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2015–2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

 

MISIJA 

Lietuvos sporto universitetas yra atviras Europos universitetas, nuolat kuriantis ir teikiantis 

naujausiais moksliniais tyrimais bei technologijomis grįstas visų pakopų studijų, tęstinio 

mokymo, plėtros programas sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatą stiprinančio 

fizinio aktyvumo ir rekreacijos srityse, tuo prisidedant prie žmonių gyvenimo kokybės ir 

kultūros raidos regiono, šalies ir tarptautiniu mastu.  

VIZIJA 

Vienas pirmaujančių sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatą stiprinančio fizinio 

aktyvumo ir rekreacijos universitetų Europoje. 
 

VEIKLOS PRIORITETAI  

1. Siekti tarptautinės mokslinių tyrimų kokybės ir mokslo bei studijų vienovės plėtojant 

sporto, fizinio ugdymo, rekreacijos bei reabilitacijos sritis. 

2. Gausinti talentingų studentų ir dėstytojų gretas, plėtoti patrauklias mokymo ir 

mokymosi  sąlygas, skatinant bendruomeniškumą, kūrybišką mokslo ir studijų 

atmosferą. 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. litų 

Siekti tarptautinės mokslinių tyrimų kokybės ir 

mokslo bei studijų vienovės 

1040 

Gausinti talentingų studentų ir dėstytojų gretas, 

plėtoti patrauklias mokymo ir mokymosi  sąlygas 

5861 
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VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Užtikrinsime kokybės vadybos funkcionavimą 

Užtikrinsime studijų kokybės priežiūros sistemos funkcionavimą 

Plėsime studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

Lietuvos sporto universiteto strateginis tikslas - Tapti lyderiaujančiu sporto ir sveikatinimo 

universiteto Baltijos jūros regione. 

Siekiant universiteto strateginio tikslo išskiriamos keturios pagrindinės strateginės kryptys, į 

kurias orientuota integruotos veiklos plėtros strategija:  

 Patrauklios studijų programos  

 Tarptautinis mokslo lyderis  

 Identiteto vystymas  

 Efektyvus valdymas 

Lietuvos sporto universiteto strateginis tikslas įgyvendinamas per konkrečias 

programas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmaujantis sporto ir sveikatinimo universitetas Baltijos jūros regione 

1 programa. Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir 

mokslo plėtojimas 

 Asignavimai, iš viso 6425 tūkst. Lt 

Iš jų DU: 4288 tūkst. Lt 

2 programa. Studentų rėmimas ir jų kreditavimas 
 

Asignavimai, iš viso 476 tūkst. Lt 

Iš jų DU: 
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

Asignavimų pasiskirstymą pagal programas 2015-aisiais metais pavaizduotas grafiškai.  

 

 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Universiteto strateginio tikslo įgyvendinimui numatyti žmogiškieji ištekliai ir lėšos darbo 

užmokesčiui pateikti lentelėje. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Pareigybių skaičius. vnt. 166 133.5 133.5 133.5 

Išlaidos darbo užmokesčiui, 

tūkst. litų 

4830 4288 4288 4288 
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1 lentelė. 2015–2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
(tūkst. litų) 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

2015-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2016-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 

asignavimai 

 iš jų 

iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1. Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų 

rengimas ir 

mokslo 

plėtojimas 

6425 5625 4288 800 6725 5625 4288 1100 7017 5625 4288 1392 

 iš jų valdymo 

išlaidos 

            

2. Studentų 

rėmimas ir jų 

kreditavimas 

476 476   476 476   476 476   

 iš jų valdymo 

išlaidos 

            

3.              

 iš jų valdymo 

išlaidos 

            

4.              

 iš jų valdymo 

išlaidos 

            

Iš viso asignavimų 

programoms 

6901 6101 4288 800 7201 6101 4288 1100 6101 7493 4288 1392 

iš jų valdymo išlaidos             

Valdymo išlaidų dalis, 

procentais 

            

 
 

 

 

I. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Lietuvos sporto universitetas (toliau – Universitetas) planuodamas ir vykdydamas 

savo veiklą, įgyvendindamas misiją, strateginius veiklos prioritetus, programas ir priemones 

strateginiams tikslams įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų 

įstatymu (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242) ir Lietuvos sporto universiteto statutu (2012 

spalio 17 d. Nr.XI-2309).  

