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Akademijos misija, vizija ir vertybės 

Remiantis LKKA integruotos veiklos plėtros strategija, patvirtinta 2012 m. rugsėjo 6 d. Tarybos posėdyje 

(protokolo Nr. 4): 

Mūsų egzistavimo tikslas – būti atviru Europos universitetu, nuolat kuriančiu ir teikiančiu naujausiais 

moksliniais tyrimais bei technologijomis grįstas visų pakopų studijų, tęstinio mokymo, šalies darnios plėtros 

programas sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatinimo ir rekreacijos srityse. 

Mes norime tapti vienu pirmaujančių sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos (kineziterapijos) ir sveikatinimo 

mokslų universitetų Europoje. 

Artimiausiu metu stengsimės, kad iki 2017 m. mūsų išskirtinumas sporte, kineziterapijoje ir sveikatinime bei 

tikslingas sporto mokslo taikymas studijose ir inovacijose užtikrintų mums lyderiaujančio sporto, kineziterapijos 

ir sveikatinimo mokslo universiteto Baltijos jūros regione poziciją. 

Savo tikslų sieksime vadovaudamiesi šiomis vertybėmis:  

• Pagarba pažinimui: pagarba išskirtiniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolatinės 
pažangos plėtrą. 

• Iniciatyvumo skatinimas: visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderiavimo 
skatinimas. 

• Studijų atvirumas: akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo užtikrinimas Lietuvos ir užsienio 
moksleiviams bei studentams, dirbančiajai ir senjorų bendruomenei, taip pat verslo, viešojo sektoriaus 
institucijoms. 

• Bendradarbiavimas: aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais skatinimas. 
• Bendruomeniškumas: tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu grįstas komandinis 

darbas. 
• Sveiko gyvenimo būdo išaukštinimas: pagarbos sveikam gyvenimo būdui ir olimpinėms idėjoms skatinimas, 

ugdymas bei demonstravimas. 
• Pilietiškumas: pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas. 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato 2012 m. birželio 22 d. 

nutarimą Nr. 9, nutarė pavadinimą Lietuvos kūno kultūros akademija pakeisti pavadinimu Lietuvos sporto 

universitetas ir patvirtinti Lietuvos sporto universiteto statutą (2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2309 nutarimas „Dėl 

Lietuvos kūno kultūros akademijos pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos sporto universiteto statuto patvirtinimo“). 
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Tarybos ir Senato veikla 
 

Taryba 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 

47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin.,  2012-05-08, Nr. 

53-2639 ) 24 straipsnio 4 dalimi Lietuvos kūno kultūros akademijos Senatui patvirtinus dalį buvusios Tarybos 

narių, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 20 

straipsnio 3 dalimi ir Studentų atstovybei paskelbus viešą konkursą, pritarus Aukštojo mokslo tarybai (LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos raštas, 2012–10–04, Nr. SR-4974) ir patvirtinus Akademijos Senatui, sudaryta 

šios sudėties Lietuvos kūno kultūros akademijos taryba, kuri, LR Seimui patvirtinus naują statutą (Valst. žin., 

2012-11-03, Nr.127-6399), tapo Lietuvos sporto universiteto Taryba: 

Skirtas Studentų atstovybės, patvirtinus LKKA Senatui 

Žilvinas STANKEVIČIUS, studentas 

Skirti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

Aleksas STANISLOVAITIS, profesorius 

Kazimieras PUKĖNAS, profesorius 

Skirtas administracijos ir kitų darbuotojų 

Gediminas MAMKUS, docentas 

Skirtas švietimo ir mokslo ministro ir LKKA Senato 

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, VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro direktorius 

Studentų atstovybei paskelbus viešą konkursą, pritarus Aukštojo mokslo tarybai ir patvirtinus LKKA Senatui 

Mindaugas REINIKIS 

Remiantis LKKA Tarybos darbo reglamento (patvirtinta 2010 m. gruodžio 29 d. LKKA Tarybos posėdyje, 

protokolo Nr. 3) 6 punktu, Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Ataskaitiniu 

laikotarpiu įvyko 6 Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo patvirtintas preliminarus Tarybos posėdžių planas 2012 m., 

automobilių įsigijimo, naudojimo tvarka, Akademijos darbo užmokesčio tvarka, nustatytos antrosios pakopos 

studijų kainos, tikslinti Akademijos struktūrinių padalinių pavadinimai, įsteigta Kokybės vadybos tarnyba, 

patvirtinta apmokėjimo Tarybos nariams už veiklą einant Tarybos nario pareigas tvarka, pristatytos tarptautinių 

ekspertų išvados, patvirtinta LKKA rektoriaus 2011 m. veiklos ataskaita, LKKA Studentų atstovybės 2011 m. 

veiklos ataskaita, LKKA Tarybos 2011 m. veiklos ataskaita, pristatyta 2012 m. sąmata, svarstyta ir tvirtinta LKKA 

integruotos veiklos plėtros strategija 2012–2017 m., pateikta informacija dėl Strateginių mokslo krypčių, 

kanclerio ir sporto prorektoriaus veiklos 2012–2013 m. m., patikslintas LKKA darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas. 

 

Senatas 

Ataskaitiniu laikotarpiu LKKA Senatą sudarė 25 nariai: 

doc. dr. Rūta ADOMAITIENĖ Kristina MARMAITĖ, LKKA Studentų atstovybė 

prof. habil. dr. Algirdas ČEPULĖNAS doc. dr. Nerijus MASIULIS 

Karolis ČESONIS, LKKA Studentų atstovybė doc. dr. Dalia MICKEVIČIENĖ 

doc. dr. Arūnas EMELJANOVAS doc. dr. Pranas MOCKUS 

prof. dr. Rasa JANKAUSKIENĖ prof. habil. dr. Jonas PODERYS 

doc. dr. Sigitas KAMANDULIS prof. dr. Kazimieras PUKĖNAS 
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Milda KLEVINSKAITĖ, LKKA Studentų atstovybė dr. Kęstutis SKUČAS 

prof. habil. dr. Aleksandras KRIŠČIŪNAS,  prof. habil. dr. Albertas SKURVYDAS 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas prof. dr. Aleksas STANISLOVAITIS, Senato pirmininkas 

prof. habil. dr. Kęstutis KRIŠČIŪNAS,  

Kauno technologijos universitetas 

Žilvinas STANKEVIČIUS, LKKA Studentų atstovybė 

prof. dr. Arvydas STASIULIS 

prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS prof. dr. Vytautas STRECKIS 

doc. dr. Gediminas MAMKUS, doc. dr. Saulius ŠUKYS 

Senato pirmininko pavaduotojas Agata TOMAŠEVSKAJA, LKKA Studentų atstovybė 

2011–2012 m. m. įvyko vienuolika Senato posėdžių, kuriuose buvo svarstyti aktualūs Akademijos 

bendruomenei bei studentams klausimai ir priimti sprendimai. 

 

 

1 pav. Akademijos Senatas 

 

Struktūra ir jos pokyčiai 
 

Lietuvos kūno kultūros akademijos struktūra patvirtinta LKKA tarybos posėdyje 2012 m. rugsėjo 6 d. 

(protokolo Nr. 4): įsteigtas Kokybės valdymo ir akreditacijos centras, kuris atsakingas už Akademijos kokybės 

sistemos palaikymą (kokybės planai, rodikliai, neatitikčių valdymas, procedūrų peržiūra ir kt.) ir priežiūrą, taip 

pat už naujų tarptautiniu mastu pripažintų akreditacijų siekimą. Tarptautinių ryšių skyrius priskirtas studijų 

prorektoriui, nes šiuo metu šis skyrius daugiausia rūpinasi studentų ir mokslininkų (dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų) tarptautiniais mainais. Strategijai įgyvendinti Projektų valdymo skyriaus pagrindu įsteigtas 

Strateginio valdymo skyrius. Pagrindinis skyriaus uždavinys – įgyvendinti pokyčius Akademijoje, atsižvelgiant į 

Akademijos strategiją ir vadovų užduotis. Į šį skyrių iš Finansų ir ekonomikos skyriaus perkeltas ekonomistas, o 

Finansų ir ekonomikos skyrius pervadintas į Finansų skyrių. Finansų skyrius tiesiogiai pavaldus rektoriui. 

