERT sudėtį padalinys Lietuvoje  

Nuo 2005 m. iki 

šiol Maisto 

saugos audito 

vadovė / auditorė 

164 Ivavičiūtė Giedrė UAB „Gressus“ darbuotojų konsultavimas Konsultantė 

165 Česonienė Laima VDU Botanikos sodo raštai. Redakcinė kolegija redkolegijos narė 

166 Česonienė Laima VDU Kauno botanikos sodo Taryba Narė , sekretorė 

167 Ivavičiūtė Giedrė VDU ŽŪA Alumni Tarybos narė 

168 Vaičiukynas Vilimantas VDU ŽŪA Alumni klubas 
Atstovas nuo 

LŽHIS 

169 Vyčienė Gitana VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto taryba 
Narė, tarybos 

sekretorė 

170 Šadzevičius Raimondas 
VGTU Geotechnikos magistrų valstybinės komisijos 

pirmininkas 2019, 2020 
Pirmininkas 

171 Lygis Vaidotas 

Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimų centro 

Biomedicinos mokslų srities Botanikos krypties jungtinis 

doktorantūros komitetas 

Narys  

172 Vaičiukynas Vilimantas  
Visuomeninė techninė taryba melioracijos klausimams 

nagrinėti 
Ekspertas 

173 Gurskis Vincas Visuomeninė techninė taryba melioracijos klausimams Narys nuo 
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nagrinėti prie ŽŪM narys. Dalyvauja tarybos posėdžiuose, 

sprendžia melioracijos Lietuvoje klausimus, svarsto 

teisinius, normatyvinius dokumentus.  

2020.01.23 

174 Damulevičius Vitas Visuomeninė Techninė taryba prie Žemės ūkio ministerijos Narys  

175 Šadzevičius Raimondas VšĮ "Skaitmeninė statyba" 8 darbo grupė Narys  

176 Vaitkutė Eidimtienė Vaida 
Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisija LR 

Aplinkos ministerija 
Narė , ekspertė 

177 Aleknavičius Audrius 

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 

178 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 

179 Semaškienė Loreta Žemės ūkio mokslo taryba prie LR Žemės ūkio ministerijos 
Narė  nuo 2018 

m. 

180 Marcinkevičius Nerijus 
Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto 

produktų gamybos sektorinio profesinio komiteto narys 

Metodikų ir 

standartų 

rengimas 

181 Vaičiukynas Vilimantas 
Žemėtvarkos ir geodezijos egzaminų vertinimo komisijos 

narys 
Komisijos narys 

182 Černulienė Sinilga 

ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, 

pagal programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų 

ūkio klausimais. 

Miškininkystės 

konsultantas 

miškų ūkio 

klausimais 

183 Marcinkevičius Nerijus 

ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, 

pagal programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų 

ūkio klausimais. 

Miškininkystės 

konsultantas 

miškų ūkio 

klausimais 

184 Stravinskas Henrikas 

ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, 

pagal programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų 

ūkio klausimais. 

Konsultantas 

miškų ūkio 

klausimais 

185 Vaičiukynas Giedrius 

ŽŪM konsultavimo tarnyba Akredituotas konsultantas, 

pagal programą „LEADER“, teikti konsultacijas miškų 

ūkio klausimais. 

Konsultantas 

miškų ūkio 

klausimais 

186 Tebėra Albinas Žurnalo "Miškininkystė" redakcinė kolegija Narys  

187 Tebėra Albinas Žurnalo „Miškai“ redakcinė kolegija Narys  

188 Tebėra Albinas Žurnalo „Mūsų girios“ redakcinė kolegija Narys  

189 Vaičiukynas Vilimantas Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcinė kolegija Narys  

190 Česonienė Laima 
Žurnalo Plants specialus leidinys „Natural resources of 

berry and medicinal plants“ , MDPI. 
Redaktorė 

191 Šadzevičius Raimondas 
Žuvininkystės ir  akvakultūros technologijų studijų 

programos  komitetas 
Narys  
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6. priedas. DĖSTYTOJŲ DALYVAVIMAS KOLEGIJOS ORGANIZACINĖJE 

VEIKLOJE  
 

 

6.1.P lentelė. DALYVAVIMAS KOLEGIJOS TARYBOSE, KOMITETUOSE, KOMISIJOSE 2019-

2020 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 

Taryba, komitetas, komisija ir 

kt.* 
Vardas, pavardė 

Dalyvavimo 

aprašymas 
Padalinys 

1 Kolegijos Taryba 

Babilienė Jurgita narė HSK 

Morkūnienė Eglė sekretorė SHMK 

Tebėra Albinas narys MK 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida narė KARK 

2 Kolegijos Akademinė taryba 

Abalikštienė Edita 

Pirmininkės 

pavaduotoja nuo 

2012 

NTKK 

Bareika Vytautas narys KARK 

Česonienė Laima  narė MK 

Doftartė Asta narė KARK 

Gustienė Dovilė Narė nuo 2016 MK 

Liniauskienė Ernesta narė HSK 

Lygis Vaidotas narys MK 

Marcinkevičius Nerijus narys MK 

Poškienė Ingrida Narė, sekretorė BTMK 

Semaškienė Loreta 
Akademinės 

tarybos  pirmininkė 
MK 

Vyčienė Gitana Narė nuo 2020 HSK 

3 Kolegijos Darbo taryba 

Abalikštienė Edita sekretorė NTKK 

Javaitienė Kristina narė NTKK 

Morkūnienė Eglė narė SHMK 

Stravinskas Henrikas  pirmininkas MK 

Varnienė Inga narė HSK 

4 Kolegijos Etikos komitetas 

Javaitienė Kristina narė NTKK 

Marcinkevičius Nerijus narys MK 

Tartilaitė-Paulauskienė Aušra  narė juristė 

Tebėra Albinas Komiteto vadovas MK 

5 
AIF Atestacijos ir konkursų 

komisija 

Semaškienė Loreta Pirmininkė Adm. 

Abalikštienė Edita narė NTKK 

Morkūnienė Eglė narė Adm. 

6 AIF Metodinė komisija 

Abalikštienė Edita 
Pirmininkė nuo 

2012 
NTKK 

Vaičiukynas Vilimantas narys HSK 

Gurskis Vincas narys HSK 

Aleknavičius Audrius narys NTKK 

Pupka Darius narys NTKK 

7 AIF Stipendijų skyrimo komisija 

Abalikštienė Edita Narė nuo 2012 NTKK 

Vyčienė Gitana narė HSK 

Semaškienė Loreta Pirmininkė Adm. 

Javaitienė Kristina narė Adm. 

8 

Hidrotechninės statybos 

st.programos Kvalifikacinė 

komisija 

Babilienė Jurgita Sekretorė nuo 2012 HSK 

Gegužis Ramūnas narys HSK 

Liniauskienė Ernesta narė HSK 

Šadzevičius Raimondas Narys nuo 2017 HSK 

Vyčienė Gitana Narė; pirmininkė HSK 

9 
NTK katedros studijų programų 

Kvalifikacinė komisija 

Abalikštienė Edita Narė nuo 2012 NTKK 

Balevičius Giedrius Narys nuo 2012 NTKK 

Pupka Darius Narys nuo 2012 NTKK 

Šalkauskienė Vilma 
sekretorė (NTK) 

nuo 2018 
NTKK 

10 
Hidrotechninės statybos studijų 

programos komitetas  

Černulis Eduardas narys Soc. Partneris 

Damulevičius Vitas narys HSK 

Kairys Andrius narys Soc. Partneris 
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Liniauskienė Ernesta narė HSK 

Šadzevičius Raimondas narys HSK 

Vyčienė Gitana narys HSK 

11 
Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų st.programos komitetas 

Abalikštienė Edita Narė nuo 2012 NTKK 

Gudritienė Daiva Narė nuo 2018 NTKK 

Živatkauskas Aurelijus Narys nuo 2012 NTKK 

12 
Žemėtvarkos studijų programos 

komitetas 

Abalikštienė Edita 
Pirmininkė, narė 

nuo 2012 
NTKK 

Pupka Darius Narys nuo 2015 NTKK 

Šalkauskienė Vilma Narė nuo 2018 NTKK 

13 
MKF Atestacijos ir konkursų 

komisija 

Semaškienė Loreta Pirmininkė Adm. 

Doftartė Asta narė KARK 

Morkūnienė Eglė narė Adm. 

14 MKF Metodinė komisija 

Gustienė Dovilė narė MK 

Česonienė Laima narė MK 

Kuliešis Andius narys MK 

Obelevičius Kęstutis narys KARK 

Bareika Vytautas narys KARK 

15 MKF stipendijų skyrimo komisija 

Doftartė Asta narė KARK 

Semaškienė Loreta Pirmininkė MK 

Verbyla Vidmantas narys MK 

Abramavičienė Edita narė Adm. 

16 
Miškininkystės st.programos 

Kvalifikacinė komisija 

Česonienė Laima narė MK 

Gustienė Dovilė narė MK 

Semaškienė Loreta narė MK 

Stravinskas Henrikas narys MK 

Tebėra Albinas narys MK 

Verbyla Vidmantas narys MK 

17 
Sodininkystės st.programos 

Kvalifikacinė komisija 

Auželienė Ingė narė KARK 

Survilienė Elena narė KARK 

Doftartė Asta narė KARK 

Varnaitė Milaknienė Valdutė Sekretorė KARK 

18 
Želdynų dizaino st.programos 

Kvalifikacinė komisija 

Doftartė Asta narė KARK 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida narė KARK 

Vaičiukynas Vilimantas narys KARK 

Varnaitė Milaknienė Valdutė Sekretorė KARK 

19 
Miškininkystės studijų programos 

komitetas  

Gustienė Dovilė narė MK 

Tebėra Albinas Komiteto vadovas MK 

Černulienė Sinilga narė MK 

20 
Sodininkystės studijų programos 

komitetas 

Auželienė Ingė Pirmininkė KARK 

Dr. Ramaškevičienė Asta  Narė nuo 2016 m. KARK 

Dr. Survilienė Radzevičė 

Elena 
Narė nuo 2016 m. KARK 

Kviklys Darius narys KARK 

21 
Želdynų dizaino studijų programos 

komitetas 

Bareika Vytautas narys KARK 

Daubaras Linas narys KARK 

Vaitkutė Eidimtienė Vaida Pirmininkė KARK 

Gurskas Tautvydas narys KARK 

22 

KMAIK mokslo žurnalo 

„Miškininkystė ir kraštotvarka“= 

Forestry and landscape management 

ISSN 2345-0002 redakcinė kolegija 

Bareika Vytautas 
Redaktorių 

kolegijos narys 
KARK 

Gurskis Vincas 
Redaktorių 

kolegijos narys 
HSK 

Semaškienė Loreta 
Redaktorių 

kolegijos narė 
MK 

23 Studentų priėmimo komisija 

Abalikštienė Edita Narė nuo 2012 NTKK 

Doftartė Asta narė KARK 

Javaitienė Kristina Narė nuo 2008 NTKK 

Poškienė Ingrida narė BTK 

Vyčienė Gitana narė HSMK 

Semaškienė Loreta 
Komisijos 

pirmininkė 
MK 

Verbyla Vidmantas narys MK 

24 NTKK Neformaliojo ir savaiminio Abalikštienė Edita Pirmininkė nuo NTKK 
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mokymosi bei savišvietos būdu 

įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo komisija 

2015 

Javaitienė Kristina Narė nuo 2015 NTKK 

Pupka Darius Narys nuo 2015 NTKK 

Šalkauskienė Vilma Narė nuo 2015 NTKK 

Živatkauskas Aurelijus Narys nuo 2015 NTKK 

25 
Kolegijos Darbuotojų saugos ir 

sveikatos komitetas 
Liniauskienė Ernesta narė nuo 2012 HSK 

26 

Turizmo ir poilsio (L08) studijų 

krypties I pakopos studijų 

programos GAMTINIS 

TURIZMAS programos rengimo 

grupė 

Semaškienė Loreta 
Programos rengimo 

grupės vadovė 
Adm. 