Universiteto veiklai didžiausią įtaką daro teisiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai.  

Keičiantis Lietuvos sporto politikai bei įgyvendinant aukštojo mokslo reformą, Universitetas 

susiduria su iššūkiais, kuriems įveikti telkiami žmogiškieji ir materialieji ištekliai.  

Po Lietuvos nepriklausomybės, keičiantis šalies socialinei ir kultūrinei 

savimonei, vis labiau atkreipiamas dėmesys į Lietuvos žmonių sveikatos poreikius ir sportas 

pradedamas suprasti plačiąja prasme – ne tik kaip pasiekimų sportas, bet pirmiausiai kaip 

sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas. Reaguodama į Lietuvos šalies  žmonių poreikius bei 

pasikeitusias sąlygas universitetas pradeda kurti naujas studijų programas į rinką išleisdama 

ne tik kūno kultūros mokytojus bei pasiekimų sporto trenerius, bet ir sveikatą stiprinančio 

fizinio aktyvumo, rekreacijos, reabilitacijos, sporto vadybos specialistus. Šiose srityse 

intensyviai pradedama plėtoti ir mokslinė veikla. Deja, už šalies sporto politiką atsakingų 
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sporto struktūrų veikla keičiasi labai vangiai, todėl Universitetas kaip laisvos akademinės 

minties centras, skatinantis atsakomybę už visos šalies žmonių kultūrą ir gyvenimo kokybę, 

ne visuomet yra palaikoma jos socialinių partnerių, atsakingų už sporto politikos, kuri ir toliau 

turi tendencijų išlikti orientuota į pasiekimų sportą, plėtojimą.    

2009 metais patvirtintas Mokslo ir studijų įstatymas pakeitė mokslo ir studijų 

finansavimo sistemą, kuri buvo nepalanki Universiteto veiklai, kadangi apie studijų programų 

populiarumą patikėta spręsti rinkai. Dėl netinkamo valstybės požiūrio į sporto kaip sveikatą 

stiprinančio fizinio aktyvumo, reabilitacijos poreikį, dėl šios srities specialistų darbo 

apmokėjimo sistemos geriausiai besimokantys studentai nesirenka Lietuvai reikalingų studijų 

programų, tarp kurių atsidūrė ir daugelis Universiteto siūlomų. 

Sportas ar sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas dėl specifinio posovietinių 

šalių kultūrinio palikimo nėra tapę bendrosios kultūros dalimi, todėl studijoms Universitete 

trūksta prestižiškumo, lyginant su tokiomis šalimis kaip pvz. Skandinavijos.  

Silpstant aukštojo mokslo prestižui, nemažėjant emigracijai, mažėjant 

gimstamumui iškyla grėsmė, kad studentų skaičius ir toliau mažės, todėl Universitetas 

peržiūri vykdomas studijų programas ir jų vykdymo racionalumą, kuria jungtines studijų 

programas kartu su užsienio socialiniais partneriais.  

Universitetas turi aiškius tikslus, tačiau jo veikla ne visada aiškiai ir teisingai 

identifikuojama, todėl stiprinama su viešaisiais ryšiais bei studijų programų marketingu 

susijusi veikla, steigiami už šias sritis atsakingi padaliniai.  

Nuolatinė autonomijos praradimo grėsmė verčia Universiteto bendruomenę 

telktis, dar labiau didinti studijų kokybės priežiūros sistemos funkcionavimo efektyvumą, 

stambinti ir efektyvinti struktūrinių padalinių darbą, kelti dėstytojų atrankos kartelę, stambinti 

dėstomus dalykus, užtikrinant jų tarpdalykiškumą.  