Atsisakyta Archyvo skyriaus, kuriame yra 1 etatas, jis prijungtas prie Kanceliarijos. Siekiant sustiprinti 

Akademijos rinkodaros veiklą Rinkodaros ir karjeros centro pavaldumas perkeltas kancleriui. Biblioteka priskirta 

studijų prorektorei, nes bibliotekos veikla tiesiogiai susijusi su studijų procesais ir moksline veikla Akademijoje. 

Atsižvelgiant į Akademijos strategijoje numatytą paslaugų plėtrą sveikatinimo ir sporto srityse, įsteigta sporto 

prorektoriaus pareigybė. Šiam prorektoriui pavaldus dabartinis Studentų sporto ir laisvalaikio centras, kuris 

pakeitė pavadinimą į Sporto ir laisvalaikio centras. 
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Studentai 
 

2012 m. spalio 1 d. Lietuvos kūno kultūros akademijoje studijavo 2100 pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos studentų, iš jų neakivaizdine forma – 111, nuolatine – 1595, ištęstine – 394. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei 2009 m. balandžio 30 d. patvirtinus Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymą, jau nuo 

2009 m. I–IV kurso studentams buvo pasiūlytos nuolatinės ir ištęstinės studijos, V kurso studentai studijavo 

neakivaizdinės formos studijų programose. 

 
1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas 2003–2012 m. 

Studijų forma 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nuolatinė – – – – – – 641 1073 1330 1595 

Ištęstinė – – – – – – 225 287 349 394 

Dieninė 1906 1920 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 – 

Neakivaizdinė 641 688 669 714 739 785 558 370 236 111 

Vakarinė 63 72 53 18 – – – – – – 

Iš viso 2610 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 

 
2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas ir fakultetus 2003–2012 m. 

Studijų forma Fakultetas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sporto biomedicinos – – – – – – 230 389 473 889 

Sporto edukologijos – – – – – – 411 684 857 706 Nuolatinė 

Iš viso – – – – – – 641 1073 1330 1595 

Sporto biomedicinos – – – – – – 47 64 85 143 

Sporto edukologijos – – – – – – 178 223 264 251 Ištęstinė 

Iš viso – – – – – – 225 287 349 394 

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

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

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

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

Dieninė 

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

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

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

Sporto biomedicinos 25 74 85 89 113 132 94 50 34 37 

Sporto edukologijos 464 409 318 429 389 405 464 320 202 74 

Neakivaizdinė 

Iš viso 641 688 669 714 739 785 558 370 236 111 

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

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

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

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

Vakarinė 

Iš viso 63 72 53 18 – – – – – – 

 Iš viso 2610 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 



 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) veikla 2012 metais 

 14 

2610 2680 2660
2532 2475 2417

2563
2417

2252
2100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.
 

3 pav. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis 2003–2012 m. 

 

Per metus bendras studentų skaičius sumažėjo 6,74 proc. (2011 m. sumažėjo 6,83 proc.). 2012 m. tiek 

Sporto edukologijos, tiek Sporto biomedicinos fakultete buvo panašus studentų skaičius: Sporto edukologijos 

fakultete mokėsi 1069 studentai, Sporto biomedicinos – 1031 studentas. 

Valstybės finansuojamose vietose (tiek pilnai valstybės finansuojamose, tiek iš dalies) mokėsi 514 

studentų, mokamose vietose – 1586 studentai. Pagrindinė už studijas mokančių studentų dalis – tai pirmosios 

pakopos studijų studentai. 

 

3 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiai pagal studijų finansavimo būdą 2012 m. 

2012 m. Bendras studentų skaičius 
Pilnai valstybės 
finansuojamų 
studentų skaičius 

Iš dalies valstybės 
finansuojamų 
studentų skaičius 

Savo lėšomis 
studijuojančių 
studentų skaičius 

I pakopa 1868 334 33 1501 

II pakopa 232 146 1 85 

 
 

Priėmimas 
 

2012 m. priimta į 17 studijų programų: 8 pirmosios ir 9 antrosios studijų pakopos programas. Iš viso 

priimta 590 studentų: 482 – į nuolatines studijas, 108 – į ištęstines studijas. 

 

4 lentelė. 2012 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų formas suvestinė 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 
Iš viso 

397 85 81 27 590 

 

5 lentelė. 2012 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė  

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Studijų programa 

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

Kūno kultūra 58 10 68 12 – 12 

Socialinė pedagogika – – – 7 – 7 

Edukologija – 10 10 – – – 

Turizmo ir sporto vadyba 32 20 52 17 12 29 

Sportinė rekreacija ir turizmas 45 – 45 9 – 9 

Sporto  
edukologijos  
fakultetas 

Iš viso 135 40 175 45 12 57 

Kineziterapija 118 15 133 – 15 15 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 21 4 25 6 – 6 

Taikomoji fizinė veikla 15 6 21 – – – 

Treniravimo sistemos 108 10 118 30 – 30 

Sporto psichologija – 4 4 – – – 

Sporto fiziologija – 6 6 – – – 

Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Iš viso 262 45 307 36 15 51 

Iš viso 397 85 482 81 27 108 
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4 pav. 2012 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė 

 

 

6 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2005–2012 m. 

Studijos 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

I pakopa 599 573 619 571 705 468 478 478 

II pakopa 140 163 154 150 154 127 102 112 

Iš viso 739 736 773 721 859 595 580 590 

 

 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 

2012 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimti 478 studentai – tiek pat, kiek ir 2011 m. Palyginti su 
2010 m., tai 2,1 proc. daugiau (2010 m. buvo priimti 468 studentai). 2012 m. į nuolatines studijas buvo priimti 
397 studentai, į ištęstines – 81 studentas, o 2011 m. į nuolatines studijas buvo priimti 392 studentai, į 
ištęstines – 86 studentai. 

Lyginant priėmimą pagal studijų programas, 2012 m. didėjo priėmimas į pirmosios pakopos 

Kineziterapijos, Treniravimo sistemų studijų programas, bet mažėjo į Socialinės pedagogikos, Turizmo ir sporto 

vadybos, Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programas. 

 

7 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2011–2012 m. 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Studijų programa 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

Kūno kultūra 59 58 16 12 

Socialinė pedagogika 11 – 3 7 

Turizmo ir sporto vadyba 67 32 21 17 

Sportinė rekreacija ir turizmas 64 45 20 9 

Sporto edukologijos  

fakultetas 

Iš viso 277 135 76 45 

Kineziterapija 87 118 – – 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 15 21 10 6 

Taikomoji fizinė veikla 13 15 – – 

Treniravimo sistemos 76 108 16 30 

Sporto biomedicinos  

fakultetas 

Iš viso 115 262 10 36 

Iš viso 392 397 86 81 

 

2012 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 

priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo daugiau stojančiųjų negu 2011 m. (2011 m. užregistruoti 40 998 

asmenys, 2012 m. – 43 921 asmuo).  
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Sumažėjo ir bendras stojančiųjų į Lietuvos kūno kultūros akademiją skaičius: 2012 m. buvo pateikta 

5265 (2011 m. – 5483) pageidavimai, kuriuose nurodyta LKKA studijų programa. Tačiau išliko tas pats asmenų, 

pasirinkusių 1–2 pageidavimu LKKA studijų programas, skaičius. Pagrindinio priėmimo pirmojo ir antrojo etapo 

metu pateikta 4560 pageidavimų, papildomo priėmimo metu – 705 pageidavimai. 