27 
Kolegijos Profesinio mokymo 

skyriaus pedagogų taryba 
Poškienė Ingrida Pirmininkė 

Profesinio 

mokymo skyrius 

28 
Kolegijos Profesinio mokymo 

skyriaus metodinė grupė 
Dzedravičienė Laima  Grupės pirmininkė 

Profesinio 

mokymo skyrius 

29 
Baigiamasis egzaminas. Profesinio 

mokymo skyrius 

Bareika Vytautas  Komisijos narys  
Profesinio 

mokymo skyrius 

Vaičiukynas Giedrius Komisijos narys 
Profesinio 

mokymo skyrius 

30 
Technologijų brandos egzaminas. 

Profesinio mokymo skyrius  
Bareika Vytautas  Komisijos narys 

Profesinio 

mokymo skyrius 

 

* Akademinė taryba, Kolegijos Taryba, Studijų programų komitetai; Etikos komitetas, Metodinė komisija, Darbo 

taryba, Kvalifikavimo komisija ir t.t. 
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6.2.P. lentelė. MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ, SEMINARŲ, KURSŲ, VIZITŲ ORGANIZAVIMAS 

2019-2020 m.m. 
Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Pavadinimas 

Dalyvavimo 

pobūdis 
Data 

1 
Abalikštienė 

Edita 
Relevant issues of environment management 2019 

Organizacinio 

komiteto narė. 
2020.10.15 

2 Auželienė Ingė 
Želdynų dizainas, įrengimas ir priežiūra. KMAIK 

kursai pradedantiesiams 

Organizatorė ir 

lektorė 
2020 

3 Auželienė Ingė Želdynų projektavimo kompiuterinės grafikos kursai Organizatorė 2020 

4 
Babilienė J., 

Liniauskienė E. 

“Biodinaminio ūkininkavimo ypatumai“, ūkininkams 

vykdant projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, 

KMAIK, 2020 06 07 Plungė 

Lauko dienos 

organizatorės, 

lektorės 

2020.06.07 

5 
Babilienė J., 

Liniauskienė E. 

“Agroperlito ir agrovermikulito naudojimas 

daržininkystės ūkiuose“, ūkininkams vykdant 

projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, 

KMAIK, 2020 09 09  

Lauko dienos 

organizatorės, 

lektorės 

2020.09.09 

6 Česonienė Laima 
 26 – oji Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Žmogaus ir gamtos sauga ", Lietuva, Kaunas.  

Organizacinio 

komiteto narė. 

2020.05.06/

07 

7 Česonienė Laima 

Tarptautinė konferencija 'The 1st International 

Electronic Conference on Biological Diversity, 

Ecology, and Evolution (BDEE 2021)', sponsored by 

the MDPI 

Organizacinio 

komiteto narė. 

2021.03.15/

31 

8 Daubaras Linas 
Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio erdvinis 

suvokimas: teorija ir praktika“ (KMAIK, Lietuva)  

Organizacinio 

komiteto narys 
2019.10.10 

9 Daubaras Linas 

Tarptautinė kraštovaizdžio architektūros konferencija 

„KRAJart 2019“ (Varšuvos ekologijos ir vadybos 

universitetas, Lenkija)  

Mokslinio – 

meninio komiteto 

narys 

2019.09.10/

13 

10 Gustienė Dovilė 
Paraiškos rengimas, dėl kultūros paso paslaugų 

teikimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

Edukacijų 

moksleiviams 

vedimas 

2019.10.02 

11 Lygis Vaidotas 

Mokslinių seminarų ciklas Miškininkystės parodoje – 

festivalyje “Miškai: inovacijos ir tradicijos 2019” 

(Lyduokiai, Ukmergės raj.) 

Organizacinio 

komiteto narys 
2019.09.06 

12 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 

13 Morkūnienė Eglė 
Studentų tarptautinė praktinė- mokslinė konferencija 

„Gamtotvarkos aktualijos 2019“ 
Organizatorė  

2019.05.06/

07 

14 
Semaškienė 

Loreta 

Respublikinė konferencija „Daugiafunkcinė 

miškininkystė. Emocijos ir faktai“. KMAIK 

Organizacinio 

komiteto narė 
2019.12.20 

15 Tebėra Albinas 

Respublikinė konferencija „Daugiatikslio miško 

formavimas. Faktai ir emocijos“. KMAIK, 2019-12-

20 

Organizatorius ir 

pranešėjas 
2019.12.20 

16 Tebėra Albinas 
Respublikinė mokslinė konferencija „Daugiafunkcinė 

miškininkystė“. Druskininkai 

Organizacinio 

komiteto narys. 

Pranešėjas 

2020.09.17 

17 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Tarptautinis seminaras „Kraštovaizdžio erdvinis 

suvokimas: teorija ir praktika“ (KMAIK, Lietuva)  

Organizacinio 

komiteto 

pirmininkė 

2019.09.10/

13 

18 
Vyčienė G,. 

Grybauskienė V. 

“Praktikoje diegiamų aplinkosauginių priemonių 

taupančių vandenį ir mažinančių dirvos eroziją 

panaudojimas gamtamokslinio ugdymo procese”, 

profesinės mokyklos mokytojams, vykdant projektą 

Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, KMAIK,  2020 

09 25 Kaunas 

Seminaro 

organizatorės, 

lektorės 

2020.09.25 

19 
Vyčienė G., 

Grybauskienė V. 

“Agroperlito ir agrovermikulito naudojimas 

daržininkystės ūkiuose ” ūkininkams vykdant 

projektą Nr.14PA-KK-18-1-03463-PER001, 

KMAIK, 2020 10 08 Lazdijai 

Seminaro 

organizatorės, 

lektorės 

2020.10.08 
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6.3.P. lentelė. KOLEGIJOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMAS KOLEGIJĄ 

POPULIARINANČIOJE VEIKLOJE 2019-2020 m.m. (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, 

Ingė Auželienė, 

Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 

Dalyvavimas projekto 

„Šiuolaikinės seniūnijos“ veikloje 

(specialiosios „Kaunas ir Kauno 

rajonas Europos kultūros sostinės 

2022 metais“ programos 

projektas); pagrindinis pareiškėjas 

– Kauno rajono Samylų kultūros 

centras. Vykdoma kartu su VšĮ 

„Kaunas 2022“. 

KMAIK – projekto 

partneris. Dalyvavimo 

pobūdis – pagalba 

rengiant paraišką, 

organizuojant veiklas 

 2020-2022 

2 Bazarienė Žeta 

„Gamtos pažinimo” ir „Įdomiosios 

inžinerijos“ paskaitos KMAIK 

moksleiviams bei mokytojams 

Organizatorė. Studentai,  

dėstytojai, moksleiviai, 

mokytojai 

210 
Ištisus 

metus 

3 
Liniauskienė 

Ernesta 

Hidrotechninės statybos studentės 

Paulinos Paulauskaitės paveikslų 

paroda   

Parodos organizavimas - 2020.03.03 

4 Bazarienė Žeta 

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis 

Žemė“ 2020, KMAIK renginių 

programos pristatymas   

Organizatorė 
90 

moksleivių 

2020-09-

11/18 

5 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Organizavimas, eksponavimas 

Joanos Bakūnės 

fotografijos paroda 

„Akimirkos jausmas" 

~100 
2020.09/10.

22 

6 Lygis Vaidotas 

Straipsnis populiariojoje spaudoje: 

Lygis V., 2020. Diplomų įteikimo 

šventė KMAI kolegijoje. Mūsų 

girios Nr. 7 p. 14-15. ISSN 1392-

6829. 

KMAIK veiklų 

viešinimas 
 2020.07.01. 

7 Lygis Vaidotas 

Straipsnis asociacijos LITBIOMA 

tinklapyje: Lygis V., 2020. 

Paklausioms su energetika 

susijusioms KMAIK siūlomoms 

studijoms – daug valstybės 

finansuojamų vietų 

(http://www.biokuras.lt/paklausio

ms-su-energetika-susijusioms-

kmaik-siulomoms-studijoms-daug-

valstybes-finansuojamu-vietu)  

Su atsinaujinančių 

išteklių energetika 

susijusių KMAIK 

studijų programų 

viešinimas 

 2020.07.01. 

8 Bazarienė Žeta 

Švęskime Žemė dieną kartu, 

KMAIK pristatymas, paskaitos 

moksleiviams 

Organizatorė 
50 

moksleivių 

2020.03.12/

04.04 

9 Bazarienė Žeta 

„Šiuolaikinių seniūnijų“ 

bendradarbiavimo projektas kartu 

su VšĮ „Kaunas 2022“.  

KMAIK kaip partneris, 

kuratorė, dalyvavimas 

bendruose renginiuose 

studentai, 

dėstytojai 

2020.02.07/ 

2022.11.30 

10 
Vyšniauskas 

Petras 
Nepriklausomybės dienos turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
25 2020.02.01. 

11 
Marcinkevičius 

Nerijus 
Atvirų durų dienos KMAIK 

MKF programų 

pristatymo paruošimas, 

renginio programos 

suderinimas 

100 2019-2020 

12 

Lygis Vaidotas, 

Jolanta 

Malijonienė 

Dalyvavimas Kauno rajono 

savivaldybės administracijos 

remiamo Jaunimo veiklos projekte 

„Namus puoškime kitaip“. 

Pagrindinis pareiškėjas – KMAIK 

Studentų atstovybė. 

KMAIK – projekto 

partneris. Dalyvavimo 

pobūdis – pagalba 

rengiant paraišką, 

organizuojant veiklas 

 
2019.07/202

0.01 

13 

Lygis Vaidotas, 

Linas Daubaras, 

Vilda 

Grybauskienė 

Dalyvavimas su pranešimu ŠMPF 

projekto „Study in LT“ surengtoje 

virtualioje tarptautinėje studijų 

parodoje „Study in Lithuania“, 

KMAIK siūlomų studijų 

viešinimas, atsakymas į 

interesantų klausimus 

 2020.12.18 

http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
http://www.biokuras.lt/paklausioms-su-energetika-susijusioms-kmaik-siulomoms-studijoms-daug-valstybes-finansuojamu-vietu
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skirtoje Turkijos, Ukrainos, 

Kazachstano, Uzbekistano, 

Azerbaidžano ir Sakartvelo 

rinkoms 

14 Pupka Darius 
Žiemos puokštė 2020 (Atvirų durų 

diena) 
Paskaitos mokiniams  2020.12.05 

15 

Lygis Vaidotas, 

Linas Daubaras, 

Vilda 

Grybauskienė 

Dalyvavimas su pranešimu 

agentūros „Begin Group“ rengtoje 

virtualioje tarptautinėje studijų 

parodoje, skirtoje Azerbaidžano, 

Baltarusijos, Sakartvelo ir 

Ukrainos rinkoms 

KMAIK siūlomų studijų 

viešinimas, atsakymas į 

interesantų klausimus 

 2020.10.29 

17 Lygis Vaidotas 

KMAIK Alumni klubo kolegijai 

dovanotos skulptūros atidengimo 

iškilmės (vyko KMAIK, Girionyse 

– Kauno raj.) 

