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Mes esame atviras Europos universitetas, nuolat kuriantis ir teikiantis naujausiais moksliniais 

tyrimais bei technologijomis grįstas visų pakopų studijų, tęstinio mokymo, šalies darnios plėtros 
programas sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatinimo ir rekreacijos srityse. Tikiuosi, kad gana 
greitai savo protu ir širdimi priimsime vieną iš pagrindinių mūsų vertybių – pagarbą išskirtiniam 
pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolatinės pažangos plėtrą. 

Linkiu mums visiems pasitikėjimo savimi ir Akademija – tam turime itin tvirtą pagrindą. Kasmet 
mūsų Akademijos studijas pirmuoju noru renkasi beveik tūkstantis studentų. Šis skaičius yra didžiausias 
tarp Lietuvos universitetų, kai jį lyginame pagal universitetų dydį. Ir pagaliau, mūsų Akademijos 
auklėtiniai yra vieni iš labiausiai gerbiamų visame pasaulyje. Aš didžiuojuosi visa Akademijos 
bendruomene, Akademija ir ypač jos pirmtakais. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rektorius Albertas Skurvydas 
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1. VALDYMO TOBULINIMAS 
 

Pagrindiniai tikslai, uždaviniai ir funkcijos 
Didysis LKKA strateginis tikslas – tapti vienu iš geriausių Europoje sporto, fizinio ugdymo, 

sveikatos, rekreacijos ir reabilitacijos mokslų universitetų (akademija), neatsiliekančiu nuo pažangiausių 
Europos universitetų tyrimo, studijų ir žinių sklaidos tradicijų bei tarnaujančiu Lietuvos žmonių 
gyvenimo kokybei, sveikatai, saviraiškai, tolerancijai ir savigarbai. 

LKKA strateginiai tikslai: 
1. Pasiekti tyrimų pasaulinę kokybę sveikatingumo, fizinio ugdymo, sporto, rekreacijos ir 

reabilitacijos srityse, funkciniais ryšiais integruojantis su geriausiais Lietuvos ir Europos universitetais.  
2. Pasiekti studijų pasaulinę kokybę sveikatingumo, fizinio ugdymo, rekreacijos, sporto ir 

reabilitacijos srityse. 
3. Sukurti rezultatyvią ir efektyvią žinių verslo ir žinių sklaidos (ekonominės, socialinės ir 

kultūrinės plėtros) sistemą. 
4. Pasiekti, kad LKKA taptų ypač patraukli gerai ir labai gerai besimokantiems Lietuvos bei 

užsienio moksleiviams. 
5. Įsisavinti šiuolaikinius strateginio ir taktinio valdymo pagrindus, įgalinančius efektyviau ir 

rezultatyviau įgyvendinti Akademijos misiją. 
6. Pasiekti tokią akademinę kultūrą, kad pagarba išskirtiniam aukščiausio lygio pažinimui būtų 

viena iš svarbiausių mūsų vertybių ir veiklos gairių. 
 

LKKA vizija, misija ir vertybės 
LKKA vizija, misija ir vertybės buvo parengtos įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinio 

fondo projektą (2010–2012 m.) Lietuvos kūno kultūros akademijos studijų sistemos efektyvumo 
didinimas“. LKKA vizijai, misijai ir vertybėms pritarta LKKA Tarybos posėdyje (2011 m. birželio 29 d. 
protokolo Nr. 6). 

 
Vizija 
Vienas pirmaujančių sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatinimo ir rekreacijos 

universitetų Europoje. 
 
Misija 
Esame atviras Europos universitetas, nuolat kuriantis ir teikiantis naujausiais moksliniais 

tyrimais bei technologijomis grįstas visų pakopų studijų, tęstinio mokymo, šalies darnios plėtros 
programas sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatinimo ir rekreacijos srityse. 

 
Vertybės 

1. Pagarba išskirtiniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolatinės pažangos 
plėtrą. 

2. Visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderiavimo skatinimas. 

3. Akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo užtikrinimas Lietuvos ir užsienio 
moksleiviams bei studentams, dirbančiajai ir senjorų bendruomenei, taip pat verslo, viešojo sektoriaus 
institucijoms. 

4. Aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais skatinimas. 

5. Tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu grįstas komandinis darbas. 

6. Pagarbos sveikam gyvenimo būdui ir olimpinėms idėjoms skatinimas, ugdymas bei 
demonstravimas. 

7. Pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas atsiribojant nuo bet kokios politinės ideologijos. 
 
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato 2010 

m. kovo 25 d. sprendimą, 2010 m. lapkričio 18 d. Nr. XI-1148 nutarimu nusprendė patvirtinti Lietuvos 
kūno kultūros akademijos statutą. 
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Akademijos veiklos tikslai ir uždaviniai: 
1) vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais (sporto, kūno kultūros, sveikatos, 

reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitų su sportu susijusių sričių) 
grindžiamą, šiuolaikinį pažinimo ir technologijų tarptautinį lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą 
ir verslią asmenybę; 

2) darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio tarptautinius mokslinius 
tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, 
rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose su sportu susijusiose srityse, rengti 
mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais; 

3) bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline, auklėjamąja, sportine, meno ir 
kita kultūrine veikla skatinti šalies sporto, kūno kultūros, rekreacijos ir turizmo, sveikatingumo ir 
kokybiškos reabilitacijos raidą; 

4) ugdyti pažinimui, mokslui, kūno kultūrai, sportui, kultūrai imlią visuomenę, gebančią 
veiksmingai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų ir paslaugų rinkoje. 

Akademija, įgyvendindama savo veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: 
1) sudaro sąlygas įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, grindžiamą aukšto lygio tarptautiniais 

moksliniais tyrimais; 
2) skatina sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo mokslo bei 

technologijų pažangą; 
3) organizuoja šiame statute nurodytas studijas; 
4) sudaro sąlygas tobulinti asmens įgytą kvalifikaciją ir persikvalifikuoti; 
5) plėtoja studijų ir mokslo vienovei būtinus fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus 

sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir 
kitose su sportu susijusiose srityse; 

6) tarptautinių mokslinių tyrimų pagrindu kuria naujas studijų programas, taip pat jungtines 
studijų programas su Lietuvos ir užsienio universitetais bei tarptautiniais universitetų tinklais ir jas 
įgyvendina; 

7) teisės aktų nustatyta tvarka teikia Akademijos veiklos kryptis atitinkančias paslaugas valstybės 
institucijoms ir kitiems subjektams; 

8) vykdo moksliniais tyrimais pagrįstą praktinę ekspertinę veiklą, tenkinančią žmogaus, 
visuomenės ir valstybės poreikius sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, 
taikomosios fizinės veiklos bei kitose su sportu susijusiose srityse; 

9) bendradarbiaudama su visuomenės ir ūkio partneriais, rengia bei įgyvendina mokslinius ir 
kitus projektus, kuriais ugdoma visapusiškai išsilavinusi, etiškai atsakinga, kūrybinga asmenybė, 
skatinama žmogaus, visuomenės, šalies ir jos regionų raida sporto, kūno kultūros, sveikatos, 
reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos bei kitose su sportu susijusiose srityse; 

10) vadovaudamasi darnios lyderystės principais, siekia Europos ir pasaulio universitetų 
partnerystės, dalyvauja tarptautiniuose universitetų tinkluose; 

11) skleidžia humanistines idėjas, mokslo žinias, puoselėja tautos ir Lietuvos valstybės tapatybę, 
skatina demokratinius visuomenės ir valstybės gyvenimo procesus; 

12) skatina pasaulyje pripažintų pažangiausių mokslo, studijų ir vadybos standartų diegimą 
sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos bei 
kitose su sportu susijusiose srityse. 

Akademija, įgyvendindama savo veiklos tikslus, vadovaujasi šiais mokslo ir studijų principais: 
1) kūrybos ir mokslinių tyrimų laisvės;  
2) akademinės etikos, laisvės ir autonomijos; 
3) lituanistikos prioriteto; 
4) mokslinių tyrimų rezultatų viešumo; 
5) integracijos į valstybės ir visuomenės gyvenimą; 
6) orientavimosi į tarptautinius kokybės standartus; 
7) sąžiningos konkurencijos ir skaidrumo; 
8) intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo; 
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9) dalyvavimo tarptautinėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje; 
10) atvirumo, atsakomybės ir atskaitomybės visuomenei; 
11) akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimo; 
12) studentų asmeninio suinteresuotumo; 
13) įsipareigojimo ugdyti akademinės bendruomenės narių visuomeninį  
atsakingumą;  
14) aukštųjų mokyklų ir studentų sąžiningos konkurencijos; 
15) Europos humanistinės ir demokratinės tradicijos; 
16) suderinamumo su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis; 
17) nuolatinio mokymosi siekio. 

 
1.1. Tarybos ir Senato veikla 

 
Taryba 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 20 

straipsnio 3 dalimi, Lietuvos kūno kultūros akademijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 
2010 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. XI-1148 (Žin., 2010, Nr. 139-7117), 19 ir 20 punktais, ir 
atsižvelgiant į Lietuvos kūno kultūros akademijos 2010 m. gegužės 13 d. raštą Nr. 01-05-170, sudaryta 
šios sudėties LKKA taryba: 

Skirtas LKKA Studentų atstovybės 

  Kęstutis Matulevičius LKKA studentas 

Skirti LKKA dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

  Aleksas Stanislovaitis LKKA Senato pirmininkas 

  Kazimieras Pukėnas Informatikos ir kalbų katedros profesorius 

Skirtas LKKA administracijos ir kitų darbuotojų 

  Gediminas Mamkus LKKA  Akademinių reikalų prorektorius 

Skirtas Švietimo ir mokslo ministro kartu su LKKA Senatu 

  Mati Pääsuke Tartu universiteto Kūno kultūros ir sporto mokslo fakulteto 
dekanas, profesorius 

Skirti Švietimo ir mokslo ministro 

  Arūnas Kučikas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties 
ir bendruomenių departamento Bendruomeninių reikalų 
skyriaus vedėjas 

  Gintaras Rimša UAB „BALTEC CNC TECHNOLOGIES“ valdybos 
pirmininkas, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Sebra“ direktorius 

  Vytas Snarskis Viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro 
direktorius 

  Tomas Žalandauskas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos ekspertas, projekto 
vadovas 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386936


8 

 

 
1 pav. Akademijos Taryba 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko septyni Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstyta ir patvirtinta 

metinė pajamų ir išlaidų sąmata, LKKA rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos 
aprašas, išrinktas Akademijos rektorius, patvirtinta rektoriaus 2010 metų veiklos ataskaita, LKKA 
darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai, LKKA struktūros keitimo projektas ir resktruktūrizacijos 
planas, LKKA, misija, vizija ir vertybės, LKKA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų 
programų kainos, nustatytas bendras studijų vietų skaičius LKKA bei patvirtinta Tarybos ataskaita. 

 
Senatas 
Gegužės 19 d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato narius. Jų metu 

išrinkta 18 narių. Remiantis LKKA Senato narių rinkimo reguliaminu, kuriame yra nuostata, kad 
„Studentų skiriami atstovai turi sudaryti 20 procentų Senato narių“, 5 narius pasiūlė Akademijos 
Studentų atstovybė. 

Remiantis reguliaminu „Rektorius ir prorektorius akademiniams reikalams yra Senato nariai 
pagal pareigas“, Senato nariais tapo Akademijos rektorius Albertas Skurvydas ir akademinių reikalų 
prorektorė Rasa Jankauskienė. LKKA Senatą sudaro 25 nariai. 

 
LKKA mokslininkai, einantys profesoriaus pareigas, ir profesoriai: 
ČEPULĖNAS Algirdas 
MALINAUSKAS Romualdas 
PODERYS Jonas 
PUKĖNAS Kazimieras 
STANISLOVAITIS Aleksas 
STASIULIS Arvydas 
STRECKIS Vytautas 
Kitų institucijų mokslininkai, profesoriai: 
KRIŠČIŪNAS Aleksandras (LSU) 
KRIŠČIŪNAS Kęstutis (KTU) 
LKKA mokslininkai: mokslų daktarai ir/ar docentai: 
ADOMAITIENĖ Rūta 
EMELJANOVAS Arūnas 
KAMANDULIS Sigitas 
MAMKUS Gediminas 
MASIULIS Nerijus 
MICKEVIČIENĖ Dalia 
MOCKUS Pranas 
SKUČAS Kęstutis 
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ŠUKYS Saulius 
Senato nariai pagal pareigas: 
SKURVYDAS Albertas 
JANKAUSKIENĖ Rasa 
Studentų skiriami atstovai: 
STANKEVIČIUS Žilvinas 
MARMAITĖ Kristina 
TOMAŠEVSKAJA Agata 
KLEVINSKAITĖ Milda 
ČESONIS Karolis 
  

 
2 pav. Akademijos Senatas 

 
Birželio 2 d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato pirmininkus. Jų metu 

Senato pirmininku buvo išrinktas Individualių sporto šakų katedros vedėjas prof. Aleksas Stanislovaitis. 
Pirmininko pavaduotoju išrinktas Akademijos docentas, buvęs akademinių reikalų prorektorius dr. 
Gediminas Mamkus. 

2010–2011 m. m. įvyko dešimt Senato posėdžių, kuriuose buvo svarstyti aktualūs Akademijos 
bendruomenei bei studentams klausimai ir priimti sprendimai 

 
1.2. Struktūra ir jos pokyčiai 

 
Lietuvos kūno kultūros akademijos struktūra patvirtinta LKKA tarybos posėdyje 2011 m. 

birželio 29 d. protokolo Nr. 6. 
Pagrindiniai restruktūrizavimo tikslai: 
1. Studijų kokybė – bendruomenės įtraukimas į studijų gerinimo procesą, vidinės ir išorinės 

studijų kokybės kontrolės stiprinimas, užtikrinant į studentus orientuotas studijas, studijų 
infrastruktūros optimizavimas.  

2. Dėstytojų ir mokslininkų mobilizavimas tarpdalykinėms studijoms organizuoti ir tyrimų 
tarptautinei kokybei gerinti. 

3. Akademijos įvaizdžio ir prestižo kėlimas visuomenėje, profesionalus ir kokybiškas studijų 
programų pristatymas rinkoje, gabesnių sportui ir mokslui moksleivių pritraukimas, visuomenės 
sveikatos raštingumo fizinio aktyvumo srityje kėlimas. 

4. LKKA tarptautinės plėtros ir strateginio planavimo gerinimas, intelekto pardavimo 
skatinimas. 

5. Akademijos valdymo racionalizavimas, didinant valdymo decentralizavimą ir padalinių 
vadovų asmeninę atsakomybę už pasiektus rezultatus. 
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2. STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS 
 

2.1. Studentai 
 

2011 m. spalio 1 d. Lietuvos kūno kultūros akademijoje studijavo 2252 pirmosios ir antrosios 
studijų pakopos studentai, iš jų dienine forma – 337, neakivaizdine – 236, nuolatine – 1330, ištęstine – 
349. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2009 m. balandžio 30 d. patvirtinus Lietuvos Respublikos 
Mokslo ir studijų įstatymą, jau nuo 2009 m. I–III kurso studentams buvo pasiūlytos nuolatinės ir 
ištęstinės formos studijos, aukštesnių kursų studentai, t. y. IV–V kurso, toliau studijavo dieninės ir 
neakivaizdinės formos studijų programose. 

 
1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas 2002–2011 m.  

Studijų 
forma 

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Nuolatinė – – – – – – – 641 1073 1330 

Ištęstinė – – – – – – – 225 287 349 

Dieninė 1933 1906 1920 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 

Neakivaizdinė 584 641 688 669 714 739 785 558 370 236 

Vakarinė 59 63 72 53 18 – – – – – 

Iš viso 2576 2610 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 

 
2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas ir fakultetus 2002–2011 m. 

Studijų 
forma Fakultetas 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N
u

o
la

ti
n

ė
 

Sporto biomedicinos – – – – – – – 230 389 473 

Sporto edukologijos – – – – – – – 411 684 857 

Iš viso – – – – – – – 641 1073 1330 

Iš
tę

st
in

ė
 Sporto biomedicinos – – – – – – – 47 64 85 

Sporto edukologijos – – – – – – – 178 223 264 

Iš viso – – – – – – – 225 287 349 

D
ie

n
in

ė
 

Rekreacijos ir sporto vadybos – – – – 221 237 259 – – – 

Turizmo ir sporto vadybos 763 782 844 897  – – – – – – 

Sporto biomedicinos 472 511 529 549 501 480 458 311 186 94 

Sporto edukologijos 698 613 547 492  1078 1019 915 828 501 243 

Iš viso 1933 1906 1920 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 

N
e
a
k

iv
a
iz

d
in

ė
 

Rekreacijos ir sporto vadybos – – – – 196 237 248 – – – 

Turizmo ir sporto vadybos 72 152 205 266 – – – – – – 

Sporto biomedicinos - 25 74 85 89 113 132 94 50 34 

Sporto edukologijos 512 464 409 318 429 389 405 464 320 202 

Iš viso 584 641 688 669 714 739 785 558 370 236 

V
a
k

a
ri

n
ė
 

Rekreacijos ir sporto vadybos – – – – 14 – – – – – 

Turizmo ir sporto vadybos 24 36 41 30 – – – – – – 

Sporto biomedicinos – – – – – – – – – – 

Sporto edukologijos 35 27 31 23 4 – – – – – 

Iš viso 59 63 72 53 18 – – – – – 

 Iš viso 2609 2539 2610 2680 2660 2532 2417 2563 2417 2252 

 
Per metus bendras studentų skaičius sumažėjo 6,83 proc. 2011 m. daugiausia studentų buvo 

Sporto edukologijos fakultete – 1566, Sporto biomedicinos fakultete – 686 studentai. Valstybės 
finansuojamose (ir iš dalies valstybės finansuojamose) vietose mokėsi 776 studentai, mokamose vietose 
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– 1476 studentai. Pagrindinė už studijas mokančių studentų dalis – tai pirmosios pakopos studijų 
studentai. 

 

 
4 pav. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis 2002–2011 m.  

 

2.2. Priėmimas 
 

2011 m. priimta į 17 studijų programų: 8 pirmosios ir 9 antrosios studijų pakopos programas. 
2011 m. iš viso priimta 580 studentų: 470 – į nuolatines studijas, 110 – į ištęstines studijas.  
 
3 lentelė. 2011 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų formas suvestinė 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Iš viso 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 

392 78 86 24 580 

 
4 lentelė. 2011 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė  

Fakultetas 
Studijų programa 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

I pakopa II pakopa Iš viso I pakopa II pakopa Iš viso 

Sporto edukologijos fakultetas 

Kūno kultūra 59 10 69 16 – 16 

Socialinė pedagogika 11 – 11 3 – 3 

Treniravimo sistemos 76 6 82 16 – 16 

Edukologija – 10 10 – – 0 

Sporto psichologija – 5 5 – – 0 

Turizmo ir sporto vadyba 67 15 82 21 5 26 

Sportinė rekreacija ir turizmas 64 – 64 20 – 20 

Iš viso 277 46 323 76 5 81 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 87 14 101 – 19 19 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 15 5 20 10 – 10 

Taikomoji fizinė veikla 13 6 19 – – 0 

Sporto fiziologija – 7 7 – – 0 

Iš viso 115 32 147 10 19 29 

Iš viso 392 78 470 86 24 110 
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5 pav. 2011 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė  

 
5 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2004–2011 m. 

Studijos 2004 m.  2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

I pakopa 591 599 573 619 571 705 468 478 

II pakopa 147 140 163 154 150 154 127 102 

Iš viso 738 739 736 773 721 859 595 580 

 
Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 

 
2011 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimti 478 studentai. Tai 2,1 proc. daugiau, lyginant 

su 2010 m., kai buvo priimti 468 studentai. 2011 m. į nuolatinės formos studijas buvo priimta 392 
studentai, ištęstinės formos studijas – 86 studentai, o 2010 m. į nuolatinės formos studijas buvo priimta 
388 studentai bei 80 studentų į ištęstinės formos studijas.  

Lyginant priėmimą pagal studijų programas, 2011 m. didėjo priėmimas į pirmosios pakopos 
Kūno kultūros, Treniravimo sistemos studijų programas, bet mažėjo į Socialinės pedagogikos, Sveikatos 
ir fizinio aktyvumo, Taikomosios fizinės veiklos studijų programas. 

 

6 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2010–2011 m. 
Fakultetas 

Studijų programa 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

2010 2011 2010 2011 

Sporto edukologijos fakultetas 

Kūno kultūra 51 59 9 16 

Socialinė pedagogika 14 11 7 3 

Treniravimo sistemos 64 76 11 16 

Turizmo ir sporto vadyba 65 67 23 21 

Sportinė rekreacija ir turizmas 69 64 19 20 

Iš viso 263 277 69 76 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 88 87 – – 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 20 15 11 10 

Taikomoji fizinė veikla 17 13 – – 

Iš viso 125 115 11 10 

Iš viso 388 392 80 86 

 
2011 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo mažiau stojančiųjų nei 2010 metais – 40 998 
(2010 m. – 43 523). 

Pažymėtina, kad sumažėjo ir bendras stojančiųjų į Lietuvos kūno kultūros akademiją skaičius: 
buvo pateikta 6970 (2010 m. – 8876) pageidavimų, kuriuose nurodyta Akademijos studijų programa. 
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Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu pateikti 5063 pageidavimai, antrojo etapo metu – 1410, 
papildomo priėmimo metu – 497.  

 
7 lentelė. Pageidavimų prašyme pasiskirstymas 2006–2011 m. 

Metai 1-12 pageidavimai 1-2 pageidavimai 3-6 pageidavimai 

2006 4816 1867 1472 

2007 5403 1882 1892 

2008 5271 1503 1827 

2009 7494 2203 2865 

2010 8876 2843 3636 

2011 6970 2239 2824 

 
Studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje renkasi abiturientai iš visų Lietuvos regionų, tačiau 

kaip ir praėjusiais metais išlieka tendencija, kad daugiausia priimtųjų yra iš Kauno miesto savivaldybės – 
71,8 proc. Tai bendra tendencija Lietuvoje, kad didmiesčiuose ar jų apskrityse baigusieji vidurines 
mokyklas ar gimnazijas yra linkę studijuoti savo apskričių universitetuose. 2011 m. baigusiųjų 
viduriniojo lavinimo mokyklas į pirmąjį kursą taip pat priimta iš Alytaus miesto savivaldybės – 3,97 
proc., Raseinių rajono savivaldybės – 2,9 proc., Marijampolės savivaldybės – 2,3 proc., Šilalės rajono ir 
Šakių rajono savivaldybių – po 2,1 proc. 

Į Akademijos pirmosios pakopos studijų programas studijuoti priimta 209 moterys ir 269 vyrai. 
Lietuvos kūno kultūros akademija Senato nutarimu 2010 m. patvirtino minimalią stojamojo 

konkursinio balo ribą – 6 balai. Mažiau balų surinkę stojantieji negalėjo būti pakviesti studijuoti 
Akademijos pirmosios pakopos studijų programose. 

 
8 lentelė. Informacija apie priėmimą į Akademiją 2011 m. bendrojo priėmimo metu 

Fakultetas 
Studijų programa 

P
a
k

vi
e
st

a
 i

š 
vi

so
 

Pakviesta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

vf m 
Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo 

vf vf m m 

Kūno kultūra (NL) 59 26 33 22,96 14,86 20,72 6 

Kūno kultūra (I) 16 3 13 20,04 16,72 14,9 6,32 

Socialinė pedagogika (NL) 11 4 7 16,56 14,96 17,7 6,36 

Socialinė pedagogika (I) 3 0 3 – – 13,76 6,6 

Treniravimo sistemos (NL) 76 28 48 22,78 17,12 19,36 6,12 

Treniravimo sistemos (I) 16 3 13 21,34 17,12 17,2 6,12 

Turizmo ir sporto vadyba (NL) 67 0 67 – – 17,58 6,02 

Turizmo ir sporto vadyba (I) 21 1 20 19,04 19,04 17,32 6,4 

Sportinė rekreacija ir turizmas (NL) 64 4 60 18,8 18,42 17,5 6,4 

Sportinė rekreacija ir turizmas (I) 20 1 19 18,44 18,44 18,92 6,04 

Kineziterapija (NL) 87 0 87 – – 20 13,16 

Sveikata ir fizinis aktyvumas (NL) 15 1 14 18,82 18,82 19,62 7,42 

Sveikata ir fizinis aktyvumas (I) 10 0 10 – – 13,28 6 

Taikomoji fizinė veikla (NL) 13 1 12 16,28 16,28 16,4 6,4 
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6 pav. 2011 m. priėmimo į I pakopos studijas konkursiniai balai  

 

Jau trečius metus priėmimas į Akademijos pirmosios pakopos studijų programų pirmąjį kursą 
buvo vykdomas vadovaujantis naujojo, 2009 m. balandžio 30 d. patvirtinto, LR Mokslo ir studijų 
įstatymo 70 straipsnio nuostatomis, t. y. valstybės finansuojamos studijų vietos pagal pirmosios pakopos 
studijų programas Akademijai teko pagal šalies mastu geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių 
stojančiųjų pasirinkimą tarp aukštųjų mokyklų, neviršijant valstybės finansavimo, nustatyto kiekvienai 
studijų sričiai. Šiais metais į valstybės finansuojamas vietas buvo priimti 72 studentai (64 – į nuolatinę, 8 
– į ištęstinę formą), į mokamas vietas – 406 studentai (328 – į nuolatinę, 78 – į ištęstinę formą). 

 
9 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2003–2011 m. 

Studijų forma  2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Dieninė 

vf 238 216 208 202 194 356 – – – 

dvf 254 220 228 207 258 – – – – 

m 1 2 5 1 4 48 – – – 

Iš viso  493 438 441 410 456 404 - - - 

Neakivaizdinė 
vf – – – – – – – – – 

m 123 153 158 163 160 166 – – – 

Iš viso  123 153 158 163 160 166 – – – 

Nuolatinė 
vf – – – – – – 122 59 64 

m – – – – – – 405 330 328 

Iš viso  – – – – – – 527 389 392 

Ištęstinė 
vf – – – – – – 19 5 8 

m – – – – – – 159 74 78 

Iš viso  – – – – – – 178 79 86 

Iš viso  616 591 599 573 616 570 705 468 478 

vf – valstybės finansuojama vieta  
dvf – dalinai valstybės finansuojama vieta 
m – mokama vieta 

 
Bendradarbiavimas su mokyklomis 

 
 Didėjanti konkurencija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų skatina nuolat didinti studijų programų 
žinomumą. 2011 m. LKKA dalyvavo Kaune ir Vilniuje vykusiose studijų mugėse, kuriose pristatė 
Akademiją, joje vykdomas studijų programas, priėmimo sąlygas ne tik abiturientams, bet ir 10–11 klasių 
moksleiviams, aukštųjų mokyklų absolventams, ieškantiems informacijos apie antrosios pakopos 
studijas. 
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 2011 m. buvo surengtos Akademijos atstovų išvykos į Jurbarko, Kauno, Prienų miesto 
mokyklas bei gimnazijas, taip pat į Akademiją buvo atvykę Jurbarko, Mažeikių, Panevėžio, Kauno, 
Kėdainių ir kitų miestų vidurinių mokyklų ar gimnazijų abiturientai. Vizitų metu buvo pristatytos 
Akademijoje vykdomos studijų programos, 2011 m. studentų priėmimo į Lietuvos kūno kultūros 
akademiją tvarka. 
 Akademijoje 2011 metais buvo suorganizuoti du Atvirų durų dienos renginiai, kuriuose 
dalyvavo 10–12 klasių moksleiviai, besidomintys LKKA vykdomomis studijų programomis. 
 Bendrojo priėmimo, kurio procesą organizuoja ir vykdo Studijų skyrius, metu stojantiesiems 
buvo teikiamos konsultacijos priėmimo į Akademiją, studijų programų pasirinkimo galimybių ir kitais 
klausimais, taip pat parengta ir dalinama detali informacinė medžiaga. 
 Akademijos tinklalapio skiltyje „Stojantiesiems“ buvo atnaujinti studijų programų aprašai, 
informacija apie priėmimo tvarką ir kita stojantiesiems aktuali informacija. 
 

Priėmimas į antrosios pakopos studijas 
 

2011 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų 
kryptis įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (ISAK – V-1114, 2011 m. 
birželio 17 d.) – 74 vietos, lyginant su 2010 m. vietų skaičiumi, – 26 proc. mažiau. 

Į Akademijos antrosios pakopos studijas 2011 m. buvo numatyta priimti 177 studentus, iš jų 
102 – į nuolatinės, 75 – į ištęstinės formos studijas. Į nuolatinės bei ištęstinės formų studijų programas 
buvo numatyta priimti 74 valstybės finansuojamus studentus. Šis planas įvykdytas 100 proc. – priimti 74 
studentai. Į Lietuvos kūno kultūros akademijos antrosios pakopos studijų programas priėmimo metu 
buvo numatyta priimti 103 studentus, sutinkančius mokėti visą studijų kainą. Tačiau studijuojančiųjų 
savo lėšomis buvo priimta tik 28 studentai. Konkurse dalyvavo iš viso 187 asmenys.  