 

8 lentelė. Pageidavimų prašyme skirstinys 2006–2012 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 5483 1772 2198 

2012 5265 1731 2211 
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Sveikata  i r fi zinis  aktyvumas  (NL)

Sveikata i r fi zinis  aktyvumas (I)

Taikomoji  fi zinė veikla  (NL)

Konkurs iniai  ba lai

Pi rmojo vf

Paskutiniojo vf

Pi rmojo m

Paskutiniojo m

 
5 pav. 2012 m. priėmimo į I pakopos studijas konkursiniai balai 

NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos, vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 

 

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 – 83,1 proc. Tai 

bendra tendencija Lietuvoje, kad didmiesčiuose ar jų apskrityse baigusieji vidurines mokyklas ar gimnazijas yra 

linkę studijuoti savo apskričių universitetuose. 2012 m. baigusiųjų viduriniojo lavinimo mokyklas į pirmąjį kursą 

taip pat priimta iš Jonavos miesto savivaldybės – 4,56 proc., Marijampolės, Panevėžio, Vilniaus savivaldybių – 

po 3,52 proc., Alytaus miesto savivaldybės – 3,11 proc.  
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9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Akademiją 2012 m. bendrojo priėmimo metu 

Pakviesta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo Studijų programa 
Pakviesta 

iš viso vf m 
vf vf m m 

Kūno kultūra (NL) 58 23 35 18,9 15,62 15,92 6,36 

Kūno kultūra (I) 12 – 12 – – 16,28 7,9 

Socialinė pedagogika (NL) – – – – – – – 

Socialinė pedagogika (I) 7 – 7 – – 13,94 6,9 

Treniravimo sistemos (NL) 108 22 86 23,5 16,96 16,64 6,28 

Treniravimo sistemos (I) 30 6 24 20,46 16,96 15,8 6,24 

Turizmo ir sporto vadyba (NL) 32 – 32 – – 14,54 6,06 

Turizmo ir sporto vadyba (I) 17 – 17 – – 17,4 6 

Sportinė rekreacija ir turizmas (NL) 45 6 39 19,38 18,18 16,86 6,46 

Sportinė rekreacija ir turizmas (I) 9 – 9 – – 16,42 6,98 

Kineziterapija (NL) 118 – 118 – – 18,22 9,82 

Sveikata ir fizinis aktyvumas (NL) 21 – 21 – – 16,24 6,82 

Sveikata ir fizinis aktyvumas (I) 6 – 6 – – 12,56 8,28 

Taikomoji fizinė veikla (NL) 15 – 15 – – 16,62 7 

NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos, vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 

 

Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato nutarimu 2012 m., jau kelinti metai iš eilės, buvo patvirtinta 

minimali stojamojo konkursinio balo riba – 6 balai. Mažiau balų surinkę stojantieji negalėjo būti pakviesti 

studijuoti LKKA pirmosios pakopos studijų programose. 

 

10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2004–2012 m. 

Studijų forma 2004 m.  2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

vf 216 208 202 194 356 – – –  

dvf 220 228 207 258 – – – –  Dieninė 

m 2 5 1 4 48 – – –  

Iš viso 438 441 410 456 404 – – –  

vf – – – – – – – –  
Neakivaizdinė 

m 153 158 163 160 166 – – –  

Iš viso 153 158 163 160 166 – – –  

vf – – – – – 122 59 64 51 
Nuolatinė 

m – – – – – 405 330 328 346 

Iš viso – – – – – 527 389 392 397 

vf – – – – – 19 5 8 6 
Ištęstinė 

m – – – – – 159 74 78 75 

Iš viso – – – – – 178 79 86 81 

Iš viso 591 599 573 616 570 705 468 478 478 

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

 

Jau ketvirtus metus priėmimas į LKKA 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 

LKKA 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 57 studentai (51 – į nuolatines, 6 – į ištęstines studijas), į mokamas vietas – 

421 studentas (346 – į nuolatines, 75 – į ištęstines studijas). 
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Priėmimas į antrosios pakopos studijas 

2012 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų kryptis 

įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (ISAK – V-515, 2012 m. kovo 20 d.). 

Lietuvos kūno kultūros akademijai buvo skirtos 74 valstybės finansuojamos vietos – tiek pat, kiek ir 2011 m.  

Į LKKA antrosios pakopos studijas 2012 m. buvo numatyta priimti 150 studentų, iš jų 110 – į nuolatines, 

40 – į ištęstines studijas. Į nuolatines ir ištęstines 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 76 studentus, 

sutinkančius mokėti visą studijų kainą. Tačiau studijuojančiųjų savo lėšomis buvo priimta tik 38 studentai. 

 

11 lentelė. 2012 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

Studijų programos Planas (vf, m) Priimta (vf, m) Liko laisvų vietų 

Edukologija 10 10 0 

Sporto psichologija 10 4 6 

Kūno kultūra 10 10 0 

Treniravimo sistemos 10 10 0 

Turizmo ir sporto vadyba 20 20 0 

Sporto fiziologija 10 6 4 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 10 4 6 

Taikomoji fizinė veikla 10 6 4 

Kineziterapija 20 15 5 

Nuolatinės studijos 

Iš viso 110 85 25 

Edukologija – – – 

Treniravimo sistemos – – – 

Kūno kultūra – – – 

Turizmo ir sporto vadyba 20 12 8 

Sveikata ir fizinis aktyvumas – – – 

Kineziterapija 20 15 5 

Ištęstinės studijos 

Iš viso 40 27 13 

 

Didžiausias konkursas per 2012 m. priėmimą buvo į antrosios pakopos nuolatines Sporto psichologijos 

(8,5 pageidavimo į vieną vietą, 2011 m. buvo 5,8 pageidavimo į vieną vietą) ir į nuolatines Turizmo ir sporto 

vadybos (5,2 pageidavimo į vieną vietą) studijų programas, mažiausias – į nuolatines Taikomosios fizinės veiklos 

(1,1 pageidavimo į vieną vietą) ir Treniravimo sistemų studijų programas. 

 

12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatines studijas 2012 m. 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo Studijų programos 
Priimta     
(vf, m) 

Pageidavimų      
skaičius               
(vf., m) 

Konkursas 

vf vf m m 

Sporto edukologijos fakultetas 

Edukologija 10 44 4,4 10,85 9,48 – – 

Sporto psichologija 4 34 8,5 11,52 9,6 – – 

Treniravimo sistemos 10 24 2,4 10,45 8,56 8,46 6,64 

Kūno kultūra 10 35 3,5 9,85 8,08 – – 

Turizmo ir sporto vadyba 20 105 5,2 13,74 10,66 9,44 6,11 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 15 39 2,6 11 8,41 8,76 7,3 

Sveikata ir fizinis aktyvumas 4 20 5 9,26 7,44 – – 

Taikomoji fizinė veikla 6 7 1,1 11,03 6,75 – – 

Sporto fiziologija 6 28 4,6 11,07 9,76 8,17 8,17 
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6 pav. 2012 m. priėmimo į II pakopos nuolatines studijas konkursiniai balai 

 

13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstines studijas 2012 m. 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 
Studijų programos 

Priimta 

(vf, m) 

Pageidavimų 

skaičius (vf, m) 
Konkursas 

Pirmojo Paskutiniojo 

Edukologija – – – – – 

Kūno kultūra – – – – – 

Treniravimo sistemos – – – – – 

Sporto 

edukologijos 

fakultetas 
Turizmo ir sporto vadyba 12 64 12,8 11,86 6,72 

Kineziterapija 15 21 1,4 9,89 7,34 Sporto 

biomedicinos 

fakultetas 
Sveikata ir fizinis 

aktyvumas 
– – – – – 

 

2012 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.  

2012 m. buvo vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje numatytas 

papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimti 35 asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą 

bei įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją. 2012 m. 

taip pat buvo vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Turizmo ir sporto vadybos studijų programoje 

numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimta 10 asmenų, baigusių neuniversitetinę 

studijų programą bei įgijusių vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Didžiąją dalį stojančiųjų į antrosios pakopos studijas sudaro LKKA absolventai. 
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Paskolos 

2012 m. Valstybinis studijų fondas LKKA studentams paskolas skyrė du kartus – 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 gauti paskolas studentų skaičių, o palyginti su 2011 m., pagerėjo ir skolinimosi 

sąlygos studentams (paskolų palūkanų dydis svyruoja nuo 3 iki 4 proc.). 