KMAIK atstovavimas, 

sveikinimo žodis 
Apie 50 2020.10.16 

18 Bazarienė Žeta 

Augalų mainų mugė „Dalinkimės 

augalais ir rudens derliumi“, 

labdaringa akcija,  derliumi 

pasidalinome su  senelių namais 

„ARTJUSTA“ 

Organizatorė  2020.10.14 

19 Janulaitienė Ina 
Rudens gėrybių ir augalų mainų 

mugė 
Dalyvis 15 2020.10.14 

20 Bazarienė Žeta 

Pasaulinės gyvūnų dienos 

fotografijos konkursas ,,Mažieji 

mūsų draugai“ 

Organizatorė 
bendruome

nė 
2020.10.04 

21 
Černulienė 

Sinilga 

Lietuvos miškų priešgaisrinė 

apsauga. Tauragės kurjeris.  
Reklaminis straipsnis  2020.09.22 

22 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

KMAIK baigiamojo ZD spec. R. 

Povilionienės  darbo ekspozicijos 

ruošimas, darbas su studentais 

kiemo erdvėje, augalų sodinimas. 

KMAIK ŽD studentų 

dalyvavimas festivalio 

renginyje „Kiemas Nr. 

2“ 

15 2020.09.18 

23 
Černulienė 

Sinilga 

Paramos gali sulaukti ir 

mokslininkų rengiami parodomieji 

projektai. MB „Agroportalas“ 

Interviu apie KMAIK 

vykdomus projektus 
 2020.09.07 

24 
Vyšniauskas 

Petras 

Lietuvos kolegijų XX sporto 

žaidynių lengvosios atletikos kroso 

varžybos 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
54 2020.05.07 

25 Bazarienė Žeta 
Fotografijos konkursas „Mane 

sužavėjęs augalas“ 
Organizatorė 

50 

moksleivių 
2020.05.06 

26 

Lygis Vaidotas,  

Morkūnienė 

Eglė 

Straipsnis tinklapyje 

Miskininkas.eu: Morkūnienė E., 

Lygis V., 2020. Nuotolinis 

mokymasis KMAIK: iššūkiai,  

patirtys,  nuomonės 

(http://miskininkas.eu/nuotolinis-

mokymasis-kmaik-issukiai-

patirtys-nuomones/)  

KMAIK siūlomų studijų 

viešinimas 
 2020.04.15 

27 Tebėra Albinas 

Žinių radijo laidos. Dalyvauta 4 

laidose miško savininkams:  

Daugiatikslio miško auginimas; 

Miškų vaidmuo stabilizuojant 

klimato kaitą; Miškų vaidmuo 

energetikoje; Miškų apsauginės 

funkcijos 

Interviu išvardintomis 

temomis 
 2020.04.05 

28 Lygis Vaidotas 

Straipsnis tinklapyje 

Miskininkas.eu: Lygis V., 2020. 

Tave studijuoti kviečia Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija (KMAIK)! 

(http://miskininkas.eu/tave-

studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-

aplinkos-inzinerijos-kolegija-

kmaik/)  

KMAIK siūlomų studijų 

programų viešinimas 
 2020.03.30 

29 Lygis Vaidotas Dalyvavimas Lietuvos energetikos KMAIK ir siūlomų su 5000 2020.02.07 

http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/nuotolinis-mokymasis-kmaik-issukiai-patirtys-nuomones/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
http://miskininkas.eu/tave-studijuoti-kviecia-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija-kmaik/
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įmonių ir asociacijų stende Studijų 

mugėje (po LR Energetikos 

ministerijos vėliava) 

energetika susijusių 

studijų programų 

pristatymas 

30 Bazarienė Žeta 

Tarptautinė paroda LITEXPO, 

KMAIK profesinis skyrius, ir   

Asociacijos LITBIOMA stende 

KMAIK studijų programų 

pristatymas 

Organizatorė Studentai 2020.02.07 

31 Bazarienė Žeta 
Seminaras mokytojams „Išmani 

žalioji klasė“ 
Organizatorė 

20 

mokytojų 
2020.01.29 

32 Lygis Vaidotas  

Dalyvavimas 19-oje Aukštųjų 

mokyklų mugėje 2020 (Žalgirio 

arena, Kaunas) 

KMAIK ir siūlomų 

studijų programų 

pristatymas 

5000 2020.01.23 

33 Bazarienė Žeta 
Aukštųjų mokyklų mugė 2020 

Kaune 
Organizatorė, dalyvė 

Studentai 

ir 

dėstytojai 

2020.01.23 

34 Bazarienė Žeta 
Pamoka netradicinėje erdvėje 

„Eglutės gyvenimo kelias“ 
Organizatorė 

55 

moksleivia

i, 5 

mokytojai 

2020.01.20 

35 
Semaškienė 

Loreta 

Aukštųjų mokyklų mugė 2020 

Žalgirio arenoje 

Studijų programos 

pristatymas 

moksleiviams 

80 2020.01.18 

36 Bazarienė Žeta 

Senelių namai „Auksinis amžius“, 

Petrašiūnų slaugos ligoninė- 

gerumo akcija, gyventojų namų 

papuošimas 

Organizatorė, dalyvė 

Studentai 

ir 

dėstytojai 

2019.12.09 

37 
Semaškienė 

Loreta 

Respublikinė paroda-konkursas 

„Žiemos puokštė 2019“ 

Parodos „Žiemos 

puokštė“ vertinimo 

komisijos pirmininkė 

260 2019.12.06 

38 
Semaškienė 

Loreta 
Atvirų durų diena KMAIK 

Paskaita mokslei-viams 

„Lietuvos miškų 

istorija“ 

80 2019.12.06 

39 
Abalikštienė 

Edita 

Žiemos puokštė 2019 (Atvirų durų 

diena) 
Paskaitos mokiniams  2019.12.05 

40 Dovilė Gustienė Atvirų durų diena KMAIK 

Paskaita moksleiviams 

„Ką mes žinome apie 

medžius?“ 

80 2019.12.05 

41 Lygis Vaidotas 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda-konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir KMAIK Atvirų 

durų diena (vyko KMAIK, 

Girionyse – Kauno raj.) 

KMAIK pristatymas, 

sveikinimo žodis, prizų 

ir diplomų įteikimas 

260 2019.12.05 

42 Bazarienė Žeta Atvirų durų diena Organizatorė, dalyvė 260 2019.12.05 

43 Bazarienė Žeta 
Seminaras mokytojams „Žvilgsnis 

į Lietuvos miškininkystę“ 
Organizatorė 58 2019.12.05 

44 Bazarienė Žeta 

Seminaras- praktinis užsiėmimas 

mokytojams „Augalų 

ekstrahavimas“ 

Organizatorė 58 2019.12.05 

45 Bazarienė Žeta 
Respublikinė paroda-konkursas 

„Žiemos puokštė 2019“ 
Organizatorė, dalyvė 220 2019.12.05 

46 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Lietuvos aukštųjų 

mokyklų prisistatymo Baltarusijos 

moksleiviams renginyje. 

Organizatorius - Lietuvos 

atstovybė Baltarusijoje (Minskas) 

KMAIK ir siūlomų 

studijų programų 

pristatymas (rusų kalba) 

 2019.11.20 

47 
Liniauskienė 

Ernesta 

Paskaitos KMAIK.Senior 

Lecturer, PhD  Juho Rajala: 

Environmental protection; Hydro 

energy (hydro power plants). 

Suomijos XAMK universitetas 

(Applied University of South-

Eastern Finland) 

Erasmus mobilumo 

vizito ir kultūrinės 

programos organizatorė, 

moderatorė 

20 2019.10.15 

48 Bazarienė Žeta Jaunojo tyrėjo diena ,,Aš – Kuratorė, dalyvauja 300 2019.10.09 
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jaunasis mokslininkas“ Kauno 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykloje 

KMAIK studentai moksleivių 

49 Bazarienė Žeta 

Gamtamokslinis protų mūšis 

,,Tiriu. Pažįstu. Saugau“. Kauno 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykloje 

Kuratorė, dalyvauja 

KMAIK studentai 

300 

moksleivių 
2019.10.09 

50 Lygis Vaidotas 

Straipsnis tinklapyje 

Miskininkas.eu: Lygis V., 2019. 

Įgyk paklausią specialybę Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegijoje 

(http://miskininkas.eu/igyk-

paklausia-specialybe-kauno-

misku-ir-aplinkos-inzinerijos-

kolegijoje-3-2-2/ ) 

KMAIK siūlomų studijų 

programų viešinimas 
 2019.09.12 

51 

Lygis Vaidotas, 

Albinas Tebėra, 

Remigijus 

Bakys, Eglė 

Morkūnienė, 

Vidmantas 

Verbyla 

Miškininkystės paroda-festivalis 

„Miškai: inovacijos ir tradicijos 

2019” (Lyduokiai, Ukmergės raj.) 

KMAIK atstovavimas, 

sveikinimo žodis, 

seminarų ciklo 

organizavimas 

Apie 150 2019.09.06 

53 

Liniauskienė 

Ernesta, 

Raimondas 

Šadzevičius 

Studijų galimybių KMAIK 

pristatymas 

Pristatyti studijų dalykai 

dėstomi Hidrotechninės 

statybos katedroje  

15 2019.07.03 

54 
Marcinkevičius 

Nerijus 
Studijos 2020 

Studijų programų 

pristatymas 
 2020 

55 
Marcinkevičius 

Nerijus 

Aukštųjų mokyklų mugė 2019. 

Žalgirio arenoje 

Studijų programos 

pristatymas 

moksleiviams 

80 2019 

56 
Marcinkevičius 

Nerijus 

Respublikinė paroda – konkursas 

„Žiemos puokštė“.  Atvirų durų 

diena. 

Studijų programos 

pristatymas 

moksleiviams 

31 2019 

57 Bazarienė Žeta 
Studentų atstovybės projektas 

„Namus puoškime kitaip“ 
Dalyvė 70 

2019.12.04/

05 

58 
Liniauskienė 

Ernesta 

Paskaitos KMAIK :Head of Water 

Centre Laboratory Dr. inż. Sas 

Wojciech; Dr. hab. inż. Maja 

Radziemska; Dr. Andrzej 

Głuchowski, content of the 

teaching programme: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; 

Lenkijos SGGW universitetas 

(Warsaw University of Life 

Sciences) 

Erasmus mobilumo 

vizito ir kultūrinės 

programos organizatorė, 

moderatorė. 

20 
2019.11.18/

22 

59 
Šadzevičius 

Raimondas 

Paskaitos KMAIK :Head of Water 

Centre Laboratory Dr. inż. Sas 

Wojciech; Dr. hab. inż. Maja 

Radziemska; Dr. Andrzej 

Głuchowski, content of the 

teaching programme: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 

Erasmus mobilumo 

vizito kultūrinės 

programos 

organizatorius 

4 
2019.11.18/

22 

http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/
http://miskininkas.eu/igyk-paklausia-specialybe-kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegijoje-3-2-2/


245 

on the effect in soil; Biological 

and classical monitoring of 

landfills including leachate; 

Lenkijos SGGW universitetas 

(Warsaw University of Life 

Sciences) 

60 Bazarienė Žeta 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokyklos  mokinių 

kūrybinių darbų paroda: „EKO 

namelis miško gyventojui“ 

KMAIK erdvėse 

Organizatorė 

20 darbų, 

lankytojai- 

studentai, 

moksleiviai 

2019.11.12/

04 

61 
Vyšniauskas 

Petras 
Rankos lenkimo turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
5 2019.11.01. 