 
10 lentelė. 2011 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

Studijų programos Planas 
(vf,m) 

Priimta 
(vf,m) 

Liko laisvų vietų 

Nuolatinės formos studijos 

Edukologija 10 10 0 

Sporto psichologija 10 5 5 

Kūno kultūra 10 10 0 

Treniravimo sistemos 12 6 6 

Turizmo ir sporto vadyba 15 15 0 

Sporto fiziologija 10 7 3 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 10 5 5 

Taikomoji fizinė veikla 10 6 4 

Kineziterapija 15 14 1 

Iš viso 102 78 24 

Ištęstinės formos studijos 
 

Edukologija 10 0 10 

Treniravimo sistemos 10 0 10 

Kūno kultūra 10 0 10 

Turizmo ir sporto vadyba 15 5 10 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 10 10 10 

Kineziterapija 20 19 1 

Iš viso 75 24 51 

 
Didžiausias konkursas per 2011 m. priėmimą buvo į antrosios pakopos nuolatinę Sveikatos ir 

fizinio aktyvumo (5,8 pageidavimai į vieną vietą, 2010 m. – 2,5 pageidavimai į vieną vietą) ir nuolatinę 
Sporto psichologijos (5,4 pageidavimo į vieną vietą, 2010 m. buvo – 2,5 pageidavimai į vieną vietą) 
studijų programas, mažiausias – į ištęstinę Treniravimo sistemų (pateiktas tik 1 pageidavimas) ir ištęstinę 
Edukologijos studijų programas.  

Geidžiamiausios studijų programos yra Edukologija (nuolatinė forma) ir Kineziterapija 
(nuolatinė forma).  
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Didžiausi konkursiniai balai yra į nuolatinės formos Turizmo ir sporto vadybos – 12,03 balai, 
Sporto fiziologijos – 11,96 balai, Kineziterapijos – 11,38 balai, Treniravimo sistemų – 10,56 balo ir 
Edukologijos studijų programas – 10,28 balo. 

 
11 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatinės formos studijas 2011 m. 

Fakultetas 
Studijų programa 

P
la

n
a
s 

P
a
g

e
id

a
vi

m
ų

 

sk
a
ič

iu
s 

K
o

n
k

u
rs

a
s 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo 

vf Vf m m 

Sporto edukologijos fakultetas 

Edukologija 10 53 5.3 10,28 8,71 8,44 8,16 

Sporto psichologija 5 27 5.4 9,02 7,96 8,14 7,11 

Treniravimo sistemos 6 30 5 10,56 9,15 8,06 7,44 

Kūno kultūra 10 45 4.5 9,16 8,24 6,47 6,47 

Turizmo ir sporto vadyba 15 32 2.1 12,03 7,44 7,44 7,44 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 14 52 3.7 11,38 8,93 8,73 6,69 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 5 29 5.8 9,83 8,38 8,38 7,06 

Taikomoji fizinė veikla 6 21 3.5 9,46 7,73 7,63 6,84 

Sporto fiziologija 7 23 3.3 11,96 8,86 8,84 8,22 

 

 
7 pav. 2011 m. priėmimo į II pakopos nuolatinės formos studijas konkursiniai balai 

 
12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstinės formos studijas 2011 m. 

Fakultetas 
Studijų programa 

P
la

n
a
s 

P
ri

im
tų

jų
 s

k
a
ič

iu
s Kviečiamųjų 

konkursiniai balai 

P
ir

m
o

jo
 

P
a
sk

u
ti

n
io

jo
 

Sporto edukologijos fakultetas 

Edukologija 10 0 – – 

Kūno kultūra 10 0 – – 

Treniravimo sistemos 10 0 – – 

Turizmo ir sporto vadyba 20 5 9,61 7,21 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 20 19 8,95 7,28 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 10 0 – – 
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8 pav. 2011 m. priėmimo į II pakopos ištęstinės formos studijas konkursiniai balai  

 

2011 m. buvo surengtas papildomas priėmimas į šias antrosios pakopos studijų programas: 
Kineziterapijos, Sveikatos ir fizinio aktyvumo, Taikomosios fizinės veiklos, Sporto fiziologijos, Sporto 
psichologijos, Edukologijos, Treniravimo sistemų, Turizmo ir sporto vadybos, Kūno kultūros. Po 
papildomo priėmimo liko laisvų vietų į ištęstinės formos Edukologijos, Kūno kultūros, Treniravimo 
sistemų, Sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programas. 

2011 m. buvo vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje 
numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimti 27 asmenys, baigusieji 
neuniversitetinę studijų programą ir įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir 
kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.  

Didžiąją dalį (74,8 proc.) stojančiųjų į antrosios pakopos studijas sudaro Lietuvos kūno kultūros 
akademijos absolventai. Iš kitų aukštųjų mokyklų buvo priimti 26 asmenys: iš Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, 
Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto. Tarp 
stojančiųjų iš kitų universitetų populiariausios studijų programos buvo Turizmo ir sporto vadyba 
(priimti 8 studentai) ir Kineziterapija (priimti 7 studentai). 

 
Priėmimas į trečiosios pakopos studijas 

 
2011 m. Akademijai buvo skirtos 5 edukologijos krypties doktorantūros vietos (4 biudžeto 

finansuojamos dieninės formos ir 1 – ištęstinės formos) ir 6 biologijos krypties (5 biudžeto 
finansuojamos dieninės formos ir 1 – ištęstinės formos). 

Į edukologijos doktorantūros 5 vietas pretendavo 5 kandidatai. Pasibaigus priėmimui, viena 
doktorantė atsisakė ištęstinės studijų formos vietos. Jungtinės edukologijos doktorantūros veiklą 
koordinuojančiam universitetui – LEU (Lietuvos edukologijos universitetas) nesutikus skelbti 
papildomo priėmimo, 1 ištęstinės studijų formos doktorantūros vieta liko laisva. 

Į biologijos doktorantūros 6 vietas pretendavo 10 kandidatų. Viena kandidatė neišlaikė 
fiziologijos egzamino ir pasitraukė iš konkurso. Kiti pretendentai išlaikė visus egzaminus, bet pagal 
rodiklius nusileido kitiems stojantiesiems. 5 asmenys įstojo į valstybės finansuojamas nuolatinių studijų 
vietas , 1 – į ištęstinės formos studijas. 
 

Paskolos 
 

2011 m. Valstybinis studijų fondas Lietuvos kūno kultūros akademijos studentams paskolas 
skyrė du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Paskolos buvo skiriamos pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 27 d. nutarimu patvirtintą naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų 
paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo aprašą. Pagal šį aprašą studentai gali gauti 
valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas. Valstybės paskolos teikiamos iš valstybės lėšų, o 
valstybės remiamos paskolos – iš kredito įstaigų lėšų. Naujoji paskolų teikimo tvarka išplėtė galinčių 
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gauti paskolas studentų skaičių, o lyginant su 2010 m., pagerėjo ir skolinimosi sąlygos studentams 
(paskolų palūkanų dydis svyruoja nuo 3 iki 4 proc.). 

Iš viso paskolų buvo skirta 128 studentams: 34 – gyvenimo išlaidoms, 91 – studijų kainai ir 3 – 
studijų įmokoms sumokėti. 
 
13 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolas gyvenimo išlaidoms, 
skaičiaus pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas 
Pakopa 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Sporto edukologijos fakultetas 

I pakopa 26 45 48 59 30 31 23 

II pakopa 1 2 2 2 2 – 1 

Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas 

I pakopa 35 39 13 14 2 – – 

II pakopa 2 2 1 1 – – – 

Sporto biomedicinos fakultetas 

I pakopa 26 21 24 23 90 3 9 

II pakopa 2 1 – 4 4 – 1 

Iš viso 92 110 88 103 128 34 34 

 
14 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolas studijų įmokoms, 
 skaičiaus pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas 
Pakopa 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Sporto edukologijos fakultetas 

I pakopa – 1 4 2 45 13 2 

II pakopa – – – – – – – 

Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas 

I pakopa 1 6 4 1 1 – – 

II pakopa – – – – – – – 

Sporto biomedicinos fakultetas 

I pakopa 1 – 1 1 5 – 1 

II pakopa – – – – – – – 

Iš viso 2 7 4 4 51 13 3 

 
15 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolas studijų kainai apmokėti, 
skaičiaus pokytis pagal fakultetus,  

Fakultetas 
Pakopa 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Sporto edukologijos fakultetas 

I pakopa 44 49 61 

II pakopa 1 - 1 

Sporto biomedicinos fakultetas 

I pakopa 13 23 29 

II pakopa - - - 

Iš viso 58 72 91 

 
2.3. Studijos 

 
Studijų programos ir jų vertinimas 

 
Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos šios Akademijos studijų programos: 8 

pirmosios pakopos studijų programos ir 9 antrosios pakopos studijų programos. 
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16 lentelė. I pakopos studijų programos 

Naujas 
valstybinis 

kodas 

Senas 
valstybinis 

kodas 

Studijų programa Kvalifikacinis laipsnis, 
suteikiamas  

iki 2012 (NL), 2013 (I) 

Kvalifikacinis laipsnis, 
suteikiamas  

nuo 2013 (NL), 2014 (I) 

612X10004 61208S106 Kūno kultūra Sporto bakalauras, mokytojas 
Pedagogikos bakalauras, 
mokytojas 

612C61001 61208S105 Treniravimo sistemos Sporto bakalauras, treneris Sporto bakalauras 

612N90002 61203S110 Turizmo ir sporto vadyba Vadybos ir verslo 
administravimo bakalauras, 
vadybininkas 

Vadybos ir verslo bakalauras 

612A60002 61210B107 Sveikata ir fizinis 
aktyvumas 

Visuomenės sveikatos 
bakalauras 

Visuomenės sveikatos 
bakalauras 

612X10003 61207S137 Socialinė pedagogika Edukologijos bakalauras, 
socialinis pedagogas 

Pedagogikos bakalauras, 
socialinis pedagogas 

612N87001 61203S303 Sportinė rekreacija ir 
turizmas 

Rekreacijos ir turizmo 
bakalauras 

Rekreacijos ir laisvalaikio 
bakalauras 

612B30001 61211B202 Taikomoji fizinė veikla Reabilitacijos bakalauras Reabilitacijos bakalauras, 
neįgaliųjų reabilitologas 

612B31003 61211B201 Kineziterapija Reabilitacijos bakalauras, 
kineziterapeutas 

Kineziterapijos bakalauras, 
kineziterapeutas 

 
17 lentelė. II pakopos studijų programos 

Naujas 
valstybinis 

kodas 

Senas 
valstybinis 

kodas 

Studijų programa Kvalifikacinis laipsnis, 
suteikiamas  

iki 2012 (NL), 2013 (I) 

Kvalifikacinis laipsnis, 
suteikiamas  

nuo 2013 (NL), 2014 (I) 

621C61001 62408S101 Treniravimo sistemos Sporto magistras Sporto magistras 

621C7001 62408S102 Sporto psichologija Sporto magistras 
Sporto psichologijos 
magistras 

621N90001 62603S102 Turizmo ir sporto vadyba Vadybos ir verslo 
administravimo magistras 

Vadybos ir verslo magistras 

621C10001 62601B101 Sporto fiziologija Biologijos magistras Biologijos magistras 

621A60002 62410B101 Sveikata ir fizinis 
aktyvumas 

Visuomenės sveikatos 
magistras 

Visuomenės sveikatos 
magistras 

621B31002 62411B201 Kineziterapija Reabilitacijos magistras, 
kineziterapeutas 

Kineziterapijos magistras, 
kineziterapeutas 

621B33001 62411B202 Taikomoji fizinė veikla Reabilitacijos magistras Taikomosios fizinės veiklos 
magistras 

621X10001 62408S104 Kūno kultūra Sporto magistras Pedagogikos magistras 

621X20005 62607S105 Edukologija Edukologijos magistras Edukologijos magistras 

 
Pagal 2011 m. vykusių vertinimo procedūrų išvadas 2011 m. balandžio 15 d. Studijų kokybės 

vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-48 iki 2014 m. liepos 15 d. akredituotos pirmosios 
pakopos Taikomosios fizinės veiklos (valstybinis kodas – 612B30001, 61211B202), antrosios pakopos 
Kineziterapijos (valstybinis kodas – 62411B201, 621B31002) ir Taikomosios fizinės veiklos (valstybinis 
kodas – 62411B202, 621B33001) studijų programos, iki 2017 m. liepos 15 d. akredituota pirmosios 
pakopos Kineziterapijos (valstybinis kodas – 61211B201, 612B31003) studijų programa; 2011 m. liepos 
4 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-89 iki 2014 m. liepos 15 d. 
akredituota pirmosios pakopos Socialinės pedagogikos (valstybinis kodas – 61207S137, 612X10003) 
studijų programa.  

 
Geriausi studentai 

 
Sporto biomedicinos fakultetas. 2011 m. su pagyrimu baigė 6 fakulteto studentai. Tai pirmosios 

pakopos studentai Diana Čėsnaitė (Kineziterapija), Urtė Mitalauskaitė (Kineziterapija), Eglė Navickaitė 
(Kineziterapija), Giedrė Valiukaitė (Kineziterapija) ir antrosios pakopos studentai Kristina Putiatovaitė 
(Kineziterapija), Petras Minderis (Sporto fiziologija). 

Sporto edukologijos fakultetas. 2011 m. su pagyrimu studijas baigė 10 fakulteto studentų. Tai 
pirmosios pakopos dieninės studijų formos studentai Darius Petkus (Kūno kultūra), Marina Dračiova 
(Sportinė rekreacija ir turizmas), Justina Kavaliauskaitė (Treniravimo sistemos). Socialinės pedagogikos 
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studijų programą su pagyrimu baigė 3 pirmosios studijų pakopos studentai: Jovita Pileckaitė, Adelina 
Leonavičiūtė, Sandra Tamulionytė. Taip pat su pagyrimu baigė ir antrosios pakopos nuolatinės studijų 
formos studentai Ingrida Vaznienė (Edukologija), Algimantas Butėnas (Sporto psichologija), Ilona 
Ramoškevičienė (Sporto psichologija). Šiais metais su pagyrimu studijas baigė žymiausia Lietuvos 
septynkovininkė Austra Skujytė. 

 
2.4. Studijų baigimas 

 
2011 m. sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius egzaminus 539 

studentai (pirmosios ir antrosios pakopos). Jiems buvo išduoti Lietuvos kūno kultūros akademijos 
diplomai. 2007 m. į dienines ir 2006 m. į neakivaizdines pirmosios pakopos studijas buvo priimta 619 
studentų, o 2011 m. baigė 440 studentų. 2009 m. į nuolatines antrosios pakopos studijas buvo priimta 
109 studentai, o 2011 m. baigė 99 studentai. Ne visiems studentams pavyksta sėkmingai baigti studijas. 
Dažniausia išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis – finansinių įsipareigojimų nevykdymas, 
nepažangumas, kita galima priežastis – akademinės atostogos. 

 
18 lentelė. Absolventų skaičiaus kaita 2007–2011 m. 

Studijos 
Absolventų skaičius 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

I pakopa 508 453 438 425 440 

II pakopa 90 121 105 99 99 

Iš viso 598 574 543 524 539 

 

Diplomai su pagyrimu 2011 m. birželio mėnesį buvo išduoti 10 pirmosios pakopos studijų 
programų studentams ir 6 antrosios pakopos studijų programos studentams. 

 
19 lentelė. 2009–2011 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmosios ir antrosios pakopos studentų nubyrėjimas 

 
Apibendrinant studentų nubyrėjimą iš Akademijos per 2011 m., analizuojami 2010 m. spalio 1 

d. ir 2011 m. spalio 1 d. studentų skaičiai. Per šį laikotarpį studentai buvo išbraukti iš studentų sąrašų 
dėl nepažangumo, kiti keitė studijų formą ar aukštąją mokyklą, taip pat buvo išbrauktų studentų dėl 
finansinių įsipareigojimų Akademijai nevykdymo. 

Fakultetas 
Išduotų 
diplomų 
skaičius 

I pakopos 
I pakopos 

su 
pagyrimu 

II 
pakopos 

II pakopos 
su 

pagyrimu 

2011 m. 

Sporto biomedicinos 147 104 4 37 2 

Sporto edukologijos 392 326 6 56 4 

Iš viso 539 430 10 93 6 

2010 m. 

Sporto biomedicinos 141 93 5 42 1 

Sporto edukologijos 383 324 3 55 1 

Iš viso 524 417 8 97 2 

2009 m. 

Sporto biomedicinos 152 108 4 44 3 

Sporto edukologijos 391 330 3 61 2 

Iš viso 543 438 7 105 5 
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20 lentelė. Išbraukta iš studentų sąrašų 2009–2011 m. 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 

Nuolatinė dieninė studijų forma 

Iš viso buvo studentų 1424 175 1590 199 1543 217 

Iš viso išvyko studentų 72 24 115 20 145 17 

dėl studijų formos ar  
aukštosios m-klos pakeitimo 

6 2 10 – 9 – 

dėl nepažangumo 26 120 83 8 104 10 

kita 40 10 22 12 32 7 

 Ištęstinė neakivaizdinė studijų forma 

Iš viso buvo studentų 677 96 688 99 586 71 

Iš viso išvyko studentų 64 19 79 10 53 12 

dėl studijų formos ar  
aukštosios m-klos pakeitimo  

10 1 8 – 22 2 

dėl nepažangumo 4 110 56 2 20 7 

kita 50 7 15 8 11 3 

 
Trečiosios pakopos studijų vertinimas 

 
2011 m. edukologijos krypties doktorantūros studijas baigė 2 doktorantai. 1 disertantė apgynė 

daktaro disertaciją eksternu. 
Biologijos krypties doktorantūros studijas baigė 3 doktorantės. 5 doktorantai, baigę 

doktorantūros studijas 2010 m., apgynė daktaro disertacijas. 1 doktorantas, baigęs studijas 2010 m., 
2011 m. daktaro disertacijos neapgynė. 

2011–2012 m. edukologijos ir biologijos krypties doktorantūrose studijuoja 45 doktorantai. 
1995–2011 m. doktorantūros studijas baigė 106 doktorantai, iš jų 84 apgynė daktaro disertacijas, 

o nuo 2007 iki 2011 m. doktorantūros studijas baigė 25 doktorantai (20 biologijos krypties ir 5 
edukologijos), apgintos 24 disertacijos (20 biologijos krypties ir 4 edukologijos) (žr. 21 lentelę). 
 
21 lentelė. III pakopos studijų rezultatyvumas 2007–2011 m. 

  

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. Iš viso 

Biologijos krypties doktorantūra 

Baigė 0 5 6 6 3 20 

Apgynė 0 4 6 5 5 20 

Proc. 0 80 100 80 60 64 

  Edukologijos krypties doktorantūra 

Baigė 0 1 2 0 2 5 

Apgynė 0 1 2 0 1 4 

Proc. 0 100 100 0 50 50 

  Bendras biologijos ir edukologijos krypčių rezultatyvumas 

Baigė 0 6 8 6 5 25 

Apgynė 0 5 8 5 6 24 

Proc. 0 90 100 40 55 57 

Pastaba. 2007 m. doktorantų laidos nebuvo. 
 

Studijų kokybės gerinimas 
 

Siekiant aukštesnės studijų kokybės, daug dėmesio skiriama studijų kokybei stebėti, studentų 
nuomonės tyrimams, vertinant studijų proceso kokybę, gerinant studijų programas. Studijų skyrius 
atliko studentų nuomonės apie studijų kokybę tyrimus. Buvo apklausti pirmosios ir antrosios pakopos 
studijų studentai, apklausų rezultatai pristatyti katedrų vedėjams. 
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Studijų proceso administravimas 
 

Siekiant didesnio studijų prieinamumo, studijų administravimo efektyvumo, kiekvienais metais 
tobulinama internetu pasiekiama Akademijos informacijos sistema. 2011 m. ji buvo papildyta naujomis 
funkcijomis: galimybe užsakyti ir spausdinti pažymas apie studentų būklę, apie išmokėtas stipendijas, 
sudaryta galimybė kiekvienam studentui, prisijungusiam prie sistemos, matyti savo individualų studijų 
planą, studijų dalykų įvertinimus. 
 

2.5. Tęstinės studijos 
 

Tęstinių studijų centras 2011 m. rengė seminarus, kvalifikacijos tobulinimo kursus, dalyvavo 
projekte. 

 

 
9 pav. Seminarų (1-2 dienų) klausytojų skaičius 2006–2011 m. 

 
2011 m. Tęstinių studijų centre buvo vykdomi seminarai kūno kultūros mokytojams, pradinių 

klasių mokytojams, treneriams, kineziterapeutams, sporto klubų instruktoriams. Į juos atvyko 793 
klausytojai. Populiariausi buvo seminarai kūno kultūros mokytojams. Dažniausiai tai – praktiniai kūno 
kultūros pamokos seminarai. Juose buvo perteikiamos kūno kultūros pamokų naujovės. Tęstinių studijų 
centras kartu su „Ortho Batic“ ir UAB „Baltic Orthoservice“ organizavo seminarą „Pėdos problemos ir 
sprendimo būdai“, į kurį atvyko 155 klausytojai: kineziterapeutai, kūno kultūros mokytojai, treneriai. 

Pagal Kūno kultūros ir sporto departamento projektą buvo vykdomi plaukimo mokymo 
seminarai pedagogams Šakių, Marijampolės, Telšių ir Anykščių rajonuose. Buvo rengiami seminarai ir 
kineziterapeutams.  

Tęstinių studijų centras bendradarbiauja su sporto šakų federacijomis. 2011 m. vyko Lietuvos 
plaukimo federacijos konferencija, kurioje pranešimus skaitė LKKA dėstytojai. 

 

 
10 pav. Kvalifikacijos tobulinimo kursų (nuo 2 iki 6 savaičių) klausytojų skaičius 2006–2011 m. 
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2011 m. buvo tęsiami trenerių kvalifikacijos tobulinimo kursai, neturintiems kūno kultūros ir 
sporto veiklos leidimo (licencijos). Kineziterapeutams ir kitiems medicinos darbuotojams buvo surengti 
masažuotojų kursai. Iš viso kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavo 84 klausytojai.  

 

 
11 pav. Tęstinių studijų centro surinktos lėšos 2006–2011 m. 

 

Lyginant su kitais metais, Tęstinių studijų centras surinko iš klausytojų gana nemažai lėšų – 
89750 Lt. 

Tęstinių studijų centras teikia paraiškas dalyvauti projektuose. Teigiamai pagal naudos ir 
kokybės kriterijus buvo įvertintas projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo 
sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“. Dabar laukiama tolesnių LR švietimo ministro 
sprendimų. 

2012 m. Tęstinių studijų centras planuoja didesnį dėmesį skirti trenerių ir kineziterapeutų 
kvalifikacijai tobulinti.  
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3. MOKSLO REZULTATYVUMO DIDINIMAS 
 

2011 m gruodžio 8 d. Akademijos Senato posėdyje (protokolo Nr. 3) buvo patvirtintos 5 naujos 
strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir jų vadovai: 
 

1. Treniravimo mokslas, sporto fiziologija ir genetika (vadovas e. prof. dr. A. Ratkevičius). 
2. Raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija (vadovas prof. habil. dr. A. Skurvydas). 
3. Neįgaliųjų įgalinimo fiziologiniai ir socialiniai aspektai (vadovas doc. dr. K. Skučas). 
4. Sveikatos, fizinis ir socialinis ugdymas pokyčius patiriančioje visuomenėje (vadovas doc. dr. S. 

Šukys). 
5. Laisvalaikio vadyba, ekonomika ir sociologija (vadovė doc. dr. B. Švagždienė). 

 
Šiuo metu yra formuojamos kiekvienos strateginės mokslinių tyrimų mokslininkų grupės. 

 
3.1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas 

 
Mokslininkai, atlikdami tyrimus, bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais, teikia 

projektus įvairiems fondams, siekdami gauti finansavimą. 2011 m Lietuvos mokslo taryba skyrė 
finansavimą 2 tęstiniams projektams (88000 Lt). Taip pat Akademija gavo lėšų iš LR Ūkio ministerijos 
bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros už „Inovacinį čekį“ „Aktyviai sportuojančių asmenų kojų 
priežiūros, jų anatominių ypatybių ir iškylančių problemų, įvykstančių traumų sąsajų tyrimai“ (20000 Lt). 

Keturiems Akademijos dėstytojams buvo skirta Lietuvos mokslo tarybos 12760 Lt parama 
mokslinėms išvykoms už 12760 Lt. 

 
22 lentelė. Akademijos mokslininkų gautos lėšos 2011 m. 

Lėšas skyrusios institucijos 
pavadinimas 

 
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 

pavadinimas 

Gautas  
finansavimas, 

Lt 

Lietuvos mokslo taryba 
„Paauglių nutukimo ir valgymo sutrikimų prevencinės programos 
efektyvumo bei saugumo vertinimas“ 

53200 

Lietuvos mokslo taryba 
„Reabilitacija po kryžminių kelio raiščių rekonstrukcijos: 
izokinetinis, funkcinis ir propriorecepcinis būdai“ 

34800 

LR Ūkio ministerija ir Mokslo, 
inovacijų ir technologijų 

agentūra 

„Inovaciniai čekiai“ „Aktyviai sportuojančių asmenų kojų 
priežiūros, jų anatominių ypatybių ir iškylančių problemų, 
įvykstančių traumų sąsajų tyrimai“ 

20000 

Iš viso 108000 

 
23 lentelė. Akademijos mokslininkų gautos lėšos mokslinėms išvykoms 2011 m. 

Lėšas skyrusios institucijos 
pavadinimas 

 
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 

pavadinimas 

Gautas  
finansavimas, 

Lt 

Lietuvos mokslo taryba Parama mokslinėms išvykoms (A. Emeljanovas) 3571 

Lietuvos mokslo taryba Parama mokslinėms išvykoms (A. Skarbalius) 3125,77 

Lietuvos mokslo taryba Parama mokslinėms išvykoms (D. Rėklaitienė) 3251 

Lietuvos mokslo taryba Parama mokslinėms išvykoms (A. Packevičiūtė) 2813 

Iš viso 12760,77 

 

Akademijos mokslininkų grupės pateikė Lietuvos mokslo tarybai 22 projektus (iš jų 12 
biomedicinos mokslų ir 10 socialinių mokslų) finansavimui gauti 2012 m. 3 biomedicinos mokslų 
projektai pateikti Nacionalinei mokslo programai „Lėtinės neinfekcinės ligos“. T. Venckūnas su 
mokslininkų grupe yra pateikęs paraišką Europos diabeto tyrimų federacijai (angl. European Federation for 
the Study of Diabetes) projekto „Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių genetinių 
veiksnių identifikavimas“ finansavimui gauti. Dėstytoja B. Švagždienė teikė projekto „Cultural heritage as 
a tool for tourism stimulation” paraišką Švietimo mainų paramos fondui (Erasmus IP projektai). 
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24 lentelė. Mokslininkų grupių pateikti projektai LMT finansavimui gauti 2012 m. 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Vadovas 

Biomedicinos mokslai 

1. Vienkartinių bei dažnai kartojamų pratimų poveikis Achilo sausgyslės 
struktūrai ir metabolizmui 

Sigitas Kamandulis 

2. Vyrų bendrosios sveikatos, hipogonadizmo ir seksualumo sąsajos su fiziniu 
aktyvumu ir pajėgumu 

Vilma Dudonienė 

3. Kinematinių parametrų sąsajų fizinio aktyvumo metu vertinimo metodikos 
sukūrimas 

Eurelija Venskaitytė 

4. Fizinio aktyvumo, funkcinės būsenos ir atsigavimo procesų gerinimas 
netradicinėmis priemonėmis 

Viktoras Šilinskas 

5. Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių genetinių 
veiksnių identifikavimas 

Tomas Venckūnas 

6. Sveikų ir sergančiųjų diabetu 6-19 metų moksleivių organizmo adaptacija 
fiziniams krūviams 

Arvydas Stasiulis 

7. Stuburą stabilizuojančių pratimų poveikis esant juosmens nugaros skausmui Saulė Sipavičienė 

8. Kartotinio vėsinimo/šildymo poveikis imunitetui, nervų-raumenų ir 
kognityvinės sistemos funkcijoms 

Marius Brazaitis 

9. Fizinio aktyvumo ir pajėgumo ryšys su metaboliniu sindromu ir išemine širdies 
liga 

Miglė Bacevičienė 

10. Sveikų ir sergančių cukriniu diabetu vaikų ir jaunuolių organizmo adaptacija 
fiziniams krūviams 

Arvydas Stasiulis 

11. Vaizdinimo technologijų vertė išsėtinės sklerozės diagnostikai, prognozavimui 
ir gydymui 

Daiva Imbrasienė 

12. Motorinės sistemos adaptyvumo priklausomumas nuo menstruacinio ciklo 
fazės 

Saulė Sipavičienė 

Socialiniai mokslai 

1. Lituanistikos sklaida per laisvalaikio formas Pasaulio lietuvių išeivių 
bendruomenėms 

Vilija Bitė Fominienė 

2. Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, probleminio elgesio keitimo 
technologijos per fizinę veiklą 

Vida Ostasevičienė 

3. SVV įmonių darbuotojų vystymąsį skatinantis vadovų kompetencijų 
tobulinimo modelis 

Regina Navickienė 

4. Lietuvos mokinių su sveikata susijusio fizinio pajėgumo vertinimas ir kitimas  Arūnas Emeljanovas 

5. Organizacijos mokymosi įtaka turizmo įmonių socialinei atsakomybei Edmundas Jasinskas 

6. Pedagogų kūrybingumo profesinėje veikloje tyrimas Audronė Dumčienė 

7. Fiziškai neįgalių asmenų socializacija psichosocialiniais ir fizinio pajėgumo 
aspektais 

Kęstutis Skučas 

8. Sportinių žaidimų komandų treniravimo sisteminis valdymas Antanas Skarbalius 

9. Mokyklos aplinkos suvokimo ir mokinių laisvalaikio sąsajos su jų prosocialaus 
elgesio raiška 

Saulius Šukys 

10. Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas Vilija Malinauskienė 

 

3.2. Publikacijos 
 
Akademijos darbuotojų parengtų publikacijų skaičius 2011 m. nežymiai sumažėjo. ISI Web of 

Science publikacijų parengta 24. Per 2011 m. gerokai padaugėjo publikacijų, išleistų recenzuojamuose 
periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose – 85. 
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25 lentelė. Akademijos mokslininkų publikacijos 2007–2011 m. 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Straipsniai mokslo leidiniuose 

ISI Web of Science  9 16 11 31 24 

ISI Master Journal List  13 3 8 7 2 

LMT patvirtintose duomenų bazėse  
Nuo 2010 m. – tarptautinėse duomenų bazėse* 82 100 100 101 83 

Kitose duomenų bazėse 2 1 0 – – 

Kituose recenzuojamuose periodiniuose 
leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių 
rinkiniuose  21 39 44 64 85 

Mokslo, meno, kultūros leidiniuose  5 5 7 – – 

Iš viso 132 164 170 203 194 

Straipsniai konferencijos medžiagoje 

ISI Proceedings  1 2 3 0 1 

LMT patvirtintose duomenų bazėse  1 2 0 – – 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinės  8 41 35 16 14 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės  58 68 3 63 22 

Recenzuojamoje Lietuvos  1 4 3 0 17 

Nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės  2 2 0 0 0 

Nerecenzuojamoje Lietuvos  30 5 15 0 0 

Iš viso 101 124 59 79 54 

 
2011 m. buvo išleista 1 mokslinė monografija „Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai“ 

(autorius prof. dr. R. Malinauskas).  
Akademijoje per 2011 m buvo apgintos 6 disertacijos (5 biologijos krypties ir 1 edukologijos). 
 