 
14 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolas gyvenimo išlaidoms, skaičiaus 

pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

I pakopa 45 48 59 30 31 23 14 
Sporto edukologijos  

II pakopa 2 2 2 2 – 1 4 

I pakopa 39 13 14 2 – – – Rekreacijos ir sporto 
vadybos  II pakopa 2 1 1 – – – – 

I pakopa 21 24 23 90 3 9 19 
Sporto biomedicinos  

II pakopa 1 – 4 4 – 1 1 

Iš viso 110 88 103 128 34 34 38 

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

pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

I pakopa 1 4 2 45 13 2 1 
Sporto edukologijos  

II pakopa – – – – – – – 

I pakopa 6 4 1 1 – – – Rekreacijos ir sporto 
vadybos  II pakopa – – – – – – – 

I pakopa – 1 1 5 – 1 – 
Sporto biomedicinos  

II pakopa – – – – – – – 

Iš viso 7 4 4 51 13 3 1 

 
16 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolas studijų kainai apmokėti, skaičiaus 

pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

I pakopa 49 61 49 
Sporto edukologijos  

II pakopa – 1 – 

I pakopa 23 29 72 
Sporto biomedicinos  

II pakopa – – – 

Iš viso 72 91 121 

 
Iš viso paskolų buvo skirta 160 studentų: 38 – gyvenimo išlaidoms, 121 – studijų kainai ir 1 – studijų 

įmokoms sumokėti. 
 
 

Studijų baigimas 
 
2012 m. sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius egzaminus 523 studentai 

(pirmosios ir antrosios pakopos). Jiems buvo išduoti Lietuvos kūno kultūros akademijos diplomai. Ne visiems 

studentams pavyksta sėkmingai baigti studijas. Dažniausia išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis – finansinių 

įsipareigojimų nevykdymas, nepažangumas, kita galima priežastis – akademinės atostogos. 

 
17 lentelė. Absolventų skaičiaus kaita 2008–2012 m. 

Studijos 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

I pakopa 453 438 425 440 398 

II pakopa 121 105 99 99 125 

Iš viso 574 543 524 539 523 
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Diplomai su pagyrimu 2012 m. birželio mėnesį buvo išduoti 10 pirmosios pakopos studijų programų 

studentų ir 10 antrosios pakopos studijų programos studentų. 

 

18 lentelė. 2010–2012 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas Išduota diplomų I pakopos 
I pakopos  

su pagyrimu 
II pakopos 

II pakopos  
su pagyrimu 

Sporto biomedicinos 285 206 4 79 9 

Sporto edukologijos 238 192 6 46 1 2012 m. 

Iš viso 523 398 10 125 10 

Sporto biomedicinos 147 104 4 37 2 

Sporto edukologijos 392 326 6 56 4 2011 m. 

Iš viso 539 430 10 93 6 

Sporto biomedicinos 141 93 5 42 1 

Sporto edukologijos 383 324 3 55 1 2010 m. 

Iš viso 524 417 8 97 2 

 

Tikslinis finansavimas. Remiantis 2011 m. gruodžio 20 d. švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 

tikslinio finansavimo tvarkos aprašu Nr. V-2487, 2012 m. buvo pateiktos 38 paraiškos tiksliniam finansavimui 

gauti. Remiantis 2012 m. kovo 13 d. ministro įsakymu Nr. V-382, iš jų 8 paraiškos buvo tenkinamos: 3 Sportinės 

rekreacijos ir turizmo studijų programos studentams ir 5 Treniravimo sistemų studijų programos studentams. 

 

 

Tęstinės studijos 
 

2012 m. Tęstinių studijų centre buvo vykdomi seminarai kūno kultūros mokytojams, treneriams, 

kineziterapeutams, sporto klubų instruktoriams. Juose dalyvavo 574 klausytojai. Per seminarus kūno kultūros 

mokytojai buvo supažindinti su naujovėmis: įvairių priemonių panaudojimo kūno kultūros pamokose 

galimybėmis, mokinių fizinio aktyvumo ir pajėgumo nustatymo metodika, laikyseną koreguojančiais pratimais. 

Kineziterapeutai turėjo galimybę susipažinti su kinezioteipavimu šiuolaikinėje reabilitacijoje, buvo kalbama apie 

peties sąnario komplekso pažeidimus, ištyrimą ir kineziterapiją. 

Kaip ir kasmet, 2012 m. buvo tęsiami trenerių kvalifikacijos tobulinimo kursai norintiesiems įgyti kūno 

kultūros ir sporto veiklos leidimą. Akademijos dėstytojams buvo vykdomi anglų kalbos mokymai. Tęstinių 

studijų centras taip pat vykdė mokymus Kauno miesto bendruomenių lyderiams apie sveikatos stiprinimą per 

fizinio skatinimo programas vyresnio amžiaus žmonėms. Iš viso kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavo 169 

klausytojai. 2013 m. Tęstinių studijų centras planuoja vykdyti mokymus pagal atnaujintas programas 

treneriams, sporto sveikatingumo centrų instruktoriams, kurie neturi kūno kultūros ir sporto išsilavinimo. Pagal 

Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintus reikalavimus sporto šakų treneriams nuolat reikia tobulinti 

savo kvalifikaciją, todėl bus vykdomi seminarai apie treniruotės struktūrą, turinį ir kontrolę, sportininkų atranką 

ir didelio meistriškumo sportininkų rengimą taikant naujausias technologijas. 
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9 pav. Surinktos lėšos, Lt 

 

Tęstinių studijų centras dalyvauja 2012–2014 m. vykdomame projekte „Neformaliu būdu įgytų 

kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“. 

 

 

Studijų kokybės užtikrinimas 
 

MSĮ 41 straipsnio 1 punktas įpareigoja Universitetus turėti vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, 

grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir pačios aukštosios 

mokyklos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija, numatyti veikimo būdus ir priemones, padedančius 

užtikrinti jos teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę. 

Atsižvelgiant į Senato posėdyje patvirtintus naujos redakcijos „Studijų programų komitetų nuostatus“ 

(pakoreguotas studijų programų komitetų veiklos funkcijas), sukurtas ir 2012 m. rugsėjo 27 d. rektoriaus 

įsakymu Nr. 58K patvirtintas naujos redakcijos studijų programų direktorių pareigybės aprašas, patikslintos 

studijų programos direktoriaus veiklos funkcijos. 

Atsižvelgiant į studijų programų komitetų narių ir fakultetų dekanų teikimą, 2012 m. rugsėjo 14 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. ISAK-1/S „Dėl studijų programų komitetų tvirtinimo“ patvirtinti naujos sudėties 

pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų komitetai, skirti aštuoni pirmosios pakopos studijų programų 

direktoriai, devyni antrosios pakopos studijų programų direktoriai, penkiasdešimt metinių koordinatorių, 

devyni tarptautiniai koordinatoriai. 

2012 m. kovo 1 d. Senato posėdyje patikslinti „Senato studijų komisijos nuostatai“ ir išgrynintos jos 

funkcijos, Senate patvirtinta naujos sudėties Senato studijų komisija. 

2012 m. balandžio 25 d. rektoriaus įsakymu Nr. 1444-s „Dėl studijų modulių ir juos koordinuojančių 

dėstytojų tvirtinimo ir modulių rengimo“ patvirtinta: naujai kuriamų modulių ir juos koordinuojančių dėstytojų 

sąrašas, modulių kūrimo pagrindiniai principai, studijų pakopų aprašai. 
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2012 m. balandžio 30 d. Senato posėdyje patvirtintas „Bendrojo universitetinio lavinimo, užsienio 

kalbos, refleksijos, praktikos ir baigiamųjų darbų koncepcijos įgyvendinimo bendrųjų reikalavimų aprašas“ 

(reglamentuojantis bendrojo universitetinio lavinimo, užsienio kalbos, refleksijos, praktikos ir baigiamųjų darbų 

koncepcijos įgyvendinimo bendruosius reikalavimus pirmosios ir antrosios pakopos studijų programoms, 

siekiant kurti ir pertvarkyti studijų programas ir realizuoti į studentą orientuoto ugdymo bei tarpdalykinių 

studijų įgyvendinimo koncepciją) 

2012 m. gegužės 31 d. Senato posėdyje patvirtinta „Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir 

vertinimo tvarka“. 2012 m. gegužės 4 d. Senato studijų komisijoje patvirtintos anketos, kurios naudojamos 

tiriant Universiteto studentų požiūrį į studijų kokybę apskritai ir studentų požiūrį į konkretaus studijų modulio 

(dalyko) studijų kokybę. 