62 
Vyšniauskas 

Petras 
Smiginio turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
8 2019.11.01. 

63 Asta Doftartė Organizatorė ir vykdytoja 
Edukacinės programos 

darželiams, mokykloms 
100 

2019.10.15; 

2019.11.15; 

2019.12.12; 

2020.01.29 

64 
Vyšniauskas 

Petras 
Stalo teniso turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
10 2019.10.01. 

65 Bazarienė Žeta 

„Gamtos pažinimo” ir „Įdomiosios 

inžinerijos“ paskaitos KMAIK 

moksleiviams bei mokytojams 

Organizatorė 48 
2019.09.18.;

2019.10.16, 

66 
Vyšniauskas 

Petras 

Turnyras „Miškininko Diena“ –

krepšinio 3x3  turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
12 2019.09.01. 

67 
Vyšniauskas 

Petras 

Turnyras „Miškininko Diena“ – 

tinklinio 4x4 turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
12 2019.09.01. 

68 

Lygis Vaidotas, 

Marcinkevičius 

Nerijus, 

Jurkonis Arūnas 

Susitikimas su UAB Husqvarna 

Lietuva vadovybe (vyko KMAIK) 

Tolimesnio 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

5 2019.12.13 

69 Doftartė Asta 
Andriaus Liuberto fotografijos 

paroda "Gamtos spalvos" 
Organizavimas 20 2019.12.11 

70 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 

71 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Parengta studentų tapybos darbų 

paroda „Augalo studija“ Plungės 

rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

Darbų vadovė 12 darbų 2019.12.12 

72 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 

73 
Bareika 

Vytautas 
Atvirų durų dienos Kolegijoje Programų pristatymas 200 2019.12.05 

74 Bazarienė Žeta  Atvirų durų dienos Kolegijoje 
KMAIK studijų 

programų pristatymas 
260 2019.12.05 

75 
Gudritienė 

Daiva 
Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Paskaita apie žemės 

matavimus nuotoliniu 

būdu 

24 2019.12.05 

76 Gustienė Dovilė Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Kolegijos studijų 

programų pristatymo 

paruošimas, renginio 

programos suderinimas 

40 2019.12.05 

77 Gustienė Dovilė Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Miškininkystės studijų 

programos pristatymas 
128 2019.12.05 

78 Janulaitienė Ina Atvirų durų dienos Kolegijoje 
Pagalba organizuojant 

renginį 
80 2019.12.05 

79 Pupka Darius Atvirų durų dienos Kolegijoje Studijų programos 24 2019.12.05 
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pristatymas 

moksleiviams 

80 
Stravinskas 

Henrikas 
Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Paskaita moksleiviams „ 

Miškui naudingi ir 

žalingi vabzdžiai“. 

24 2019.12.05 

81 
Stravinskas 

Henrikas 
Atvirų durų dienos Kolegijoje 

Studijų programos 

pristatymas 

moksleiviams 

24 2019.12.05 

82 
Šadzevičius 

Raimondas 
Atvirų durų dienos Kolegijoje Paskaita moksleiviams 20 2019.12.05 

83 
Babilienė 

Jurgita 

Paskaita moksleiviams „Kuo 

užsiima hidrotechnikas“ ir 

interaktyvi viktorina „Ką šiandien 

sužinojai?“ 

Hidrotechniko 

specialybės pristatymas 
25 2019.12.05 

84 
Abalikštienė 

Edita 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Paskaitos mokiniams 150 2019.12.05 

85 
Babilienė 

Jurgita 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Programų pristatymas 80 2019.12.05 

86 
Babilienė 

Jurgita 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

KMAIK pristatymas 25 2019.12.05 

87 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 

88 
Marcinkevičius 

Nerijus 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Studijų programos 

pristatymas 

moksleiviams 

31 2019.12.05 

89 
Morkūnas 

Gintaras 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Salės paruošimas, 

renginio garsas, vaizdas. 
260 2019.12.05 

90 Pupka Darius 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Vesta paskaitos 

mokiniams 
 2019.12.05 

91 
Semaškienė 

Loreta 

Respublikinė floristinių darbų 

paroda - konkursas "Žiemos 

puokštė 2019" ir Atvirų durų diena 

Parodos „Žiemos 

puokštė“ vertinimo 

komisijos pirmininkė 

260 2019.12.05 

92 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 

93 Bazarienė Žeta  

Seminaras mokytojams „Augalų 

ekstrahavimas“, Žvilgsnis į 

Lietuvos miškininkystę“ 

KMAIK lektoriai vedė 

paskaitas 
62 2019.12.05 

94 Bazarienė Žeta  

KMAIK Studentų atstovybės 

projektas „Namus puoškime 

kitaip“ 

SA ir dėstytojai vedė 

seminarus, edukacines 

paskaitas 

75 
2019.12.04/

05 

95 
Vyšniauskas 

Petras 
Kolegijos tinklinio pirmenybės 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
17 2019.12.02. 

96 Bazarienė Žeta  
Renginys- seminarai „Mokykla 

2019“ 

LITEXPO. Informacijos 

sklaida lankstinukais, 

seminare, Informacinis 

centras 

100 
2019.11.22/

23 

97 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 

98 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 
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99 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų 

direktorių konferencijos (LKDK) 

posėdyje Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegijoje 

KMAIK atstovavimas 20 2019.11.29 

100 
Liniauskienė 

Ernesta 

Atstovų  iš Warsaw University of 

life Sciences (SGGW), Lenkija 

vizitas KMAIK, Lietuvoje 

Susitikimo 

organizavimas 
20 2019.11.21 

101 
Šadzevičius 

Raimondas 

Susitikimas su ukrainiečių grupe 

KMAIK pristatymas (studijų 

programų, studijų proceso 

organizavimo, perspektyvų 

įsidarbinimui) 

KMAIK pristatymas 15 2019.11.21 

102 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Varšuvos SGGW 

universiteto universiteto 

dėstytojais (vyko KMAIK) 

Sveikinimo žodis, 

KMAIK pristatymas 
5 2019.11.21 

103 Lygis Vaidotas 
Vizitas Kauno Simono Daukanto 

progimnazijoje (Kaunas) 

KMAIK atstovavimas: 

susitikimas su 

progimnazijos 

vadovybe, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

6 2019.11.21 

104 
Verbyla 

Vidmantas 

Knygų A.Brukas, R.Deltuvas, 

R.Mankus „Sūduvos girios“ ir 

A.Brukas „Ir jiems ošė girios“ 

pristatymas 

Dalyvis 100 2019.11.20 

105 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 

106 

Lygis Vaidotas, 

Liniauskienė 

Ernesta 

Vizitas Marijampolės profesinio 

rengimo centre (Marijampolė) 

KMAIK atstovavimas: 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas su 

MPRC vadovybe 

6 2019.11.19 

107 Lygis Vaidotas 

Susitikimas-diskusija su LR Seimo 

nariais P. Saudargu, K. Bacvinka 

ir kt. (vyko KMAIK) 

Sveikinimo žodis, 

dalyvavimas diskusijoje 
30 2019.11.18 

108 
Vyšniauskas 

Petras 
Rankos lenkimo turnyras 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
6 2019.11.11 

109 
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 

110 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Kauno Simono 

Daukanto progimnazijos vadovybe 

KMAIK atstovavimas, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

3 2019.10.24 

111 
Vyšniauskas 

Petras 
Stalo teniso varžybos 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
8 2019.10.23 

112 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Suomijos XAMK 

taikomųjų mokslų universiteto 

lektoriumi JuhoRajala 

Sveikinimo žodis, 

KMAIK pristatymas 
2 2019.10.15 

113 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Kopenhagos 

universiteto studentų ir dėstytojų 

grupe 

Sveikinimo žodis, 

KMAIK pristatymas 
50 2019.10.11 

114 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 

115 

Lygis Vaidotas, 

Doftartė Asta, 

Vaitkutė-

Susitikimas su Brno Mendelio 

universiteto (Čekija) atstovėmis 

dr. Jitka Fialová ir dr. Zuzana 

KMAIK pristatymas, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

5 2019.10.08 
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Eidimtienė 

Vaida, Daubaras 

Linas 

Židová (vyko KMAIK) 

116 Bazarienė Žeta  

Paroda – festivalis „Miškai: 

inovacijos ir tradicijos“, 

Lyduokiai, Ukmergės r. 

KMAIK Studentai ir 

dėstytojai dalyvavo ir 

skaitė paskaitas parodos 

dalyviams 

 
2019.09.06/

07 

117 

Doftartė Asta, 

Kandrotaitė 

Deimantė  

„Tyrėjų naktis“ Sodininkystė Organizatorė 
300 

mokinių 
2019.09.29 

118 
Vyšniauskas 

Petras 

Krepšinio  turnyras „Miškiniko 

diena- 2019“ 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
20 2019.09.25 

119 
Vyšniauskas 

Petras 

Tinklinio turnyras „Miškininko 

diena- 2019‘ 

Organizatorius ir 

vykdytojas 
 2019.09.23 

120 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų 

direktorių konferencijos (LKDK) 

posėdyje Vilniaus kolegijoje 

KMAIK atstovavimas  2019.09.19 

121 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Kauno raj. 

savivaldybės Tarybos nare, mero 

patarėja Violeta Boreikiene (vyko 

KMAIK) 

KMAIK pristatymas, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

 2019.09.17 

122 
Morkūnienė 

Eglė 

Miškininkystės paroda – festivalis 

“Miškai: inovacijos ir tradicijos 

2019” 

Protų mūšio žaidimo 

pravedimas 
30 2019.09.06 

123 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 

124 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas naujos UAB 

Juodeliai gamyklos Marijampolėje 

statybos darbų pradžios šventėje 

(Marijampolės raj.) 

KMAIK atstovavimas, 

sveikinimo žodis 
 2019.09.05 

125 Gustienė Dovilė 
Studentų konferencija 

"Gamtotvarkos aktualijos" 
Organizavimas 58 2019 
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8.9. KITI  DARBAI, VEIKLA 2019-2020 m.m. 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Darbo pavadinimas 

Dalyvavimo 

aprašymas 

Laikotarpis 

/ data 

1 Vyčienė Gitana 
Drenažo uždumblėjimo tyrimai “ sutarties Nr. V-02-

18/19, Projekto vadovas doc. dr. V. Vaičiukynas, VDU 
Veiklų vykdytoja 2018-2022 

2 Vyčienė Gitana 

Hidroenergetikos sprendimai besivystančioms ir 

kylančioms šalims (HYPOSO)” Projekto vadovas prof. 

Dr. Petras Punys, VDU, Nr. 857851  

Projekto tyrėja 2018-2023 

3 Vyčienė Gitana 
Agroperlito naudojimo technologijų moksliniai tyrimai, 

Sutarties Nr. V-06-44/18, vykdytojas VDU  
Veiklų vykdytoja 

2019 m. 01 

-11 mėn. 