26 lentelė. Mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai 2007–2011 m. 

Rodiklis 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Išleista monografijų 3 4 1 2 1 

Publikuota mokslo straipsnių, * 
iš jų:  

 
200* 

 
288* 

 
229* 

 
218* 

 
199 

a) tarptautiniuose žurnaluose 21(9)** 21 (7) ** 22(11) ** 38(15) ** 26(8)** 

b) užsienio leidiniuose 17 40 16 22 22 

c) Lietuvos leidiniuose 97 17 128 158 151 

Išleista vadovėlių (studijų knygų) 5(22) *** (20) *** (10) *** 1 (10) *** (6)*** 

Išleista mokymo bei metodikos priemonių 5 5 9 4 4 

Surengta konferencijų, iš jų: 1 2 2 2 4 

tarptautinių – 1 0 0 – 

Apginta disertacijų 7 2 6 6 6 

*      – įskaitant ir straipsnius konferencijų medžiagoje 
**    – Lietuvos moksliniai leidiniai, įtraukti į Mokslinės informacijos instituto sąrašą 
***– studijų, mokomosios knygos 

 

3.3. Konferencijos 
 

Akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai aktyviai dalyvauja Lietuvos bei užsienio 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei kitose Lietuvoje vykusiose konferencijose. 2011 m. mažiau 
Akademijos dėstytojų dalyvavo mokslinėse konferencijose (12 pav.). 
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12 pav. Akademijos mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaityti pranešimai 2007–2011 m. 

 

3.4. Moksliniai renginiai 
 
 2011 m. Akademija organizavo arba buvo bendrarengėja 4 mokslinių renginių: 
 

 studentų mokslinės draugijos konferencijos „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ 
(kovo–balandžio mėn.); 

 tarptautinės mokslinės konferencijos „7th International Symposium on Entrepreneurship in 
Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches“ (balandžio 27–      
30 d.); 

 mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“ 
(gegužės 6 d.); 

 mokslinės konferencijos „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą 
lemiantys veiksniai“. 
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4. TARPTAUTINĖS PROGRAMOS IR TARPTAUTINIS AKADEMINIS MOBILUMAS 
 

Tarptautiškumo plėtojimas ir įsiliejimas į Europos aukštojo mokslo erdvę lemia studijų ir 
mokslo kokybę, inovacijų diegimą, rengiamų specialistų konkurencingumą Europos darbo rinkoje ir 
akademinės bendruomenės kūrybiškumą. 2011 m. Akademija aktyviai plėtojo tarptautinius ryšius su 
užsienio aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis ir tarptautinėmis organizacijomis per studentų ir 
akademinio bei kito personalo mainus, tarptautinius projektus ir dalinių studijų organizavimą užsienio 
studentams. 
 

Dalyvavimas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programoje 
Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programa yra didžiausia Europos Komisijos aukštąjį mokslą 

remianti programa, kurios dėka Akademija nuolat plečia bendradarbiavimą su Europos aukštojo mokslo 
institucijomis ir organizacijomis. 2011 m. Akademija dalyvavo beveik visose Erasmus programos veiklos 
srityse: studentų dalinių studijų ir praktikos mobilumo, akademinio personalo dėstymo mobilumo, 
personalo mokymų mobilumo, intensyvių programų ir jungtinių studijų programų rengimo projektuose. 
 

Dvišalio bendradarbiavimo sutartys 
Erasmus studentų ir akademinio personalo mobilumo veikla vykdoma pagal dvišalio 

bendradarbiavimo sutartis su Europos šalių aukštosiomis mokyklomis. 2011 m. Akademija buvo 
pasirašiusi dvišalio bendradarbiavimo sutartis su 55 universitetais ir aukštosiomis mokyklomis iš 
22 Europos šalių (žr. 13 pav.). Per 2011 m. Akademijos naujais partneriais tapo septynios aukštosios 
mokyklos: 

 Palackio universitetas, Čekija; 

 Granados universitetas, Ispanija; 

 Opolės technologijos universitetas, Lenkija; 

 InHolland taikomųjų mokslų universitetas, Olandija; 

 Telemarko universitetinė kolegija, Norvegija; 

 Santareno politechnikos institutas, Portugalija; 

 Rovaniemio taikomųjų mokslų universitetas, Suomija. 
 
 Erasmus universitetų partnerių 2011–2012 m. sąrašas pateikiamas 26a lentelėje. 
 
26 a lentelė. ES universitetai partneriai pagal MVG/Erasmus programą 2010–2011 m. m. 

Institucijos pavadinimas Miestas Šalis 

Graco universitetas Gracas Austrija 

Zalcburgo universitetas Zalcburgas Austrija 

Artevelde universitetinė kolegija-Gento universitetas Gentas Belgija 

Leuveno katalikiškasis universitetas Leuvenas Belgija 

Vassil Levski Nacionalinė sporto akademija Sofija Bulgarija 

Masaryko universitetas Brno Čekija 

Palackio universitetas Olomoucas Čekija 

Prahos Karolio universitetas Praha Čekija 

VIA universitetinė kolegija Aarhus Danija 

Sealand universitetinė kolegija Nestvedas Danija 

Pietų Danijos universitetas Odensė Danija 

Tartu universitetas Tartu Estija 

Atėnų universitetas Atėnai Graikija 

Barselonos universitetas Barselona Ispanija 

Granados universitetas Granada Ispanija 

Valensijos universitetas Valensija Ispanija 

Molizės universitetas Kampobasas Italija 

Kasino universitetas Kasinas Italija 
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Institucijos pavadinimas Miestas Šalis 

Veronos universitetas Verona Italija 

Mančesterio Metropoliteno universitetas Mančesteris Jungtinė Karalystė 

Vusterio universitetas Vusteris Jungtinė Karalystė 

Latvijos sporto pedagogikos akademija Ryga Latvija 

Rygos Stradins universitetas Ryga Latvija 

Rėzeknės aukštoji mokykla Rėzeknė Latvija 

Opolės technologijos universitetas Opolė Lenkija 

Poznanės E. Piaseckio kūno kultūros akademija Poznanė Lenkija 

Varšuvos J. Pilsudskio kūno kultūros akademija Varšuva Lenkija 

Vroclavo kūno kultūros akademija Vroclavas Lenkija 

Groningeno Hanze universitetas Groningenas Nyderlandų Karalystė 

InHolland taikomųjų mokslų universitetas Haarlemas Nyderlandų Karalystė 

Agderio universitetas Kristiansandas Norvegija 

Telemarko universitetinė kolegija Pošgriūnas Norvegija 

Leirijos politechnikos institutas Leirija Portugalija 

Lisabonos technikos universitetas Lisabona Portugalija 

Fernando Pessoa universitetas Portas Portugalija 

Santareno politechnikos institutas Rio Majoras Portugalija 

Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas Vila Realis Portugalija 

Oradia universitetas Oradia Rumunija 

Bratislavos Komenskio universitetas Bratislava Slovakija 

Mariboro universitetas Mariboras Slovėnija 

HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas Vierumakis Suomija 

Juveskiulės universitetas Juveskiulė Suomija 

Oulu taikomųjų mokslų universitetas Oulu Suomija 

Laplandijos universitetas Rovaniemis Suomija 

Rovaniemio taikomųjų mokslų universitetas Rovaniemis Suomija 

Malmės universitetas Malmė Švedija 

Stokholmo universitetas Stokholmas Švedija 

Abant Izzet Baysal universitetas Bolu Turkija 

Dokuz Eylul universitetas Izmiras Turkija 

Egėjo universitetas Izmiras Turkija 

Bairoito universitetas Bairoitas Vokietija 

Eseno universitetas Esenas Vokietija 

Getingeno Georgo Augusto universitetas Getingenas Vokietija 

Vokietijos sporto universitetas Kelnas Vokietija 

Paderborno universitetas Paderbornas Vokietija 
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13 pav. Erasmus universitetų partnerių kaita 1999–2011 m. 

 

Studentų mainai 
Nuo 1999–2000 m. m, kai Akademija pradėjo dalyvauti Erasmus programoje, išvykstančių 

Akademijos studentų skaičius nuolat auga. 2010–2011 m. m. dalinių studijų ir praktikos išvyko 
58 studentai (55 pirmosios pakopos studentai, 2 magistrantai, 1 doktorantas), kurių bendra studijų 
trukmė buvo 241 mėn. (žr. 14 pav.). Iš šių studentų aštuoni turėjo galimybę atlikti praktiką įvairiose 
užsienio įmonėse ir organizacijose. Taigi lyginant su 2009–2010 mokslo metais, bendras išvykstančių 
studentų skaičius išaugo daugiau kaip 13 proc. 

 

 

14 pav. Atvykstančių ir išvykstančių studentų skaičiaus kaita 1999-2011 m. 
 

Akademijos studentai dalinėms studijoms užsienyje rinkosi 24 Europos aukštojo mokslo 
institucijas. Pagal geografinį pasiskirstymą daugiausia studentų studijavo Pietų Europos šalių 
universitetuose (21), Skandinavijos šalių universitetuose (11) ir Centrinės Europos šalių 
universitetuose (10), o mažiausiai patrauklūs studentams atrodo Vokietijos ir kitų Baltijos šalių 
universitetai. 

Studentai ir akademinio personalo darbuotojai skatinami dalyvauti Erasmus programoje per 
kasmečius informacinius renginius „Erasmus dienos“, kuriuose jie supažindinami su dalyvavimo Erasmus 
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programoje sąlygomis ir galimybėmis, savo įspūdžiais bei patarimais dalijasi jau dalyvavę programoje 
studentai. Taip pat buvo surengtas fotokonkursas ir paroda „Studijuok su Erasmus“. Nuotraukose 
įamžintos įsimintiniausios studentų dalyvavimo Erasmus programoje akimirkos. 2011–2012 m. m. 
Erasmus programoje aktyviausiai dalyvavo Turizmo ir sporto vadybos (12) ir Kineziterapijos (10) 
pirmosios pakopos studijų programų studentai (žr. 15 pav.), mažiausiai aktyvūs buvo Sveikatos ir fizinio 
aktyvumo ir Socialinės pedagogikos studijų programų studentai. 

 

 

15 pav. Išvykstančių pirmosios pakopos studentų pasiskirstymas pagal studijų programas 2007–2011 m. 
Paaiškinimai: TSV – Turizmo ir sporto vadyba; KIN – Kineziterapija; TRS – Treniravimo sistemos; KKU – Kūno kultūra 
(ir šokis); SFA – Sveikata ir fizinis aktyvumas; SRT – Sportinė rekreacija ir turizmas; TFV – Taikomoji fizinė veikla; SOP – 

Socialinė pedagogika. 

 
Pagal Erasmus programą 2010–2011 m. m. dalinių studijų atvyko 23 užsienio studentai iš 

9 Europos šalių (20 pirmosios pakopos studentų, 2 magistrantai, 1 doktorantas). 2010–2011 m. m. 
daugiausia studentų dalinėms studijoms rinkosi Akademiją iš tokių šalių kaip Turkija (7), Portugalija (4) 
ir Lenkija (3). Per visą dalyvavimo Erasmus programoje laikotarpį Akademijoje jau studijavo 
119 studentų. Daugiausia dalinių studijų studentų atvyko iš Ispanijos, Portugalijos ir Turkijos (žr. 
16 pav.). 

 

 

16 pav. Atvykstančių studentų geografinis pasiskirstymas 2001–2011 m.  
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Siekiant užtikrinti atvykusių Erasmus studentų integraciją į akademinį ir socialinį gyvenimą, 
Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai šiems studentams organizuoja įvairius informacinius, pažintinius 
ir kultūrinius renginius. Be to, bendradarbiaujant su Studentų atstovybe Akademijoje yra įsteigtas 
Erasmus studentų mentorių tinklas, kurio nariai pasitinka atvykusius studentus, padeda jiems apsigyventi, 
juos globoja, teikia įvairią informaciją ir praktinę pagalbą bei rūpinasi atvykusiųjų socialine integracija. 
Kai kurie užsienio studentams skirti renginiai jau tapo tradiciniais ir yra organizuojami kiekvieną 
semestrą. 

Vienas iš tradicinių renginių – Tarptautinė įvadinė-orientacinė savaitė. Pirmąją semestro 
savaitę užsienio studentams organizuojamas renginių ciklas. Jų metu studentai supažindinami su 
Lietuvos kultūros paveldu, Kauno istorija, Lietuvos kūno kultūros akademijos veikla, akademinėmis ir 
sporto bazėmis bei kitais praktiniais klausimais. Šios savaitės metu užsienio studentai susitinka su 
pasirinktų studijų dalykų dėstytojais ir suderina būsimų studijų Akademijoje tvarkaraštį. 

Nacionalinių patiekalų diena (angl. National Dish Party). Renginys skirtas pažinti skirtingas 
studentų atstovaujamas kultūras ir papročius. Tiek užsienio, tiek Akademijos studentai renginiui 
pagamina po vieną savo nacionalinį patiekalą ir parengia trumpą pristatymą (dainą, šokį, žaidimą ir pan.) 
lietuvių kalba. Tai yra puiki galimybė pademonstruoti savo lietuvių kalbos įgūdžius, įgytus pradedančiųjų 
lietuvių kalbos kursų metu. 
 

Personalo mainai 
2010–2011 m. m. Akademijos dėstytojai vyko skaityti paskaitų į 23 skirtingas Europos aukštojo 

mokslo institucijas. Dėstymo vizitų buvo išvykę 35 Akademijos dėstytojai (žr. 5 pav.), iš jų net 
12 dėstytojų dalyvavo Erasmus programoje pirmą kartą. 2010–2011 m. m. Akademijoje savo paskaitas 
skaitė 18 užsienio dėstytojų. Tokie vizitai suteikia galimybę Akademijos studentams perimti kitose šalyse 
sukauptas žinias ir patirtį,nes užsienio dėstytojų paskaitos yra integruojamos į studijų programas. 
 

 

17 pav. Atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų skaičiaus kaita 1999-2011 m. 

 
Nebe pirmus metus Akademijos darbuotojai kelia savo kvalifikaciją, pagal Erasmus personalo 

mobilumo programą vykdami mokymų į užsienio aukštąsias mokyklas ir organizacijas. 2010–
2011 m. m. aštuoni Akademijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Čekijoje, Danijoje, Italijoje, Norvegijoje ir 
Portugalijoje. 
 

Dalyvavimas Erasmus projektuose 
Akademija aktyviai dalyvauja ne tik studentų ir personalo darbuotojų mainuose, bet ir 

projektinėje veikloje, kurią finansuoja Erasmus programa (žr. 18 pav.). 
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Erasmus intensyvios programos (IP) – tai trumpalaikės studijų programos, į kurias 
suvažiuoja bendradarbiaujančių universitetų studentai ir dėstytojai. Akademija pirmą kartą laimėjo 
paraišką 2010–2011 m. m. koordinuoti Erasmus IP projektą „Europos identiteto raiška per 
savanorystę sporte“ („European Identity through Volunteering in Sport“), kurio partneriai yra Juvaskiulės 
universitetas (Suomija), Leuveno katalikiškasis universitetas (Belgija) ir Kasino universitetas (Italija). 
Projekto tikslas – skatinti mobilumą ir dalytis žiniomis, informacija ir tyrimais sporto paslaugų srityje, 
stiprinant Europos identitetą ir aktyvų pilietiškumą per sporto savanorystę. Programoje, kuri vyko 
2011 m. balandžio 4–16 d. Akademijoje, dalyvavo 31 studentas ir 13 dėstytojų. 

Akademija taip pat dalyvavo trijuose IP projektuose partnerio statusu: iš jų dvi IP skirtos 
pirmosios pakopos studentams, viena IP – antrosios pakopos studentams. Iš viso 2010–2011 m. m. IP 
projektuose dalyvavo 21 studentas ir 6 dėstytojai (žr. 27 lentelę). 
 

 

18 pav. Dalyvavimas Erasmus projektuose (bendrose studijų programose/moduliuose, intensyviose programose, 
teminiuose tinkluose) 2000–2011 m. 

 

27 lentelė. Dalyvavimas intensyvių studijų programų projektuose 

Projekto pavadinimas Data Koordinatorius Dėstytojų 
skaičius 

Studentų 
skaičius 

Europos identiteto raiška per 
sporto savanorystę 

2011 04 04–16 LKKA 3 8 

Kūno kultūra ir darni visuomenė 2011 04 30– 05 12 Malmės universitetas (Švedija) 1 5 

Vaikų fizinis aktyvumas ir sveikata 
– geroji patirtis 

2011 05 01–20 Pietų Danijos universitetas 
(Danija) 

1 5 

Sporto organizatorius tarp 
edukacinės atsakomybės ir 
vadybinės kompetencijos 

2011 06 05–11 Bolonijos universitetas (Italija) 1 3 

Iš viso 6 21 

 

Jungtinių studijų programų kūrimas (CD). Jau antrus metus Akademija kartu su dar 
aštuoniomis aukštosiomis mokyklomis vykdo Europos Komisijos Erasmus programos daugiašalį 
centralizuotos veiklos projektą „Europos fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos konsultavimo 
bakalauras“ („European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle Councelling“) (2010–2013 m.). Projekto, 
kurį koordinuoja Groningeno Hanze universitetas (Olandija), tikslas – pasitelkiant Groningeno Hanze 
universiteto bei kitų šalių aukštųjų mokyklų gerąją patirtį sukurti trejų metų trukmės jungtinę bakalauro 
studijų programą. Projekto partneriai: Olandijos taikomųjų mokslų universitetas Harleme (Olandija), 
Santareno politechnikos instituto Rio Majoro aukštoji sporto mokykla (Portugalija), Pietų Danijos 
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universitetas (Danija), Romos universitetas „Foro Italico“ (Italija), Vusterio universitetas (Jungtinė 
Karalystė) ir Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas. 

Sėkmingo bendradarbiavimo su vidurinėmis mokyklomis pavyzdys – projektas „Erasmus 
Lietuvos mokykloms“ (2011 m.). Projekto tikslas – skatinti studentų pilietinį atsakingumą, 
įsijungiant į savanorystės veiklas, skleisti informaciją vyresniųjų klasių mokiniams apie studentų 
mobilumo galimybes pagal Erasmus programą, studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose, suteikti 
žinių ir konsultuoti apie kūno kultūros, sporto, reabilitacijos ir turizmo specialistų rengimą  Lietuvos 
kūno kultūros akademijoje, skatinti supratimą ir toleranciją per skirtingų kultūrų pažinimą. Projekte  
dalyvavo Anykščių Antano Vienuolio gimnazija, Prienų rajono savivaldybės Šilavoto pagrindinė 
mokykla, Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla, Raseinių rajono Ilgižių pagrindinė mokykla, 
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla, Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinė mokykla, Jonavos 
Senamiesčio gimnazija ir Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla. LKKA studentai kartu su 
Akademijoje studijuojančiais užsienio studentais vyko į šias mokyklas, siekdami supažindinti 
moksleivius su Erasmus programa ir studijų galimybėmis Akademijoje bei praktiškai pademonstruoti 
įvairių specializacijų įgūdžius. 
 

Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programos finansavimas 
Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2010–2011 m. m. gauta 122 200 Lt: 54 800,00 Lt 

skirta studentų mobilumo studijoms, 23 200 Lt – skirta studentų mobilumo praktikoms, 27 000 Lt – 
dėstytojų vizitams, 7 500 Lt – personalo stažuotėms, 9 700 Lt – užsieniečių studijoms ir kitai mobilumo 
veiklai organizuoti. Iš Valstybinio studijų fondo 2010–2011 m. m. gauta 71 000 Lt studentų mobilumo 
studijoms. 

2010–2011 m. m iš Europos Komisijos buvo gauta 326 911 Lt (94 680 EUR): 208 622 Lt skirta 
studentų mobilumo studijoms, 29 442 Lt – studentų mobilumo praktikoms, 47 141 Lt – dėstytojų 
mobilumui, 11 460 Lt – personalo mokymams ir 30 246 Lt – mobilumo veiklai organizuoti. 
 

Dalyvavimas Šiaurės šalių bendroje Nordplus programoje 
Nuo 2008 m. Akademija sėkmingai dalyvauja Bendrojoje Nordplus programoje, kuri remia 

Šiaurės ir Baltijos šalių įstaigų bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. 2011 m. 
Akademija koordinavo Nordplus programos Horizontal paprogramės projektą „Šiaurės ir Baltijos šalių 
sporto trenerių rengimo tinklas“ („Nordic and Baltic Network for Sports Coach Training“) (2009–2012 m.). 
Bendras projekto finansavimas – 81800 eurų (2009–2010 m. m. – 15100 eurų, 2010–2011 m. m. – 
31700 eurų, 2011–2012 m. m. – 35000 eurų). 2009 m. pradėto vykdyti projekto tikslas – tobulinti 
trenerių rengimą ir kvalifikacijos kėlimą, organizuojant bendrus kursus, vykdant trumpalaikį studentų, 
trenerių ir dėstytojų mobilumą ir stiprinant partnerių tinklo bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą. 
Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo suorganizuoti 5 koordinaciniai partnerių susitikimai, 
2 seminarai, 4 kursai skirtingose partnerių institucijose (Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Švedijos) ir 
1 intensyvūs kursai. 

Partnerio statusu Akademija dalyvavo trijuose Nordplus programos aukštojo mokslo 
paprogramės projektuose (žr. 28 lentelę). 
 

28 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose 

Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas angl. Projekto trukmė Koordinatorius 

Šiaurės ir Baltijos šalių 
sporto trenerių rengimo 
tinklas 

Nordic and Baltic Network for Sports 
Coach Training (NBN Coach Training) 

2009–2012 Lietuvos kūno kultūros 
akademija 

Jungtinis kineziterapijos 
mokymas: bakalauro 
diplominio darbo modulis 

Development of Joint Bachelor Theses 
Projects in the Nordic and Baltic 
Physiotherapy Programmes (NorNePte) 

2009–2012 Oslo taikomųjų mokslų 
universitetas, Norvegija 

Kineziterapijos kokybė 
pagyvenusiems žmonėms 
Šiaurės ir Baltijos šalyse 

Quality in Physiotherapy for Elderly in 
the Northern and Baltic Countries 
(SGUme) 

2009–2012 Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus sporto tinklas Nordplus-Idrott Network (NIN) 2010–2012 Pietų Danijos 
universitetas 
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Narystė tarptautinėse organizacijose 
LKKA kaip institucija yra septynių tarptautinių organizacijų narė: 
1. Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba (International Council of Sport Science and 

Physical Education – ICSSPE) – narė nuo 1996 m. 
2. Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas (European Network of Sport Science, 

Education and Employment – ENSSEE) – narė nuo 1997 m. 
3. Tarptautinis kūno kultūros tinklas (International Network I3PE) – narė nuo 1998 m. 
4. Europos kineziterapijos aukštajame moksle tinklas (European Network of Physiotherapy in Higher 

Education – ENPHE) – narė nuo 1999 m. 
5. Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas – Europa (Health Enhancing Physical Activity – HEPA 

Europe) – narė nuo 2006 m. 
6. Tarptautinė kūno kultūros aukštųjų mokyklų asociacija (International Association for Physical 

Education in Higher Education – AIESEP) – narė nuo 2009 m. 
7. Europos sporto ir užimtumo observatorija (European Observatoire of Sport and Employment – 

EOSE) – narė nuo 2010 m. 
 

Tarptautinės studijos 
Bendradarbiaujant su Vusterio universitetu (Jungtinė Karalystė) ir Lietuvos krepšinio federacija 

jau antrus metus yra vykdoma jungtinė Europos krepšinio trenerių magistro programa „European 
Basketball Coaching Science MSc“, kurią renkasi ne tik įžymūs Lietuvos krepšininkai, bet ir treneriai iš 
Anglijos, Airijos, Liuksemburgo, Maltos, Kanados, Australijos, Irano bei Liberijos. 
 

Kita veikla 
Tarptautinių ryšių skyrius surengė anglų kalbos kursus Akademijos dėstytojams, kurie planuoja 

dėstyti savo studijų dalyką anglų kalba. 
Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai prižiūri ir atnaujina LKKA interneto tinklalapį, kuriame 

pateikiama informacija apie dalines studijas užsienio studentams, tarptautinius mokslinius renginius, 
užsienio universitetus partnerius, tarptautines organizacijas, kurių narė yra LKKA, kita užsienio 
studentams ir dėstytojams naudinga informacija. 

Akademijos bendruomenei nuolat skleidžiama informacija apie galimybes ir sąlygas dalyvauti 
tarptautinėse programose, projektuose, įvairiuose renginiuose (kongresuose, konferencijose, 
simpoziumuose, seminaruose ir pan.). 

Akademijos pedagoginiam ir administraciniam personalui suteikiama pagalba tvarkant 
komandiruočių ir stažuočių užsienyje dokumentus, rezervuojant kelionės bilietus ir viešbučius, teikiama 
informacija tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. 
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5. PERSONALO VALDYMAS 
 

5.1. Personalo sudėties ir kvalifikacijos kaita 
 

Vadovaujantis Lietuvos kūno kultūros akademijos statutu (2010 m. lapkričio 18 d. LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-1148), Akademijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, 
administracija ir kiti Akademijos veiklą užtikrinantys darbuotojai. 

Akademijos pedagogų ir mokslo personalas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir 
studijų įstatymu (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242), į pareigas yra priimamas viešo konkurso būdu 5 
metų kadencijai. Ši sistema skatina pedagogus ir mokslininkus nuolat kelti kvalifikaciją. 

2011 m. spalio 1 d. Akademijoje buvo: 8,55 profesorių etatų; 45,35 docentų etato; 32,5 lektorių 
etato; 8,66 asistentų etato. Tarp visų pedagogų profesorių buvo 9 proc.; docentų – 48 proc.; lektorių – 
34 proc.; asistentų – 9 proc. 

Akademijos administracijos ir aptarnaujantis personalas kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami 
seminaruose, kursuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

 
5.2. Pedagoginis personalas 

 
2011–2012 m. m. pradžioje įvyko fakultetų restruktūrizacija, buvo sujungtos katedros, todėl 

pasikeitė pedagoginio personalo etatų pasiskirstymas pagal fakultetus. 
Sporto edukologijos fakultete 2011–2012 m. m. yra Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo; 

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros. Sujungiant katedras dalis Sporto edukologijos 
fakulteto katedrų darbuotojų perėjo į Sporto biomedicinos fakultetą, todėl atitinkamai sumažėjo etatų. 

 
29 lentelė. Pedagoginio personalo pareigybių skirstinys Sporto edukologijos fakultete (etatai) 

Pareigybė 2007–2008 m. m. 2008–2009 m. m. 2009–2010 m.m. 2010–2011 m.m. 2011–2012 m.m. 

Profesorius 5,75 9,9 8,8 8,1 2 

Docentas 23,75 24,6 33,5 31,9 15,7 

Lektorius 20,25 26,15 33,45 24,9 14,7 

Asistentas 14,9 13,65 8,8 4,7 8,8 

Iš viso 64,65 74,3 84,55 69,6 36,2 

 
Sporto biomedicinos fakultete taip pat yra 2 katedros – Taikomosios biologijos ir reabilitacijos; 

Treniravimo mokslo katedros. Dalis dėstytojų perėjo iš Sporto edukologijos į Sporto biomedicinos 
fakultetą, todėl padaugėjo Sporto biomedicinos fakulteto dėstytojų etatų. 
 
30 lentelė. Pedagoginio personalo pareigybių skirstinys Sporto biomedicinos fakultete (etatai) 

Pareigybė 2007–2008 m. m. 2008–2009 m. m. 2009–2010 m.m. 2010–2011 m.m. 2011–2012 m.m. 

Profesorius  6,51 7,2 6,4 5,9 6,55 

Docentas  26,3 24,35 25,8 21,95 29,65 

Lektorius  13,65 25,75 23,4 15,7 17,8 

Asistentas  9,2 9,35 6,36 5,06 4,86 

Iš viso 55,66 66,65 61,96 48,61 58,86 

  
 Nuo 2011 m. spalio 1 d. Akademijoje buvo įsteigtas Kalbų centras. Kalbų centre iš viso yra 

užimta 4,9 etato, iš jų 1,4 asistento ir 3,5 lektoriaus etato.  
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31 lentelė. Pedagoginio personalo etatų skaičiaus kaita 

Katedros 
Etatų skaičius 

2007−2008 m. m. 2008−2009 m. m. 2009−2010 m. m. 2010–2011 m.m. 2011–2012 m.m. 

Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas 

Jungtinė sporto šakų ir 
rekreacijos katedra * 

–  – – – – 

Rekreacinio sporto katedra * 5,55 – – – – 

Kalbų katedra* 14,1 – – – – 

Kinantropologijos ir sporto 
raidos katedra* 

8,3 – – – – 

Rekreacijos, turizmo ir sporto 
vadybos katedra  

18,7 – – – – 

Sporto edukologijos fakultetas 

Vandens sporto šakų 
katedra** 

4,9 – – – – 

Sportinių žaidimų katedra* 14,2 – – – – 

Lengvosios atletikos katedra*  8,65 – – – – 

Gimnastikos ir šokių katedra* 5,25 – – – – 

Dvikovos sporto šakų 
katedra* 

6,05 – – – – 

Sporto technologijų katedra* 5,05 – – – – 

Sporto pedagogikos ir 
psichologijos katedra*  

13,3 – – – – 

Kūno kultūros katedra* 8,75 – – – – 

Rekreacijos, turizmo ir sporto 
vadybos katedra 

– 19,2 19,15 16,8 – 

Kūno kultūros ir gimnastikos 
katedra** 

– 13,35 12,3 11 – 

Individualių sporto šakų 
katedra ** 

– 2,05 17,9 15,8 – 

Sportinių žaidimų katedra ** – 17 16,2 11,1 – 

Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedra ** 

– 21,9 19 14,9 – 

Sveikatos, fizinio ir socialinio 
ugdymo katedra 

– – – – 20,7 

Sporto vadybos, ekonomikos 
ir sociologijos katedra 

– – – – 15,5 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapijos katedra* 10,45 – – – – 

Sporto biomechanikos, 
informatikos ir inžinerijos 
katedra* 

11 – – – – 

Taikomosios fiziologijos ir 
sporto medicinos katedra* 

15,05 – – – – 

Sveikatos ir fizinio aktyvumo 
katedra 

9,51 11,2 9,9 7,7 – 

Taikomosios fizinės veiklos 
katedra 

8,85 7,9 9,5 9,5 – 

Taikomosios fiziologijos ir 
kineziterapijos katedra** 

– 26,45 25,26 21,41 – 

Informatikos ir kalbų 
katedra** 

– 21,1 17,3 10 – 

Taikomosios biologijos ir 
reabilitacijos katedra 

– – – – 33,11 

Treniravimo mokslo katedra  – – – – 29,05 

Iš viso 166,96 160,15 146,51 118,21 98,36 

* Katedros buvo sujungtos 2008 m. birželio 27 d. LKKA senato nutarimu 
** Katedros buvo įsteigtos 2008 m. birželio 27 d. LKKA senato nutarimu sujungiant iki tol egzistavusias katedras 
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Su dėstytojais, laimėjusiais konkursą, yra sudaromos etatinės darbo sutartys kiekvienų mokslo 
metų pradžioje. O su dėstytojais iš kitų institucijų ar Akademijos dėstytojais, dirbančiais kitoje katedroje 
nei pagrindinė darbo sutartis, yra sudaromos darbo sutartys dėl valandinio atlygio kiekvieną semestrą 
atskirai. 

2011–2012 m. m. Sporto edukologijos fakultete dėstytojų valandininkų pasiskirstymas pagal 
pareigas yra toks: asistentai – 6,72 etato; lektoriai – 5,19 etato; docentai – 8,25 etato; profesoriai – 5,42 
etato. 

2011–2012 m. m. Sporto biomedicinos fakultete dėstytojų valandininkų pasiskirstymas pagal 
pareigas yra toks: asistentai – 5,73 etato; lektoriai – 3,5 etato; docentai – 10,95 etato; profesoriai – 5,01 
etato. 
 
32 lentelė. 2011−2012 m. m. dėstytojų valandininkų skirstinys pagal fakultetus 

 
Pareigos 

Valandų 
skaičius 

Etato dalies 
atitikmuo 

Sporto edukologijos fakultetas 

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos 
katedra  

Asistentas 1952 2,78 

Lektorius  1755 2,51 

Docentas 2181 3,63 

Profesorius   458 0,91 

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra 

Asistentas  2760 3,94 

Lektorius  1877 2,68 

Docentas  2774 4,62 

Profesorius   2258 4,51 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Treniravimo mokslo katedra  

Asistentas 2128 3,04 

Lektorius  994 1,42 

Docentas 1042 1,74 

Profesorius  313 0,63 

Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedra  

Asistentas 1881 2,69 

Lektorius  1453 2,08 

Docentas 5526 9,21 

Profesorius  2191 4,38 

 
Iš žemiau pateikto grafiko aišku, kad tiek asistento, tiek lektoriaus vidutinis etatinis mėnesinis 

atlyginimas yra ganėtinai panašūs. Esminis skirtumas yra mokslinis laipsnis – dėstytojai, turintys 
mokslinį laipsnį, gauna kur kas didesnius atlyginimus. 
 

 
19 pav. 2011 m. vidutinio etatinio mėnesinio atlyginimo, tenkančio vienam dėstytojo etatui, skirstinys pagal 

dėstytojų grupes 
 

Vertinant pedagoginio personalo skirstinį pagal lytį, teigtina, kad daugiau moterų yra 25–45 m. 
amžiaus grupėse, o daugiau vyrų – 46–50 m. amžiaus grupėje. Pedagoginio personalo skirstinys pagal 
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amžių nėra išskirtinis Lietuvos mastu. Kaip ir kituose universitetuose, jaunesni dėstytojai eina asistentų 
ir lektorių pareigas, o vyresni dėstytojai – docentų ir profesorių. 

 

 
20 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 
5.3. Mokslo personalas 

 
Su mokslo darbuotojais, laimėjusiais konkursą, yra sudaromos darbo sutartys kiekvienų mokslo 

metų pradžioje.  
Analizuojant mokslo darbuotojų pasiskirstymą pagal darbo sutarties tipą, galima teigti, kad 

dauguma mokslo darbuotojų Akademijoje dirba pagal antraeiles darbo sutartis.  
 

 
21 pav. 2011 m. mokslo personalo skirstinys pagal darbo sutarties tipą (etatais) 

 
2011–2012 m.m. pradžioje (spalio mėn.) įvyko laboratorijų restruktūrizacija, kurios metu 

mokslo laboratorijų skaičius sumažėjo iki keturių. Esminių pokyčių, susijusių su mokslo laboratorijų 
etatais, neįvyko, nes esami etatai buvo perskirstyti. 
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33 lentelė. Mokslo laboratorijų/centrų etatų skaičius 2007–2011 m. 

Padalinys 

Etatų skaičius  

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Sportininkų rengimo valdymo laboratorija  2,25 3 3 0,5 – 

Žmogaus motorikos laboratorija  3,75 5,7 4,95 – – 

Kūno kultūros ir sporto socialinių problemų tyrimų 
laboratorija  

3,25 3,25 3,25 – – 

Kineziologijos laboratorija  3,25 3,55 3,8 3,25 5,5 

Eksperimentinės plėtros centras 1,25 1,25 1,25 – – 

Krepšinio laboratorija 0,25 – 0 – – 

Ištvermės laboratorija – 0,6 0.6 – – 

Taikomosios fizinės veiklos mokslo ir studijų laboratorija – – 0,75 0,75 0,75 

Sporto ir judesių mokslo centras* – – – 6 – 

Judesių fundamentaliųjų ir klinikinių tyrimų centras – – – – 6,15 

Fizinio aktyvumo epidemiologojos laboratorija – – – – 0,45 

Iš viso 13,75 17,35 17,6 10,5 12,85 

 
Analizuojant mokslo laboratorijų etatus pagal pareigybes, išryškėja tokios tendencijos: 27,24 

proc. visų mokslo laboratorijose dirbančių asmenų eina jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, 5,84 
proc. – mokslo darbuotojo pareigas, 42 proc. – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir 24,92 proc. – 
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. 

 

 
22 pav. 2011 m. vidutinio etatinio mėnesinio atlyginimo, tenkančio vienam mokslo darbuotojo etatui, skirstinys 

pagal mokslo darbuotojų grupes 

 
22 paveikslas atspindi Akademijos mokslinio personalo vidutinį darbo užmokestį, tenkantį 

vienam etatui pagal mokslo darbuotojų pareigas. Kaip matome, jaunesniojo mokslo darbuotojo ir 
mokslo darbuotojo mėnesinis vidutinis atlyginimas, tenkantis 1 etatui, yra ganėtinai panašūs. Žvelgiant į 
paveikslą, galima daryti išvadą, kad etatinis mėnesinis atlyginimas atitinka pareigybės vietą Akademijos 
organizacinėje struktūroje. 
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23 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 
5.4. Administracija ir aptarnaujantis personalas 

 
2011 m. spalio mėn. Akademijos restruktūrizacijos metu buvo įsteigti šie padaliniai: Rinkodaros 

ir karjeros centras, Mokslo ir technologijų parkas, Studijų ir mokslo technikos priežiūros grupė, 
Projektų valdymo skyrius, Teisės skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius. Didžioji dalis naujų padalinių etatų 
buvo perkelti iš kitų padalinių, o įsteigti tik 4 nauji etatai. Ši ataskaitos dalis yra pateikiama vadovaujantis 
LKKA struktūra, galiojusia iki 2011 m. spalio mėn. restruktūrizacijos.  

2011 m. sausio 2 d. Akademijoje iš viso dirbo 208 asmenys (administracinis ir aptarnaujantis 
personalas). 
 

 
24 pav. Priimtų ir atleistų darbuotojų skirstinys pagal personalo grupes 

 
Pagrindinės darbuotojų atleidimo priežastys yra išėjimas iš darbo darbuotojo prašymu, 

darbuotojo mirtis, atleidimas iš darbo dėl restruktūrizacijos. 
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34 lentelė. Etatų pokyčiai Akademijos padaliniuose 

 

Mokslo laboratorijų aptarnaujantis personalas sudaro 11,25 etato. 
 

 
25 pav. 2011 m. vidutinio mėnesinio atlyginimo, tenkančio vienam darbuotojo etatui, skirstinys pagal darbuotojų 

grupes 

 
25 paveiksle yra pateikiami etatinio mėnesinio atlyginimo skirstinys pagal darbuotojų grupes. 

Nors ir yra atlyginimo skirtumas tarp pagrindinių darbuotojų grupių, bet minimalus skirtumas tarp 
tarnautojo ir specialisto darbo užmokesčio, o reikalavimai specialisto pareigoms yra daug didesni nei 
tarnautojo. Todėl ateityje būtina atsižvelgti ir didinti skirtumą tarp tarnautojo ir specialisto darbo 
užmokesčio. 
 
 
 

Padalinys 
Etatų skaičius 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Kanceliarija  8 8 6,75 6,5 6,5 

Finansų apskaitos ir ekonomikos skyrius 8,25 8,25 8,25 8,75 8,75 

Vidaus audito tarnyba  1 1 1 1 1 

Mokslo skyrius 3 3 3 – – 

Biblioteka  10 10 10 10 10 

Studijų skyrius  5,75 5,75 5,75 4,5 4,5 

Strateginės plėtros grupė  1,25 1,25 – – – 

Tarptautinių ryšių skyrius  4 4 4 3,5 3,5 

Leidybos centras  7,5 7,5 8 – – 

Sporto centras  6,75 5,75 5,75 6 6 

Karjeros centras*  0,5 0,5 – – – 

Personalo valdymo skyrius  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Informacinių technologijų skyrius  7,75 7,75 6,5 6,25 6,25 

Tęstinių studijų centras  3 3 3 3 3 

Sporto biomedicinos fakultetas  13 13 12,5 12,5 12,5 

Sporto edukologijos fakultetas  16,25 15,25 17,25 15,75 15,75 

Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas  6,5 6,5 – – – 

Ūkio skyrius  95 95 99,25 97,25 97,75 

Ryšių su visuomene skyrius* – – – 1,5 1,5 

Mokslo ir leidybos centras* – – – 10,5 10,5 

Sporto muziejus – – 0,5 0,5 0,5 

Archyvas – – 1 1 1 

Mokslo laboratorijų aptarnaujantis personalas 5,25 6,25 8,5 10 11,25 

Iš viso 207,25 206,25 205,5 203 204,75 
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6. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

Pagrindiniai Akademijos infrastruktūros uždaviniai yra studijų ir mokslo bazės plėtra, 
bazės atnaujinimas ir tobulinimas, pastatų eksplotacija ir priežiūra, Akademijos turto valdymas bei 
studentų apgyvendinimo paslaugos ir jų kokybės gerinimas. Socialinės paskirties infrastruktūra sudaro 
sąlygas bendruomenės  nariams pailsėti ir atkurti jėgas bei palaikyti gerą savijautą. 

Nekilnojamojo turto objektų įteisinimo, remonto, renovacijos, eksploatacijos, techninės 
priežiūros, apsaugos ir racionalaus išteklių naudojimo funkcijas vykdo Studijų ir mokslo infrastruktūros 
plėtros ir priežiūros skyrius (nuo 2011 10 01 po restruktūrizacijos pakeistas pavadinimas, toliau – 
skyrius). Skyriuje yra 88 darbuotojai, nuo kurių darbo rezultatų priklauso visų bendruomenės narių 
darbo sąlygos. Skyriaus padaliniai už energijos ir kitų nuolat brangstančių išteklių racionalų naudojimą. 

Pastatai ir žemės sklypai. Akademija 2011 m. patikėjimo ir nuosavybės teise disponuoja 
pastatais, kurių bendras plotas 28173,82 kv.m. naudojamas Akademijos veiklai.  

Visi žemės sklypai po pastatais ir be pastatų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, o Akademija 
yra panaudos gavėjas. Akademija panaudos teise pagal sutartis naudojasi 4,9918 ha ploto valstybinės 
žemės sklypu. 

Patalpų priežiūra. Skyrius vykdo visų Akademijos pastatų techninių rodiklių apskaitą, atlieka 
pastatų ir jų patalpų priežiūrą, apsaugą ir užtikrina tinkamas mokymosi, darbo ir gyvenimo sąlygas. 

Patalpų nuomos administravimas. Nuomos tikslas – išlaikyti ir efektyviai panaudoti valstybės 
patikėtą turtą. Akademija nuomoja patalpas viešojo maitinimo paslaugoms teikti, pardavimo 
automatams ir kt. pagal ilgalaikės nuomos sutartis. Akademijos poilsio namuose Palangoje ilsėjosi 52 
darbuotojai su šeimomis. Einamajam remontui buvo panaudota apie 12000 Lt. 

Skyrius atliko einamuosius Akademijos pastatų energetinių sistemų ir patalpų (žr. 35 lentelę), 
telefoninio ryšio tinklo, telefoninių įrengimų, vandentiekio, kanalizacijos ir kitus remonto darbus. 
Pastatų remonto ir priežiūros grupėje dirba 4 remonto darbuotojai. 

 
6.1. Patalpų remontas 

 
35 lentelė. Darbai, atlikti Akademijai priklausančių pastatų patalpose 

Patalpos m2 

Suremontuota ir nudažyta sienų ir lubų 3567 

Atnaujinta parketo dangų 485 

Naujai įrengta grindų dangų 272 

Pakeista durų 12 vnt. 

Nudažyta grindų 385 

Uždengta stogų prilydoma danga 235 

 
Investicijos. Investicijų programas sudarė 2011 m. užbaigti tęstiniai projektai. Investicijos buvo 

finansuojamos iš Valstybės investicijų 2010–2012 m. programos, ES struktūrinių fondų. 
Įgyvendinant investicijų programas, buvo rekonstruoti turimi pastatai ir patalpos – jos 

pritaikytos studijų ir mokslo reikmėms, neįgaliųjų sudijoms. 
 

6.2. Eksploatavimas 
 

2011 m. Akademijoje suvartota 667440 kWh elektros energijos, t. y. 13 proc. mažiau negu    
2010 m. Tam įtakos turėjo racionalus elektros energijos vartojimas, daugelyje pastatų buvo pakeisti 
langai, todėl sumažėjo elektros energijos sąnaudos papildomam šildymui. Energetikos darbuotojai 
griežčiau seka, kad, atsižvelgiant į poreikius, iki minimumo būtų sumažintas apšvietimas bendrojo 
naudojimo patalpose. Elektros energijos suvartojimas Akademijoje kasmet kinta nedideliu skirtumu, 
nors elektros energijos vartotojų daugėja, t. y. daugėja laboratorinės įrangos, kondicionierių bei 
kopijavimo aparatų ir kitos įrangos. 

Akademijoje yra 9 šilumos punktai, kurie šildo apie 17,6 tūkst. kv.m. plotą. Renovuotuose 
šilumos punktuose įdiegta šiuolaikinė šilumos reguliavimo įranga, kuri reaguoja į lauko temperatūros 
svyravimus ir leidžia taupyti lėšas, skirtas patalpoms šildyti. Patalpų šildymo temperatūra daugelyje 
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patalpų atitinka gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimato reikalavimus, užtikrinama 
šildymo sistemomis (intensyviau šildant). 

Kylant visų rūšių energijos kainai, būtina apšiltinti pastatus, įdiegti taupius vandens naudojimo 
prietaisus, plėsti Akademijos pastatų šildymo sistemų stebėjimo ir valdymo kompiuterizuotą sistemą, 
diegti kompiuterinę vandens, dujų, elektros apskaitos kontrolės sistemą. 
 
36 lentelė. 2011–2012 m. išlaidos energetiniams resursams  

Energetiniai resursai 2010 m. 2011 m. Skirtumas 

Elektros energija 766000 kwh 667440 kwh 98560 kwh 

Šilumos energija 3375,0 Mwh 2747,634 Mwh 627,366 Mwh 

Suvartota vandens  57423 m3 21265 m3 36158 m3 

Suvartota dujų 2168 m3  1352 m3 816 m3 

 
Transportas. Akademijos transporto padalinys skirtas studentams ir darbuotojams aptarnauti, 

taip pat administracinei ir ūkinei veiklai užtikrinti. Studentai vežami į mokomąsias praktikas, pažintines 
keliones, sporto varžybas. 

Šiuo metu automobilių ūkį sudaro 5 automobiliai (žr. 38 lentelę): 27 vietų autobusas Isuzu 
Turkuaz, 16 vietų mikroautobusas LDV Convoy, lengvieji automobiliai Toyota Avensis, Mazda 626 ir Audi 
100. Vidutinis automobilių amžius yra 16 metų. 

Transporto padalinyje dirba 4 darbuotojai: 3 vairuotojai ir transporto dispečeris. 
 
37 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos (spec. lėšų) 

Išlaidų paskirtis 2010 m., Lt 2011 m., Lt  

Kurui (įskaitant transporto nuomą) 52790 50619,91 

Eksploatacijai ir remontui 20000 25946 

Draudimui 3000 2010 

Nuomai 7600 16810 

Iš viso 83390 95385,91 

 
Transportas 

 
38 lentelė. Akademijos automobiliai ir jų eksploatacija 

Automobilio 
markė 

Nuvažiuota 
km 

Sunaudota 
degalų, l 

2010m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Toyota Avensis 36401 29962 3348,19 2728,08 

Mazda 626 9692 9383 1076,53 1084,98 

Audi 100 (VKE 550) 1918 16121 1926,80 1968,52 

LDV Convoy 12607 19687 1680,61 2129,11 

Isuzu Turkuaz 23830 23643 5312,88 3749,08 

Iš viso 84448 98796 13345,01 11659,77 

 
Transporto eksploatacijai ir priežiūrai 2011 m. buvo išleista 95385 Lt Akademijos nuosavų ir 

projektinių lėšų, t. y. 14,4 proc. daugiau negu 2010 m. 
 

6.3. Vykdyti supaprastinti atviri pirkimai ir sudarytos pirkimo sutartys 
 

39 lentelė. Atlikti mažos vertės neskelbiami pirkimai 2010–2011 m.  

Pirkimo objekto rūšis 
Bendra sudarytų sutarčių suma, Lt 

2010 m. 2011 m. 

Prekės 475.770,86 349.401,01 

Paslaugos 451.069,97 530.024,38 

Darbai 494.510,55 410.566,25 
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40 lentelė. Prekių ir paslaugų pirkimai supaprastinto atviro konkurso būdu  

Rangovas Pirkimo objekto rūšis 
Sudarytų sutarčių 

vertė, Lt 

UAB SKY ENERGY GROUP Elektros energija 425.718,00 

UAB ATEA Kompiuteriai ir reikmenys 108.440,20 

Alytaus pataisos namai Baldai 164.145,44 

UAB ZIP TRAVEL Kelionių organizavimo paslaugos 40.000,00 

UAB „Strateginių sprendimų 
grupė“ 

Galimybių analizių rengimo paslaugos 119.000,00 

UAB „Vėtrūna“, LKKA šiluminės trasos perkėlimo darbai 66.700,00 

KTU leidykla „Technologija“ Žurnalų leidybos paslaugos 30.107,22 

UAB „Žemaitijos spauda“ Vadovėlių rengimas ir spauda 40.000,00 

UAB „Lodvila“ Saugiųjų dokumentų blankų spausdinimas 30.855,00 

 Iš viso 1.024.965,86 

      
41 lentelė. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus 

Pirkimo objekto 
rūšis 

Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų įstatymo 91 straipsniu, suma, Lt 

Procentai nuo supaprastintų 
pirkimų vertės 

Prekės 164.145,44 16,73 

Paslaugos 77.355,00 10,66 

Darbai – – 

Iš viso 241.500,44 11,06 
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7. FINANSŲ VALDYMAS 
 

Finansų ir ekonomikos skyrius yra savarankiškas struktūrinis padalinys, kuris  organizuoja savo 
darbą vadovaudamasis LKKA Finansų ir ekonomikos skyriaus nuostatais, LKKA Finansų kontrolės 
taisyklėmis, Akademijoje patvirtintomis, apskaitos politikai priskiriamomis, finansų ir buhalterinės 
apskaitos ir atskaitomybės taisyklėmis ir nuostatomis, neprieštaraujančiomis LR Buhalterinės apskaitos 
pagrindų įstatymui, LR Vyriausybės, LR Finansų ministerijos nutarimams, įsakymams, kitiems, su 
buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiems, teisės aktams ir LKKA rektoriaus įsakymams. Nuo 2010 
m. sausio 1 d. Akademija vykdo apskaitą vadovaudamasi VSAFAS standartais. Naudojama nauja 
finansų apskaitos programa LIEMSIS. 

 
7.1. Pajamos 

 
2011 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos trys veiklos programos: 

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo programa, Studentų rėmimo ir jų kreditavimo programa, 
Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa. Valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos kūno 
kultūros akademijos programoms vykdyti gauta 8089 tūkst. Lt. Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo 
programai vykdyti buvo gauta 8273,1 tūkst. Lt, iš jų 4177,1 tūkst. Lt – 2010 m. nepanaudotas likutis. 
 

 
26 pav. LKKA patvirtintų programų pajamų struktūra 2011 m. 

 

 
27 pav. LKKA programų finansavimo apimčių dinamika 2006–2011 m. 
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Kasos išlaidos per 2011 m. sudarė 15697,5 tūkst. Lt. Pagal programas  išlaidos pasiskirstė taip: 

 Biudžetiniai asignavimai aukščiausios kvalifikacijos specialistams rengti – 7325 tūkst. Lt; 

 Biudžetiniai asignavimai studentams remti ir jiems kredituoti –764 tūkst. Lt; 

 Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa – 7608,5 tūkst. Lt. 
 

2011 m. Valstybės biudžeto asignavimų su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa ir 
nepanaudotu 2010 m. likučiu sudedamosios dalys pateiktos 42 lentelėje.  

Iš 16362,1 tūkst. Lt 16157,1 tūkst. Lt (98,7 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 
užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, darbdavio socialinei paramai, 
stipendijoms) ir 205 tūkst. Lt (1,3 proc.) nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiam ir 
nematerialiam turtui). 
 
42 lentelė. Valstybės biudžeto subsidija su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa (tūkst. Lt) 

Išlaidos 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009m. 2010 m. 2011 m. 

Paprastosios išlaidos 11.939,6 12.494,3 13.021,8 16.507,2 18.109,8 17.921,3 16157,1 

Nepaprastosios išlaidos 632,6 1791 355,1 420,0 239,1 241,2 205 

Iš viso 12.572,2 14.285,3 13.376,9 16.927,2 18.348,9 18.162,5 16362,1 

 
Valstybės biudžeto subsidijų dinamika 2005–2011 m. pateikta 28 paveiksle. 
 

 
28 pav. Valstybės biudžeto subsidijų su spec. programa dinamika 2005–2011 m., tūkst. Lt 

 

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programos pajamos 
 

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programos pajamos per 2011 m. sudarė 7179,2 tūkst. Lt, 
t. y. 12 proc. arba 741,1 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m. Specialiųjų lėšų gautų pajamų augimo tendencijos 
prasidėjo 2006 m., kai buvo uždirbta 3584.1 tūkst. Lt. 

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra pateikta 43 lentelėje. 
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43 lentelė. Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programos gautų pajamų struktūra (tūkst. Lt) 

Objekto pavadinimas 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Procentinė 
visų pajamų 
dalis 2011 m. 

(proc.) 

Mokesčiai už studijas 2.713,0 3.074,9 3.471,2 4.392,0 5553 6291,7 87,6 

Maniežo paslaugos 64,0 53,8 78,5  84.5 109,4 126,1 1,8 

Birštono bazės paslaugos 110,0 95,5 58,2    41.1 22,9 7,5 0,1 

Palangos poilsio bazės 
paslaugos 

20,3 24,2 24,9 12.0 16,4 23,2 0,3 

Baseino paslaugos 162,7 142,7 193,4  148.0 118.8 144,4 2,0 

Bendrabučio veikla 239,0 283,2 347,8  354.7 341,9 332,6 4,6 

Patalpų nuoma 32,5 33,4 31,1    24,1 29 32,9 0,5 

Bendrasis priėmimas 152,0 89,8 109,8  117,0   0 

Kita veikla (trumpalaikės 
sporto bazių nuomos, 
komunalinių paslaugų, tęst. 
st., knygų pardavimas ir kt. 
paslaugos) 

72,7 220 184.7 176.9 246,7 220,8 3,1 

Iš viso 3.584,1  4.082,4 4.502,1  5.350,3 6438,1 7179,2 100 

 
Didžioji pajamų dalis (87,6 proc.) – mokesčiai už studijas. Pajamų, gautų iš bendrabučio veiklos, 

augimo tendencijos, pastebėtos 2009 m., sulėtėjo: 2011 m. buvo gauta 332,6 tūkst. Lt, t. y. 6 proc. 
mažiau nei 2009 m. 2011 m. bendrabučio veiklos pajamos sumažėjo 9,3 tūkst. Lt, lyginant su 2010 m. 
Apžvelgiant maniežo nuomos pajamas, pastebimas jų augimas (16,7 tūkst. Lt), lyginant su pajamomis, 
gautomis iš šios veiklos 2010 m. Kaip matyti iš pateiktos lentelės, neatsižvelgiant į atskirų pajamų 
šaltinių neigiamus pokyčius, bendros Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programos pajamos augo. 
Jų kitimo tendencijos pateiktos 29 paveiksle. 

 

 
29 pav. Specialiųjų lėšų pajamų dinamika 2006–2011 m., tūkst. Lt 

 

 
Tikslinės ir nebiudžetinės lėšos 

 
Be LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų finansavimo programų, Akademija vykdė kitą veiklą ir 

gavo lėšų jai finansuoti. 2011 m. buvo gauta 1294,9 tūkst. Lt tikslinių lėšų. Lėšos pagal lėšų davėjus 
pasiskirstė tai[: 

•Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (parama neįgaliesiems) 26,0 tūkst. Lt; 

•Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 10,3 tūkst. Lt; 

•Lietuvos vaikų fondas (Gaškos stipendijos) 5,6 tūkst. Lt; 

•Kūno kultūros ir sporto departamentas (projektai) 36,5 tūkst. Lt; 

•Šiaurės šalių projektas NORDPLUS 120,6 tūkst. Lt; 
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•ES projektai Leonardo da Vinci  7,4 tūkst. Lt; 

•VMI pervestos į LKKA sąskaitą iki 2 proc. GPM sumos 0,5 tūkst. Lt; 

•Valstybinė lietuvių kalbos komisija (tęstinis projektas) 13,6 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-
MOB-2010-LT-0461 82,4 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-
MOB-2011-LT-0599 231,0 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-
NAC-2011-LT-0713 105,3 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-
NAC-2010-LT-0504 29,6 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) 511669-LLP-1-
2010-IT-KA3-KA3MP 14,9 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-
ESF-2011-LT-0640 39,8 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-
MOK-2011-LT-0702 2,4 tūkst. Lt; 
•Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-IP-
2011-LT-0588 76,0 tūkst. Lt; 

•EK PASEO projektas 23,1 tūkst. Lt; 

•EK projektas EAC/21/2010/80 11,7 tūkst. Lt; 

•Carol M. Gruodžio atminimo fondas (stipendijos) 9,0 tūkst. Lt; 

•VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ 9,8 tūkst. Lt; 

•LR ŠMM (tikslinės stipendijos) 83,6 tūkst. Lt; 

•Lietuvos mokslo taryba sut. Nr. MIP-22/2010  53,2 tūkst. Lt; 

•Lietuvos mokslo taryba sut. Nr. MIP-101/2011 34,8 tūkst. Lt; 

•Lietuvos mokslo taryba sut. Nr. VP1-3.2.-ŠMM-02-V-02-002 0,3 tūkst. Lt; 

•Lietuvos mokslo taryba (projektai) 10,3 tūkst. Lt; 

•KTU sutartis pagal projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-003 5,4 tūkst. Lt; 

•VDU BIOMEDOKT projektas 238,6 tūkst. Lt; 

•I. Staškevičiaus parama (stipendijos) 12,0 tūkst. Lt; 

•A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas (stipendijos) 1,2 tūkst. Lt. 
 