2012 m. birželio 26 d. Senato posėdyje patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos kūno kultūros 

akademijos Studijų reglamentas, parengtas vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo 

nuostatomis ir gairėmis, Mokslo ir studijų įstatymu. Studijų reglamente patikslintos bendrosios vidinio studijų 

kokybės užtikrinimo nuostatos. 

2012 m. spalio 22 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISK311/P „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo 

grupė studijų kokybės užtikrinimo sistemai sukurti. Darbo grupės rezultatas – Lietuvos kūno kultūros 

akademijos Studijų kokybės užtikrinimo nuostatų projektas (projektas pateiktas svarstyti Senato studijų 

komisijai). 

2012 m. gruodžio 13 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISAK-14/S patvirtinti „Bendrieji Lietuvos sporto 

universiteto fakulteto studentų tarybos veiklos nuostatai“, sudarytos fakultetų studentų tarybos, patvirtintos jų 

funkcijos. 

2012 m. pereita prie naujos studijų kreditų sistemos, grindžiamos studento studijų apimtimi ir 

siekiamais studijų rezultatais sąvokos. 2012 m. balandžio 30 d. Senato posėdyje patvirtinti aštuonių pirmosios 

pakopos ir devynių antrosios pakopos studijų programų aprašai, patikslinti studijų programų tikslai, bendrosios 

ir dalykinės kompetencijos, peržiūrėti studijų ir vertinimo metodai. 

Atsižvelgiant į tai, kokių studijų rezultatų siekiama, pertvarkytos visos Akademijos vykdomos studijų 

programos, studijų modulio rezultatai, parinkti tinkami studijų rezultatų vertinimo metodai ir 2012 m. birželio 

26 d. Senato posėdyje patvirtinti aštuonių I pakopos ir devynių II pakopos studijų programų planai. 

Pasinaudojant gretutinės krypties studijų galimybe, kuri leidžia įgyti dvigubą pagrindinės ir gretutinės 

studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2012 m. birželio 26 d. Senato posėdyje patvirtintos trys pirmosios 

pakopos studijų programos, kurios siūlo gretutinės krypties studijas: „Treniravimo sistemos“ (sporto ir 

pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis), „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“ (visuomenės 

sveikatos ir sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ir „Socialinė pedagogika“ (pedagogikos bei rekreacijos ir 

laisvalaikio bakalauro kvalifikacinis laipsnis). 

Vienos pirmosios pakopos „Turizmo ir sporto vadyba“ studijų programos ir vienos antrosios pakopos 

„Turizmo ir sporto vadyba“ studijų programos trukmė sutrumpinta pusmečiu. 

2012 m. gruodžio 21 d. Senato posėdyje pakeistas pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų 

„Sveikata ir fizinis aktyvumas“ pavadinimas į „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“. 

2012 m. gruodžio 7 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISAK-3/S sudaryta darbo grupė antrosios pakopos Sporto 

fiziologijos studijų programos savianalizei parengti. Savianalizė pateikta Studijų kokybės vertinimo centrui. 

Į studijų kokybės priežiūros sistemą įtraukti net 77 Universiteto bendruomenės nariai (studijų 

programų direktoriai, metiniai ir tarptautiniai, neįgaliųjų koordinatoriai). Deja, metinių koordinatorių veikla yra 

silpna dėl per vėlai atsiradusio pareiginio aprašo, atskaitomybės stokos. Pareiginiai metinių ir tarptautinių 

koordinatorių aprašai patvirtinti 2013 m. vasario 6 d. rektoriaus įsakymu Nr. 43/P. Darbo krūvio planavimo ir 

apskaitos tvarkoje (patvirtinta Senato 2012 m. spalio 4 d., protokolo Nr. 2) studijų programų direktoriui 

numatyta per metus skirti 400 valandų, o metiniam ir tarptautiniam koordinatoriui – 150 valandų, tačiau 

2013 m. bus stiprinama atskaitomybė (rengiamos ataskaitų formos). 

Grįžtamasis ryšys ir studijų kokybės rodiklių viešinimas. Instituciją viešinti studijų kokybės rodiklius 

įpareigoja MSĮ 40 straipsnio 1 punktas ir 41 straipsnio 2 punktas. 2012 m. birželio ir gruodžio mėn. buvo atlikta 

studentų nuomonių apklausa. Studentų apklausa organizuota vadovaujantis 2012 m. gegužės 31 d. Senato 

posėdyje patvirtinta „Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka“. 
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2012 m. birželio mėn. buvo vykdoma nuolatinių studijų IV kurso ir ištęstinių studijų V kurso studentų 

apklausa apie studijas apskritai (apklausta 389 studentai) ir apklausa, siekiant nustatyti studentų požiūrį į 

konkretaus dalyko (modulio) įgyvendinimo kokybę (apie 66 studijų modulių kokybę), surinkta 1191 anketa. 

2012 m. gruodžio mėnesį buvo vykdoma nuolatinių ir ištęstinių studijų I kurso studentų apklausa apie 

studijų modulius. Buvo apklausti 337 studentai, surinkta 1371 anketa (apie 36 studijų modulių kokybę).  

Parengtų ataskaitų pagrindu buvo vykdomas duomenų sklaidos viešinimas Akademijos vadovybei, 

fakultetų dekanams, studijų programų direktoriams, dėstytojams ir studentams. Studentų apklausų rezultatai 

2012 m. rugsėjo 27 d. pristatyti Senato studijų komisijai, pritarta viešinti gautus rezultatus (rezultatai viešinami 

internete http://www.lkka.lt/studijos/studiju-procesas/studiju-kokybe/studentu-apklausos-apie-studiju-

kokybe-rezultatai).  

2012 m. spalio 29 d. Sporto biomedicinos fakulteto dekanas ir 2012 m. rugsėjo 25 d. Sporto 

edukologijos fakulteto dekanas organizavo apklausų rezultatų pristatymą ir jų aptarimą su studijų programų 

komitetais ir dėstančiais dėstytojais. Studijų kokybės priežiūros centrui pateikė susitikimų protokolus. 

Akademijos tinklapyje buvo sukurta išnaša apie studijų kokybę, kurioje talpinama informacija apie 

išorinį studijų programų vertinimą, studentų apklausų apie studijų kokybę rezultatai 

(http://www.lkka.lt/studijos/studiju-procesas/studiju-kokybe). 

Nuolat atnaujinama informacija apie Akademijoje vykdomas studijų programas, studijų programų 

tikslai, studijų rezultatai, suteikiami kvalifikaciniai laipsniai ir kt. 

Senato studijų komisija. Per 2012 m. buvo surengti 23 Senato studijų komisijos posėdžiai, kurių metu 

buvo svarstomi Akademijos padalinių, rektoriaus įsakymu sudarytų darbo grupių parengtų dokumentų, 

susijusių su studijomis, projektai, svarstyti naujų arba tobulinamų studijų programų aprašai. 

Iš viso per 2012 m. buvo parengti ir patvirtinti šie su studijomis susiję dokumentai:  

• Bendrojo universitetinio lavinimo, užsienio kalbos, refleksijos, praktikos ir baigiamųjų darbų 

koncepcijos įgyvendinimo bendrųjų reikalavimų aprašas;  

• I pakopos studijų programų kompetencijų ir studijų programų planų projektai; 

• II pakopos studijų programų kompetencijų ir studijų programų planų projektai; 

• Lietuvos sporto universiteto Studijų reglamentas;  

• Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka;  

• I pakopos studijų kursinių ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas;  

• II pakopos studijų baigiamų darbų rengimo bei gynimo reglamentas;  

• Lietuvos sporto universiteto nuotolinių studijų plėtros koncepcija;  

• Studijų rezultatų įskaitymo tvarka; 

• Lietuvos sporto universiteto vykdomų pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų programų 

kaitos plano 2013–2017 m. gairės. 