4 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Individuali veikla:   Gamtos mokslų ir inžinerijos 

moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.  Inžinerijos veikla 

ir su ja susijusios techninės konsultacijos 

Projektavimas, 

moksliniai 

tyrimai, projektų 

autorinė 

priežiūra, 

projektų techninė 

priežiūra 

Nuo 2008 

iki dabar 

5 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių 

projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių 

statybos, melioracijos statinių statybos techninės 

priežiūros vadovas 

 
Nuo 2005 

iki dabar 

6 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir 

ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai 

 
Nuo 2005 

iki dabar 

7 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies 

vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo pareigas. Projekto dalys: pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

 
Nuo 2005 

iki dabar 

8 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Vilniaus piliavietės vad. Gedimino kalnu, pilies kalnu, 

aukštutine ir žemutine pilimi (kvr un. K. 141)  šiaurės 

vakarų šlaito (I-oji dalis), piliakalnio aikštelės (II-oji 

dalis) ir pietrytinio šlaito (III-oji dalis)  tvarkybos darbų 

projektas. 

Tvarkybos darbų, 

Lietaus nuotekų 

dalies vadovas 

2017-2020 

9 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Kauno rajono melioracijos statinių rekonstrukcija sklypo 

pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo 

ir padalinimo teritorijoje 

Techninė 

priežiūra 
2020 

10 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato Kernavės 

piliakalnio III su gyvenviete, piliakalnio vad. Lizdeikos 

kalnu, Smailiakalniu, Kriveikiškio piliakalnio 

(un.k.3409)neatidėliotini šiaurinio šlaito avarinės 

grėsmės šalinimo darbų aprašas 

Drenažo dalies 

projektuotojas 
2020 

11 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Žardės Kuncų piliakalnio vandens telkinio valymo 

aprašas 
Projekto vadovas 2020 

12 
Vilimantas 

Vaičiukynas 
Žardės dirbtinio nepratekamo vandens telkinio išvalymas Projekto vadovas 2020 

13 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Stasio Mėlinio, Pelėdų g.1, Trepenėlių k. Nemakščių 

sen., Raseinių r. esančio vandens telkinio išvalymo 

aprašas 

Projekto vadovas 2020 

14 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Graužės VI tvenkinio hidrologiniai tyrimai ir  

hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas 

Hidrologinių 

tyrimų dalies 

vadovas 

2020 

15 
Šadzevičius 

Raimondas 

“Puntuko gatvės ruožo Karčiupio k., Rumšiškių šen., 

Kaišiadorių r., kapitalinio remonto projektas“ 

Šachtinio tipo perteklinio vandens pralaidos ant Krunos 

upės hidrauliniai skaičiavimai, pralaidos pratekėjimo 

dalies vamzdyno konstrukcijų betono natūrinių tyrimų 

ATASKAITA 

vykdytojas  2020 

16 
Šadzevičius 

Raimondas 

RELJEFO FORMAVIMO PROJEKTAS, SU 

HIDROSTATINIO STIPRIO ANALIZE“. Biokuro 

sandėliavimo aikštelės, esančios Jočionių g. 13, Vilnius, 

šlaitų stabilumo nagrinėjimas 

vykdytojas  2020 

17 Šadzevičius projekte „Vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. 03-138 atlikta kelio 2020 
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Raimondas „Kamariškiai k. 1-as  kelias“ kapitalinis remontas (tilto 

remontas)”. 

pralaidos 

konstrukcijos 

analizė 

18 
Šadzevičius 

Raimondas 

projekte „Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės miesto 

Tulpių gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstravimo 

techninis darbo projektas “  

atlikta atraminės 

sienos 

konstrukcijos 

analizė. 

2020 

19 
Šadzevičius 

Raimondas 

Geležinkelio pylimo Panemunėje, Pagėgių sav., 

geofiltracijos modeliavimas 
vykdytojas  2019 

20 
Šadzevičius 

Raimondas 

Sandėliavimo paskirties pastato skl. Kad. Nr. 

2101/0010:1, Klaipėdoje, grindų nuosėdžių modeliavimo 

ataskaita  

Projekto vadovas 2019 

21 
Šadzevičius 

Raimondas 

Krantosaugos statinio Ežero g. 47 Metelių k. Seirijų sen. 

Lazdijų r. sav. statybos projektas 
Projekto vadovas 2019 

22 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas naujos UAB Juodeliai gamyklos 

Marijampolėje statybos darbų pradžios šventėje 

(Marijampolės raj.) 

KMAIK 

atstovavimas, 

sveikinimo žodis 

2019.09.05 

23 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Kauno raj. savivaldybės Tarybos nare, 

mero patarėja Violeta Boreikiene (vyko KMAIK, 

Girionyse, Kauno raj.) 

KMAIK 

pristatymas, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

2019.09.17 

24 Lygis Vaidotas 
Dalyvavimas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 

(LKDK) posėdyje Vilniaus kolegijoje 

KMAIK 

atstovavimas 
2019.09.19 

25 
Lygis Vaidotas, 

Remigijus Bakys 

Susitikimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovybe 

(Vyko Vilniuje, VMU būstinėje) 

KMAIK 

atstovavimas, 

idėjų išsakymas 

2019.09.19 

26 

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, Girionyse, Kauno raj.) 

KMAIK 

pristatymas, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

2019.10.08 

27 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Kopenhagos universiteto studentų ir 

dėstytojų grupe (vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

Sveikinimo žodis, 

KMAIK 

pristatymas 

2019.10.11 

28 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijoje organizuotame valstybės biudžeto 

asignavimų, skirtų skatinti kolegijų dalyvavimą 

mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno 

veikloje, paskirstymo tvarkos aptarime (Vilnius) 

KMAIK 

atstovavimas 
2019.10.11 

29 Lygis Vaidotas 

Susitikimas su Suomijos XAMK taikomųjų mokslų 

universiteto lektoriumi Juho Rajala (vyko KMAIK, 

Girionyse, Kauno raj.) 

Sveikinimo žodis, 

KMAIK 

pristatymas 

2019.10.15 

30 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto 

posėdyje, kur buvo svarstomi 5-ojo lygmens studijų 

vykdymo ir priėmimo rezultatai (Vilnius) 

KMAIK 

atstovavimas 
2019.10.16 

31 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Kauno Simono Daukanto progimnazijos 

vadovybe (vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

KMAIK 

atstovavimas: 

susitikimas su 

progimnazijos 

vadovybe, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

2019.10.24 

32 Lygis Vaidotas 
Susitikimas-diskusija su LR Seimo nariais P. Saudargu, 

K. Bacvinka ir kt. (vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

Sveikinimo žodis, 

dalyvavimas 

diskusijoje 

2019.11.18 

33 

Lygis Vaidotas, 

Liniauskienė 

Ernesta 

Vizitas Marijampolės profesinio rengimo centre 

(Marijampolė) 

KMAIK 

atstovavimas: 

susitikimas su 

MPRC vadovybe, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

2019.11.19 

34 Lygis Vaidotas 
Vizitas Kauno Simono Daukanto progimnazijoje 

(Kaunas) 

KMAIK 

atstovavimas: 

susitikimas su 

2019.11.21 
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progimnazijos 

vadovybe, 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

35 Lygis Vaidotas 
Susitikimas su Varšuvos SGGW universiteto dėstytojais 

(vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

Sveikinimo žodis, 

KMAIK 

pristatymas 

2019.11.21 

36 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 

(LKDK) posėdyje Vilniaus technologijų ir dizaino 

kolegijoje 

KMAIK 

atstovavimas 
2019.11.29 

37 

Lygis Vaidotas, 

Marcinkevičius 

Nerijus, Jurkonis 

Arūnas 

Susitikimas su UAB Husqvarna Lietuva vadovybe (vyko 

KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

Tolimesnio 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

2019.12.13 

38 Lygis Vaidotas 

Dalyvavimas Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos 

vadovo pareigoms eiti konkurso atrankos komisijos 

posėdyje. (Vyko Kauno miesto savivaldybėje, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos kvietimu) 

Dalyvavimas 

atrankos 

komisijos darbe 

2019.12.16 

39 

Lygis Vaidotas, 

Ernesta 

Liniauskienė, 

Nerijus 

Marcinkevičius 

Susitikimas su Marijampolės profesinio rengimo centro 

atstovais (vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 

Tolimesnio 

bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

2020.01.15 

40 Vaidotas Lygis 
KMAIK Alumni klubo Valdybos darbinis susitikimas 

(vyko KMAIK, Girionyse, Kauno raj.) 
Svečio teisėmis 2020.01.24 

41 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 

(LKDK) posėdyje Šiaulių valstybinėje kolegijoje 

(Šiauliai) 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.02.20 

42 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas Samylų kultūros centre vykusiame 

projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ (Samylai) susitikime 

su projekto koordinatore Greta Minkštimiene 

KMAIK, kaip 

projekto 

partnerio, 

atstovavimas 

2020.02.27 

43 Vaidotas Lygis 
Dalyvavimas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 

(LKDK) nuotoliniame posėdyje 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.04.30 

44 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas Kauno prekybos, pramonės ir amatų  rūmų 

Generalinėje asamblėjoje (visuotinioame Rūmų narių 

atstovų susirinkime) Harmony parke (Vazgaikiemis, 

Prienų raj.) 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.06.18 

45 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas eiliniame visuotiniame asociacijos 

LITBIOMA narių susirinkime (vyko LAMMC miškų 

institute, Girionys, Kauno raj.) 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.06.29 

46 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas Ekonomikos ir inovacijų ministro 

inicijuotame pasitarime, kuriame aptartos Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos skiriamų tikslinių skatinamųjų 

stipendijų galimybės (vyko Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijoje, Vilniuje) 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.07.10 

47 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ 

(Samylai) baigiamajame 2020 m. renginyje „Bundantis 

saulėlydis“ (vyko Girionyse, Kauno raj.) 

KMAIK, kaip 

projekto 

partnerio, 

atstovavimas 

2020.09.19 

48 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 

(LKDK) nuotoliniame posėdyje (visuotiniame 

susirinkime) 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.10.01 

49 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas asociacijos LITBIOMA Mokslinės 

techninės tarybos Mokslo ir biomasės išteklių sekcijos 

nuotoliniame susirinkime 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.10.26 

50 Vaidotas Lygis 

Dalyvavimas asociacijos LITBIOMA Mokslinės 

techninės tarybos Mokslo ir biomasės išteklių sekcijos 

nuotoliniame susirinkime 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.12.08 

51 
Vaidotas Lygis, 

Remigijus Bakys 

Dalyvavimas virtualiame susitikime su LR Aplinkos 

apsaugos departamento vadovybe, bendradarbiavimo 

krypčių aptarimas 

KMAIK 

atstovavimas 
2020.12.31 

52 
Lygis Vaidotas, 

Remigijus Bakys 

Susitikimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovybe 

(Vyko Vilniuje, VMU būstinėje) 

KMAIK 

atstovavimas, 
2019.09.19 
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idėjų išsakymas 

53 Bareika Vytautas 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų kabinetas-

laboratorija:  materialinės bazės kūrimas ir pastovus 

atnaujinimas;  vaizdinės medžiagos gausinimas ir 

atnaujinimas;  estetinio vaizdo kūrimas ir palaikymas;  

reikalingų priemonių pateikimas firmoms, užsakymas, 

pirkimo procedūros ir kt. darbai.  

Kabineto – 

laboratorijos 

vedėjas 

(neįvardintas) 

Per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

54 
Malijonienė 

Jolanta 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Praktinės ir 

metodinės veiklos stebėjimas ir įvertinimas 
  

55 
Malijonienė 

Jolanta 

Floristinių koliažų paroda ,,Flirtas su rudeniu“. 