Auštosioms mokykloms perėjus prie Europos kreditų perkėlimo sistemos, 2012 

metais Universitete įvykdyta studijų pertvarka užtikrino perėjimą prie į studentą orientuoto 

mokymo, studijų tarpdalykiškumo, efektyvesnio studijų kokybės priežiūros funkcionavimo, 

dėstytojų pedagoginio krūvio sumažinimo, geriausių dėstytojų atrankos sistemos tobulinimo. 

Remiantis ŠMM rekomendacijomis (LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. 

įsakymas Nr. V-2538), nuo 2012 metų rugsėjo pradėta įgyvendinti nauja dėstytojų darbo 

krūvio apskaitos tvarka. 

Universitetas vienas pirmųjų Lietuvoje įgyvendino studijų administravimo 

pertvarką, susijusią su ženkliai skaidresniu studijų proceso valdymu, atskirų studijų programų 

koordinatorių (direktorių) įgalinimu užtikrinant kokybišką dėstymą.  

Atliekant institucinį vertinimą 2011 metais, ekspertai pažymėjo didelį 

Universiteto proveržį mokslinių tyrimų srityje. Siekiant dar labiau sustiprinti studijų ir mokslo 

vienovę, Universitete įvykdyta katedrų pertvarka, katedrų mokslinio darbo kryptis susiejant su 

Universiteto  strateginėmis mokslo kryptimis. Siekiant efektyvesnio katedrų vedėjų darbo, 

studijų administravimas buvo atskirtas nuo katedrų veiklos. 

2011 metais vykdytas Universiteto veiklos vertinimais buvo atliekamas pačiu 

nepalankiausiu Universitetui metu, pačiame restruktūrizacijos įkarštyje. 2012 metais 

paskelbtas neigiamas Universiteto veiklos įvertinimas buvo dėl strateginio planavimo 

trūkumų, nors kiti keturi rodikliai (MOSTA vertinimas, studijų, mokslo kokybė bei poveikis 

regionui) buvo įvertinti teigiamai. Siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus, didesnis dėmesys yra 

skiriamas strateginiam planavimui ir kokybės vadybai.  
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SSGG ANALIZĖ 
 

 

Tikslai ir programos Pagrindinės problemos, iššūkiai SSGG 

STUDENTŲ RĖMIMAS 

IR JŲ KREDITAVIMO 

SISTEMOS 

PLĖTOJIMAS 

Universitetas disponuoja LR valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamu stipendijų fondu gerai 

besimokantiems studentams ir vienkartinėms 

išmokoms.  

Galimybė 

Universitetee, vadovaujantis Stipendijų skyrimo  

nuostatais, gerai besimokantiems studentams 

skiriamos stipendijos 

Stiprybė 

Studentams, ypač pasižymėjusiems sportinėje, 

mokslo veikloje skiriamos skatinamosios 

stipendijos 

Stiprybė 

Netekties atveju ar esant sunkiai socialinei šeimos 

padėčiai skiriamos vienkartinės stipendijos 

Stiprybė 

Studentams, vykstantiems dalinių studijų į 

užsienio universitetus, su kuriais pasirašytos 

dvišalio bendradarbiavimo sutartys, skiriamos 

stipendijos 

Stiprybė 

Didelis nedarbas šalyje skatina studentų, kuriems 

reikalinga materialinė pašalpa skaičių 

Grėsmė 

Esant ydingai krepšelių skyrimo sistemai ir 

neišplėtotai nacionalinio lygmens sportininkų 

rėmimo sistemai, į kurią neįeina didelio 

meistriškumo sportininkų studijų rėmimas, 

Universitetui tenka prisiimti didelio meistriškumo 

sportininkų rėmimo kaštus. 