Mokslo ir studijų vienovė. Studijų programų direktorių ataskaitose (2012 m. vasario 5 d. rektoriaus 

įsakymas Nr. 10) pateikiami duomenys apie mokslo publikacijas, glaudžiai susijusias su studijų programa. 

Daugumoje studijų programų Mokslinės informacijos instituto ISI Web of Science publikacijų skaičius yra 

nepakankamas, o kai kuriose – trūksta publikacijų net ir Lietuvos mokslo pripažintuose žurnaluose. 

Tarptautinės studijos. 2012 m. spalio 1 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISAK 261/P sudaryta darbo grupė 

studijų programos kaitos planui parengti. Studijų programų kaitos planas patvirtintas Senato studijų komisijos 

posėdyje, artimiausiu metu bus teikiamas tvirtinti Senatui. 

2012 m. gruodžio 21 d. patvirtintas antrosios pakopos studijų programos „Turizmo ir sporto vadyba“ 

aprašas anglų k. (protokolo Nr. 6). 

Sukurta nauja tarptautinė studijų programa „Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“ (European 

Bachelor of Physical Activity and Lifestyle), kuri patvirtinta 2012 m. gruodžio 21 d. Senato posėdyje (protokolo 

Nr. 6). Šiuo metu studijų programos aprašas verčiamas į anglų k. 

Parengta jungtinės studijų programos „Europos krepšinio treniravimo mokslo magistras“ (European 

Master in Basketball Coaching Science) vykdymo sutartis su Vusterio universitetu, šiuo metu verčiama į lietuvių 

kalbą. 2013 m. vasario 21 d. Senato studijų komisijoje patvirtintas šios studijų programos aprašas. Abi studijų 

programos bus teikiamos SKVC. Jas įvertins tarptautiniai ekspertai. Studijas tikimasi pradėti 2013 m. 
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Studijų prorektorės 2012 m. lapkričio 21 d. potvarkiu Nr. SP 38 nurodoma parengti Treniravimo 

sistemų, Kineziterapijos, Turizmo ir sporto vadybos, Sporto fiziologijos studijų programas anglų k. ir dėstytojų 

kalbos mokėjimo lygiui nustatyti. Nuo 2013 m. planuojama pradėti vykdyti šias studijų programas anglų k.: 

Sporto edukologijos fakultete: 

• II pakopos studijų programa „Turizmo ir sporto vadyba“, 
• I pakopos studijų programa „Europos fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos bakalauras“ 

(sėkmingai akreditavus). 
Sporto biomedicinos fakultete: 

• II pakopos studijų programa „Sporto kineziterapija“ (patvirtinus Senate), 
• II pakopos studijų programa „Treniravimo sistemos“ (patvirtinus Senate), 
• II pakopos studijų programa „Sporto fiziologija ir genetika“ (patvirtinus Senate), 
• II pakopos studijų programa „Europos krepšinio treniravimo mokslo magistras“ (sėkmingai 

akreditavus). 
 

Šiuolaikiška studijų ir darbo aplinka. Nuo 2012 m. pradėta statistiškai analizuoti studijų aplinkos 

būklę. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros skyrius 2012 m. pateikė statistinę informaciją apie auditorijų būklę, 

buvo organizuotas posėdis dėl komunikacijos gerinimo tarp Treniravimo sistemų studijų programą 

įgyvendinančių padalinių bei Infrastruktūros priežiūros ir plėtros skyriaus. 

2012 m. (studijų prorektorės 2012 m. balandžio 30 d. potvarkis Nr. SP11 ir 2012 m. spalio 16 d. 

potvarkis Nr. SP34) buvo atlikta studijų priemonių analizė studijų programose (su analize galima susipažinti 

Studijų kokybės priežiūros centre). Pirmą kartą remiantis šia analize bei studijų programų komitetų svarstymo 

komitetuose išvadomis, dekanų teikimu buvo formuojamas 2013 m. biudžetas (numatoma įsigyti studijų 

priemonių, kitos lėšos). 

2012 m. IT prioritetas buvo auditorinė infrastruktūra. Per 2012 m. IT priemonėmis (kompiuteriai, 

multimedija, garso kolonėlės) atnaujinta 17 auditorijų. 2012 m. buvo skirta 209 tūkst. Lt IT infrastruktūrai plėsti ir 

išlaikyti, iš jų daugiausia (80 proc.) – kompiuterinės technikos plėtrai. Detali informacija – IT skyriaus ataskaitoje. 

Pagrindinė problema – nepakankamai skaidrus biudžeto planavimo procesas, nenustatyti terminai, 

nėra atsakomybės už duomenų pateikimą, todėl daugelis su studijų procesu ir dėstytojų darbo aplinka susijusių 

poreikių yra nepatenkinami argumentuojant, kad trūksta lėšų, nepateikiamos ataskaitos už lėšų studijų 

procesui ir darbo aplinkai gerinti panaudojimą. Sprendžiant šią problemą 2013 m. vasario 21 d. rektoriaus 

įsakymu Nr. ISAK38/B sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – patikslinti sąmatos sudarymo tvarką. 

Akademinės bendruomenės kompetencijos kėlimas akademinės etikos, studijų metodų, užsienio 

kalbų, nuotolinio, dvikalbio mokymo ir kitose srityse. Parengtas Universiteto Akademinės ir profesinės etikos 

kodeksas, Akademinės ir profesinės komisijos veiklos nuostatai (patvirtinti Senato). 

2012 m. lapkričio mėn. Universiteto bendruomenei organizuotas seminaras „Plagijavimo samprata ir 

problema studijose“. 2013–2014 m. numatomi konkretūs žingsniai plagijavimui Universitete mažinti (vieningų 

esė, projektų rengimo reikalavimų sukūrimas, refleksijos ugdymas, naudojimasis plagijavimo patikros sistema, 

akademinės bendruomenės švietimas). 

2012 m. Kalbų centras organizavo dėstytojų kalbų mokymo kursus (2012 m. kovo 21 d. rektoriaus 

įsakymas Nr. ISAK 22/B). Dėstytojai mokomi anglų kalbos pagal lygius ir pagal ES „Bendruosius Europos kalbų 

mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis“ (Vilnius, 2008). 2012 m. vyko anglų kalbos kursai dėstytojams. 

Šiuos kursus administruoti padėjo Tęstinių studijų centras. Anglų kalbos lygį B1 lygio grupėje pagerino 23 

dėstytojai (iš 31 užsirašiusio į kursus), jiems įteikti Tęstinių studijų centro pažymėjimai. 

Remiantis Lietuvos kūno kultūros akademijos nuotolinių studijų plėtros koncepcija, 2012 m. rugsėjo 

29 d. studijų prorektorės potvarkiu Nr. 29 sudaryta darbo grupė nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašui 

parengti. Aprašas patvirtintas Senato studijų komisijoje 2013 m. vasario 15 d., artimiausiu metu bus teikiamas 

Senatui. 

Siekiant įgyvendinti nuotolinių studijų plėtros koncepciją, gerinti dėstytojų konsultavimą nuotolinių 

studijų srityje, rektoriui teiktas siūlymas pertvarkyti IT skyrių, steigiant Informacinių technologijų ir nuotolinių 

studijų centrą. Šio centro steigimui pritarta Tarybos posėdyje 2013 m. vasario 14 d. LSU integruotos veiklos 

strategijoje numatyta kasmet skirti 250 tūkst. Lt IT plėtrai. 2012 m. planuojant 2013 m. biudžetą ši suma buvo 

skirta. Prioritetas – nuotolinių studijų technologiniam aprūpinimui, darbo vietoms katedrose optimizuoti. 
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Karjeros stebėsena. Karjeros stebėsenos funkciją iki 2013 m. vasario 14 d. vykdė Rinkodaros ir karjeros 

centras. Tarybos sprendimu, karjeros stebėsenos funkcija perduota naujam Karjeros stebėsenos ir 

kompetencijų plėtotės centrui, sujungus Tęstinių studijų, Kalbų centrą ir prijungus karjeros stebėsenos 

funkcijas. 