Išeksponuota Kauno Kolegijos Medicinos fakultete 
 

2020-02 

27/ 06.17 

56 
Malijonienė 

Jolanta 

Floristinių kompozicijų sukūrimas ir renginio interjero 

dekoravimas ,,Verslininkų pagerbimo vakaro“ renginiui 

tema  ,,Mūsų dienos kaip šventė“ (2019). Sukurtas 

interjero dekoras  Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų šventei Raudondvario menų inkubatoriuje 

 2019-12-06 

57 
Malijonienė 

Jolanta 

Respublikinis floristinių darbų konkursas VU botanikos 

sode ,,Dūzgiam Kalėdas sode“. Moksleivių parengimas 

ir kūrybinių darbų vertinimas 

 2019-11-28 

58 
Malijonienė 

Jolanta 

Dekoruota vitrina ,,Caffeina“ (Laisvės al. 89, Kaunas). 

Respublikinis renginys ,,Dizaino savaitė2020 
 2020-09-21 

59 
Malijonienė 

Jolanta 

Floristinių darbų paroda ,,Rudens alsavimas“. 

Eksponuojama Kauno kolegijos medicinos fakultete 
Paroda 2020-10-05 

60 
Malijonienė 

Jolanta 

Floristinių darbų paroda ,,Ruduo sunoko“. 

Eksponuojama Moksleivių techninės kūrybos centre 
 2020-10-20 

61 
Steponavičienė 

Aušra 

Mokymai – konsultacijos. Maisto saugos užtikrinimo 

mokymai – konsultacijos UAB „Biržų duona“ 
 

2020-01/02 

mėn. 

62 
Steponavičienė 

Aušra 

Mokymai – konsultacijos. Maisto saugos užtikrinimo 

mokymai – konsultacijos UAB „Judex 
“ 

2020-02 

mėn. 

63 
Steponavičienė 

Aušra 

Mokymai. Maisto saugos užtikrinimo mokymai UAB 

„Fudo“ 
 2020-07-13 

64 
Steponavičienė 

Aušra 

Mokymai – konsultacijos. Maisto saugos užtikrinimo 

mokymai – konsultacijos UAB „Alevista“ 
 

2020-07/ 

10 mėn. 

65 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Apsauginės, slopinančios garsą želdinių juostos 

projektas (Akademijos seniūnija, Kauno raj.).  

Kraštovaizdžio 

architektė (privati 

veikla) 

2019 12 19 

66 
Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Landšafto dizaino festivalio susitikimas-dirbtuvės 

„Taktinis urbanizmas – Kiemas nr. 3“. A. 

Žmuidzinavičiaus sodo konceptuali vizija. 

Kraštovaizdžio architektė 

Ekspertė, 

KMAIK lekt.,  
2020 10 30 
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6.4.P. lentelė. STUDENTŲ TARPTAUTINIO AR RESPUBLIKINIO KONKURSO, VARŽYBŲ, 

FESTIVALIO, PLENERO, OLIMPIADOS ORGANIZACINIO KOMITETO IR VERTINIMO 

KOMISIJOS VADOVAS ARBA NARYS 2019-2020 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Studento vardas, pavardė, 

studijų programa 

Renginio pavadinimas, organizatoriai, data, dėstytojo 

pavardė, vardas 

Dalyvavimo 

pobūdis 

1 

M. Modastaitis, J. Austrevičius, 

D. Tumėnas, K. Kairevičius, P. 

Bikneris, S. Kamandulis, D. 

Šamšurinas (Miškininkysyės SP), 

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 

2 
L. Slavinskas, T. Grimaila, 

(Miškininkysyės SP) 

Lietuvos kolegijų sporto žaidynių svarsčio kilnojimo 

pirmenybės (LKDK Sporto komitetas. Vyšniauskas 

Petras, 2019.12.04 

Komandos 

vadovas 

3 

P. Parnarauskas, J. Pivoras, D. 

Tamulaitis, J. Sinkevičius 

(Miškininkysyės SP),T. 

Mažrimas, D. Krapavickas, L. 

Mikalauskas (AIF) 

Kauno Krepšinio Lyga. Vyšniauskas Petras, nuo 

2019.10 iki 2020.04 mėn. 

Komandos 

vadovas 

4 Želdynų dizaino studentės 
Respublikinė floristinių darbų paroda-konkursas 

„Žiemos puokštė 2019“. Morkūnienė Eglė, 2019.12.05 

Vertinimo 

komisijos narė. 

5 

Tautvydas Grimaila, Deividas 

Matjošaitis; Martynas Blažys; 

Miškininkysyės SP 

Tarptautinis miškininkystės festivalis (Baltarusija). 

2019.11.11/14 ; Marcinkevičius Nerijus 

Komandos 

vadovas 

6 
Tautvydas Grimaila, 

Miškininkysyės SP 

Tarptautinis miškininkystės studentų profesinio 

meistriškumo festivalis. Polocko miškų technikumas 

(Baltarusija), 2019. 11. 11/14, Arūnas Jurkonis 

Medkirčių 

komandos 

vadovas 

7 
Želdynų dizainas, studentai iš 

Lenkijos mokyklų  

„IX-ojo nacionalinis kraštovaizdžio architektūros žinių 

konkursas (IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o 

Architekturze Krajobrazu w Zespół Szkół Architektury 

Krajobrazu i Handlowo-Usługowych). Gdansko 

kraštovaizdžio architektūros, prekybos ir paslaugų 

mokykla (Gdanskas, Lenkija). 2019 09 13; Vaitkutė 

Eidimtienė Vaida 

Tarptautinės 

komisijos žiūri 

narė/teisėja  

8 Želdynų dizainas 
Respublikinis konkursas „Žiemos puokštė“.  2020.12.10; 

Morkūnienė Eglė 

Vertinimo 

komisijos narė 

9 

Salės futbolo vaikinų komanda: S. 

Kamandulis, D. Šamšurinas, P. 

Bikneris, J.Austrevičius, K. 

Kairevičius, D. Tumėnas, M. 

Modestaitis, J. Jasiulaitis 

Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių salės futbolo 

varžybos. 2019-11-20; Vyšniauskas Petras 

Komandos 

vadovas 

10 
Svarsčio kilnojimas: L. 

Slavinskas, T. Grimaila 

Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių svarsčio kilnojimo  

varžybos. 2019-12- 05; Vyšniauskas Petras 

Komandos 

vadovas 

11 

Merginų tinklinio komanda; V. 

Šarchutinaitė, E. Masiliūnaitė, E. 

Anisimova, M. Bambalaitė, M. 

Samoškaitę, K. Burneikaitė, E. 

Žukauskaitė 

Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių merginų tinklinio 

varžybos. 2020-03-04;  Vyšniauskas Petras 

Komandos 

vadovas 

12 

Vaikinų tinklinio komanda: J. 

Sinkevičius, P. Tamašauskas, O. 

Lukošiūnas, E. Meilūnas, J. 

Žalkauskas, G. Minkevičius, L. 

Slavinskas 

Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių vaikinų tinklinio 

varžybos. 2020-04-10;  Vyšniauskas Petras 

Komandos 

vadovas 

13 

Lengvoji atletika- merginų 

komanda: A. Gerybaitė, K. 

Burneikaitė, V. Šarchutinaitė, E. 

Žukauskaitė, E. Masiliūnaitė, U. 

Liegutė 

Lietuvos kolegijų XX sporto žaidynių kroso varžybos. 

2020-10-07; Vyšniauskas Petras 

Komandos 

vadovas 
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6.5.P. lentelė. KOLEGIJĄ VIEŠINANTI IR POPULIARINANTI KŪRYBINĖ VEIKLA (dalyvavimas 

radijo, televizijos laidose, reklaminės publikacijos periodikoje, reklaminiai straipsniai virtualioje erdvėje, 

pranešimai žiniasklaidoje, profesinė veikla) 2019-2020 m.m.  

 
Eil

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Renginio pavadinimas, organizatorius 

(institucija) 
Dalyvavimo aprašymas 

Laikotarpis 

/ data 

1 
Bareika 

Vytautas 

Pokalbiai su visuomenės atstovais, moksleiviais, 

jų tėvais, lankstinukų dalijimas mokytojams,  

moksleiviams ir jų tėvams 

Informacija apie kolegijoje 

ruošiamas specialybes ir 

pan. 

nuolat 

2 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Landšafto festivalio organizatorė 
Veiklų planavimas ir  

įgyvendinimas 
Nuo 2019 

3 
Vaida Vaitkutė 

Eidimtienė 
Facebook želdynų dizaino specialybės puslapis  moderatorė kasmet 

4 Bazarienė Žeta Tinklalapis „Kur stoti?“  
Bendravimas ir KMAIK 

pristatymas forume 

Ištisus 

metus 

5 Linas Daubaras Tarptautinė studijų paroda Minske KMAIK atstovas 
2020.02.12/

15 

6 Asta Doftartė Atvirų durų dienos KMAIK Organizatorių padėjėja  

2020 m. 

pavasaris ir 

ruduo 

7 
Janulaitis 

Zenonas  

Supažindinimas su dendrologine veikla ir 

laukinių gyvūnų išskirtiniais požymiais KMAIK 

studijose. 80 dalyvių 

Atvirų durų diena KMAIK 

2020 m. 

pavasaris ir 

ruduo 

8 
Abalikštienė 

Edita 
Paroda Kaune KMAIK pristatymas 2019-2020 

9 
Abalikštienė 

Edita 

Atvirų durų dienos, moksleivių vizitai, vizitai į 

mokyklas 
KMAIK pristatymas  2019-2020 

10 
Gudritienė 

Daiva 

Atvirų durų dienos, moksleivių vizitai, vizitai į 

mokyklas 
KMAIK pristatymas 2019-2020 

11 
Gudritienė 

Daiva 

XVII mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“. 

Pagalba su didesnėmis mokinių grupėmis 
Paskaitos vedimas 2019-2020 

12 
Javaitienė 

Kristina 

Atvirų durų dienos, moksleivių vizitai, vizitai į 

mokyklas 
KMAIK pristatymas  2019-2020 

13 Pupka Darius 
Atvirų durų dienos, moksleivių vizitai, vizitai į 

mokyklas 
KMAIK pristatymas  2019-2020 

14 
Šalkauskienė 

Vilma 

XVII mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“. 

Pagalba su didesnėmis mokinių grupėmis 
Paskaitos vedimas  2019-2020 

15 
Šalkauskienė 

Vilma 

Atvirų durų dienos, moksleivių vizitai, vizitai į 

mokyklas 
KMAIK pristatymas  2019-2020 

16 Ingė Auželienė 
TV3 laida „Svajonių sodai“. VŠĮ Svajonių 

sodai. 

Dalyvavimas laidų 

filmavime 
2019-2020 

17 Ingė Auželienė TV3 laida „Svajonių ūkis“ 
Dalyvavimas laidos 

filmavime 
2019-2020 

18 Bazarienė Žeta 
„Šiuolaikinių seniūnijų“ bendradarbiavimo 

projektas kartu su VšĮ „Kaunas 2022“.  

Dalyvavimas bendruose 

renginiuose, KMAIK 

viešinimas 

2019-2020 

19 
Malijonienė 

Jolanta 

Atvirų durų diena KMAIK  Projektas 

,,Puoškime namus kitaip“. 25 / 50 200 dalyvių 

Interaktyvi paskaita 

„Antrinių žaliavų 

panaudojimas  kalėdinės 

atributikos gamybai“./ 

Edukacija –praktinis 

užsiėmimas ,,Sukurk 

kalėdinę puošmeną“. / 

Floristinių darbų vertinimas 

konkurse- parodoje ,,Žiemos 

puokštė“,  nuostatų 

parengimas. 