Silpnybė 

AUKŠČIAUSIOS 

KVALIFIKACIJOS 

SPECIALISTŲ 

RENGIMAS 

Šalies sporto politika plėtojama vangiai, 

nepakankamai naudojamasi Universiteto kaip 

socialinio partnerio rekomendacijomis plėtojant 

sporto politiką 

Grėsmė 

Dėl demografinės situacijos mažėjantis mokyklas 

baigusiųjų skaičius 

Grėsmė 

Plėtojimai tarptautinio lygmens moksliniai tyrimai 

(daugėja tarptautinio lygmens mokslinių 

publikacijų), aiški dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

motyvavimo sistema, skaidri darbo krūvio 

planavimo sistema 

Galimybė 

 Universiteto administravimo ir studijų kokybės 

užtikrinimo veikloje dalyvauja anksčiau į užsienio 

universitetus emigravę dėstytojai 

Galimybė 

 Atsakingai žvelgiama į naujų studijų programų 

rengimą, orientuojamasi į valstybės, o ne tik į 

rinkos poreikius 

Stiprybė 

 Į daugumą Universiteto studijų programų stoja 

motyvuoti studentai 

Stiprybė 

 Universitete sėkmingai įvykdyti keli 

restruktūrizavimai, sumažintas katedrų skaičius, 

įgalinti už studijų kokybę atsakingi studijų 

programų koordinatoriai, pereita prie 

kompetencijomis ir tarpdalykiškumo principu 

Stiprybė 
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grįsto mokymo. 

 Išplėtotas Universiteto tarptautinis 

bendradarbiavimas, rengiamos jungtinės 

tarptautinės studijų programos 

Galimybė 

 Įsteigtas padalinys atsakingas už Universiteto 

įvaizdį ir išorinę komunikaciją, karjeros stebėseną 

ir Alumni veiklą. 

Galimybė 

 Intensyvėja Universiteto dialogas su socialiniais 

partneriais, palaikomi akademiniai, socialiniai, 

kultūriniai ryšiai su miesto bendruomene. 

Galimybė 

 Efektyvinama vidinio studijų kokybės užtikrinimo 

sistemos veikla, griežtinama dėstytojų atranka, 

mažinamas dėstytojų pedagoginis krūvis.  

Galimybė 

 Atnaujinta biblioteka, prenumeruojamos duomenų 

bazės, nuolat atnaujinama metodinė literatūra, 

steigiamos darbo vietos studentams 

Galimybė 

 Investuojama į mokymo ir mokymosi 

infrastruktūros plėtrą 

Galimybė 

 

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas 01) 

 

Lietuvos sporto universiteto strateginis tikslas - tapti vienu iš geriausiu Europoje Sporto, 

sveikatos ir reabilitacijos mokslų universitetų, neatsiliekančiu nuo geriausių Europos 

universitetų tyrimo, studijų ir žinių sklaidos tradicijų ir tarnaujančiu Lietuvos žmonių 

gyvenimo kokybei, sveikatai, saviraiškai, tolerancijai ir savigarbai. 

 

TIKSLO APRAŠYMAS 

 Gerinant studijų kokybę planuojamas nuolatinis dėstytojų bei administracinio 

personalo kvalifikacijos tobulinimas, aukščiausio lygio mokslinių tyrimų pasiekimų 

panaudojimas studijų procese.  

 Lietuvos sporto universitete teikiamas aukštasis išsilavinimas sporto, edukologijos, 

psichologijos, vadybos ir verslo administravimo, reabilitacijos, visuomenės sveikatos, 

biologijos kryptyse. Planuojama iš esmės atnaujinti studijų programas atsižvelgiant į 

naujausius atitinkamų mokslo sričių pasiekimus, kintančius  poreikius. Rengiant bei 

atnaujinant studijų programas siekiama perimti geriausių pasaulio universitetų patirtis, 

planuojama tęsti nuolatinį bendradarbiavimą su užsienio partneriais tiek ES tiek už jos 

ribų.  

 Didinant studentų motyvaciją įdiegta geriausių studentų skatinimo sistema, siekiant 

sudaryti sąlygas socialiai remtinų studentų studijoms teikiamos socialinės stipendijos. 