Iš viso darbo biržoje 2012 m. buvo registruoti 6446 šalies aukštųjų mokyklų absolventai, iš jų 166 

(2,6 proc.) – Lietuvos kūno kultūros akademijos absolventai. Tai pakankamai gerą mūsų absolventų įsidarbinimą 

atskleidžiantis rodiklis. 

Rinkodaros ir karjeros centras 2012 m. birželio mėn. sukūrė Akademijos absolventų duomenų bazę 

(n = 520) ir 2012 m. rugpjūčio bei rugsėjo mėn. vykdė apklausą apie absolventų įsidarbinimą. Apklausa turėjo 

rimtų metodologinių trūkumų, todėl jos rezultatų interpretacija yra labai ribota (ypač bakalauro absolventų). 

Nepaisant to, apklausos duomenys buvo pateikti dekanams, studijų programų direktoriams. 

Studijų proceso administravimas. Siekiant studijų administravimo efektyvumo, kasmet tobulinama 

internetu pasiekiama LKKA akademinė informacinė sistema. 2012 m. ji buvo papildyta naujomis funkcijomis: 

pertvarkytas diplomo ir diplomo priedėlio formavimas pagal naujus diplomų ir diplomų priedėlių blankus, iš 

sukauptų studentų duomenų spausdinami diplomai ir jų priedėliai, įdiegtos naujos studijų sutarčių formos ir 

sukurtas studijų sutarčių registravimas, papildyta ir koreguota aplinka studentų duomenims perduoti į Studentų 

registrą, sukurta akademinės pažymos formavimo funkcija, sukurta naujos pažymos dėl transporto lengvatos, 

apie gaunamas pajamas užsakymo funkcija, sukurta studentų studijų rezultatų palyginimo aplikacija ir atlikta 

studentų rotacija (pirmosios pakopos studijų programų studentų II, III ir IV kurso rotacija), studentams sudaryti 

individualūs studijų planai, sukurti įsakymai, fiksuoti studentų pasiekti rezultatai (sukurta žiniaraščio ir tarpinio 

žiniaraščio aplikacija). Perėjus prie ECTS kreditų sistemos, atliktas akademinės informacinės sistemos duomenų, 

įvestų iki 2012 m., konvertavimas į ECTS kreditų sistemą. 

Tvarkaraščiai. 2012 m. rugpjūčio mėn. pradėtas diegti naujas akademinės informacinės sistemos 

auditorinių užsiėmimų tvarkaraščių sudarymo posistemis. Dėl to palengvėjo užsiėmimų planavimas, racionaliau 

apkraunamos auditorijos. Per 2012 m. sudaryti pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinių studijų pavasario ir 

rudens semestro tvarkaraščiai, dešimt pirmosios pakopos ir šeši antrosios pakopos ištęstinių studijų tvarkaraščiai. 

Dėstytojų pedagoginio krūvio apskaita. 2012 m. gegužės mėn. pradėta diegti nauja dėstytojų darbo 

krūvio planavimo ir apskaitos tvarka Akademijos e. mokymo aplinkoje. Vadovaujantis dėstytojų darbo krūvio 

planavimo ir apskaitos tvarka pirmą kartą Akademijoje dėstytojų darbo krūvį planavo studijų programų 

direktoriai ir katedrų vedėjai. Dėstytojo, dirbančio vienu etatu, darbo apimtis Akademijoje – 1440 val. per 

mokslo metus (iki 2012–2013 m. m. buvo nuo 500 iki 700 val.). Dėstytojų darbo krūvis sudaromas iš 

pedagoginio darbo ir jo organizavimo, švietėjiškos veiklos, kvalifikacijos kėlimo bei mokslinio darbo, 

eksperimentinės plėtros ir jo organizavimo (iki 2012–2013 m. m. buvo apskaičiuojamos pedagoginės valandos). 

Atsižvelgiant į studijų programų direktorių siūlymus, e. mokymo aplinkoje 

(http://emokymas.lsu.lt/login/index.php) sukurti 94 pirmosios ir antrosios pakopos nuolatinės ir ištęstinės 

formos planai-grafikai, t. y. Sporto edukologijos fakultetui – 52, Sporto biomedicinos fakultetui – 42. 2012 m. 

spalio 1 d., atsižvelgiant į studijų programų direktorių arba katedrų vedėjų teikimus, sudaryti dėstytojų krūviai 

buvo tikslinami. 

 

Išvados 

2012 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje buvo aktyviai kuriama vidinė studijų kokybės užtikrinimo 

sistema. Studijų srityje vyko nemažai pokyčių:  

1) pereita prie naujos studijų kreditų sistemos, atsižvelgiant į tai, kokių studijų rezultatų siekiama; 

2) pertvarkytos visos pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos; 

3) sukurta bendrojo universitetinio lavinimo, užsienio kalbos, refleksijos, praktikos ir baigiamųjų darbų 

koncepcija, patvirtinti jos įgyvendinimo bendrieji reikalavimai; 

4) pasinaudota gretutinės krypties studijų galimybe ir trys pirmosios pakopos studijų programos pertvarkytos 

taip, kad studentai galėtų įgyti du bakalauro kvalifikacinius laipsnius; 

5) pirmosios pakopos „Turizmo ir sporto vadyba“ studijų programa ir antrosios pakopos „Turizmo ir sporto 

vadyba“ studijų programa pradėta vykdyti trumpesnės apimties; 
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6) kurtos naujos studijų programos: pirmosios pakopos „Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“ ir antrosios 

pakopos „Europos krepšinio treniravimo mokslas“; 

7) atlikta studentų nuomonių apklausa apie studijų kokybę apskritai ir apie studijų modulių kokybę, apklausų 

rezultatai viešinti ir aptarti fakultetų posėdžiuose; 

8) 2012 m. peržiūrėtos ir pakeistos studijų programų komitetų funkcijos, studijų programai skirti studijų 

programų direktoriai, metiniai ir tarptautiniai koordinatoriai. Jų veikla apibrėžta pareiginiuose nuostatuose; 

9) pradėtas diegti naujas akademinės informacinės sistemos auditorinių užsiėmimų tvarkaraščių sudarymo 

posistemis; 

10) dėstytojų krūvis suplanuotas ir apskaičiuotas vadovaujantis ŠMM rekomenduojamais principais; 

11) sukurta absolventų duomenų bazė ir pradėta vykdyti absolventų karjeros stebėsena; 

12) 2012 m. spalio mėn. įgytas Universiteto statusas, pakeistas pavadinimas bei naujas įvaizdis verčia sparčiai 

gerinti studijų ir mokslo kokybę, atnaujinti studijų infrastruktūrą, investuoti į mokymo ir mokymosi aplinką 

(dėstytojus ir infrastruktūrą), užtikrinti į studentą orientuotų studijų plėtrą, susitelkti efektyviems studijų ir 

mokslo darbams. 

 

Iššūkiai ir tolesni darbai 

1. Būtina plėtoti partnerystę su socialiniais partneriais, atlikti nuolatines darbdavių apklausas dėl parengtų 

specialistų kokybės. Tai įgyvendinti numatyta studijų kokybės užtikrinimo nuostatuose. 

2. Reikia gerinti komunikaciją tarp katedrų vedėjų ir studijų programų direktorių, kurti mechanizmus, kurie tą 

komunikaciją stiprintų. 

3. Gerinti mokymo ir mokymosi aplinką. 

3.1.1. Užtikrinti nuotolinių studijų plėtrą. Būtina turėti ilgalaikį informacinių technologijų atnaujinimo 

planą, užtikrinti šiuolaikinių informacinių technologijų plėtrą studijose, plėsti nuotolinių studijų 

vykdymo galimybes, dėstytojų konsultavimą. 