2019.12.04/

05 

20 

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' 
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21 Asta Doftartė Edukacinės programos darželiams, mokykloms Organizatorė ir vykdytoja 
2019.10.15; 

11.15; 12.12 

22 Linas Daubaras 
Tarptautinė studijų paroda „EURASIA online 

Edu Fair“ 
KMAIK atstovas 2020.10.29 

23 

Vaitkutė 

Eidimtienė 

Vaida 

Radio laida „Homo cultus. Žmogus ir miestas“ 

su miesto antropologė Jekaterina Lavrinec apie 

kraštovaizdžio specialistų darbą ir Landšafto 

festivalį.  

Dalyvavimas laidoje 2020.10.26 

24 
Bareika 

Vytautas 

Skulptūros atidengimo šventė „Miškininkystės 

mokslas“ 

Atstovavimas „Lietuvos 

miškininkų sąjungai“, 

interviu 

2020.10.16 

25 
Bareika 

Vytautas 

Paskaita moksleiviams: „Augalas – gyvas 

organizmas“. 25 moksleiviai ir 2 mokytojai 

Kėdainių „Atžąlyno“ 

gimnazija, moksleivių (25) 

ir mokytojų (2) vizitas 

2020.10.03 

26 
Abalikštienė 

Edita 
XVII mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“ Paskaitų vedimas  2020.09.18 

27 
Bareika 

Vytautas 

Paskaita moksleiviams: „Augalas – gyvas 

organizmas“. 11-12 klasės, 28 moksleiviai, 2 

mokytojai 

Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazijos moksleivių 

vizitas 

2020.09.18 

28 
Abalikštienė 

Edita 

Paskaita „Žemės aukščio nustatymas“ Kėdainių 

Atžalyno gimnazijos moksleiviams 
Paskaitos vedimas  2020.09.15 

29 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. Lazdynai. Ukmergės r. 2020.09.04 

30 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. Lazdynai. Vilkaviškio r. 2020.08.01 

31 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. 
Braškės, šilauogės. Širvintos 

r. 
2020.07.22 

32 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. Sausmedis. Alytaus r. 2020.07.09 

33 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. 
Mama Green trąšos. Kauno 

r. 
2020.06.08 

34 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. Perlitas. Panevėžys. 2020.03.18 

35 

Survilienė-

Radzevičė 

Elena 

TV3 laida „Svajonių sodai“. Fertis trąšos. Kauno r. 2020.03.16 

36 
Vilimantas 

Vaičiukynas 

Mokslo populiarinimo filmas „Vanduo klaidų 

neatleidžia“ 
Mokslinis konsultantas 2019.12.14 

37 
Vaičiukynas 

Vilimantas 

Dėl aplinkos apsaugos departamento prie 

aplinkos ministerijos pateiktos užklausos dėl 

išvados pateikimo 

Ekspertinis vertinimas 2019.12.10 

38 
Bareika 

Vytautas 

Skaityta paskaita: „Dirvožemis – biosferos 

dalis“. 3 klasės, 70 moksleivių ir 10 mokytojų 

Respublikinė paroda-

konkursas „Žiemos puokštė“ 

ir atvirų durų diena 

2019.12.05 

39 Bazarienė Žeta Renginys- seminarai „Mokykla 2019“ 
LITEXPO Informacijos 

sklaida leidiniais 
2019.11.22 

40 
Bareika 

Vytautas 

Skaityta paskaita: „Dirvožemis, augalas, 

gyvūnas – žmogaus maistas“. 7-10 klasės, 25 

moksleiviai ir  4 mokytojai 

Kazlų Rūdos Bagotosios 

pagrindinės mokyklos 

moksleivių vizitas 

2019.11.20 

41 
Malijonienė 

Jolanta 

,,Sukurk kalėdinę puošmeną“. Kauno marių 

regioniniame parke pravesta edukacija 

respublikos technologijų mokytojams. 25 

dalyviai 

Organizatorė ir vykdytoja 2019.11.14 

42 
Bareika 

Vytautas 

Paskaita moksleiviams: „Dirvožemis, augalas – 

žmogaus maistas“. 25 moksleiviai, 4 mokytojai 

Kauno „Simono Daukanto“ 

progimnazijos moksleivių 

vizitas 

2019.10.24 

43 Asta Doftartė 
„Jaunojo tyrėjo diena“. Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 
Vykdytoja 2019.10.16 
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44 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 

45 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 

46 Gurskis Vincas 

Seminaras "Šiaudinių modulinių namų statybos 

privalumai" parodos "INNO PANORAMA" 

metu (2019.09.26/28), VDU ŽŪA 

Paskaitų skaitymas 2019.09.26 

47 
Obelevičius 

Kęstutis 

Paskaita visuomenei: „Vaisinės arbatos ir ne 

tik...“. J.Jablonskio memorialinis muziejus 

Paskaita kasmetinės „arbatos 

šventės“ dalyviams 
2019.09.14 

48 
Malijonienė 

Jolanta  

Absolventų diplomų įteikimo šventė. Kolegijos 

erdvių floristinio dekoro sukūrimas. 200 dalyvių 
Organizatorė ir vykdytoja 2020 

49 
Malijonienė 

Jolanta 

Filmavimasis Balticum TV (nuo 10 min.) 

https://www.facebook.com/jurbarkozinios/video

s/861076017765953/?__cft__[0]=AZV3QrMxU

Z04U4W0OSkp-

a8cqOaCVy2jDH6DUbs3RPxuB5dXvqw18AZ

HGQOqBPBWp3qmQ-

EtfYhzPyGufYuf3da7Ez8oKXub6DcFyMmm4

NTVrcx9bXM8awzmjihsijERfZkZ_4_tJZ7E0C

XbcELQdxvC&__tn__=R]-

Rhttps://www.facebooc.com/jurbarkozin 

Dalyvė 2020 
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7. priedas. KOLEGIJOS AKADEMINIAI, SOCIALINIAI, VERSLO PARTNERIAI 
 

Eil. 

Nr.  
Partnerio institucija Bendradarbiavimo pobūdis Pastabos  

1 

Charkovo valstybinė 

zooveterinarijos 

akademija 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 

mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
u 

2 

Escola Superior 

Agrária de Elvas - 

Instituto Politécnico 

de Portalegre, 

Portugalija 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 

seminarų organizavimas 
u 

3 

Orenburgo 

valstybinis žemės 

ūkio universitetas 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 

mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
u 

4 

Pietų Švedijos 

mokslinių tyrimų 

centras 

Studijų proceso tobulinimas; tarptautinių projektų vykdymo bei 

mokslinių konferencijų organizavimas; mokomųjų praktikų 

organizavimas 

u 

5 
Radomo ekonomikos 

akademija (Lenkija) 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 

mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
u 

6 

Suomijos taikomųjų 

mokslų universiteto 

(XAMK) 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 

seminarų organizavimas 
u 

7 

Ukrainos 

nacionalinis gyvybės 

ir aplinkos mokslų 

universitetas 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 

mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
u 

8 

UTP University of 

Science and 

Technology in 

Bydgoszcz 

Dalykų dėstymas; Stažuotės; Praktika; Mokslinių konferencijų, 

seminarų organizavimas 
u 

9 

Malino miško 

technikos kolegija 

(Ukraina) 

Studijų programų tobulinimas; Dalykų dėstymas; Mokslinių 

konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas. 
u 

10 
Polocko Valstybinė 

kolegija (Baltarusija) 

Studijų programų tobulinimas; Dalykų dėstymas; Mokslinių 

konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas. 
u 

11 

KTU, Dizaino ir 

technologijų 

fakultetas 

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; dalyvavimas 

kvalifikacinėje komisijoje; mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas 

u 

12 

Vilniaus Gedimino 

Technikos 

Universitetas 

(VGTU) 

Studijų programų tobulinimas; Studentų baigiamųjų egzaminų ir 

diplominių drabų gynimo kvalifikacinė komisija; Mokslinių 

konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas; Bendrų mokslinių 

tyrimų projektų rengimas; Dalyvavimas seminaruose ir kursuose; 

Gerinti tų pačių krypčių studijų programas. 

u 

13 
VDU Žemės ūkio 

akademija 

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; Studentų baigiamųjų 

egzaminų ir diplominių darbų gynimo kvalifikacinė komisija; Dalykų 

dėstymas; mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas, laboratorijų nuoma 

u 

14 
VšĮ Kauno technikos 

kolegija 

Studijų proceso tobulinimas; partnerystė įvairiuose projektuose; 

mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas 
k 

15 

Anykščių Antano 

Baranausko 

pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

16 
Anykščių Jono 

Biliūno gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo pr.veikloje 
m 

17 
Kaišiadorių r. A. 

Brazausko gimnazija 
Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje m 

18 

Kaišiadorių r. 

Kruonio vidurinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

19 

Kaišiadorių r. 

Paparčių pagrindinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

20 Kauno Kovo 11- Studentų bendravimo ir verslumo įgūdžių formavimas, praktinio m 
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osios gimnazija mokymo stiprinimas, dalyvaujant bendruose projektuose. 

21 
Kauno Palemono 

gimnazija 

Studentų bendravimo ir verslumo įgūdžių formavimas, praktinio 

mokymo stiprinimas, dalyvaujant bendruose projektuose. 
m 

22 
Kauno r. Jonučių 

vidurinė mokykla 
Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas m 

23 
Kauno r. Neveronių 

vid. mokykla  

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

24 
Kauno r. Piliuonos 

gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo veikloje 
m 

25 
Kauno r. Šlienavos 

pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje; Dalyvavimas Kolegijos organizuojamose atvirų durų 

dienose ir kituose renginiuose; moksleivių supažindinimas su 

Kolegijoje rengiamomis specialybėmis 

m 

26 
Kauno Rokų vidurinė 

mokykla 
Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas m 

27 
Kauno specialioji 

mokykla 

Skatinti kolektyvų bendravimą rengiant bei vykdant projektą 

,,Rūpinkis savimi ir savo aplinka“ 
m 

28 

Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

29 
Kauno Vaišvydavos 

pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

30 
Kazlų Rūdos Kazio 

Grinio gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

31 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės Jankų 

pagrindinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje m 

32 
Kuršėnų Pavenčių 

vidurinė mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

33 
Panevėžio „Minties“ 

gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

34 

Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

paslaugų ir verslo 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

35 
Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazija 
Mokslinių konferencijų, seminarų organizavimas m 

36 
Radviliškio 

Lizdeikos gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

37 
Rietavo Lauryno 

Ivinskio gimnazija 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

38 

Trakų r. Paluknio 

„Medeinos“ vidurinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 

39 
Vilkijos žemės ūkio 

mokykla  

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje, 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo veikloje 
m 