ES struktūrinių fondų lėšos 
 

Pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją ir ją 
įgyvendinančias veiksmų programas Lietuvos kūno kultūros akademija vykdo „Studijų infrastruktūros 
plėtojimo ir bazinės įrangos atnaujinimo, juos pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų 
specialiesiems poreikiams LKKA“ (VP3-2.2-ŠMM-02-V-01-002), „LKKA centrinių rūmų atnaujinimo, 
siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“ (S-VP3-34-ŪM-03-V-01-054), „Birštono sporto ir 
sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines 
charakteristikas“ (VP3-3.4-ŪM-03-V-02-039 ) ir „LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas“ 
(VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-004) projektus, finansuojamus Europos struktūrinių fondų lėšomis. 

 
7.2. Išlaidos 

 
Pagal patvirtintą ir patikslintą LKKA 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmatą paprastosioms išlaidoms 

ir stipendijoms buvo numatyta 16157,4 tūkst. Lt. Per 2011 m. šioms išlaidoms buvo gauta 16157,1 
tūkst. Lt, iš jų stipendijoms – 1035 tūkst. Lt. 

2011 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui) numatyta 205 
tūkst. Lt.  
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LKKA biudžeto programų vykdymo ataskaita pateikiama 44 lentelėje. 
 
44 lentelė. Biudžeto programų vykdymo ataskaita 2011 m. (tūkst. Lt) 

Išlaidų straipsniai 

Aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų rengimo, 

studentų rėmimo ir jų 
kreditavimo programos 

Kokybiškų studijų ir mokslo 
plėtojimo programa Programų suvestinė (iš viso) 

Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota 

Iš viso paprastųjų 
išlaidų 8089 8089 8089 8068,4 8068,1 7415,5 16157,4 16157,1 15504,5 

Darbo užmokestis* 5365 5365 5365 2829 2829 2804 8194 8194 8169 

Socialinio draudimo 
įmokos 1662 1662 1662 920 920 912,7 2582 2582 2574,7 

Prekių ir paslaugų 
naudojimas 298 298 298 3917,4 3917,1 3304,8 4215,4 4215,1 3602,8 

Medikamentai       5 5 1 5 5 1 

Ryšių paslaugos       60 60 33,6 60 60 33,6 

Transporto išlaidos       90 90 85,4 90 90 85,4 

Apranga ir patalynė       11 11 10,1 11 11 10,1 

Spaudiniai       92 92 68,8 92 92 68,8 

Kitos prekės       550,2 550 398,6 550,2 550 398,6 

Komandiruotės       76 76 67,8 76 76 67,8 

Ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
nuoma             0 0 0 

Ilgalaikio turto 
einamasis remontas       165 165 156,1 165 165 156,1 

Kvalifikacijos kėlimas       30 30 8,4 30 30 8,4 

Apmokėjimas už turto 
vertinimo paslaugas       50 50 35,8 50 50 35,8 

Komunalinės paslaugos 298 298 298 1260,6 1260,6 972,1 1558,6 1558,6 1270,1 

Kitos paslaugos        1527,6 1527,5 1467,1 1527,6 1527,5 1467,1 

Darbdavių socialinė 
parama pinigais       130 130 122,3 130 130 122,3 

Kitiems einamiesiems 
tikslams (Garantinis 
fondas)       1 1 0,7 1 1 0,7 

Iš viso nepaprastųjų 
išlaidų 0 0 0 205 205 193 205 205 193 

Gyvenamieji pastatai             0 0 0 

Negyvenamieji pastatai             0 0 0 

Kitos mašinos ir 
įrenginiai       160 160 160 160 160 160 

Kitas ilgalaikis 
materialus turtas             0 0 0 

Kompiuterinė 
programinė įranga       39 39 27,5 39 39 27,5 

Kitas nematerialus 
turtas       6 6 5,5 6 6 5,5 

Iš viso stipendijų 764 764 764 271 271 271 1035 1035 1035 

Studentams 427 427 427 271 271 271 698 698 698 

Doktorantams 337 337 337    337 337 337 

Iš viso išlaidų 8089 8089 8089 8273,4 8273,1 7608,5 16362,4 16362,1 15697,5 

 

Apžvelgiant 2011 m. biudžeto programų vykdymo ataskaitą, paprastosios išlaidos (darbo 
užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbdavių socialinė 
parama pinigais, kiti einamieji tikslai (Garantinis f.) ir stipendijos) sudarė 98,8 proc. bendrųjų išlaidų. 
Išlaidos turtui įsigyti sudarė 1,2 proc. bendrųjų išlaidų. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 
sudarė 68,4 proc. bendrųjų išlaidų. 
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Išlaidų skirstinys pagal finansavimo programas pateiktas 30 paveiksle. 
 

 
30 pav. 2011 m. LKKA išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas 

 
Paprastųjų išlaidų struktūra, atsižvelgiant į 44 lentelėje pateiktus duomenis, pavaizduota 

grafiškai. 
 

 
31 pav. 2011 m. paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas, tūkst. Lt 

 

 
32 pav. 2011 m. išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra, tūkst. Lt 
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Prekių ir paslaugų naudojimo struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms paslaugoms 

– 1270,1 tūkst. Lt (35,2 proc.), kitų prekių įsigijimo išlaidos – 398,6 tūkst. Lt (11 proc.), kitos išlaidos – 
1467,1 tūkst. Lt (40,7 proc.). 

.  

 
33 pav. 2011 m. nepaprastųjų išlaidų struktūra, tūkst. Lt 

 
Lietuvos kūno kultūros akademija 2011 m. vykdė Ilgalaikio turto įsigijimo investicinį projektą – 

205 tūkst.Lt. Faktiškai panaudota 193 tūkst. Lt. Tarp numatytų ir panaudotų lėšų susidarė 12 tūkst. Lt 
skirtumas dėl taupymo politikos, atsisakant nebūtinų išlaidų ekonominės krizės laikmečiu. Pagal 
investicinį projektą buvo įsigyta kompiuterinės ir programinės įrangos, būtinos mokslo ir studijų 
procesui užtikrinti (žr. 33 pav.). 
 

LKKA skolos 
 

Akademijos skolos vykdant biudžeto programas 2011 m. gruodžio 31 d. pateiktos 45 lentelėje. 
 
45 lentelė. LKKA skolos vykdant biudžeto programas 2011 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Lt) 

Tiekėjo pavadinimas Už ką skola Suma  

AB „Kauno energija“ Už šiluminę energiją 46,3 

UAB „Omnitel“ Už ryšių paslaugas 1,3 

Kiti kreditoriai Už paslaugas 8,6 

Iš viso   56,2 

 
Bendra LKKA skolų dinamika 2005–2011 m. pateikta 46 lentelėje. 

 
46 lentelė. LKKA skolų dinamika 2005–2011 m. (tūkst. Lt) 

Metai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Akademijos skolos, įskaitant 
projektus 

515,5 223,2 100 168.7 60,0 949,4* 1654,2** 

* iš jų 873,8 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo; 
** iš jų 1598 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo. 
 

Skolos Akademijai (uždirbtos, bet negautos pajamos) 2011 m. gruodžio 31 d. pateiktos 47 
lentelėje. 
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47 lentelė. Skolos Akademijai 2011 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Lt) 

Skolininkai Suma Už ką skolingi 

LKKA studentai 249,4 Už mokamas studijas 

Studentai, apgyvendinti bendrabutyje  4,9 Bendrabučio mokestis 

 UAB „Skonio versija“ 6,1 Patalpų nuoma 

Všį Kauno moterų rankinio klubas „Žalgiris“  2,9 Už paslaugas 

UAB „Eurotopas“ 3 Už baseino paslaugas 

Sporto mokykla „Viltis“ 11,1 Už maniežo paslaugas 

Sporto mokykla „Gaja“ 3,9 Už maniežo paslaugas 

Kauno rajono savivaldybės administracijos 
Sporto mokykla 2 Už maniežo paslaugas 

Kauno futbolo mokykla 1,4 Už maniežo paslaugas 

AB „Kraft foods Lietuva“ 2,3 Už baseino paslaugas 

Kauno futbolo beisbolo klubas 2,5 Už paslaugas 

Kauno irklavimo mokykla 5,4 Už paslaugas 

Kauno vandensvydžio mokykla 0,8 Už baseino paslaugas 

AB „Lesto“ 1,5 Už baseino paslaugas 

UAB „Vėtrūna“ 2,1 Už paslaugas 

Įvairūs kiti skolininkai 8,5 Už paslaugas 

Iš viso 307,8    

 
Bendra skolų Akademijai dinamika 2005–2011 m. pateikta 48 lentelėje. 

 
48 lentelė. Bendra skolų Akademijai dinamika 2005–2010 m. (tūkst. Lt) 

Metai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Skolos Akademijai 333,8 120,6 341,2 384,1 361,0 548,1 314,2* 

* iš jų 5,6 tūkst. Lt – kiti išankstiniai apmokėjimai. 
 

Apibendrinant Akademijos debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo kitimą (be projektinio 
finansavimo), pagal 47 ir 48 lentelių duomenis pateikiama grafinė skolų kitimo diagrama. 
 

 
34 pav. Skolų kaita 2005−2011 m. 

 
7.3. Programinis finansavimas 

 
Stipendijos 

 
2011 m. Akademija vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti 

buvo gauta 764 tūkst. Lt. Studentams skatinti taip pat buvo skirta lėšų ir iš Specialiosios studijų ir 
mokslo plėtojimo programos – 271 tūkst. Lt. Šios lėšos pasiskirstė taip: 
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49 lentelė. Studentų rėmimo ir kreditavimo programos lėšų skirstinys 

Išlaidų rūšys Suma, 
tūkst.Lt 

Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus 687.7 

Išmokėta vienkartinių stipendijų 10.3 

Išmokėta stipendijų doktorantams 337 

Iš viso 1035 

 
Lietuvos kūno kultūros akademija 2011 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. 
nutarimo Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems 
aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, teikė paramą neįgaliesiems. Buvo 
išmokėta 23600 Lt. Šių lėšų skirstinys pateiktas 50 lentelėje. 
 
50 lentelė. Lėšos, skirtos neįgalių studentų paramai 

Išlaidų rūšys 
Suma, 

Lt 

Specialiesiems poreikiams tenkinti 19440 

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti  4160 

Iš viso 23600 

 



56 

 

8. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GERINIMAS 
 

2011 m. Ryšių su visuomene skyrius (toliau – RSV, 2011 m. birželio mėn. skyrius 
reorganizuotas)  tęsė pradėtus darbus – daug dėmesio skyrė vidinei komunikacijai, bendravimui su 
žiniasklaida, naujiems projektams įgyvendinti.  

Nuolat buvo rengiama ir atnaujinama informacija Akademijos svetainėje www.lkka.lt, CR 
rūmuose esančiame monitoriuje, teikiama informacija apie Akademijos įvykius, laimėjimus, renginius 
bendruomenei ir žiniasklaidai, vyko įvairios diskusijos, atnaujinta interneto svetainė, sukurtas 
Akademijos firminis stilius, teikti siūlymai ir rengti Ryšių su visuomene plėtros planai iki 2015 m. 
 

Firminis stilius ir interneto svetainės atnaujinimas 
2011 m. atlikti ypač svarbūs darbai – sukurtas Akademijos firminis stilius ir atnaujinta interneto 

svetainė. Firminį stilių sudaro Akademijos spalvų, vėliavos, logotipo, elektroninio pašto ir kiti 
aprašymai. 

 

 
35 pav. Akademijos firminio stiliaus vadovas 

 
Pasikeitė ir interneto svetainė – atnaujintas dizainas, ji tapo patrauklesnė būsimiesiams 

studentams, patogesnė valdyti. 
 

 
36 pav. Atnaujinta interneto svetainė 

 
Akademijos įvaizdžiui gerinti pagaminti ir suvenyrai: firminiai puodeliai, skėčiai, tušinukai, 

maišeliai ir kt. 
 

http://www.lkka.lt/
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37 pav. Suvenyrai su Akademijos simbolika 

 
Diskusijos, tradiciniai renginiai 
Kaip ir kasmet, 2011 m. vyko nemažai RSV skyriaus surengtų diskusijų. Viena įdomiausių – 

skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „ Patriotizmas ir sportas: ar Lietuva praranda 
geriausius savo sportininkus?“ Šia tema diskutavo žymūs sportininkai, treneriai, sporto ekspertai, 
Akademijos bendruomenė. 

Įvairiais renginiais spalio mėn. paminėta LKKA 77-erių metų sukaktis. Surengta diskusija apie 
istorines erdves šalia Akademijos. Joje dalyvavo Kauno miesto meras, architektai, verslininkai, 
Akademijos atstovai. 

 

 
38 pav. Diskusija apie istorines erdves šalia Akademijos 

 
Mūsų Akademijos komanda sėkmingai dalyvavo LTV projekte „Ateities lyderiai“, jam 

pasibaigus surengta įdomi diskusija su TV žaidimo vedėju, istoriku Alfredu Bumblausku ir mūsų 
aukštosios mokyklos studentais. 

 

 
39 pav. LKKA komanda su istoriku Alfredu Bumblausku 
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RSV skyrius nemažai talkino rengiantis LKKA futbolo komandos „Atletas“ pergalės Lietuvos 

čempionate 40 metų sukakčiai paminėti.  
Tęsiama ir graži tradicija – birželio pradžioje jau antrą kartą vyko tradicinis futbolo turnyras 

Akademijos rektoriaus taurei laimėti, kuriame dalyvavo mūsų Akademijos bei kitos futbolo komandos iš 
Kauno ir Vilniaus. 

 

 
40 pav. Tradicinis futbolo turnyras Akademijos rektoriaus taurei laimėti 

 
Surengta diskusija apie Akademijos „Rasos“ ansamblį. Aptartos ansamblio problemos, 

supažindinta su jo istorija ir ateities planais. 
RSV skyrius aktyviai informavo žiniasklaidą ir padėjo rengiant Kauno aukštųjų mokyklų 

studentų protestą prieš planus sujungti kai kurias Kauno aukštąsias mokyklas. 
 
Žiniasklaida 
Daug dėmesio skirta ir bendravimui su žiniasklaida. Akademijos vadovai dalyvavo LTV ir LTV2 

diskusijų laidose. Apie renginius mūsų aukštojoje mokykloje buvo rodoma INIT, LTV, „Lietuvos ryto“ 
, SPORT1 televizijų informacinėse laidose. Didelio atgarsio susilaukė rektoriaus diskusija LTV laidoje„ 
Septynios Kauno dienos“ ir INIT laidoje „Nuomonės“. 

Akademijos rektorius dalyvavo ir interneto svetainės „Kauno diena“ internetinėje diskusijoje, 
kurioje atsakė į daugiau kaip pusė šimto internautų klausimų apie Akademiją. Rektorius dalyvavo ir 
Žinių radijo laidoje „ Mano sveikata“. 

Didelio žiniasklaidos susidomėjimo sulaukė RSV skyriaus parengti pranešimai apie žymiausius 
Akademijos sportininkus, mokslininkų publikacijas, rektoriaus ir Tarybos rinkimus. Informacija 
skelbiama didžiosiose interneto svetainėse delfi.lt, lrytas.lt, 15 min.lt, kaunas.lt ir kt., dienraščiuose 
„Lietuvos rytas“ ir „Kauno diena“, naujienų agentūrų pranešimuose. 

RSV skyrius kartu Kauno aukštosiomis mokyklomis ir savivaldybe aktyviai dalyvavo kuriant 
vaizdo klipą „Kaunas – krepšinio sostinė“, jį filmuojant dalyvavo ir Akademijos studentai.  

RSV iniciatyva LKKA studentų komanda dalyvavo LTV projekte „Ateities lyderiai“, skirtame 
aukštosioms mokykloms. Penkiose laidose taip pat parodyti Akademijos veiklą atspindintys reportažai: 
apie Akademijos misiją, studijų galimybes, studentų laisvalaikį, žymiausius absolventus. 

RSV skyrius prieš išvyką į Pasaulio vasaros universiadą Kinijoje Lietuvos studentų sporto 
asociacijai padėjo surengti spaudos konferenciją ir pranešė apie mūsų Akademijos sportininkų 
pasirodymą. 

 
Studijų programų pristatymas 
Atsižvelgiant į ribotas finansines galimybes, Akademijos studijų programoms viešinti buvo 

ieškoma partnerių, kurie informaciją apie Akademiją skelbtų nemokamai arba už nedidelį atlygį. Taip 
buvo sutaupytas ne vienas  tūkstantis litų. 

Nuorodos į Akademijos tinklalapį buvo patalpintos partnerių interneto svetainėse, nemokamai 
skelbiama vienoje populiariausių svetainių basketnews.lt, reklama žurnale „Mūsų krepšinis“, už nedidelį 
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mokestį reklaminis stendas buvo eksponuojamas šalia autostrados Vilnius– Klaipėda, pigiau nei kitų 
aukštųjų mokyklų Akademijos studijų programos pristatomos dienraščio „Lietuvos rytas“ 
specializuotame priede moksleiviams. 

Apie permainas Akademijoje, mokslinius tyrimus, mūsų aukštosios mokyklos viziją ir misiją 
spausdintas straipsnis žurnale „Mokslas ir technika“. 

Nuolat buvo teikiama informacija žiniasklaidai apie Akademijos atstovų dalyvavimą Aukštųjų 
mokyklų mugėje Kaune ir parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“ Vilniuje, LKKA Atvirų durų 
dienas, studentų priėmimo į Akademiją rezultatus. 
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9. BIBLIOTEKA 
 

2011 m. Akademijos bibliotekai buvo sudėtingi: iki gegužės pabaigos vyko bibliotekos pastato 
renovacijos ir pritaikymo neįgaliųjų reikmėms darbai, bibliotekos darbuotojoms teko dirbti kitose, 
nepritaikytose bibliotekos darbui patalpose. Nepaisant to, buvo stengiamasi  sudaryti sąlygas 
Akademijos bendruomenei naudotis įvairiais informaciniais ištekliais, ugdyti bendruomenės narių 
informacijos paieškos įgūdžius, aprūpinti Akademijos mokslo ir studijų procesus mokslo ir studijų 
literatūra. 

Informacinių technologijų diegimas 

Bibliotekoje eksploatuojamos elektroninės ALEPH sistemos leidinių komplektavimo, 
katalogavimo, dalykinimo ir periodinių (tęstinių) leidinių, leidinių cirkuliacijos posistemės. 

Bibliotekos kompiuteriniame kataloge per 2011 m. užregistruoti 413 pavadinimų leidiniai iš 
bibliotekos fondo. Metų pabaigoje iš viso kataloge buvo 13073 įrašų. 

Buvo tęsiami Akademijos personalo mokslinių publikacijų bazės sudarymo darbai. Per 2010 m. 
ši duomenų bazė papildyta 406 įrašais. 

Dalyvaudama „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ projekte, biblioteka toliau kūrė 
LKKA Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus joje užregistruotos 148 magistrų tezės 
ir disertacijos bei jų santraukos. 2011 m. pabaigoje šioje duomenų bazėje buvo 794 įrašai. 

Bibliotekoje įrengtos 11 modernia kompiuterine įranga aprūpintos darbo vietos visiškai tenkina 
bibliotekos darbo procesų kompiuterizavimo poreikius. 

Renovacijos laikotarpiu išsikėlusi į mažesnes ir nepritaikytas jai patalpas, biblioteka negalėjo 
sukauptos informacijos panaudoti pakankamai efektyviai. Lankytojai pirmą pusmetį galėjo naudotis tik 
keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis. 

Skaitytojų aptarnavimas 

2011 m. bibliotekoje buvo užregistruoti 2604 skaitytojai, iš jų 90 proc. – studentai. 
Lankomumas bendrajame abonemente ir skaityklose gerokai sumažėjo. Skaitytojams išduoti 

38403 leidiniai – mažiau nei ankstesniais metais. 
Daugiausia buvo skaitomi kūno kultūros ir sporto, medicinos ir visuomenės mokslų sričių 

leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis. 
51 lentelėje pateikiami bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2008–2011 m. 

 
51 lentelė. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2008-2011 m. 

  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Iš viso lankytojų 49650 53553 45898 25273 

Skaityklose 29954 35465 29431 13715 

Abonementuose 19696 18088 16467 11558 

Iš viso išduota leidinių 105908 121246 94971 38403 

Knygų 67847 88287 67499 24626 

Periodinių leidinių 37396 31991 27473 12373 

Rankraščių 665 968 1687 1306 

 

Bibliografinis ir informacinis darbas 

Biblioteka siekė sudaryti kuo geresnes sąlygas skaitytojams naudotis Lietuvos ir užsienio šalių 
informaciniais ištekliais: 

 registravo dokumentus Bibliotekos elektroniniame kataloge, Akademijos personalo mokslo 
publikacijų duomenų bazėje, korteliniuose kataloguose ir kartotekose; 

 dalyvaudama projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas 
Lietuvai“, prenumeravo informacines duomenų bazes EBSCO, Sport Discus, Oxford Journals 
Online, Sage, Cochrane,  Emerald Management eJournals Collection, JSTOR, Lippincot 
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Williams & Wilkins Custom, organizavo kitų 25 duomenų bazių (BioOne, EndNoteWeb, Data 
Monitor360, HEPSEU, Integrum ir kt.) nemokamus bandymus; 

 2011 m. įsitraukė į projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ veiklą: viena bibliotekos 
darbuotoja rengia įrašus šiai duomenų bazei apie Akademijos lituanistines publikacijas; 

 Akademijos interneto svetainės bibliotekos puslapyje ir Akademijos intranete nuolat skelbė 
apie bibliotekos teikiamas informacines paslaugas, atsakė į skaitytojų bibliografines užklausas, 
vykdė konsultacijas (3500 per metus). 

Renginių organizavimas 

2011 m. buvo surengtos 8 teminės parodos: „Kovo 11-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, 
„Lietuvos kūno kultūros akademija“, „Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena“, „Mykolas Vygintas 
Bogušas – 75. Sporto pedagogas, nusipelnęs treneris, LSTA garbės narys“, „LKKA bibliotekos 
prenumeruojami leidiniai“, „Biblioteka yra Tavo“, „Mūsų miesto istorija“, „Sveikata ir fizinis aktyvumas 
“ ir kt. 

Bibliotekos darbuotojos parengė ir 2 teminius stendus, 7 naujų  knygų ekspozicijas. 
Akademijos studentams buvo surengti du labai aktualūs mokymai informacijos paieškos 

bibliotekos ir tarptautinėse duomenų bazėse klausimais. 

Fondo komplektavimas 

Bibliotekos fondas buvo formuojamas, atsižvelgiant į Akademijos studijų programas. 
Akademijos bendruomenė buvo nuolat informuojama apie naujausias Lietuvos leidyklų išleistas knygas. 
 
52 lentelė . Akademijos bibliotekos fondo skirstinys 2008–2011 m. 

  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Leidinių fondas (iš viso egz.) 160886 159677 150835 134199 

Leidinių fondas (pavadinimų skaičius) 41664 42128 42335 411 

Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.) 3235 2299 1791 1671 

Įsigyta knygų (pavadinimų skaičius) 699 424 470 411 

Įsigyta periodinių leidinių (pavadinimų skaičius) 79 74  65 54 

Nurašyta leidinių (iš viso egz.) 4475 3508 10633 18307 

 
Bibliotekai padovanota 4383 Lt vertės leidinių. 

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Bibliotekos darbuotojos aktyviai kėlė savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamos įvairiuose 
renginiuose: projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ 
seminaruose (2 darbuotojos), Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos surengtoje konferencijoje 
„Bibliotekos – mokslui, studijoms, visuomenei“ (2 darbuotojos), bibliotekos vedėja buvo išvykusi 
stažuotis Masaryko universiteto (Čekija) bibliotekoje pagal Erasmus universitetų administracinio 
personalo mobilumo programą. 

Išvados, problemos, priemonės 

Įgyvendinus projektą „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos 
pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiems poreikiams LKKA“, baigti bibliotekos 
modernizavimo darbai. Labai pagerėjo bibliotekos lankytojų ir darbuotojų darbo sąlygos: padidėjo 
bibliotekos skaityklų plotas, įrengta daugiau interneto prieigos vietų. Dar vis nepakanka kompiuterių 
lankytojams, ne visi skaityklose esantys kompiuteriai tenkina jų poreikius. 
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10. LEIDYBA 
 

2011 m. rugsėjo 26 d. rektoriaus įsakymu Mokslo ir leidybos skyrius buvo panaikintas. Nuo 
2011 m. spalio 1 d. Leidybos grupė veikia Bibliotekoje. 

Leidybos grupėje dirba 4 kvalifikuotos redaktorės (4,5 etato), elektroninės leidybos specialistė (1 
etatas), žurnalo sekretorė (0,5 etato), leidinių tvarkytoja (0,5 etato), maketuotoja (1 etatas). Darbų 
aprėptis: visų Akademijos mokslo ir studijų leidinių rankraščių redagavimas, korektūrų skaitymas, 
korektūros klaidų taisymas kompiuteriu, leidinių maketų kompiuterinis rengimas, viršelių maketų 
kūrimas ir kiti rengimo spaudai darbai. 

2011 m. Akademija išleido 2 monografijas, 1 vadovėlį, 5 studijų knygas, 2 metodines priemones.  
Taip pat buvo parengtos trys elektroninės knygos, kurios pristatytos Vilniaus knygų mugės 

metu. 
 

 
41 pav. LKKA parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 2006–2011 m. 

 

 
53 lentelė. Lėšos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidinių platinimą 2006–2011 m.  

  Lėšų šaltinis 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

LKKA lėšos 
 

55049 45000 31698 178303 60022 88000 

Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija 

36101 96100 54000 Negauta Negauta Negauta 

Autoriai ir rėmėjai 
(LTOK, KKSD ir kt.) 

4837 22620 19198 Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

Kiti šaltiniai, fondai 
(LMT, ESF ir kt.) 

– – – – – 11041 

Už išplatintus leidinius 
įnešta į LKKA kasą 

8320 27130 23999 18050 18113 19978 

Bendra suma 104307 190850 128895 196353 78135 119019 
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54 lentelė. Mokslo ir studijų darbai 

Pavadinimas Autorius Apimtis Egz. 
skaičius 

Išleista lėšų 
(Lt) 

VADOVĖLIAI (2011 m. vadovėliams išleista LKKA lėšų) 

Judesių mokslas: raumenys, valdymas, mokymas, 
reabilitavimas, sveikatinimas, treniravimas, 
metodologija (papildomas tiražas) 

Albertas Skurvydas 39,0 sp. l. 300 13649,0 

MONOGRAFIJOS (LKKA lėšos) 

Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai Romualdas 
Malinauskas 

15,25  
sp. l. 

100 2805,66 

MOKSLO DARBAI (LKKA, autorių ir rėmėjų lėšos) 

Skirtingo amžiaus moterų pėdos lenkiamųjų ir 
tiesiamųjų raumenų izometrinių susitraukimų 
jėgos kaitumas, tikslumas ir pusiausvyros 
kontrolės pokyčiai (disertacijos santrauka) 

Vida Česnaitienė 3,19 sp .l. 70 642,07 

Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio liekamasis 
poveikis aerobiniam pajėgumui ir raumenų 
elektriniam aktyvumui bėgant skirtingu greičiu 
(disertacijos santrauka) 

Kristina Zaičenkovienė 3,75 sp. l. 70 892,98 

Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių 
sąsajų kaita vertinant sportuojančiųjų asmenų 
organizmo būsenas (disertacijos santrauka) 

Eglė Venskaitytė 2,19 sp. l. 70 737,40 

Asmenybiniai ir socialiniai veiksniai, susiję su 
kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojų 
kūrybingumu profesinėje veikloje 

Dalia Lapėnienė 1,94 sp. l. 70 653,22 

Achilo sausgyslės ir blauzdos raumenų 
morfologinių ir biomechaninių savybių įtaka 
pusiausvyros stabilumui 

Laimutis Škikas 2,19 sp. l.  70 737,40 

Pakartoto fizinio krūvio poveikis skirtingo 
amžiaus ir lyties žmonėms 

Giedrius Gorianovas 4,25 sp. l. 70 629,30 

     

SMD konferencijos 2011 „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ pranešimų 
tezės 

4,75 sp. l. 80 468,80 

Individualių sporto šakų katedros mokslinės konferencijos „Sportininkų 
rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“ 
pranešimų tezės 

  
3,40 sp. l. 