Tam, kad studentai efektyviau įsisavintų šiuolaikinę tyrimų metodologiją, įgytų 

tiriamojo darbo įgūdžių skatinama mokslinė studentų veikla studentų mokslinėje 

draugijoje. Siekiama, kad kuo daugiau studentų dalį laiko studijuotų užsienyje (pagal 

studentų mainų programas), į universitetą atvyktų kuo daugiau studentų bei dėstytojų 

iš užsienio.  

 Universiteto personalas siekia pagerinti studentų patiries kokybę, įtraukdamas 

studentus į visų lygių veiklas ir sprendimų priėmimą. 

 Skatinamas studentų kūrybingumas ir iniciatyva, asmeninis ir intelektualinis augimas, 

kad jie sugebėtų identifikuoti, formuluoti ir spręsti problemas, suvoktų profesinę ir 

etinę problemas. 

 Analizuojamos mokymo, mokymosi ir vertinimo alternatyvos. 
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  Užtikrinamas mokslo ir studijų vientisumas. 

 Suburiant vyriausybinius, akademinius, privačius ir pilietinės visuomenės partnerius, 

skatinti ir plėtoti moksleivių, studentų, brandaus ir senyvo amžiaus žmonių sportą, 

kultūrą, aktyvų ir kokybišką laisvalaikį, turizmą, socialinę integraciją, ugdyti 

visuomenėje nuostatą kokybiškai ir sveikai gyventi. Ši veikla yra rimtas laisvalaikio, 

rekreacijos, taikomosios fizinės veiklos, sporto, turizmo ir ypač žinių plėtros stimulas.  

 Siekiama teikti naujas išsilavinimo galimybes vietinės, nacionalinės ar tarptautinės 

bendruomenės žmonėms ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitais partneriais; atlikti 

pažangiai visuomenės, jos ekonominio ir techninio potencialo raidai reikalingus 

mokslinius tyrimus, spartinti žinių visuomenės kūrimą bei aktyviai prisidėti kuriant 

šalies ilgalaikės plėtros strategiją. 

 Kuriama efektyvi vidinė studijų ir mokslo kokybės vadybos užtikrinimo sistema.  

 

 

Efekto vertinimo kriterijai 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2014 

metų 

2015 

metų 

2016 

metų 

2017 

metų 

E-01-01 Universitetą baigusių 

studentų skaičius 

450 450 400 400 

 

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti dvi programas – studentų 

rėmimo ir jų kreditavimo bei aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo 

plėtojimo programos.  
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PROGRAMA  (01 001). AUKŠČIAUSIOSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ 

RENGIMAS IR MOKSLO PLĖTOJIMAS 

 

Programos tikslas : Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, siekiant skatinti socialiai 

atsakingos, pilietiškai aktyvios bendruomenės augimą bei valstybės atsakomybę sporto, 

fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ir rekreacijos bei kitose 

srityse.  

Įgyvendinami planavimo dokumentai. Programa įgyvendinama remiantis LR Vyriausybės 

veiklos prioritetų 2013 projektu, projektu Lietuva 2030. Programa įgyvendinama  remiantis ir 

kitais strateginio šalies studijas ir mokslą reglamentuojančiais strateginiais dokumentais, 

Europos aukštojo mokslo ir tyrimų erdvės nuostatomis.  

Trukmė: programa yra tęstinė. 

Vykdytojai: programą vykdo Lietuvos sporto universiteto fakultetai, studijų ir mokslo 

centrai, pasitelkdami kitų neakademinių padalinių pagalbą. 

Programos aprašymas: Programa apima studijų pagal patvirtintas studijų  programas 

organizavimą, mokslinių tyrimų bei studijų infrastruktūros atnaujinimą, studijų kokybės 

užtikrinimą, aukšto lygio mokslinių tyrimų plėtrą. 