40 

VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centras 

Bendradarbiauti teikiant duomenis į TPIS m 

41 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo veikloje 
m 

42 
Žiežmarių vidurinė 

mokykla 

Informavimas ir konsultavimas profesinio pasirinkimo srityje bei 

bendradarbiavimas formalaus ir neformalaus ugdymo projektinėje 

veikloje 

m 
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43 
Aukštadvario 

regioninis parkas 

Studijų programos tobulinimas; mokomųjų ir specializacijos praktikų 

atlikimas 
rp 

44 
Kauno marių 

regioninis parkas 

Studijų programų tobulinimas;  Mokomųjų ar specializacijos praktikų 

atlikimas; kursinių ir baigiamųjų darbų temų siūlymas; kvalifikacijos 

tobulinimo kursų, mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas;   

rp 

45 
Aukštaitijos 

nacionalinis parkas 

Studijų programų tobulinimas;  Mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas;  Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui 

rp 

46 
Kuršių Nerijos 

nacionalinis parkas 

Studijų programų tobulinimas;  Mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas;  Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui 

rp 

47 
Tytuvėnų regioninis 

parkas 

Studijų programų tobulinimas;  Mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas;  Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui 

rp 

48 
Veisiejų regioninis 

parkas 

Studijų programų tobulinimas;  Mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas;  Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui 

rp 

49 
Asociacija Žemųjų 

Šančių bendruomenė 

Studentų socialinės atsakomybės skatinimas, praktinio mokymo 

stiprinimas 
a 

50 

Girionių 

bendruomenės 

centras „Girionys“ 

Edukacinių-gamtosauginių priemonių organizavimas a 

51 
Kauno moksleivių 

aplinkotyros centras 
Edukaciniai užsiėmimai vaikams a 

52 
Lietuvos arboristų 

asociacija  

Partnerystė įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas 
a 

53 

Lietuvos biomasės 

energetikos 

asociacija 

„Litbioma“ 

Partnerystė įvairiuose projektuose,  mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas, praktinis mokymas, studijų programų 

tobulinimas 

a 

54 
Lietuvos dendrologų 

draugija (LDD) 

Partnerystė įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas, praktinis mokymas, studijų programų 

tobulinimas 

a 

55 
Lietuvos kinologų 

mėgėjų sąjunga 
Studijų programos tobulinimas, dalykų aprašų rengimas, dėstymas a 

56 
Lietuvos miškininkų 

sąjunga (LMS) 

Partnerystė įvairiuose projektuose; mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas 
a 

57 

Lietuvos vandens 

tiekėjų asociacija 

(LVTA) 

HS studijų programos  studijų kokybės gerinimas. Studentų 

profesinės veiklos praktikų bei įsidarbinimo klausimų sprendimas. 
a 

58 

LŽHIS - Lietuvos 

žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos 

inžinierių sąjunga 

Partnerystė įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas, studijų programų tobulinimas, dalykų 

aprašų rengimas, dėstymas, praktinis mokymas 

a 

59 

Kaišiadorių kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

Sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos propagavimas; bendrų 

projektų rengimas 
c 

60 
Samylų kultūros 

centras 

Bendradarbiavimas rengiant projektus; informacijos keitimasis ir 

sklaida  
c 

61 
Kauno rajono 

savivaldybė 

Mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų organizavimas, studijų 

programų tobulinimas, naudojant informacinę medžiagą; 

Bendradarbiavimas projektinėje veikloje 

c 

62 

Kauno miesto 

savivaldybės 

Urbanistikos skyrius 

Studijų programų tobulinimas;  Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui 
c 

63 
LAMMC filialas 

Miškų institutas 

Studijų programų tobulinimas, dalykų dėstymas; dalyvavimas 

Kvalifikacinėje komisijoje; bendrų mokslinio tyrimo darbų bei 

projektų rengimas 

  

64 
Valstybinė miškų 

tarnyba 

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; dalyvavimas 

kvalifikacinėje komisijoje; bendrų mokslinio tyrimo darbų bei 

projektų rengimas; duomenų naudojimas 

  

65 
VDU Kauno 

Botanikos sodas  

Studijų programų tobulinimas; dalykų dėstymas; mokomųjų ir 

specializacijos praktikų atlikimas 
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66 
LR Žemės ūkio 

rūmai  

Dalyvavimas atestacinių ir konkurso komisijų veikloje, partnerystė 

įvairiuose projektuose, mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas, praktinis mokymas, studijų programų tobulinimas 

  

67 

Žuvininkystės 

tarnyba prie LR 

ŽŪM 

Studijų programų tobulinimas; Mokslinių konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizavimas 
  

68 
AB „Panevėžio 

keliai“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

69 IĮ „Terra animalis“ 
Studijų programos tobulinimas; mokomųjų ir specializacijos praktikų 

atlikimas; mokslo-tiriamųjų darbų tematika 
įm 

70 ĮI „Agida“ 

Studijų programos tobulinimas; mokomųjų ir specializacijos praktikų 

atlikimas; mokslo-tiriamųjų darbų tematika; baigiamųjų ar kursinių 

darbų tematikos siūlymas; dalyvavimas kvalifikacinėje komisijoje  

įm 

71 ĮI „Tulpmedis“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 

kursinių darbų tematikos siūlymas; 
įm 

72 
„Panemunės 

restoranėlis 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 

tobulinimas 
įm 

73 MB „Geoneta“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

74 MB „Mato forma“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

75 MB „Tiksli valda“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

76 MB „TopoRanga“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

77 
Mocevičiaus firma 

„Ginalas“  

 Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos praktikų 

atlikimas, Baigiamųjų ar kursinių darbų tematikos siūlymas; 
įm 

78 
UAB “ Inžinerinis 

projektavimas” 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

79 
UAB “Modus 

Energy Solutions” 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

80 
UAB „A.Žilinskis ir 

ko“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

81 UAB „Altis LTD“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

82 
UAB „Anykščių 

matininkas“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

83 UAB „Archigrupė“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

84 UAB „Axis Power“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

85 UAB „Brantas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

86 UAB „Dautra“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 

kursinių darbų tematikos siūlymas; 
įm 

87 UAB „Fegda“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

88 UAB „Fiksa“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

89 
UAB „Floralita 

dizainas“ 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 

kursinių darbų tematikos siūlymas; 
įm 

90 
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. 

įm 

91 IĮ “Girion” 
Studijų programų tobulinimas; Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui; Studentų įdarbinimas 
įm 

92 UAB “Juodeliai” Studijų programų tobulinimas  įm 

93 UAB “Miško darbai” 
Studijų programų tobulinimas;  Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui 
įm 

94 UAB “SkoGran” 
Studijų programų tobulinimas; Studentų priėmimas specializacijos 

praktikų atlikimui; Studentų įdarbinimas 
įm 

95 UAB „EKENEX“ 

Informacija apie vykdomus mokslinius taikomuosius tyrimus, naujas 

tendencijas miškininkystėje ir prekybos miško produktais srityse; 

Studijų programos tobulinimas; praktikų atlikimas; baigiamųjų darbų 

tematikos siūlymas; studentų įdarbinimas 

įm 

96 
UAB „Modus 

Energy Solutions“ 

Abipusio naudingo bendradarbiavimo mokslo ir viešojo sektoriaus 

integracijos srityje 
įm 

97 
UAB „Geodezijos 

centras“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

98 
UAB 

„Geodezininkai“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

99 UAB „Geomastas“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 
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100 UAB „Geometra“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

101 UAB „GeoSieksnis“ 

Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos praktikų 

atlikimas, Baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, dalyvavimas 

Kvalifikacinėje komisijoje 

įm 

102 UAB „Geosoma“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

103 UAB „Geostartas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

104 UAB „Geotakas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

105 UAB „Grantukas“  
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 

tobulinimas 
įm 

106 UAB „Hidrosta“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

107 
UAB „Husqvarna 

Lietuva“ 

Studijų programos tobulinimas, Mokomųjų ir specializacijos praktikų 

atlikimas; Medienos ruošos specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių organizavimas 

įm 

108 UAB „Infoera“ 
Studijų programų tobulinimas; Bendri moksliniai-tiriamieji darbai; 

Informacijos perteikimas  
įm 

109 UAB „INTI“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

110 UAB „Jurmelsta“ 
Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

111 UAB „Latmas“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

112 UAB „Metrum LT“  Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

113 UAB „Miško birža“ Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas įm 

114 UAB „MMC Forest“  
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 

tobulinimas 
įm 

115 
UAB „Nišos 

matavimai“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

116 UAB „Proidėja“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

117 UAB „Ryterna“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 

tobulinimas 
įm 

118 
UAB „Sauslaukio 

statyba“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos;  Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

119 UAB „Surveta“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

120 
UAB „Šiandien ir 

dabar“  
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, įm 

121 UAB „Topolinija“ Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

122 
UAB „Turizmo 

akademija“  
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, įm 

123 
UAB „Vaidos 

valdos“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

124 
UAB „Vilniaus 

Hidroprojektas“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

125 
UAB „Viržių 

medelynas“ 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 

kursinių darbų tematikos siūlymas; 
įm 

126 
UAB „Žaliasis 

sezonas“ 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, Baigiamųjų ar 

kursinių darbų tematikos siūlymas; 
įm 

127 
UAB „Žemės 

matavimai“ 
Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimas įm 

128 UAB“INTI“ 
Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas; Studijų programos 

tobulinimas 
įm 

129 
Ūkininkė Rita 

Šlekienė 
Mokomųjų ar specializacijos praktikų ir pratybų atlikimas įm 

130 
VĮ „Kauno regiono 

keliai“ 

Studijų programų tobulinimas; Praktikos; Mokslinių konferencijų, 

seminarų, pasitarimų organizavimas 
įm 

131 
VĮ Valstybės žemės 

fondas 

Studijų programų tobulinimas, naudojant informacinę medžiagą; 

projektinė veikla; dalyvavimas kvalifikacinėje komisijoje 
įm 

132 VšĮ „Muzikos fiesta“ 
Bendradarbiavimas rengiant projektus; informacijos keitimasis ir 

sklaida  
įm 

133 

Valstybės įmonė 

Valstybinių miškų 

urėdija (VĮ VMU) 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas, baigiamųjų darbų tematikos siūlymas, duomenų 

naudojimas mokslo ir mokymo tikslais, dalyvavimas Kvalifikacinėje 

komisijoje, Studijų programų tobulinimas, Mokslinių konferencijų ir 

seminarų, pasitarimų  rengimas, mokslo – tiriamųjų darbų rengimas 

įm 

134 VĮ VMU Anykščių Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų įm 
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regioninis padalinys organizavimas 

135 
VĮ VMU Biržų 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

136 
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 

įm 

137 
VĮ VMU Ignalinos 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

138 
VĮ VMU Joniškio 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

139 
VĮ VMU Jurbarko 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

140 

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 

įm 

141 
VĮ VMU Kretingos 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

142 
VĮ VMU Kuršėnų 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

143 
VĮ VMU Mažeikių 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

144 

VĮ VMU 

Nemenčinės 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

145 
VĮ VMU Panevėžio 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

146 
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 

įm 

147 
VĮ VMU Radviliškio 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

148 
VĮ VMU Raseinių 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

149 
VĮ VMU Rokiškio 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

150 
VĮ VMU Šakių 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

151 
VĮ VMU Šalčininkų 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

152 
VĮ VMU Šilutės 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

153 

VĮ VMU 

Švenčionėlių 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

154 
VĮ VMU Tauragės 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

155 
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 

įm 

156 
VĮ VMU Trakų 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

157 
VĮ VMU Ukmergės 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

158 
VĮ VMU Varėnos 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

159 
VĮ VMU Veisiejų 

regioninis padalinys 

Mokomųjų ir specializacijos praktikų atlikimas, kvalifikacijos kursų 

organizavimas 
įm 

160 

Valstybinis 

miškotvarkos 

institutas 

Studijų programų tobulinimas; dalyvavimas kvalifikacinėje 

komisijoje; mokslinių konferencijų, seminarų, pasitarimų 

organizavimas; bendrų mokslinio tyrimo darbų bei projektų rengimas 

įm 

 

 