 
100 

 
759,73 

Mokslinis žurnalas „Reabilitacijos mokslai. Slauga, kineziterapija, 
ergoterapija“ Nr. 1 (4) 

5,0 sp. l. 300 2700,72 

Mokslinis žurnalas „Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“ Nr. 1 (80) – 4 (83)“ 40 sp. l. 600 21767,20 

STUDIJŲ KNYGOS IR METODINĖS PRIEMONĖS (LKKA, autorių ir rėmėjų lėšos) 

Judesių valdymas ir mokymas. Laboratoriniai 
darbai I dalis (papildomas tiražas) 

Marius Brazaitis, 
Albertas Skurvydas, 
Dalia Mickevičienė 

8,5 sp. l. 400 4121,0 

Modernioji neuroreabilitacija Albertas Skurvydas 20,0 sp. l. 1300 Išleista autoriaus 
lėšomis 

Žmogaus anatomija. Raumenys   Pavelas Zachovajevas 12,0 sp. l. 300 3577,38 

Fizinio aktyvumo skatinimas taikant edukacinį 
konsultavimą 
 

Laimutė Kardelienė, 
Vinga Rakauskienė, 
Kęstutis Kardelis 

6,0 sp. l. 100 833,85 

Žmogaus anatomija. Kaulai, jungtys   Aiva Karpavičienė, 
Angelė Seibutienė, 
Pavelas Zachovajevas 

5,4 sp. l. 100 784,80 

Kokybinių duomenų analizė SPSS programa  Kazimieras Pukėnas 8,75 sp. l. 300 4500,00 

Bendradarbiavimo ypatumai kūno kultūros 
pamokose 
 

Arūnas Emeljanovas, 
Ilona Tilindienė, Irena 
Valantinienė 

7,0 sp. l. 200 3137, 02 

Pilates mankšta su Kristina ( I, II ir III dalys 
DVD formatu)  

Kristina Zaičenkovienė DVD 200 3501,74 

Sėkmės saugant sveikatą!   Kristina Visagurskienė 3,7 sp. l. 200 950,48 

LAIKRAŠTIS „Studijų pasaulis“  

„Studijų pasaulis“ 10 numerių Redaktorė Giedrė 
Brazaitytė 

20,0 sp. l. 3000 2577,30 
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Kita veikla 
 

 Leidybos grupė yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narė. 2011 m. dalyvauta 2 
asociacijos posėdžiuose, vienas iš jų buvo surengtas LKKA. Šioje asociacijoje susibūrę dauguma 
Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų leidyklų, pritariančių LALA tikslui – kartu 
spręsti elektroninės leidybos profesionalaus rengimo, kaupimo ir platinimo, popierinės 
(tradicinės) knygų leidybos, reklamavimo ir platinimo, taip pat Lietuvos visateksčių elektroninių 
dokumentų duomenų talpyklos kūrimo ir skleidimo problemas. 

 2011 m. vasario mėn. Vilniuje kartu su LALA nariais Akademija dalyvavo Vilniaus knygų 
mugėje LITEXPO parodų rūmuose. LKKA eksponavo apie 80 pavadinimų leidinių, mūsų 
stendai buvo gausiai lankomi, knygos perkamos. 

 Redaktorės nuolat konsultuoja Akademijos darbuotojus, kitų institucijų atstovus leidybos, 
redagavimo, maketavimo, kalbos kultūros klausimais. 

 Atsižvelgiant į studentų poreikius, Akademijos autorių sukurti studijų leidiniai pradėti talpinti 
LKKA nuotolinio mokymo sistemoje. 
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11. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 
 
Informacinių technologijų skyriaus (toliau – IT skyrius) veikla apima informacinių technologijų 

taikymo sričių analizę, diegimą ir eksploataciją studijose, moksle, Akademijos administravime. IT skyrius 
diegia IT techninę bei programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklų įrangą pagrindinių 
Akademijos veiklos sričių funkcionavimui užtikrinti. 

2011 m. Akademijos kompiuterių bazę papildė 29 kompiuteriai, 4 projektoriai, 5 daugiafunkciai 
spausdinimo įrenginiai, 2 lazeriniai spausdintuvai. 

2012 m. numatoma įrengti naują tarnybinę stotį su duomenų saugykla, panaudojant šiuolaikinę 
virtualių serverių technologiją. Taip pat planuojama 2012 m. įsigyti dar vieną analogišką naują tarnybinę 
stotį su papildomu diskinių kaupiklių kiekiu tam, kad būtų užtikrintas didesnis duomenų saugumas. 

Talkinant IT skyriaus specialistams prižiūrima Akademijos bibliotekos IT bazė: 11 kompiuterių 
bibliotekos personalo darbo vietose, 2 kompiuteriai skaitytojams dirbti su informacinėmis sistemomis, 7 
kompiuteriai skaitytojų darbo vietose, interneto klasėse, 4 kompiuteriai „multimedia“ kabinetuose, 2 
maršrutizuojantys komutatoriai. 

IT skyriaus specialistai dalyvavo parenkant reikalingą informacinių technologijų bei programinę 
įrangą, ją įsigyjant, instaliuojant ir įdiegiant eksploatacijai. 

Atliekama kompiuterinių klasių ir kompiuterizuotų darbo vietų programinė ir techninė 
priežiūra. 

Įdiegtos ugniasienės sistemos su interneto puslapių blokavimu nuo nepageidaujamų vartotojų. 
Eksploatuojamos Akademijos IT specialistų sukurtos informacinės sistemos, kuriose panaudota 

WEB aplikacijų kūrimo technologija, leidžianti IS autorizuotai naudotis įvairiems specialistams iš 
vietinių ar tolimųjų terminalų. 

2012 m., siekiant didesnio Akademijos telefoninių pokalbių apskaitos ir monitoringo sistemos 
darbo patikimumo, planuojama perkelti ją į virtualių serverių sistemą. 

•Vykdoma nuolatinė Akademijos internetinio puslapio svetainės priežiūra: naujienų ir 
konkursinių skelbimų publikavimas; naujų tinklalapių kūrimas ir senos informacijos atnaujinimas. 

•Renovuojama ir prižiūrima IT techninė ir programinė įranga Akademijos padaliniuose, 
susijusiuose su administravimu (rektoratas, audito tarnyba, mokslo skyrius, studijų skyrius, buhalterija, 
personalo skyrius, finansų ir ekonomikos skyrius, dekanatai, ūkio tarnyba ir kt.).  

•Nuolat vykdomi kompiuterių tinklo priežiūros darbai. 
•Prižiūrima Akademijos raštinės informacinė sistema. Rengiamasi įdiegti naują dokumentų 

valdymo sistemą. 
 
Kompiuterių tinklų plėtros srityje IT skyriaus atlikti darbai 
•Įdiegta nauja virtualių serverių valdymo programinė įranga. Bus pradėtas eksploatuoti naujas 

serveris su duomenų saugykla. 
•Nuolat pagal finansines galimybes vykdoma kompiuterių tinklo plėtra Akademijos 

padaliniuose, katedrose, laboratorijose ir kt. 
•Eksploatuojamas ir administruojamas Akademijos bibliotekos bevielis tinklas. 
•Prižiūrimi ir eksploatuojami Akademijos kompiuterių tinklų komutaciniai mazgai. 
•Vykstant įvairiems statybos remonto darbams Akademijos padaliniuose, IT kompiuterių tinklų 

ir eksploatacijos skyriaus specialistams dažnai tenka operatyviai spręsti iškilusias organizacines ir 
technines problemas, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas kompiuterių tinklų darbas. 

•Prižiūrimos vietinio kompiuterių tinklo, darbinių ir tarnybinių stočių aparatinė bei programinė 
įranga. 

•Šalinami vietinio kompiuterių tinklo, darbinių ir tarnybinių stočių aparatinės ir programinės 
įrangos gedimai. 

•Prižiūrima ir aptarnaujama konferencijų ir įgarsinimo įranga. 
•Planuojama, esant galimybei, pakeisti naudojamus senus (5 vnt.) Alied Telesyn 10/100 Mbps 

komutatorius į šiuolaikiškus 10/100/1000 Mbps. 
•Įdiegti vieningą autentifikacijos sistemą Akademijos studentams ir darbuotojams – tiek 

jungiantis bevieliu ryšiu, tiek studentų bendrabučiuose.  
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 Esant galimybei parengti reglamentavimo tvarką apie darbuotojų (administracijos, dėstytojų, 
mokslo darbuotojų) kompiuterinėse darbo vietose atliekamas užduotis tam, kad būtų paprasčiau 
planuoti programinės bei aparatinės kompiuterinės įrangos atnaujinimą, naujos įrangos įsigijimą, 
standartizuoti PĮ bei galbūt parengti rekomendacijas pereiti prie AK PĮ – tai leistų sutaupyti lėšų PĮ 
įsigyti, atnaujinti, administruoti bei prižiūrėti. 

2011 m. toliau buvo plečiamas kompiuterių tinklas, įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos 
vietos auditorijose ir kabinetuose. Didinamas tinklo patikimumas bei greitaveika Akademijos tinklo 
viduje. Tai pasiekta pakeitus dalį tinklo skirstytuvų naujais. Atnaujintas Akademijos internetinis 
tinklapis. Padidintas bevielio tinklo padengiamumas, dėl to daugiau Akademijos studentų ir darbuotojų 
gali naudotis ryšiu mobiliaisiais įrenginiais. 

Interneto maksimalus dienos apkrovimas – 18 Mbps, išeinančio srauto – 6 Mbps. Vidutiniškai 
yra naudojama 6 Mbps įeinančio srauto ir 2 Mbps išeinančio srauto.  

Iki šiol buvo pateikiamas bendras interneto prieigos apkrovimo grafikas. Norint matyti 
tikslesnius duomenis, buvo atskirtas studentų ir darbuotojų naudojimasis internetu. 

Į šį grafiką (žr. 42 pav.) nėra įtraukti studentų naudojimosi internetu duomenys, jie yra 
pateikiami kitame grafike (žr. 43 pav.). 

 

 
42 pav. Darbuotojų internetinės prieigos apkrovimas 

 

 
43 pav. Studentų internetinės prieigos apkrovimas 

 

Studentai generuoja gerokai didesnį duomenų srautą. Maksimali sparta buvo 40 Mbps, vidutinis 
apkrovimas – 16 Mbps. Kaip matome, pagrindinis interneto apkrovimas yra vakare bei naktį, todėl 
galima teigti, kad Akademijos darbuotojai nepatiria nepatogumų dėl interneto greitaveikos. 

2011 m. įsigyta Microsoft Exchange Server programinė įranga. Ši sistema pakeis dabartinį 
Akademijos elektroninį paštą. Naujoji pašto programa integruosis su Lyc komunikavimo programa, taip 
pat su Microsoft Office biuro programų paketu. Dėl to supaprastės darbas biuro programomis ir 
komunikavimas Akademijos viduje bei išorėje. Tai pat nupirktos Adobe PhotoShop ir Corel Draw 
programos, kurios bus naudojamos leidyboje. 

2011 m. Akademijoje buvo 320 kompiuterių. Apie 15 proc. monitorių yra senesni nei 7 metų. 
Jie užimama daug vietos ant stalo, todėl trukdo darbuotojams efektyviai dirbti su turimais dokumentais. 
Kaip ir praėjusiais metais, yra trys kompiuterių klasės, skirtos studentų pratyboms bei savarankiškiems 
darbams. Šiuos kompiuterius reikia atnaujinti, kad būtų galima tinkamai supažindinti ir mokyti 
studentus dirbti naujausia programine įranga. Kompiuterių garantinio aptarnavimo laikas yra pasibaigęs, 
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todėl kompiuteriui sugedus remontas atliekamas Akademijos lėšomis. Nusidėvėjusius kompiuterius 
reikia atnaujinti, norint užtikrinti efektyvų ir sklandų mokymo procesą. 

 

 
44 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2005–2011 m., kaita 

 
55 lentelė. Kompiuterių skaičiaus kaita 2005–2011 m. 

Metai Kompiuterių skaičius, 
vnt. 

Pokytis,proc. 

2005 280 1,4 

2006 296 5,4 

2007 312 5,1 

2008 318 1,9 

2009 304 -4,3 

2010 296 -2,6 

2011 320 8 

 

Kompiuterių skaičius Akademijos tinkle 2011 m. truputį padidėjo. 
 

 

45 pav. Kompiuterių skaičiaus Akademijoje kaita 

Vykdant Akademijos patalpų remontą buvo modernizuojamas ir plečiamas vidaus kompiuterių 
tinklas, kuriamos naujos kompiuterinės darbo vietos. 
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Didžioji lėšų dalis skirta IT infrastruktūrai išlaikyti bei darbingumui atkurti.  
 

 
46 pav. Lėšų IT infrastruktūrai išlaikyti 2011 m. skirstinys 

 

 
47 pav. Lėšų IT infrastruktūrai išlaikyti 2005–2011 m. skirstinys 

 
IŠVADOS 

 
Problemos. Nuolat jaučiamas poreikis išlaikyti išugdytus kvalifikuotus IT srities specialistus. 

Akademijoje nuolat vykdoma kompiuterių bazės ir kompiuterių tinklų plėtra. Didėja padalinių naujos 
IT įrangos, kompiuterių tinklų pralaidumo, kokybės ir paslaugų asortimento poreikiai. Šiems 
uždaviniams spręsti reikia turėti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos programuotojus, kompiuterių tinklų 
administratorius ir eksploatacinių tarnybų specialistus, užtikrinti kuo mažesnę jų kaitą. 

Problemų sprendimo būdai. Sudaryti sąlygas IT skyriaus specialistams nuolat kelti savo 
profesinę kvalifikaciją aprūpinant juos šiuolaikine IT, kompiuterių tinklų ir technine bei programine 
įranga. Akademijos administracija supranta problemas, su kuriomis susiduria IT skyrius, ir padeda IT 
darbuotojams jas spręsti. 

Siūlymai IT skyriaus veiklai tobulinti. Nuolat kelti IT darbuotojų kvalifikaciją, stengtis 
pritraukti naujų perspektyvių darbuotojų bei išlaikyti parengtus specialistus, įtraukiant juos į įvairius 
Akademijoje vykdomus projektus. 
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56 lentelė. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 2011 m. 

Eil.
Nr. 

Projekto pavadinimas Trukmė Projekto vertė, Lt 
 

Kofinansavimas, 
Lt 

Atsakingas 
asmuo 

Komentaras 

Struktūriniai fondai 

1. LKKA studijų sistemos 
efektyvumo didinimas 
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-004 

2010 03–
2012 04 

773 407 145 000 I. Krikštaponytė Projektas įgyvendinamas 

2. Fizinio aktyvumo srityje 
dirbančių asmenų 
perkvalifikavimas ir kvalifikacijos 
tobulinimas 

2012–2014 651 000 98 000 S. Byčkovienė 

Išankstinis kvietimas, paraiška vertinama. 

3. Periodinių mokslo leidinių 
leidyba 

2011 06 –  
2014 06 

Bendra projekto 
vertė –                          

4 450 262,89 Lt;              
LKKA skiriama 

suma – 117 434,40 
Lt 

50 236 K. Visagurskienė 
Projektas įgyvendinamas, LKKA yra projekto 
partnerė. Projekto koordinatorė – Lietuvos 
mokslo akademija. 

4. Neformaliu būdu įgytų 
kompetencijų formalizavimo 
sistemos sukūrimas aukštojo 
mokslo įstaigose 

2012 04– 
2014 05 

1 100 000 2 200 S. Byčkovienė 

Projekto vykdytojas – VDU. LKKA yra 
projekto partnerė. Projektas gavo kokybės ir 
naudos įvertinimą, laukiama projekto 
finansavimo sutarties pasirašymo. 

5. Specialiųjų poreikių turintiems 
studentams studijų prieinamumo 
užtikrinimas 

2012–2014 20 000 000 – K. Justinavičienė 
Projekto vykdytojas – Valstybinis studijų 
fondas. LKKA yra projekto partnerė. Pateikta 
paraiška. 

6. „ATVERK – ateities verslo 
komanda“ 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028 

2011–2013 2 620 000 9600 I. Valantinienė Projektas vykdomas. 

7. Nacionalinis projektas „Aukštųjų 
mokyklų studentų ugdymo 
karjerai ir kerjeros stebėsenos 
modelių plėtotė ir įdiegimas, su 
studentais dirbančių profesinio 
orientavimo specialistų 
kvalifikacijos tobulinimas, jiems 
skirtų priemonių sukūrimas (I 
etapas)“ 
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 

2011–2013 15 000 000 

 
 
 
– 

V.Abramavičiūtė 
Projekto vykdytojas – VU. 
Projekte LKKA yra tylioji partnerė. 
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8. Studijų infrastruktūros plėtojimas 
ir bazinės įrangos atnaujinimas, 
juos pritaikant sunkias fizines 
negalias turinčių studentų 
specialiesiems poreikiams 
VP3-2.2-ŠMM-02-V-01-002 

2009–2011 2 255 586 

 
 
– 

R. Adomaitienė Projektas užbaigtas. 

9. Lietuvos kūno kultūros 
akademijos centrinių rūmų, 
siekiant padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą, 
rekonstrukcijos darbų 
projektavimas, statinio projekto 
vykdymo priežiūra ir 
rekonstrukcijos darbai 
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-054 

2010–2011 
12 

1 506 758 – R. Kairaitis 
Projekto sutartis pasibaigusi, rengiami 
užbaigimo dokumentai. 

10. Birštono sporto ir sveikatingumo 
centro pastato, adresu Birutės g. 
19, Birštonas, renovavimas, 
pagerinant jo energetines 
charakteristikas 
VP3-3.4-ŪM-03-V-02-039 

2010 – 2012 
03 

3 097 432 
 
 

– J. Armonavičius 
Projekto sutartis baigiasi 2012 02 29, rengiami 
užbaigimo dokumentai. 

11. Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstytojų I-II pakopų studentų 
tarptautinių praktikų/stažuočių 
užsienyje (ES, ELPA ir NATO 
šalyse) reziduojančiose įmonėse ir 
tarptautinėse organizacijose 
modelio sukūrimas 
VP1–2.2–ŠMM–08–V–02–003 
 

2010–2012 2 000 000 – 

I. Čikotienė, 
A. Emeljanovas 

 

Projekto vykdytojas yra KTU. LKKA ir kiti 
universitetai yra partneriai. 

Europos Komisijos lėšos 

12. Savanorių mokymas: žmonių 
išteklių plėtros strategijų ir 
gerosios praktikos pavyzdžių 
identifikavimas rengiant Europos 
sporto organizacijų savanorius 

2011–2012 
Bendra projekto 
vertė – 567 785 

10 200 V. Čingienė 
Projekto vykdytojas – 
DOSB Leadership Academy. 
LKKA yra projekto partnerė. 

13. E-mokymasis sveikatingumo 
industrijoje 

2011–2013 
Bendra projekto 
vertė – 1 726 400 

 
 

20 500 
V. Čingienė 

 
Mokymosi visą gyvenimą programa. Projekto 
vykdytoja – Romos universiteto informacinių 
technologijų katedra. LKKA yra projekto 
partnerė. 
 

7
0
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14. 

 
Europa, judėk! 
(Move Europe!) 

2012 08 – 
2014 01 

Bendra projekto 
vertė – 514 200 

 
10 358 

N. Masiulis 

 
Projekto koordinatorė – Euroolimpinė 
organizacija (Briuselis). Projekto partneriai yra 
Euroolimpinės organizacijios nariai,  LKKA. 

Leonardo da Vinci programa 

15. Visi už sportą visiems: neįgalių 
žmonių sportavimo perspektyvos 
Europoje 

2010 –2011 
517 920 

 
8 107 V. Čingienė Projektas užbaigtas. 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (vykdyti projektai) 

16. Sporto inventoriaus ir įrangos 
įsigijimas 

2011 25 000 – R.Kairaitis Projektas užbaigtas. 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (teiktos paraiškos) 

17. Pasirengimas ir dalyvavimas 
tarptautinėse varžybose 

2011 140 465 – Č. Garbaliauskas Laukiama vertinimo rezultatų. 

18. Sportininkų aprangos įsigijimas 2011 112 500 – Č. Garbaliauskas Laukiama vertinimo rezultatų. 

19. 2012 metai – LKKA olimpiniai 
metai 2011 53 225 – Č. Garbaliauskas Laukiama vertinimo rezultatų. 

20. Sportinių žaidimų komandų 
sisteminis valdymas 

2011 90 500 – A. Skarbalius Laukiama vertinimo rezultatų. 

21. Daugiafunkcinės salės remontas 2011 70 000 – J. Armonavičius Laukiama vertinimo rezultatų. 

Mokslo inovacijų ir technologijų programa (MITA) 

22. Integruotos daugialypės 
sveikatingumo platformos 
sukūrimas (MyWellness) 

2012 03–
2012 12 

480 300 – S. Kamandulis 
Projekto vykdytoja – UAB „Baltec CNC 
technologies“, LKKA yra partnerė. 
Paraiška pateikta vertinimui. 

23. Išmaniosios reabilitacinės 
sistemos, vertinančios bei 
lavinančios psichomotoriką ir 
kognityvinę funkciją, sukūrimas 

2012 04–
2013 09 

591 369 – G. Mamkus 

Projekto koordinatorė yra LKKA. 
UAB „Baltec CNC Technologies“ yra 
projekto partnerė, jos įnašas į projektą – 
86348,17 Lt. 
Paraiška pateikta vertinimui. 

24. Saugių ir veiksmingų maisto 
papildų sukūrimas 2012–2014 2 195 000 – R. Kairaitis 

Projekto koordinatorė yra LKKA. Projekto 
partnerė – UAB „Sportkoop“. Idėjos paraiška 
pateikta vertinimui. 

25. Dėvimų jutiklių technologijos 
žmogaus sveikatingumo 
stebėsenai 

2012–2014 2 500 000 – S. Kamandulis 

Projekto koordinatorius – Kauno 
technologijos universiteto Biomedicininės 
inžinerijos institutas. 
Projekto partneriai: UAB „Baltec CNC 
Technologies“, AB „Audimas“, UAB „Amžių 
linija“, LKKA. 
Idėjos paraiška pateikta vertinimui. 

 

 

7
1
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Trumpas įgyvendinamų projektų pristatymas 
 
1. Vykdant projektą „LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas“ VP1-2.1-ŠMM-04-K-

01-004 didinamas LKKA studijų sistemos efektyvumas, tobulinamas institucijos vidaus valdymas ir 
sukuriamos vadybinės prielaidos integracijai. Siekiama optimaliai išnaudoti turimą mokslinį potencialą 
bei infrastruktūrą. Jau yra parengta organizacijos efektyvaus kompetencijos valdymo strategija. Šiuo 
metu rengiamos bendrų studijų programų integravimosi galimybės su kitomis aukštosiomis mokyklomis 
bei mokslinių tyrimų ir infrastruktūros panaudojimo galimybių studijos. Projekto tikslinę grupę sudaro 
Akademijos ir jos fakultetų tarybos (30 žmonių) bei administracijos darbuotojai (10 žmonių). Jų 
kompetencija tobulinant valdymą, rengiant bei įgyvendinant integruotos veiklos strategijas buvo 
tobulinama specializuotuose mokymuose bei moderavimo sesijose. Projekto pridėtinė vertė – LKKA 
studijų sistemos efektyvumo didinimas, siekiant optimizuoti institucijos veiklą. 
 

     
48 pav. LKKA administracijos narių mokymai 

 
2. Projekto „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos pritaikant 

sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiesiems poreikiams“ VP3-2.2-ŠMM-02-V-01-002 metu 
buvo siekiama neįgaliems LKKA dėstytojams ir studentams, kaip ir įgaliesiems, sudaryti vienodas 
dėstymo ir studijų galimybes bei prieinamumą, pagerinti praktinių ir mokslinių studijų kokybę, rengiant 
specialius darbui su neįgaliais žmonėmis. Projekto tikslinės grupės: neįgalūs LKKA studentai; neįgalūs 
LKKA dėstytojai; įgalūs TFV studijų programos studentai; įgalūs kiti aštuonių programų studentai. 
Projekto metu atnaujinta ir pritaikyta neįgaliųjų poreikiams LKKA infrastruktūra: bibliotekos trečias 
aukštas; rekonstruota masažo ir TFV studijų ir mokslo laboratorija; įsigyta modernios studijų, mokslinės 
ir bendrosios bei specialiosios IT įrangos. Taip pat įrengti liftai auditorijų ir laboratorijų korpuse, 
bendrabutyje ir bibliotekoje, laiptų keltuvai administracijos korpuse. 

 
 

    
        49 pav. Rekonstruota biblioteka                        50 pav. Atnaujinti sanitariniai mazgai  

    neįgaliesiems 
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51 pav. Laiptų keltuvas centriniuose rūmuose 

 
3. Projekto „Lietuvos kūno kultūros akademijos centrinių rūmų, siekiant padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, rekonstrukcijos darbų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra ir 
rekonstrukcijos darbai“ VP3-3.4-ŪM-03-V-01-054 metu rekonstruotas Akademijos centrinių rūmų 
plokščias ir šlaitinis stogai, krepšinio salės ir administracijos korpuso stoglangiai, parapetai ir sienos. 

Taip pat rekonstruotas šiluminis mazgas ir šilumos teikimo sistema, elektros energijos teikimo ir 
apšvietimo įrenginiai. Šio projekto tikslas – taupyti šiluminę ir elektros energiją. Atlikę visus projekte 
numatytus darbus, Akademijoje turėtume sutaupyti 40 proc. šilumos energijos ir sumažintume elektros 
energijos sąnaudas. 

 

     
52 pav. LKKA centrinių rūmų, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, rekonstrukcijos darbų 

projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra ir rekonstrukcijos darbai 

  
4. Projekto „Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, 

Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ VP3-3.4-ŪM-03-V-02-039 metu 
rekonstruotas Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastatas, šiluminis mazgas ir šilumos teikimo 
sistema, elektros energijos teikimo ir apšvietimo įrenginiai, pakeisti langai, apšiltintas stogas, apšiltintos 
sienos. Šio projekto tikslas – taupyti šiluminę ir elektros energiją. 
 



74 

 

   
53 pav. Renovuota Birštono bazė 
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13. SPORTO KRYPTIS 
 

2011 m. Akademijos studentams ir absolventams buvo ypač sėkmingi. Geriausi sportininkai 
iškovojo Pasaulio čempionatų sidabro ir bronzos medalius, nudžiugino Europos čempionato 
apdovanojimu, į Lietuvą atvežė Pasaulio studentų universiados aukso ir sidabro medalius, sėkmingai 
kovojo Pasaulio taurės varžybose, daugelis jų atstovaus Lietuvai Londono olimpinėse žaidynėse. 

Gruodžio 15 d. vyko Lietuvos kūno kultūros akademijos 2011 m. geriausiųjų studentų 
sportininkų TOP 10 pagerbimo šventė. Paskelbta, kad labiausiai šiais metais Akademiją garsino 
boksininkas Egidijus Kavaliauskas. Geriausia komanda pripažinta LKKA studenčių krepšinio rinktinė. 

2011 m. LKKA sportininkų TOP 10: 
1. Egidijus Kavaliauskas (2011 m. LKKA absolventas, boksas) – 3 vieta Pasaulio čempionate, 

dalyvaus Londono olimpinėse žaidynėse, treneris Jurijus Kolyčevas; 
2. Ričardas Nekrošius, Andrej Olijnik (LKKA studentai, dvivietė kanoja) – 2 vieta Pasaulio 

čempionate, treneriai Kęstutis Janušauskas ir Aleksandras Alekrinskis; 
3. Austra Skujytė (2011 m. LKKA absolventė, lengvoji atletika) – 2 vieta Europos čempionate, 1 

vieta Europos taurės varžybose, 8 vieta Pasaulio čempionate, dalyvaus Londono olimpinėse žaidynėse, 
treneriai Jūratė ir Aleksas Stanislovaičiai; 

4. Donata Vištartaitė (LKKA studentė, vienvietė valtis) – 3 vieta Pasaulio čempionate, dalyvaus 
Londono olimpinėse žaidynėse, treneris Algirdas Arelis; 

5. Rytis Sakalauskas (LKKA studentas, lengvoji atletika) – 2 vieta Pasaulio studentų 
universiadoje, 3 kartus pagerintas Lietuvos rekordas, dalyvaus Londono olimpinėse žaidynėse, treneriai 
Jūratė ir Aleksas Stanislovaičiai; 

6. Aleksandra Sošenko (LKKA studentė, dviračiai (plento lenktynės) – 1 vieta Pasaulio studentų 
universiadoje, treneris Gediminas Kastanauskas;  

7. Zinaida Sendriūtė (2011 m. LKKA absolventė, lengvoji atletika) – 2 vieta Pasaulio studentų 
universiadoje, dalyvaus Londono olimpinėse žaidynėse, treneris Aloyzas Jasmontas; 

8. Viktorija Žemaitytė (2011 m. LKKA absolventė, lengvoji atletika) – 2 vieta Pasaulio studentų 
universiadoje, įvykdytas olimpinis B normatyvas, treneris Alvydas Gavėnia 

9. Vilma Rimšaitė (LKKA studentė, dviračiai,) –1 vieta Pasaulio studentų universiadoje, treneris 
Albertas Rimša; 

10. Lina Pleskytė (LKKA studentė, povandeninis plaukimas) –1 vieta Pasaulio taurės varžybose, 
trenerė Virginija Juodeikienė; 

Geriausia komanda 2011 m. pripažinta LKKA studenčių krepšinio rinktinė, trenerė – Europos 
čempionė Rasa Kreivytė. 

 

                   54 pav. Geriausiųjųstudentų sportininkų TOP 10 pagerbimo šventė 
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57 lentelė. Studentai nacionalinėse rinktinėse 2010–2011 m. 