Programos vertinimas: Programos vertinimas atliekamas pagal LR Vyriausybės 2010 m. 

rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1220 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo (nauja 

2002 06 06 nutarimo Nr. 827 redakcija). Vidinę programos įgyvendinimo stebėseną ir 

rezultatų vertinimą atlieka Rektoriaus įsakymu sudaryta Organizacinio vystymosi grupė, LSU 

Taryba, vidaus audito tarnyba, Senato Studijų komisija, Studijų kokybės priežiūros komitetas. 

Kasmet rengiama Universiteto veiklos ataskaita. Ataskaitos teikiamos Švietimo ir mokslo 

ministerijai, Finansų ministerijai, Statistikos departamentui. Studijų kokybės vertinimo 

centras atlieka institucinį vertinimą, kurio dalimi yra ir Univeristeto strateginio planavimo 

vertinimas. Vertinimą taip pat atlieka valstybės kontrolė.  

Kita informacija: Programa parengta siekiant numatyti priemones, kuriomis vadovaujantis 

būtų galima sudaryti studijų ir mokslo plėtros, tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo, 

infrasrtuktūros bei studijų priemonių plėtros planus, pagrįsti jų finansavimą.  

Programa įgyvendinama vykdant šiuos uždavinius: 

 Nuolatinių ir ištęstinių studijų organizavimas, mokymosi visą gyvenimą veikla 

 Mokymo ir mokymosi aplinkos gerinimas, infrastruktūros ir studijų priemonių 

atnaujinimas 

 Tarptautinio lygmens mokslinių tyrimų plėtojimas 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: studijų kokybės augimas, modernesnė 

mokymo ir mokymosi aplinka, aukštesnė pedagoginė ir mokslinė personalo kvalifikacija, 

didesnis studijų tarptautiškumas, didesnis poveikis regiono ir šalies gyvenimo kokybei.  

Etatų skaičius: 2015 metais šios programos įgyvendinimui numatoma 166 etatai.  
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2 lentelė. 2014–2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. litų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2014-ųjų metų 

asignavimai 
2015-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 
01.001.01 Tikslas:                  
 Kokybiškos ir 

patrauklios studijos 

6411 6411 4830  6425 5625 4288 800 6725 5625 4288 1100 7017 5625 4288 1392  

01.001.01.01 Uždavinys:                  
 Užtikrinti studijų ir 

mokslo vienovę 

6411 6411 4830  6425 5625 4288 800 6725 5625 4288 1100 7017 5625 4288 1392  

01.001.01.01.01 Priemonė:                  

 Vykdyti mokslu grįstas 

I ir II pakopos studijas 

6411 6411 4830  6425 5625 4288 800 6725 5625 4288 1100 7017 5625 4288 1392  

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

6411 6411 4830  6425 5625 4288 800 6725 5625 4288 1100 7017 5625 4288 1392  

 iš jo:  

1.1. bendrojo 

finansavimo lėšos 

                 

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finan-

sinės paramos lėšos 

                 

 1.3. tikslinės paskirties 

lėšos ir pajamų įmokos 

                 

 2. Kiti šaltiniai (Euro-

pos Sąjungos finansinė 

parama projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                 

 Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 

6411 6411 4830  6425 5625 4288 800 6725 5625 4288 1100 7017 5625 4288 1392  
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 

 1 tikslas Kokybiškos ir patrauklios studijos     

R-01-01-01-01 I ir II pakopos  nuolatinių studentų skaičius 500 600 600 650 

 1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas     

P-01-01-01-01-01 Doktorantų skaičius 40 41 42 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektorius     Albertas Skurvydas 

 

 

 

 

 

 

 

Programos koordinatorius: 

Rasa Jankauskienė, Studijų prorektorė,  (8 37 302662)
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4 lentelė. 2015 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 

 

Eil. 

Nr. 
Institucijos / įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, 

tūkst. litų 

institucijos / įstaigos 

vadovai ir pavaduotojai 

kitų padalinių vadovai ir 

pavaduotojai 

specialistai / pareigūnai, neturintys 

pavaldžių asmenų, ir kiti 
iš viso 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai iš viso 
iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 

1. Lietuvos sporto universitetas     133.5  133.5  4288 

2.           