Sporto šaka 

Sportininkų skaičius  

2010 m. 
pavasaris 

2011 m. 
pavasaris 

2010 m. 
ruduo 

2011 m. 
ruduo 

Badmintonas 1 1 1 1 

Baidarių ir kanojų irklavimas 5 3 6 2 

Beisbolas – 2 1 3 

Boksas  6 5 7 4 

Buriavimas  4 4 3 6 

Dailusis čiuožimas 1 2 2 2 

Dviračių sportas 5 2 3 6 

Dziudo ir sambo 16 13 14 14 

Fechtavimas 2 1 1 1 

Futbolas  11 4 8 6 

Graikų-romėnų imtynės 1 – 1 – 

Imtynės 5 5 7 5 

Irklavimas  7 8 10 11 

Jėgos trikovė 1 1 – 1 

Krepšinis – 4 2 5 

Kultūrizmas ir fitnesas 3 3 4 3 

Ledo ritulys  4 6 7 8 

Lengvoji atletika 52 39 36 39 

Orientavimosi sportas 2 1 3 2 

Plaukimas  3 3 2 5 

Povandeninis plaukimas 1 2 2 2 

Rankinis  6 3 2 8 

Regbis  4 5 3 7 

Ringo 1 – 1 – 

Slidinėjimas  1 2 – 3 

Sportinė aerobika 10 13 10 13 

Sportinė akrobatika 1 1 1 1 

Sportinė gimnastika – 1 1 2 

Sportiniai šokiai 2 2 2 2 

Sunkioji atletika 5 5 5 5 

Šaudymas iš lanko 2 2 2 2 

Šotokan karatė 3 1 3 1 

Šuoliai ant batuto ir 
akrobatinio takelio 

1 – – – 

Tinklinis  6 8 8 6 

Virvės traukimas 1 1 1 1 

Žirginis sportas 1 – 1 – 

Žolės riedulys 1 1 1 1 

Iš viso 175 154 161 178 

 

2011 m. nacionalinėms sporto rinktinėms atstovavo vidutiniškai 166 Akademijos studentai, t. y. 
vidutiniškai 2 sportininkais mažiau nei 2010 m.  
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58 lentelė. Laimėjimai įvairiose varžybose  

Varžybos Vieta Sporto šaka 

Pasaulio čempionatai 

Pasaulio bokso čempionatas 3 v. Boksas 

Pasaulio  baidarių ir kanojų irklavimo 
čempionatas 

2 v.,3 v. Dvivietė kanoja, 
vienvietė valtis 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas 8 v., 12 v., 24 v., 25 v. Lengvoji atletika 

Pasaulio orientavimosi sporto čempionatas 13 v., 34 v., 45 v. Orientavimosi sportas 

Pasaulio dziudo čempionatas 32 v., 2×33 v. Dziudo 

Pasaulio irklavimo čempionatas 9 v., 13 v. Irklavimas 

Pasaulio taurės, jaunimo ir studentų pirmenybės 

Pasaulio povandeninio plaukimo taurė 1 v. Povandeninis plaukimas 

Europos čempionatai 

Europos lengvosios atletikos čempionatas 2 v. Lengvoji atletika 

Europos jaunimo iki 23 m. lengvosios 
atletikos čempionatas 

11 v., 2×12 v., 23 v., 24 v., 26 v. Lengvoji atletika 

Europos irklavimo čempionatas 3 v. Irklavimas 

Pasaulio universiada 

Pasaulio studentų universiada 3×2 v., 11 v., 13 v., 14 v., 18 v., 2×21 v., 22 v., 42 
v. 

Lengvoji atletika 

Pasaulio studentų universiada 2×1 v., 6 v. Dviračių sportas 

Pasaulio studentų universiada 4 v. Buriavimas 

SELL žaidynės  

Krepšinis 1 v., 9-12 v.  

Tinklinis 3 v., 7-8 v.  

Orientavimosi sportas 2×1 v.,2×5 v. 
19 v., 20 v., 21 v., 27 v. 

 

Dziudo 5×1 v., 2×2 v., 3×3 v., 12-13 v., 13-17 v., 2×9-12 
v. 

 

Graikų- romėnų imtynės 10 v.  

Plaukimas 4×1 v., 2 v., 5×3 v., 4×4 v., 7×5 v., 6 v., 3×7 v., 
2×10 v., 11 v., 2×14 v., 16 v., 17 v. 

 

Mažasis futbolas (7×7) 4 v.  

Jėgos trikovė 2 v., 5 v., 7 v.  

Lengvoji atletika 15×1 v., 6×2 v., 2×3 v., 3×4 v., 5 v., 6 v., 5×7 v., 
4×8 v., 2×9 v., 10 v., 11 v., 2×13 v., 2×17 v., 18 

v. 

 

Lietuvos čempionatai 

Lietuvos rankinio federacijos pirmenybės 2 v. Rankinis 

Lietuvos tinklinio čempionatas 5 v. Tinklinis 

Lietuvos orientavimosi sporto 
čempionatas 

2 v., 2×3 v., 4 v., 7 v., 11 v.  Orientavimosi sportas 

Lietuvos bokso čempionatas 3×1 v., 2×2 v., 3 v. Boksas 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas 11×1 v., 6×2 v., 4×3 v., 2×4 v., 3×5 v., 3×6 v., 
2×8 v., 2×9 v., 10 v.,11 v., 12 v., 14 v. 

Lengvoji atletika 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos 
taurės varžybos 

12×1 v., 2×2 v., 5×3 v., 3×4 v., 2×5 v., 5×7 v., 
4×8 v.,  

12 v., 13 v., 14 v., 15 v., 16 v., 20 v., 22 v., 24 v., 
28 v., 

Lengvoji atletika 

Lietuvos jaunimo iki 23 m. pirmenybės 7×1 v., 6×2 v.,6×3 v., 3×4 v.,6 v., 7 v. Lengvoji atletika 

Lietuvos atviras dziudo čempionatas 1 v., 4×2 v., 4×3 v., 2×5 v., 9-12 v., 17-27 v. Dziudo 

Lietuvos vyrų sportinės gimnastikos 
čempionatas 

2 v. Sportinė gimnastika 

Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatai 

Lietuvos studentų krepšinio lyga 1 v., 8 v. Krepšinis 

Respublikos studentų tinklinio lyga 3 v. Paplūdimio tinklinis 

Lietuvos universitetų studentų irklavimo 
čempionatas 

3×1 v., 3×2 v. Irklavimas 

Lietuvos universitetų studentų lengvosios 
atletikos čempionatas 

10×1 v., 5×2 v., 4×3 v., 3×4 v., 6×5 v., 8×6 v., 7 
v., 9 v., 10 v., 13 v., 15 v., 16 v., 19 v., 21 v., 26 v. 

Lengvoji atletika 

Lietuvos universitetų studentų sunkiosios 
atletikos čempionatas 

3×1 v., 3×2 v., 2×3 v., 4 v. Sunkioji atletika 
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Lietuvos universitetų studentų 
fechtavimosi  čempionatas 

1 v., 2 v. Fechtavimas 

Lietuvos universitetų studentų sportinės 
aerobikos čempionatas 

2×1 v., 3×2 v. Sportinė aerobika 

Lietuvos universitetų studentų teniso 
čempionatas 

9 v. Tenisas 

 
2011 m. Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Vengrijoje Ričardas Nekrošius ir 

Andrej Olijnik užėmė 2 vietą. Pasaulio jaunimo iki 21 m. irklavimo čempionate Olandijoje Donata 
Vištartaitė užėmė 1 vietą, o Europos čempionate Bulgarijoje – 3 vietą. 

 Pasaulio bokso čempionate Egidijus Kavaliauskas užėmė 3 vietą bei teisę dalyvauti Londono 
olimpinėse žaidynėse, o Austra Skujytė dalyvavo Europos lengvosios atletikos uždarų patalpų 
čempionate Prancūzijoje ir užėmė 2 vietą. Europos lengvosios atletikos komandinių pirmenybių 
varžybose Austra Skujytė ir Rytis Sakalauskas užėmė 1 vietą, Sonata Tamošaitytė ir Silva Pesackaitė – 2 
vietą. 

Akademijos studentai dalyvavo Pasaulio studentų universiadoje Kinijoje, kurioje Rytis 
Sakalauskas užėmė 2 vietą (lengvoji atletika), Aleksandra Sošenko – 1 vietą (plento lenktynės), Zinaida 
Sendriūtė – 2 vietą (lengvoji atletika), Viktorija Žemaitytė – 2 vietą (lengvoji atletika) bei įvykdė olimpinį 
B normatyvą, Vilma Rimšaitė (dviračiai) – 1 vietą. 

Lina Pleskytė Pasaulio povandeninio plaukimo taurės varžybose užėmė 1 vietą. 
 

       
 

 
55 pav. Akademijos studentai Rytis Sakalauskas, Zinaida Sendriūtė  

ir Viktorija Žemaitytė Pasaulio universiadoje Kinijoje 

 
Lietuvos orientavimosi sporto čempionate Andrej Gerasimov (sprintas) užėmė 3 vietą. Lietuvos 

bokso čempionate Akademijos studentai Vaidas Zubrikovas, Aurimas Naudžius ir Egidijus 
Kavaliauskas užėmė 1 vietą, Ruslanas Jefremovas ir Aidas Petruškevičius – 2 vietą, Deividas Kliučiakas 
– 3 vietą. Lietuvos lengvosios atletikos čempionate lengvaatlečiai iškovojo 12 aukso, 6 sidabro ir 4 
bronzos medalius. Lietuvos vyrų sportinės gimnastikos čempionate Julius Burinskas (pratimai ant 
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arklio) užėmė 2 vietą. Lietuvos atvirajame dziudo čempionate mūsų Akademijos sportininkai iškovojo 1 
aukso, 4 sidabro ir 4 bronzos medalius. 

Akademijos studentai gali didžiuotis puikiais sporto laimėjimais Lietuvos aukštųjų mokyklų 
čempionatuose. Lietuvos studentų žiemos lengvosios atletikos čempionate iškovota 11 aukso, 6 sidabro 
ir 5 bronzos medaliai. Egidijus Leščinskas, Edvinas Vyšniauskas ir Karolis Urbanavičius užėmė 1 vietą, 
Deivydas Strazdas, Arnas Šidiškis, Miglė Juškevičiūtė – 2 vietą, Povilas Antanaitis ir Edgaras 
Kristapavičius – 3 vietą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų sunkiosios atletikos čempionate. Namida 
Puikytė–Petkevičienė fechtavimosi čempionate užėmė 2 vietą. LKKA merginų krepšinio komanda 
Lietuvos studentų krepšinio lygoje buvo pirmos. 

2011 m. XXVII SELL žaidynėse Akademijos studentai pelnė 39 medalius: 19 aukso, 12 sidabro, 
8 bronzos ir galutinėje Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų lentelėje buvo pirmi. 
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14. STUDENTŲ VEIKLA 
 

LKKA Studentų atstovybė yra tikroji Lietuvos studentų sąjungos narė bei Apskritojo stalo narė. 
 

59 lentelė. LKKA SA vykdyta veikla 

 Vykdyta veikla 

Ryšių su visuomene komitetas 

Vaizdo reportažai 
 

„Dvi po tris sutemus“, „Fuksų stovykla“, Pradžiamokslis pirmakursiams „Fuksų 
krikštynos“ 
LKKA studentų plytelė, LKKA choras. 

Vaizdo reklamos „Fuksų krikštynos 2011“, „TSD Kaunas 2011“. 

LKKA SA žinios 
 

Nufilmuota viena LKKA SA žinių laida. Įvertinus trūkumus siekiama ją atnaujinti, 
pakeisti formatą. Dėl to buvo atlikta apklausa. Pagal jos rezultatus bus rengiama nauja 
LKKA SA laida. 

Internetas 
 

Sukurtas LKKA SA puslapis www.facebook.lt tinklalapyje; parengtas tinklalapio dizaino 
ir struktūros atnaujinimo planas; atnaujintas bendravimas su internetiniais žiniasklaidos 
puslapiais (www.savas.lt, www.15min.lt, www.balsas.lt ir kt.).  

Spauda Bendradarbiauta su leidiniu „Savas“, bendradarbiaujama su laikraščiu „Studijų pasaulis“. 

Reklama 
 

Renginiams ir akcijoms parengtos reklamos: sumaketuoti ir atspausdinti plakatai, 
skrajutės ir bilietai; parašyti reklaminiai straipsniai internetiniuose tinklalapiuose; vykdyta 
netradicinė reklama (manekenė su plakatais ir skrajutėmis); išsiųsti informaciniai 
elektroniniai laiškai dėstytojams bei studentams; atlikta informacijos sklaida kitose 
aukštosiose mokyklose. 

Apklausos Parengta virtuali apklausa, atnaujintos LKKA žinios. 

Veikla, susijusi su Lietuvos 
studentų sąjunga (LSS) 

LSS ryšių su visuomene (RSV) komiteto seminarai, susitikimai, einamieji darbai.  
LSS RSV komiteto rengiami studentų atstovų susitikimai su studentais skirtinguose 
Lietuvos regionuose „Studentas studentui!“ 

LKKA SA narių pažymėjimai Sumaketuoti ir atspausdinti LKKA SA narių pažymėjimai. 

Informacijos pateikimas LKKA 
bendruomenei 

Nuolatinis informacijos pateikimas LKKA bendruomenei apie jai aktualius dalykus. 
Informacija pateikiama interneto svetainėse www.lkka.lt, www.facebook.lt, laikraštyje 
„Studijų pasaulis“, elektroniniu paštu.  

LKKA SA RSV komiteto narių 
kompetencijos kėlimas 

Vyko grafinio piešimo seminaras, LKKA SA internetinės svetainės administravimo 
seminaras. Komiteto nariams paskirtos individualios atsakomybės sritys. Aktyvesni 
nariai koordinuoja tam tikras RSV sritis. 

Žmogiskųjų išteklių komitetas 

 Naujų narių motyvaciniai pokalbiai, atrankos, simuliacinės užduotys, padedančios 
įsitraukti į LKKA SA veiklą, Bendrųjų kompetencijų didinimo programa, Žmogiškojo 
faktoriaus, konfliktų sprendimo seminarai, Keturių etapų mokymų „Studentų atstovybės 
potencialo kėlimo programa“ organizavimas ir įgyvendinimas, Kraujo donarystės akcija, 
Valentino dienos rožių akcija, dalyvavimas LSS mokymuose. 

Laisvalaikio ir kultūros komitetas 

 LKKA SA ataskaitinė rinkiminė konferencija, Naktinio krepšinio turnyras „Dvi po tris 
sutemus“, Fuksų stovykla – vyko tris dienas „Merkurijaus“ stovykloje, Fuksų krikštynos 
– dieninė ir vakarinė dalis, TSD – bendra aukštųjų mokyklų studentų diena, 
Orientacinės varžybos – „Naktynės“. Kas antrą antradienį vyko filmų vakarai. LKKA 
SA Power party – rankų lenkimo varžybos, „Dovanėle vaikui“ – vaikus iš Vilkijos vaikų 
namų vežėm į Sugiharos namus, „Miegančius dramblius“, Kauno dramos teatrą, LKKA 
baseiną. Vykdėm fotosesijas. 

Tarptautinių ryšių ir projektų komitetas 

 Atvykstančių studentų dokumentų ir duomenų registravimas, Atvykusių studentų 
priėmimas, Orientacinė savaitė, Teminė išvyka į Rumšiškes – Užgavėnės, Nacionalinių 
patiekalų vakarai, Išvyka į Lokės pėdą, Kelionė į Klaipėdos delfinariumą, Atsisveikinimo 
vakaras. 

Projektai 
 

Rašyti trys projektai, patvirtinti du. Dalyvauta LSS seminaruose apie projektų rašymą bei 
teikimą, vesti seminarai Studentų atstovybėje, platinta informacija apie vykstančius 
projektus, dalyvauta trijuose projektuose partnerių teisėmis. 

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas 

 Atstovauta LKKA studentams rektorate bei Senate, dalyvauta įvairių darbo grupių 
posėdžiuose, spręstos su bendrabučiu susijusios problemos, atstovauta bendrabučio 
tarybai, atstovauta LKKA studentams LSS taryboje, dalyvauta įvairiuose LSS 
mokymuose, vykdyta protesto akcija prieš aukštųjų mokyklų optimizavimo projektą, 
dalyvauta susitikimuose su švietimo ir mokslo ministru, dalyvauta susitikimuose su 

http://www.savas.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.balsas.lt/
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Seimo nariais, vykdyti vieši LKKA studentų susirinkimai, darytos apklausos. 

Rinkodaros komitetas 

 Nuolatinė naujų rėmejų bei partnerių paieška, finansų adiministravimas, kitų atstovybių 
mokymų organizavimas ir vykdymas, dalyvavimas LSS mokymuose, rinkodaros tinklelio 
kūrimas, bendradarbiavimas su kitų aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis, LKKA 
reklaminių stendų administravimas. 

LSP komitetas 

 Baigiančiųjų studijas studentų pažymėjimų surinkimas, LSS seminaras-mokymai, 
pasirengimas naujam LSP sezonui,  naujų LSP išdavimas, problemų sprendimas, naujo 
LSP komiteto narių mokymai ir kt.  
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15. VIDAUS AUDITO TARNYBOS VEIKLOS SANTRAUKA 
 

Lietuvos kūno kultūros akademijos Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita rengiama, vykdant 
Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas (toliau – Įstatymas), teikiama kasmet iki kovo 1 d. 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai ir Akademijos rektoriui (2012 m. vasario 20 d. registr. Nr. 01-
09-76). 

Vykdant Įstatymo 7 str. nuostatas VAT tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga rektoriui, jai nedaromas 
poveikis, kai planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai, nedalyvauja 
valdant Akademiją. Vidaus auditoriaus teisės reglamentuotos 2002 m. sausio 24 d. rektoriaus potvarkiu 
Nr. 38 „Dėl vidaus auditoriaus darbo“, o kompetencijos ribos – 2003 m. sausio 13 d. potvarkiu Nr. 2 
„Dėl vidaus audito“. 

VAT veiklą reglamentuoja rektoriaus patvirtinti nuostatai, vidaus audito metodika, vidaus 
auditorių profesinės etikos kodeksas ir vidaus audito poreikių įvertinimo analizės metmenys. 

Rektorius savo įsakymais užduočių valdant Akademiją vidaus auditorei neskyrė. 
Vidaus auditoriaus pareigybė prilyginta padalinio vadovo pareigybei (2007-12-28 rektoriaus 

įsakymas Nr. 238). 
Metinį darbo planą savarankiškai rengia ir suderina su rektoriumi vidaus auditorė, kuriame 

nurodomos tokios veiklos: vidaus audito atlikimas, pažangos stebėjimas, konsultavimas, kitos, 
nenumatytos su vidaus audito procesu susijusios užduotys, kvalifikacijos tobulinimas. 

2011 m. rizikos sritys nustatytos atlikus 2010 m. rektoriaus metinės ataskaitos išvardintų 
„grėsmių“ analizę, atsižvelgiant į naujai patvirtintą valdymo struktūrą. Kitos informacijos apie 
Akademijos veiklos ar finansų valdymo rizikos sritis nei rektorius, nei kiti Akademijos vadovai VAT 
neteikė. 

2011 m. buvo parengtos šios ataskaitos: „Dėl Lietuvos kūno kultūros akademijos dėstytojų 
mokslinės tiriamosios veiklos naudos Akademijai rezultatų“, „Dėl Lietuvos kūno kultūros akademijos 
turto valdymo“, „Dėl Lietuvos kūno kultūros akademijos darbo užmokesčio valdymo rezultatų“ 
(tarpinė). Finansinės drausmės pažeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos organuose, nenustatyta. 

Ataskaitose pateiktos išvados ir šešiolika rekomendacijų, iš kurių 2011 m. įgyvendintos trys, dvi 
prarado aktualumą. Tikima, kad nepraradusios aktualumo rekomendacijos bus įgyvendintos 2012 m. 

Be to, darbo tvarka VAT teikė rektoriui rekomendacijas, kurių pagrindas – stebėsena ir 
rektorato dokumentų (protokolų ir rektoriaus išleistų įsakymų) analizė dėl Akademijos biudžeto 
sudarymo ir finansų valdymo funkciniu principu, sudarant tikslinės paskirties fondus, fondų išlaidų 
klasifikacijos bei valdymo struktūros tobulinimo. 

2011 m. sausio 13 d. rektorato posėdyje (protokolo Nr. 13) patvirtinus Kokybės užtikrinimo 
programą, stebėta pažanga, kaip pagal tarptautinius (ISO) standartus Akademijoje diegiama vadybos 
sistema, užtikrinanti studijų, mokslo, jų aptarnavimo ir infrastruktūros kokybę. 

Vidaus kontrolės sistema Akademijoje yra tobulinama dėl: 

 teisinės formos iš biudžetinės įstaigos į viešąją pasikeitimo; 

 tarptautinių vadybos standartų pagal Adizes metodologiją Akademijos valdyme diegimo; 

 suteiktos atsakomybės už vidaus kontrolės sistemos efektyvų funkcionavimą 
administracijos ir finansų direktorei (nauja pareigybė). 
Be to, vidaus auditorė, atsižvelgdama į Tarptautinių vidaus audito standartų nuo 2012 m. sausio 

1 d. pakeitimus, pasiūlė Vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatymo papildymus. Šių papildymų esmė yra 
ta, kad vidaus audito tarnybos vadovas turi išsiaiškinti, ko iš vidaus audito veiklos tikisi aukščiausieji 
vadovai, taryba (valdyba) ir kitos suinteresuotos šalys, į tai atsižvelgti bei papildyti Įstatymo 2 str. 
sąvoka: vidaus audito nauda – kai vidaus auditas padeda viešajam juridiniam asmeniui siekti tikslų, 
gerinti veiklos procesus, mažinti riziką, prisideda prie viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo 
ir kontrolės procesų efektyvumo ir veiksmingumo gerinimo. Ši sąvoka turėtų neprieštarauti Įstatymo 
nuostatai, kad vidaus auditas yra vidaus kontrolės sistemos dalis. 
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16. SVARBIAUSI 2011 M. ĮVYKIAI, SPRENDIMAI IR POKYČIAI 
 

Sausio 12 d. mūsų aukštojoje mokykloje svečiavosi Šilavoto seniūnijos moksleiviai, 
besimokantys Prienų gimnazijoje. Juos su Akademijos studijų programomis, sporto bazėmis ir 
laboratorijomis supažindino doc. dr. Aurelijus Zuoza bei lektorius Saulius Kavaliauskas. Ekskursijos 
pabaigoje moksleiviai apsilankė Akademijos muziejuje ir baseine. 
 

    
56 pav. Šilavoto seniūnijos moksleiviai Akademijoje 

 
Sausio 13 d. Akademijos baseine lankėsi vaikai iš „Solijos“ bei Senamiesčio vaikų dienos centrų. 

Išvyką „Socialinis ugdymas per sportą“ organizavo socialinės pedagogikos 4 kurso studentės Kristina 
Šimkutė ir Kristina Misevičiūtė. 
 

    
57 pav. Akademijos baseine lankėsi vaikai iš „Solijos“ bei Senamiesčio vaikų dienos centrų 

 
Sausio 20 d. LKKA vyko atvira diskusija „Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Kauno miesto 

bendruomenių bendradarbiavimo perspektyvos 2011 m.“ Joje dalyvavo Kauno miesto seniūnijų 
seniūnai, Kauno bendruomenių centrų asociacijos ir Akademijos bendruomenės nariai. Pranešimus 
skaitė Akademijos tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas, rektorius Albertas Skurvydas, Kauno miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Zenonas Abramavičius, Kauno miesto 
bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas, Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedros dėstytojas, Sporto savanorių sąjungos pirmininkas Saulius Kavaliauskas. Diskusiją vedė 
Sporto edukologijos fakulteto dekanė Danguolė Satkunskienė. Sporto edukologijos fakulteto surengtos 
diskusijos dalyviai daugiausia dėmesio skyrė fizinio aktyvumo, vaikų ir paauglių, senjorų socializacijos, 
studentų pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo, Akademijos indėlio į Kauno bendruomenių 
veiklą problemoms. Po įdomaus susitikimo jo dalyviai pasiūlė nemažai problemų sprendimo būdų ir 
idėjų ateičiai. 
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58 pav. Akimirkos iš vykusios diskusijos 

 
Sausio 22 d. LKKA lengvosios atletikos manieže vyko kasmetė Aukštųjų mokyklų mugė, kurioje 

dalyvavo ir mūsų Akademija. Gausiai susirinkusiems moksleiviams rūpėjo, kokias Akademijos studijų 
programas rinktis, kur rasti informacijos ne tik apie LKKA siūlomas studijų programas, bet ir priėmimo 
tvarką, kokius egzaminus laikyti ir kokie reikalavimai keliami būsimiesiems studentams. LKKA stendas 
domino daugelį parodos lankytojų. Jie ne tik pasiėmė būtiniausią informaciją apie studijas, bet ir uždavė 
nemažai klausimų,o daugiausia domėjosi Kineziterapijos, Treniravimo sistemų studijų programomis. 

 

     
59 pav. Aukštųjų mokyklų mugė 

 
Sausio 20–21 d. Akademijos Individualių sporto šakų ir Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedrų 

lektorė Simona Pajaujienė dalyvavo Europos sveikatingumo asociacijos (angl. EHFA – European Health 
and Fitness Association) organizuotame pasitarime Grinvičo universitete. Oficialų EHFA Standartų 
tarybos pirmininko prof. Alfonso Jimenez kvietimą tapti naujos EHFA politikos dėl sveikatingumo 
instruktorius rengiančių institucijų akreditavimo ir vertinimo ekspertų grupės nare S. Pajaujienė gavo 
kartu su dar 8 asmenimis iš skirtingų Europos šalių universitetų, sveikatinimo, ugdymo bei kvalifikacijų 
kėlimo institucijų. 

Sausio 31–vasario 1d. LKKA Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedros vedėja Rasa Jankauskienė 
dalyvavo Tarptautinės sporto ir kultūros asociacijos (International Sport and Culture Association, ISCA) 
organizuotame SANTE projekto seminare „Ar esame pasirengę kovoti dėl žmogiškųjų išteklių Europos 
Sąjungos darbo rinkoje?“ („Are we ready to fight for HEPA human resources as professionals in the EU labour 
market?“). Seminaras vyko Kasino universitete, Italijoje, čia Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedros 
vedėja skaitė pranešimą „Fizinio aktyvumo specialistų (visuomenės sveikatos bakalaurų ir magistrų) 
rengimas LKKA („Training Physical Activity Promoters (Public Health Bachelors and Masters) in LAPE“). 
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60 pav. Seminaro Kasino universitete dalyviai 

 
Vasario 8 d. Akademijoje pasirašyta sutartis, pagal kurią buvęs LKKA Tarybos pirmininkas, 

verslininkas Ignas Staškevičius mokės stipendiją biologijos studijų krypties doktorantui Audriui 
Kilikevičiui. Kiekvieną mėnesį doktorantui bus mokama 1000 Lt stipendija. Sutartis tarp Igno 
Staškevičiaus ir LKKA pasirašyta remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos bei gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymais. 
 

 
61 pav. Doktorantas Audrius Kilikevičius, verslininkas Ignas Staškevičius  

ir rektorius Albertas Skurvydas 
 

Vasario 17–20 d. „Litexpo“ parodų centre vyko 12-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Joje 
dalyvavo ir mūsų Akademija, įsikūrusi jungtiniame Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) 
stende, kuriame buvo pristatoma šalies mokslo ir akademinė leidyba. 

 

 
62 pav. Akademijos stendas Vilniaus knygų mugėje 

 
Vasario 28 d. atvirą paskaitą „Atletinio rengimo naujovės žaidimų komandose“ skaitė ir pratybas 

vedė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės bei „Lietuvos ryto“ krepšinio komandos atletinio rengimo 
treneris Virginijus Mikalauskas. 
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63 pav. Treneris Virginijus Mikalauskas paskaitos metu 

 
Kovo 4 d. Sporto biomedicinos fakulteto Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedra į Akademiją 

sukvietė daugiau kaip 250 moksleivių iš Kauno mokyklų, kurios dalyvauja projekte „Paauglių nutukimo 
ir valgymo sutrikimų prevencinės programos efektyvumo ir saugumo vertinimas“. Atvykusius 
moksleivius, jų mokytojus ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistes sveikino rektorius prof. 
A.Skurvydas, Kauno m. Visuomenės sveikatos biuro direktorė A. Garmienė ir projekto vadovė doc. 
R.Jankauskienė. Renginio metu moksleiviai susipažino su Akademija, siūlomomis studijų programomis, 
studijų programa „Sveikata ir fizinis aktyvumas“, sporto centro veikla, mokslo projektu. Buvo pristatyti 
gražiausi sveikatos ugdymo programos metu moksleivių sukurti darbai, o jų autoriai apdovanoti. Vyko 
loterija, kurios metu projekte dalyvavusios mokyklos laimėjo pulsometrus. Moksleiviai išbandė jėgas 
tinklinio, bokso, dziudo, plaukimo, jėgos lavinimo, jogos, Pilates mankštos, šiuolaikinių šokių, 
šiaurietiško ėjimo pratybose. Jas vedė Sveikatos ir fizinio aktyvumo, Individualių sporto šakų bei 
žaidimų katedros studentai savanoriai. Renginio organizatoriai sulaukė daug šiltų atsiliepimų ir padėkos 
žodžių. Renginys parodė, kad skatinant fizinį aktyvumą, moksleiviams būtina siūlyti kuo daugiau 
šiuolaikiškų ir populiarių fizinio aktyvumo formų. 

 

       
 

        
64 pav. Akimirkos iš renginio 
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Kovo 8 d. vyko diskusija „Patriotizmas ir sportas: ar Lietuva praranda geriausius savo 

sportininkus?“ Renginio sumanytojai Saulius Kavaliauskas ir Žilvinas Slauskis į diskusiją pakvietė 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentą Algirdą Raslaną, Lietuvos kūno kultūros 
akademijos Individualių sporto šakų katedros vedėją, e. prof. p. dr. Aleksą Stanislovaitį, 2004 m. Atėnų 
olimpiados septynkovės rungties vicečempionę Austrą Skujytę, Pekino olimpiados vicečempionę, 
buriuotoją Gintarę Volungevičiūtę, jos trenerį Liną Eidukevičių, 2007 m. Europos čempionato bronzos 
medalių laimėtojų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. trenerį Ramūną Butautą. 

 

    
65 pav. Diskusija „Patriotizmas ir sportas: ar Lietuva praranda geriausius savo sportininkus?“ 

 
Kovo 9 d. Akademija pasirašė sutartį su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla (KBPVM), 

atstovaujama direktorės Sniegos Marčiukaitienės. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo 
sistemos reformos eigą bei atsirandančius naujus aukštojo mokslo poreikius, ši sutartis bus naudinga 
siekiant užtikrinti tęstinį, visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Bus siekiama plėtoti KBPVM ir LKKA 
socialinę partnerystę akademinėje, kultūrinėje ir kitose veiklos srityse, ugdant aktyvią ir pilietišką 
visuomenę. 

Kovo 23 d. Kauno miesto savivaldybėje apdovanota penkiakovininkė Austra Skujytė bei jos 
treneris, Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės vyriausiasis treneris Aleksas Stanislovaitis. Miesto meras 
Andrius Kupčinskas sportininkei įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotą medalį, 
treneriui įteiktas žalvarinis medalis. 

 
66 pav. Kauno m. meras Andrius Kupčinskas, penkiakovininkė Austra Skujytė bei jos treneris Aleksas 

Stanislovaitis 

 
Kovo 24 d. vyko seminaras „Kaip susirasti darbą? Nuo CV parengimo iki darbo rinkos 

apžvalgos“. Seminaro viešnia – Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro vyr. specialistė 
Loreta Rudzevičiūtė. 

Kovo 25 d. Akademijoje viešėjo Airijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė 
Lietuvoje Philomena Murnaghan. Pusmetį Lietuvoje reziduojanti ambasadorė pažintį su Kaunu pradėjo 
mūsų aukštojoje mokykloje. 
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67 pav. Airijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Philomena Murnaghan 

 ir rektorius Albertas Skurvydas 
 

Kovo 28 d. LKKA Kūno kultūros ir gimnastikos katedra minėjo Tarptautinę teatro dieną.Į 
renginį buvo pakviesti 9–12 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai bei jų mokytojai. 

Kovo 28 d. Lietuvos kūno kultūros akademijos Tarybos posėdyje balsų dauguma išrinktas 
naujasis rektorius. Juo tapo 50 metų habilituotas mokslų daktaras, profesorius Albertas Skurvydas. 

 

 
68 pav. Rektorius Albertas Skurvydas 

 
Kovo 29 d. LKKA bendruomenė minėjo svarbią sukaktį: prieš 40 metų Lietuvos valstybinio 

kūno kultūros instituto futbolo komanda ,,Atletas“ tapo Lietuvos čempione. Sukakčiai paminėti 
Akademijoje vyko konferencija bei draugiškos futbolo varžybos tarp LKKA dėstytojų bei Lietuvos 
žurnalistų komandų. 

 

    
69 pav. Renginio akimirkos 

 

Balandžio 4–16 d. Akademijoje vyko Erasmus intensyvi programa ,,Europos indentiteto raiška 
per savanorystę sporte“. Atvyko studentai iš Juveskiulės universiteto (Suomija), Leuveno Katalikiškojo 
universiteto (Belgija), Kasino universiteto (Italija) ir LKKA, iš viso 31 dalyvis. Projekto koordinatoriai – 
doc. Vilma Čingienė, Rimantas Pacenka ir Audrius Šimkus. 
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Balandžio 5 d. vyko LKKA SMD organizuotas seminaras „Kaip pasirengti moksliniam 
pranešimui?“ Seminarą vedė mokslinės konferencijos „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ komisijos 
narys doc. R. Gulbinas. 

Balandžio 7 d. Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedra kartu su Kauno visuomenės sveikatos biuru 
organizavo Pasaulinės sveikatos ir fizinio aktyvumo dieną, kurios metu moksleiviams, senjorams bei 
neįgaliesiems buvo pasiūlyta užsiimti įvairia fizine veikla, klausytis paskaitų, aplankyti Akademijos 
muziejų ir pažiūrėti kino filmą. 

Balandžio 7–9 d. Tartu (Estija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „The 4th Baltic Conference 
in Exercise and Sport Sciences“, kurioje dalyvavo gausus Akademijos atstovų būrys. Ketvirtą kartą vykusioje 
Baltijos šalių konferencijoje pranešimus pristatė daugiau kaip 20 LKKA dėstytojų mokslininkų ir 
doktorantų. LKKA atstovai ne tik skaitė mokslinius pranešimus, bet ir supažindino dalyvius su Kaunu, 
parodydami filmą apie mūsų miestą, ir pakvietė į 2012 m. Akademijoje vyksiančią V Baltijos šalių sporto 
mokslo konferenciją „Current Issues and new Ideas in Sport Science“. 

Balandžio 12 d. Akademijoje vyko diskusija, skirta Lietuvos televizijos projektui „Ateities 
lyderiai“. Susitikime dalyvavo mūsų Akademijos komanda ir žaidimo vedėjas, žymus istorikas, Vilniaus 
universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. 

Balandžio 12–20 d. vyko LKKA SMD mokslinė konferencija „Visų mokslų raktas yra 
klaustukas“. Dalyvavo visi pranešimų tezes pateikę studentai. 

 

   
70 pav. Studentų mokslinės draugijos konferencija 

 

 
71 pav. LKKA SMD mokslinės konferencijos nugalėtojai, prizininkai bei jų vadovai 

 
Balandžio 14 d. Akademijoje vyko Erasmus intensyvios programos „Europos indentiteto raiška 

per savanorystę sporte“ studentų darbų pristatymai. Darbus pristatė net šešios grupės, kurios buvo 
sudarytos iš keturių skirtingų aukštųjų mokyklų studentų. 

Balandžio 21 d. vyko LKKA Senato posėdis, kuriame išrinkti Akademijos prorektoriai. Studijų 
prorektore tapo Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedros vedėja prof. dr. Rasa Jankauskienė. Toliau savo 
pareigas eis Mokslo prorektorius prof. Arvydas Stasiulis. Prorektoriumi jis dirbo 1992–1996 m. ir nuo 
2006 m. 
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72 pav. Studijų prorektorė Rasa Jankauskienė ir Mokslo prorektorius Arvydas Stasiulis 

 

Balandžio 27–30 d. Kaune vyko tarptautinė mokslinė konferencija „7th International Symposium on 
Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches“. 

Balandžio 28 d Akademijoje vyko renginys „...Nes bendrauti gera“, skirtas Kauno rajono bendrojo 
lavinimo mokyklų socialiai remtiniems vaikams. Renginyje dalyvavo apie 90 mokinių iš 22 Kauno 
rajono mokyklų. Akademijos socialinės pedagogikos programos I–III kurso studentai mokiniams vedė 
plaukimo, fechtavimo, gatvės šokio pamokas, vyko linksmoji estafetė. 

Gegužės 4 d. Akademijos rektorius Albertas Skurvydas dalyvavo interneto svetainės „Kauno 
diena“ diskusijoje. Jis atsakė į gausius svetainės lankytojų klausimus apie Akademijos raidą, studijų 
programas ir galimybes, infrastruktūrą, mokslinius tyrimus, tarptautinį bendradarbiavimą. Diskusija 
sulaukė ir nemažo besidominčiųjų studijų galimybėmis Akademijoje dėmesio. 

 

 
73 pav. Rektorius Albertas Skurvydas interneto svetainės „Kauno diena“ diskusijoje 

 
Gegužės 6 d. Kūno kultūros ir gimnastikos katedra 9–12 klasių bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinius bei jų mokytojus kvietė paminėti Tarptautinę šokio dieną. Jai skirtas renginys, įvairių šokių 
stilių pasirodymai, vyko aktų salėje. Po jo visi mokiniai buvo kviečiami dalyvauti gatvės ir salsa šokių 
pamokose. 

Gegužės 6 d. Akademijoje vyko LKKA ir Marijampolės kolegijos mokslinė-praktinė 
konferencija. 

Gegužės 9 d. Akademijoje vyko kauniečiams skirtas renginys „Europos diena su kamuoliu“. 
Jame visi žaidimai buvo susiję su kamuoliu: beisbolo, tinklinio, rankinio, stalo teniso varžybos ir net 
Pilates gimnastika su kamuoliais atvirame ore. 

Gegužės 9 d. LKKA vyko spaudos konferencija, skirta SELL studentų (Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva) žaidynėms Kaune. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas 
Česlovas Garbaliauskas, 2007 m. Bankoko universiados čempionė, daugkartinė SELL žaidynių dalyvė 
Viktorija Žemaitytė, LKKA rektorius Albertas Skurvydas, SELL žaidynių direktorato atstovai. 
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74 pav. Daugkartinė SELL žaidynių dalyvė Viktorija Žemaitytė, rektorius Albertas Skurvydas ir Lietuvos studentų 

sporto asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas 

 
Gegužės 12 d. Europos universitetinio sporto asociacijos (EUSA) prezidentui Albertui 

Gualtieriui (Alberto Gualtieri) įteiktos Lietuvos kūno kultūros akademijos Garbės daktaro regalijos. 
Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Tarptautinės universitetinio sporto asociacijos (FISU) vadovai, 
SELL žaidynių organizatoriai, Lietuvos kūno kultūros akademijos bendruomenė. 

 

 
75 pav. EUSA prezidentas Albertas Gualtieris 

 
Gegužės 13–15 d. Kaune vyko XXVII SELL studentų žaidynės, kuriose dalyvavo Lietuvos, 

Latvijos, Estijos, Suomijos, Čekijos, Rusijos, Lenkijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Graikijos ir Didžiosios 
Britanijos universitetų delegacijos. LKKA delegacijos atstovai iškovojo 39 medalius – 19 aukso, 13 
sidabro, 7 bronzos. Daugiausia aukso medalių – net 10 – pelnė lengvaatlečiai. 

Gegužės 13 d. LKKA SA ataskaitinės–rinkiminės konferencijos metu buvo išrinktas Studentų 
atstovybės naujasis prezidentas. Juo tapo Žilvinas Stankevičius. 

 

 
76 pav. Studentų atstovybės Žilvinas Stankevičius 

 

Gegužės 19 d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato narius. Išrinkta 18 
narių. 
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Birželio 2 d. vyko rinkimai į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato pirmininkus. Jo metu 
paaiškėjo, kad ir toliau Senatui vadovaus Individualių sporto šakų katedros vedėjas prof. Aleksas 
Stanislovaitis. Pirmininko pavaduotoju išrinktas Akademijos docentas, buvęs akademinių reikalų 
prorektorius dr. Gediminas Mamkus. 

Birželio 4 d. Nacionalinės futbolo akademijos aikštyne vyko mažojo futbolo turnyras Lietuvos 
kūno kultūros akademijos taurei laimėti. Antrą kartą rengiamame turnyre dalyvavo Lietuvos žurnalistų 
sąjungos ( LŽS) sporto klubo „Press‘as“ futbolininkai, Kauno žurnalistų bei Lietuvos kūno kultūros 
akademijos komandos .Aikštelėje išvydome nemažai žinomų žurnalistų ir futbolo specialistų. Dėl 
LKKA taurės kovojo sporto komentatorius Nerijus Kesminas, Kauno žurnalistams atstovavo 
dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistas Zigmas Jurevičius, LKKA komandos garbę gynė Akademijos 
dėstytojas ir futbolo treneris Viačislavas Novikovas ir kt. 

 

    
77 pav. Mažojo futbolo turnyras 

 
Birželio 5–16 d. Rimini/Riccione (Italija) vyko kasmetė tarptautinė vasaros stovykla–intensyvi 

programa „EDUSPORT International Summer School“. Renginį kuruoja tarptautinė organizacija 
International Network of Sport and Health Sciences (INSHS), renginį organizavo Bolonijos universitetas. 

 

     
78 pav. Vasaros stovykla Italijoje 

 
Birželio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1019 Lietuvos 

kūno kultūros akademijai suteikta doktorantūros teisė Socialinių mokslų srityje (07S Edukologija) kartu 
su Vilniaus pedagoginiu universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Šiaulių universitetu bei 
Biomedicinos mokslų srityje (01B Biologija) kartu su Tartu universitetu (Estija). 

Birželio 22 d. LKKA lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
nariai. Čia jie susitiko su Akademijos Senatu. Išvažiuojamojo posėdžio metu Seimo nariai domėjosi 
Akademijos raida, aktuliausiomis problemomis ir siūlomais sprendimo būdais. 

Birželio 30 d. Akademijoje vyko pasitarimas dėl Rekreacijos, turizmo ir sporto mokslo parko. 
Susitikime dalyvavo Kauno miesto meras Rimantas Mikaitis, Birštono miesto merė Nijolė Dirginčienė, 
Akademijos rektorius Albertas Skurvydas, KTU rektorius Petras Baršauskas, S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto centro direktorius, LKKA Tarybos narys Vytas Snarskis, Akademijos prorektoriai Rasa 
Jankauskienė ir Arvydas Stasiulis, Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis. 
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Birželio mėn. Kūno kultūros ir gimnastikos katedros vedėjas dr. Arūnas Emeljanovas dalyvavo 
6 tarptautinės kūno kultūros federacijos (FIEP) kongrese Poreče (Kroatija). Kongrese dalyvavo atstovai 
iš 31 šalies, 4 kontinentų.  

Tuo pat metu vyko Tarptautinės kūno kultūros federacijos delegatų susitikimas, kuriame dr. 
Arūnui Emeljanovui buvo įteiktas sertifikatas, patvirtinantis priėmimą į FIEP, seniausios Kūno kultūros 
organizacijos, 2013 m. švęsiančios 90 metų jubiliejų, gretas. Susitikime buvo aptarti aktualiausi kūno 
kultūros Europoje ir pasaulyje klausimai. Be to, Lietuvos kūno kultūros akademija buvo pakviesta 
dalyvauti UNESCO inicijuotame Kūno kultūros kokybės tobulinimo projekte, kuris, kaip planuojama, 
turėtų prasidėti šį rudenį. Mūsų Akademijai patikėta atlikti apklausas apie kūno kultūros padėtį 
Lietuvoje. Projekto pabaigoje bus išleista ataskaita, kurioje tarp pasaulio valstybių atsispindės ir 
Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai. 

7-asis tarptautinės kūno kultūros federacijos kongresas vyks 2012 m. birželio mėn. Barselonoje 
(Ispanija). Ten mūsų Akademijos dėstytojai doc. dr. Vidai Volbekienei bus įteiktas specialus FIEP 
apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus kūno kultūros srityje. 

Liepos 29 d. LKKA vyko spaudos konferencija, skirta Tarptautinėms krepšinio trenerių 
magistro studijoms. Anglijos Vusterio ir Lietuvos kūno kultūros akademijos rengiamas studijas šiemet 
įpusėjo Linas Kleiza ir Arvydas Macijauskas. LKKA vykusiame studijų pristatyme dalyvavo būsimieji 
pirmo kurso studentai: treneriu dirbantis Dainius Adomaitis, krepšininkai Giedrius Gustas, Povilas 
Čukinas, Arnas Kazlauskas, Klaipėdos „Neptūno“ komandos direktorius Osvaldas Kurauskas. 

 

 
79 pav. Krepšininkai Arvydas Macijauskas ir Linas Kleiza, krepšinio mecenatas Antanas Guoga,  

Vusterio universiteto dėstytojas Mick Donovan ir Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius 
Mindaugas Balčiūnas 

 
Rugpjūčio 12–23 d. vykusioje Pasaulio vasaros universiadoje Kinijoje Lietuvos garbę puikiai 

gynė mūsų Akademijos studentai ir absolventai. Jie iškovojo 2 aukso ir 3 sidabro medalius. 
Rugpjūčio 25–27 d. Paryžiuje, Nacionaliniame sporto institute, vyko Europos sporto mokslo, 

švietimo ir užimtumo tinklo (European Network of Sport Science, Education and Employment (ENSSEE) ir 
Tarptautinės trenerių rengimo tarybos (International Council for Coach Education (ICCE) bendra 
konferencija „Naujovės ir pritaikymas“ („Innovation and Practice”). Konferencijos metu buvo 
diskutuojama apie sporto sektoriaus švietimo ir darbingumo naujoves bei aptariamos gerosios įvairių 
šalių ir organizacijų patirtys. LKKA doc.dr. Vilma Čingienė parengė stendinį pranešimą „Sporto 
vadybininkų rengimas darbo rinkai per neformalų ugdymą panaudojant programos „Veiklus jaunimas“ 
galimybes“. Pranešimas buvo parengtas remiantis 2010 m. įvykdytu ES programos „Veiklus jaunimas“ 
projektu „Let‘s start from us“. Projekto idėja ir turinys buvo pristatyti ne tik kaip geroji tarptautinių 
studentų mainų patirtis, bet ir kaip galimybė jaunimui pasinaudoti teikiamomis galimybėmis kurti ir 
tobulėti. 

Rugsėjo 1 d. Akademijoje šurmuliavo naujųjų mokslo metų atidarymo šventė. 
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80 pav. Naujųjų mokslo metų atidarymo šventė 

 
Rugsėjo 21 d. pagerbti Lietuvos kūno kultūros akademijos studentai ir dėstytojai, dalyvavę 

Pasaulio vasaros universiadoje Kinijoje. Šventės dalyvius sveikino akademinių reikalų prorektorė Rasa 
Jankauskienė ir Sporto edukologijos fakulteto dekanė Danguolė Satkunskienė, universiados įspūdžiais 
dalijosi Senato pirmininkas, lengvaatlečių treneris Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos studentų sporto 
asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas. Renginio metu įteiktos padėkos, o medalius 
iškovojusiems studentams bus paskirtos stipendijos. 

 

 
81 pav. Padėkos Pasaulio universiados dalyviams 

 
Rugsėjo 24 ir 28 d. Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros studentai ir dėstytojai kvietė 

visus kauniečius ir miesto svečius į nemokamus renginius Pasaulinei turizmo dienai paminėti.  
Spalio 3 d. gausiai susirinkusiai Akademijos bendruomenei pristatytos 2011–2012 mokslo metų 

veiklos gairės. 
Spalio 4 d., įvyko LKKA SMD ataskaitinė–rinkiminė konferencija, kurios metu buvo pristatyta 

LKKA SMD pirmininkės Viktorijos Videikaitės 2010–2011 m. m ataskaita. Vėliau buvo renkami 
LKKA SMD tarybos nariai, pirmininkas ir pavaduotojai. Pirmininke tapo Rasa Ryženinaitė, 
pavaduotojais išrinkti Edukologijos fakulteto TRS 2 kurso studentai Julius Kašėta ir Julius Burinskas, 
Tarybos nariais tapo Gintarė Akranglytė ir Albertas Otonas Klimavičius. 

Spalio 5 d. Akademijos Kūno kultūros ir gimnastikos katedra surengė Rytų tradicijų kūno 
kultūros dieną. Į renginį buvo kviečiami visi, kurie domisi Rytų tradicijų kūno kultūra, o pabaigoje vyko 
pasaulyje žinomo Vedų studijų instituto įkūrėjo ir prezidento Satja Narajamo paskaita. 

Spalio 7 d. Akademijoje lankėsi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Čia ji susitiko su 
rektoriumi Albertu Skurvydu, rektorato nariais. Susitikime aptartos Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos ir Lietuvos kūno kultūros akademijos bendradarbiavimo galimybės siekiant patraukti 
aukštųjų mokyklų studentus ir absolventus į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Taip pat aptartas 
naujasis Karo prievolės įstatymas, kuriame numatytos karo prievolę atliksiančių jaunuolių skatinimo 
priemonės, susijusios su aukštųjų mokyklų veikla. 

Spalio 10 d. Lietuvos kūno kultūros akademija minėjo 77-erių metų sukaktį. 
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Spalio 12 d. Akademijoje vyko diskusija „Kaip atgaivinti miesto erdves prie Lietuvos kūno 
kultūros akademijos?“ Joje dalyvavo Kauno miesto meras Rimantas Mikaitis, Akademijos rektorius 
Albertas Skurvydas, S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro direktorius Vytas Snarskis, architektai Audrys 
Karalius ir Rimantas Palys, verslininkas Vidimantas Žekas. Diskusijos dalyviai aptarė, kaip atgaivinti 
aikštę prie Lietuvos kūno kultūros akademijos, kokią vietą ji užima miestiečių gyvenime, kiek miestui 
svarbi erdvė, jungianti Akademiją, Ąžuolyną bei stadioną su hale. Susitikimo dalyviai pateikė nemažai 
idėjų, kurias būtų galima pritaikyti artimiausiu metu. Aikštė gali būti patraukli verslininkams, miestiečių 
sveikatinimo projektams, kultūros renginiams. Tikimasi, kad diskusijos ir iš jos gimstančios idėjos 
sudomins visą miesto bendruomenę. 

 

 
82 pav. Diskusija „Kaip atgaivinti miesto erdves prie Lietuvos kūno kultūros akademijos?“ 

 
Spalio 14 d. Marijampolės sveikatingumo centre „Sveikatos banga“ vykdant Lietuvos 

respublikos vyriausybės nutarimą dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose Akademijos 
Tęstinių studijų centras vedė seminarus „Mokymas plaukti ir saugus elgesys prie vandens ir vandenyje“. 
Į renginį susirinko pedagogai iš Alytaus, Marijampolės ir Šakių rajono. LKKA lektorės doc. dr. I. 
Zuozienė ir doc. dr. V. Skyrienė supažindino su teoriniais ir metodiniais plaukimo mokymo pagrindais. 
Buvo vykdomos ir praktinės pratybos baseine, kur mokytojai galėjo patys atlikti parengiamuosius 
plaukimo pratimus vandenyje. 

Spalio 20–21 d. vyko pasitarimas Europos Komisijos parengiamųjų sporto srities veiksmų 
finansuojamo projekto tema „Savanorių mokymas: žmonių išteklių plėtros strategijų ir gerosios 
praktikos pavyzdžių identifikavimas rengiant Europos sporto organizacijų savanorius“ (Training for 
volunteers). Koordinuojanti organizacija yra Vokietijos olimpinių sporto šakų konfederacijos lyderystės 
akademija (DOSB Leadership Academy). LKKA yra viena iš dešimties projekto partnerių. Pasitarimo metu 
buvo aptarta šiuo metu vykdomo tyrimo eiga ir kitos numatytos įgyvendinti veiklos. 

Spalio 18 d. Kaune vyko Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto studentų protestas prieš 
ketinimus Kaune naikinti aukštąsias mokyklas. 

 

   
83 pav. Studentų protestas prieš ketinimus Kaune naikinti aukštąsias mokyklas 

 
Spalio 24 d. Akademijoje viešą paskaitą skaitė Wuhan (Kinija) bei Gento (Belgija) universitetų 

dėstytojas Wenliang Zhang. Paskaitos tema – „Development of the Chinese Civil Law in the Past Two Decades: 
A Bird‘s Eye View“. 
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Spalio 25–27 d. Akademijos veiklą vertino Tarptautinė ekspertų grupė, kuri atliko Akademijos 
išorinį vertinimą. Po trijų dienų darbo tarptautiniai ekspertai paskelbė pirmines išvadas. Ekspertai 
pažymėjo mokslo vystymosi pažangą mūsų aukštojoje mokykloje, sėkmingai atliktą restruktūrizaciją, 
ambicingus Akademijos plėtros planus. Tarptautinių ekspertų manymu, mūsų aukštosios mokyklos 
darbuotojai yra profesionalūs, motyvuoti, o Akademijos Taryba, Senatas ir administracija glaudžiai 
bendradarbiauja. Ekspertai pažymėjo, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti Akademijos absolventams ir 
socialiniams partneriams, siūloma juos labiau įtraukti į Akademijos veiklą. 

 

 
84 pav. Tarptautinės ekspertų grupės nariai su Akademijos atstovais 

 
Lapkričio 16 d. Akademijoje vyko renginiai Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Mūsų 

aukštosios mokyklos bendruomenė turėjo galimybę dalyvauti paskaitose-diskusijose, filmų peržiūrose, 
skirtose apmąstyti savo vertybes, tolerancijos ribas ir galimybes. 

Lapkričio 17 d. buvo paminėta Tarptautinė studentų diena. Kaunas šiemet ją pasitiko ne tik 
triukšmingai, tačiau ir vieningai. 7 Kauno aukštųjų mokyklų studentų atstovybės organizavo bendrą 
šventę Kauno miesto studentams. 

Gruodžio 1 d. Akademijos baseine vyko tradicinis renginys „Kalėdinis plaukimas“. Tradicines 
plaukimo varžybas rengė Treniravimo mokslų katedros Plaukimo padalinys. 

Gruodžio 1 d. Akademijoje vyko diskusija-susitikimas su LKKA tautinių šokių ansambliu 
„Rasa“. Dalyvavo kolektyvo prezidentas Vidas Milkevičius, viceprezidentai Indrė Svigarytė ir Vaidotas 
Balnys, vienas iš kolektyvo kūrėjų Romas Galinis. Kolektyvo vadovai supažindino su „Rasos“ veikla, 
laimėjimais ir pasidalijo rūpesčiais. Vienas kolektyvo kūrėjų Romas Galinis pasakojo apie įdomią 
„Rasos“ istoriją, ansamblio veiklą per 44 metus. Kolektyvo prezidentas Vidas Milkevičius pristatė 
„Rasos“ planus ir rūpesčius.  

Gruodžio 7 d. Akademijoje lankėsi Vusterio (Jungtinė Karalystė) universiteto vicekancleris 
profesorius Davidas Greenas. Jis susitiko su rektoriumi prof. Albertu Skurvydu, Akademijos atstovais, 
susitikime dalyvavo ir Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. 
Susitikimo dalyviai aptarė galimybes kartu kurti krepšinio trenerių rengimo programą, kurioje dalyvautų 
Vusterio, Pekino (Kinija) universitetai ir Lietuvos kūno kultūros akademija. 

 



97 

 

 
85 pav. Mikas Donovanas, Davidas Grynas (Vusterio universitetas) ir rektorius Albertas Skurvydas 

 
Gruodžio 12 d. laisvalaikio klube „Neo Kaunas“ įvyko Sportinės rekreacijos ir turizmo 

programos trečio kurso studentų, vadovaujamų dėstytojų D. Bulotienės ir A. Alekrinskio organizuotas 
boulingo turnyras ,,SRT Boulingas‘‘. Renginyje dalyvavo aštuonios I–IV SRT kursų studentų 
komandos: ,,A komanda“, „Mačiūnų ereliai“, „Pro šalį“, „Senjoritos“, „Ne tavo reikalas“, 
„Supermergaitės“, „Darom“ ir „Pergalė“. Rungėsi ne tik įvairių kursų studentai, bet ir dėstytojai. 

Gruodžio 14 d. vyko Akademijos rekonstruotos bibliotekos atidarymo šventė. Vidurdienį akciją 
rengė Studentų atstovybė, o oficialaus vakaro metu buvo atidaryta unikalių bibliotekos knygų paroda, 
apžvelgta projekto įgyvendinimo eiga. Atidarymo metu Akademijos bendruomenę sveikino rektorius 
Albertas Skurvydas, prorektorius Arvydas Stasiulis, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos 
direktorė, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė Emilija Banionytė ir kt. 

Akademijos bibliotekos Leidybos grupės direktorė Kristina Visagurskienė įteikė padėkas 
produktyviausiam 2008–2011 m. autoriui rektoriui Albertui Skurvydui, už inovatyviausią leidinį 
apdovanota Akademijos lektorė, mokslų daktarė Kristina Zaičenkovienė. Vakaro metu klasikinius 
džiazo kūrinius atliko dainininkė Živilė Povilaitytė.  

 

     
86 pav. Bibliotekos atidarymas po rekonstrukcijos 

 
Gruodžio 15 d. vyko Lietuvos kūno kultūros akademijos 2011 m. geriausių studentų sportininkų 

TOP 10 pagerbimo šventė. Paskelbta, kad labiausiai šiais metais Akademiją garsino boksininkas 
Egidijus Kavaliauskas. Geriausia komanda pripažinta LKKA studenčių krepšinio rinktinė. Šie metai 
Akademijos studentams ir absolventams buvo ypač sėkmingi. Geriausi sportininkai iškovojo Pasaulio 
čempionatų sidabro ir bronzos medalius, nudžiugino Europos čempionato apdovanojimu, į Lietuvą 
atvežė universiados aukso ir sidabro medalius, sėkmingai kovojo Pasaulio taurės varžybose, daugelis jų 
atstovaus Lietuvai Londono olimpinėse žaidynėse. 
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87 pav. Geriausių sportininkų pagerbimo šventė 

 
 Gruodžio 16 d. LKKA Lengvosios atletikos manieže jau 22-ą kartą surengtos LKKA studentų 

atvirosios žiemos pirmenybės Zenono Šveikausko taurei laimėti. Jose gausiai dalyvavo mūsų 
Akademijos ir kitų Lietuvos universitetų studentai, sportininkai iš kitų miestų ir rajonų. 

Gruodžio 22 d. jau ketvirtus metus Lietuvos kūno kultūros akademijoje vyko tradicinė mokslinė 
konferencija „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“, kurią 
surengė Treniravimo mokslo katedra. 

Gruodžio 28 d. Akademijoje vyko Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros surengta 
mokslinė konferencija. Jos metu pristatyta dešimt pranešimų, o konferenciją apžvalga „Judesių valdymo 
ir neuroreabilitacijos mokslo laimėjimai ir problemos pasaulyje ir Lietuvoje“ pradėjo Akademijos 
rektorius profesorius Albertas Skurvydas. Jis pristatė geriausius pasaulio mokslo, sporto mokslo, 
medicininės ir socialinės reabilitacijos srities žurnalus, Akademijos mokslininkų laimėjimus. 
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