3.           

4.           

           

 Kiti biudžeto lėšas gaunantys 

subjektai* 

         

Iš viso pareigybių     133.5  133.5   

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui         4288 
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5 lentelė. (2015–2017)-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai 

 (tūkst. litų) 

Prie-

monės 

kodas 

Investicijų projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminai 

Bendra 

vertė 

Panaudot

a lėšų iki  

(2014)-

ųjų metų 

Planuojama 

panaudoti  

(2014)-

aisiais 

metais 

2015-aisiais metais 2016-aisiais metais 2017-aisiais metais 

pradžia pabaiga 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

poreikis 

iš jų 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

poreikis 

iš jų 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

poreikis 

iš jų 

įstaigų 

pajamų 

įmokos 

Europos 

Sąjungos ir 

kita 

tarptautinė 

finansinė 

parama 

įstaigų 

pajamų 

įmokos 

Europos 

Sąjungos 

ir kita 

tarptautin

ė 

finansinė 

parama 

įstaigų 

pajamų 

įmokos 

Europos 

Sąjungos ir 

kita 

tarptautinė 

finansinė 

parama 

010101 

 Sveikatą 

stiprinančios fizinės 

veiklos mokymo 

centro Kaune, 

Sporto g. 6, 

rekonstravimas 2015 2017 3292 
 

  800     1100      1392     

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Iš viso investicijų projektams 
 

   3292     800      1100      1392      
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PROGRAMA  (01 002). STUDENTŲ RĖMIMAS IR JŲ KREDITAVIMAS 

 

Programos tikslas: Finansiškai remti Lietuvos sporto universiteto studentus teikiant stipendijas bei 

vienkartines išmokas. 

Įgyvendinami dokumentai: Programa įgyvendinama remiantis LR Vyriausybės veiklos prioritetų 

2014 nutarimu, projektu Lietuva 2030. Programa įgyvendinama  remiantis ir kitais strateginio šalies 

studijas ir mokslą reglamentuojančiais strateginiais dokumentais, Europos aukštojo mokslo ir 

tyrimų erdvės nuostatomis.  

Trukmė: programa yra tęstinė 

Programos aprašymas: Universitete užtikrinamas studentų paramos mechanizmas ir plėtojama 

studentų finansinės paramos sistema. Programa sudaryta iš 2 dalių – studentų rėmimas per 

stipendijų sistemą ir per paskolų sistemą. Stipendijos skiriamos įvertinus studijų rezultatus, 

socialinės stipendijos skiriamos jaunoms šeimoms, socialiai remtiniems žmonėms. Iš valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų mokslui ir studijoms yra suformuojamas stipendijų fondas.  

Universitete 2010 m. sausio mėn. 28 d. (Senato posėdžio protokolas Nr. 5) patvirtinti stipendijų 

skyrimo nuostatai ir 2010 m. gruodžio mėn. 20 d. (Senato posėdžio protokolas Nr. 3) patvirtinti 

tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo studijų programų studentams nuostatai. 

Doktorantų stipendijų, kurios skiriamos kaip valstybės parama, dydį ir skyrimo tvarką nustato 

Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams ir meno 

aspirantams tvarkos pakeitimo”. Šios stipendijos mokamos iš šios programos lėšų.  

Priimtas naujas mokslo ir studijų įstatymas įtvirtino ir naujas stipendijų mokėjimo nuostatas. 2010 

m. visiems studentams galioja nauja stipendijų skyrimo tvarka. Universitete formuoja tik stipendijų 

fondą skatinamosioms stipendijoms mokėti. Socialinės stipendijos mokamos LR Vyriausybės 

nustatyta tvarka. Įgyvendinant programą sudaromos geresnės sąlygos asmenims, ypač iš 

nepasiturinčių šeimų, įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

Kita informacija: Programa parengta siekiant numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas gerinti 

finansinės paramos studentams būdus.  

 

Programa įgyvendinama vykdant šiuos uždavinius: 

 Remti gerai besimokančius I, II ir III pakopų Universiteto studentus ir tobulinti rėmimo 

sistemą 

 Teikti finansinę paramą socialiai remtiniems studentams 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: socialiai teisinga ir motyvuojanti stipendijų bei 

vienkartinių išmokų skyrimo sistema.  
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5 lentelė. 2015–2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. litų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2014-ųjų metų 

asignavimai 
2015-ųjų metų asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 

asignavimai Tarpinstitu-

cinio veiklos 

plano kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 
01.002.01 Tikslas:                  
 Studentų rėmimas ir jų 

kreditavimas 

                 

01.002.01.01 Uždavinys:                  
 Pritraukti gerai besimokančius  

ir sportui talentingus Lietuvos 

abiturientus 

                 

01.002.01.01.01 Priemonė:                  

 Skatinti ir remti gabiausius 

LSU studentus 
495 495   476 476   476 476   476 476    

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

495 495   476 476   476 476   476 476    

 iš jo:  

1.1. bendrojo 

finansavimo lėšos 

                 

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finan-

sinės paramos lėšos 

                 

 1.3. tikslinės paskirties 

lėšos ir pajamų įmokos 

                 

 2. Kiti šaltiniai (Euro-

pos Sąjungos finansinė 

parama projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                 

 Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 

495 495   476 476   476 476   476 476    
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6 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 

 1 tikslas Studentų rėmimas ir jų kreditavimas     

R-01-02-01-01 Studentų gaunančių stipendijas pagal studijų rezultatus santykinis 

skaičius 

0,27 0,26 0,25 0,25 

 1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas     

P-01-02-01-01-01 Studentų, gaunančių stipendijas iš valstybės biudžeto lėšų, skaičius 240 230 220 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektorius     Albertas Skurvydas 

 

 

 

 

 

 

 

Programos koordinatorius: 

Rasa Jankauskienė, Studijų prorektorė,  (8 37 302662)
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7 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2015-ais metais 

Vyriausybės programa Strateginis veiklos planas 

Nr. Nuostatos pavadinimas Uždavinio / priemonės pavadinimas Kodas 

4. Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant šių 

paslaugų kokybę ir prieinamumą 

Užtikrinti studijų ir mokslo vienovę 01.001.01.01 

  Vykdyti mokslu grįstas I ir II pakopos 

studijas 

01.001.01.01.01 

  Pritraukti gerai besimokančius  ir sportui 

talentingus Lietuvos abiturientus 

01.002.01.01 

  Skatinti ir remti gabiausius LSU studentus 01.002.01.01.01 
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*Strateginio planavimo metodikos  

7 priedas  

 

(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma) 

 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

_____2014 metai_______ 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas Lietuvos sporto universitetas 111951530 

Strateginis tikslas  Tapti vienu iš geriausiu Europoje Sporto, sveikatos ir 

reabilitacijos mokslų universitetų, neatsiliekančiu nuo geriausių Europos 

universitetų tyrimo, studijų ir žinių sklaidos tradicijų ir tarnaujančiu Lietuvos 

žmonių gyvenimo kokybei, sveikatai, saviraiškai, tolerancijai ir savigarbai 

01 

Vertinimo kriterijus 

Universitetą baigusių studentų skaičius 

 E-01-01 

 

1. Apibrėžimas  Universitetą baigusių studentų skaičius 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus  Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas  Pasirinktas kriterijus parodo faktinį Universitetą 

baigiančių studentų skaičių. Universiteto veiklos 

apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas  Statistiniai duomenys 

5. Duomenų šaltinis  LSU studijų kokybės priežiūros centras 

6. Duomenų auditas   

7. Skaičiavimo reguliarumas  metai 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Studijų prorektorė 

Rasa Jankauskienė 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

  

 

 

 