3.1.2. Sporto infrastruktūros ir priemonių atnaujinimas yra prioritetinis studijų uždavinys. Atlikta analizė 

atskleidė, kad daugiau negu pusė sporto šakų neturi tinkamo lygio studijų infrastruktūros ir 

priemonių. Esant tokiai padėčiai sunku pritraukti gerai besimokančius ir tarptautinius studentus. 

Būtina spręsti, kiek ir kokių sporto šakų trenerių galime kokybiškai parengti. 

4. Sukurti žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją – būtina pritraukti (arba pradėti rengti) dėstytojus 

(mokslininkus) tų sričių, kurių neturime doktorantūros (vadybos, visuomenės sveikatos, sociologijos). 

5. Užtikrinti savalaikį Universiteto dėstytojų darbo krūvio plano sudarymą (iki kiekvienų metų liepos 1 d.), 

šalinant su tuo susijusius nesklandumus. 

6. Būtina stiprinti studijų tarptautiškumą sukuriant ilgalaikę tarptautinių studijų plėtros strategiją. Iš dalies ši 

strategija atsispindi studijų programų kaitos gairėse. 

7. Būtina stiprinti studijų ir mokslo vienovę. Visose studijų programose publikuojama per mažai tiesiogiai su 

studijų programa susijusių mokslinių straipsnių ISI Web of Science duomenų bazėse. Kai kuriose studijų 

programose tokių straipsnių trūksta net ir šalies pripažintuose mokslo žurnaluose. 

8. Efektyvinti studijų komisijos darbą, skatinti inteligenciją, pagarbą ir pasitikėjimą studijų naujoves bei 

inovatyvias idėjas, naujus dokumentus pristatančiais asmenimis. 

9. Efektyvinti karjeros stebėsenos darbą, jame taikant šiuolaikinius apklausų ir apklausų analizės metodus. 

10. Efektyvinti kompetencijų plėtotės (Tęstinių studijų centro) veiklą organizuojant daugiau rinkoje patrauklių 

kursų, seminarų ir kt. 

11. Parengti biudžeto planavimo tvarką, joje numatyti kiekvieno vadovo atsakomybę už savalaikį ir tinkamą 

planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pateikimą, stiprinti Infrastruktūros plėtros skyriaus atsakomybę ir 

atskaitomybę už savalaikį remonto ir priežiūros darbų planavimą bei atlikimą, kuris turi būti suderintas su 

studijų programų direktoriais, padalinių vadovais, Studijų kokybės priežiūros centru. 

12. Reikėtų tikslinti Studijų programų komitetų sudarymo principus, t. y. sudaryti galimybę pirmosios ir 

antrosios pakopos studijų programoms turėti bendrą studijų programos komitetą su vienu studijų 

programos direktoriumi. Tai daryti reikia skatinti tų studijų programų komitetus, kurių studijų programose 

yra mažai studentų. 

13. Peržiūrėti Individualių studijų programų sudarymo tvarką ir įtvirtinti lankstesnę studentų individualių 

studijų planų sudarymo sistemą, sudarančią sąlygas lėčiau studijuoti, bet greta studijų dar ir dirbti. 
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14. Peržiūrėti studentų atleidimo nuo mokesčių tvarką. 

15. Patvirtinti Studijų rezultatų vertinimo tvarką, kuri skatintų autonominę studentų mokymosi motyvaciją. 

16. Skatinti inovatyvių studijų ir vertinimo metodų įvairovę (organizuoti dėstytojams mokymus, seminarus, 

vykdyti nuotolines studijas). 

17. Parengti ir patvirtinti studijų modulių vertinimo tvarką, nustatyti vertinimo principus ir kriterijus. 

18. Atsižvelgiant į Lietuvos sporto universiteto integruotos veiklos plėtros strategiją 2012–2017 m., tikslinti 

studijų programų kaitos plano gaires (ypač atkreipti dėmesį į antrosios pakopos studijų programas, kurių 

paklausa tarp stojančiųjų nėra didelė). Priėmimą į kai kurias antrosios pakopos studijų programas vykdyti 

kas antrus metus. 

19. Praplėsti galimybes antrosios pakopos studijas rinktis ne tik Universiteto absolventams. Stiprinti 

bendradarbiavimą su kolegijomis, kitomis šalies aukštosiomis mokyklomis. Stiprinti antrosios pakopos 

studijų programų poziciją rinkoje. 
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Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir mokslo grupės 
 

2011 m. gruodžio 8 d. Akademijos Senato posėdyje (protokolo Nr. 3) buvo patvirtintos penkios 
Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir jų vadovai, kurie suformavo mokslininkų grupes: 

1. Treniravimo mokslas, sporto fiziologija ir genetika (vadovas e. prof. pareigas dr. A. Ratkevičius). 
1. Sporto bei sveikatos molekulinė biologija ir genetika (vadovas doc. dr. T. Venckūnas). 
2. Aerobinio metabolizmo greitosios adaptacijos fiziniams krūviams ypatumai, atsižvelgiant į amžių, lytį, 

treniruotumą, nuovargį ir sveikatos būklę (vadovas prof. dr. A. Stasiulis). 
3. Treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas (vadovas prof. habil. dr. 

J. Poderys). 
4. Sportininkų griaučių raumenų funkcinės būsenos gerinimas naudojant elektrostimuliaciją, pasyvaus 

pėdų lankstymo judesius, laikiną kraujotakos sustabdymą ir kitas poveikio priemones (vadovas prof. 
dr. A. Grūnovas). 

5. Sportinių žaidimų komandų sisteminis valdymas (vadovas prof. habil. dr. A. Skarbalius). 
6. Sportininkų treniravimo sistemų, sportinio parengtumo, varžybinės veiklos sąveikų optimizavimas 

(vadovas prof. habil. dr. A. Čepulėnas). 
7. Greitumo ir galingumo ugdymo technologijos (vadovas prof. dr. A. Stanislovaitis). 

2. Raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija (vadovas prof. habil. dr. A. Skurvydas). 
1. Raumenų nuovargis, pažaida, greitosios adaptacijos fenomenai ir reabilitacija (vadovas e. prof. 

pareigas dr. S. Kamandulis). 
2. Motorinės sistemos centrinis ir periferinis nuovargis bei atsigavimas amžiaus, lyties ir fizinio krūvio 

aspektu (vadovas prof. dr. V. Streckis). 
3. Hipertermija, hipotermija ir motorinės bei kognityvinės sistemos darbingumas (vadovas dr. 

M. Brazaitis). 
4. Judesių valdymas ir neuroreabilitacija (vadovas prof. habil. dr. A. Skurvydas). 
5. Kompleksinių sistemų teorijos taikymas biomedicininiuose tyrimuose (vadovas prof. dr. K. Pukėnas). 

3. Neįgaliųjų įgalinimo fiziologiniai ir socialiniai aspektai (vadovas doc. dr. K. Skučas). 
1. Pedagoginiai, psichologiniai neįgaliųjų įgalinimo aspektai (vadovė doc. dr. V. Ostasevičienė). 
2. Depresinės būklės ir gyvenimo kokybė neįgaliųjų įgalinimo kontekste (vadovė doc. dr. D. Rėklaitienė). 
3. Šiuolaikinė socialinė politika neįgaliųjų lygių teisių ir galimybių aspektais (vadovė doc. dr. 

R. Adomaitienė). 
4. Taikomosios fizinės veiklos fiziologiniai ir psichosocialiniai aspektai (vadovas doc. dr. K. Skučas). 

4. Sveikatos, fizinis ir socialinis ugdymas pokyčius patiriančioje visuomenėje (vadovas doc. dr. S. Šukys). 
1. Fizinį aktyvumą lemiantys veiksniai ir sąsajos su fiziniu pajėgumu bei sveikatos rodikliais įvairaus 

amžiaus populiacijose (vadovė doc. dr. M. Bacevičienė). 
2. Nutukimo ir valgymo sutrikimų prevencinių programų saugumas bei efektyvumas (vadovė prof. dr. 

R. Jankauskienė). 
3. Sportuojančių, fiziškai aktyvių ir nesportuojančių paauglių psichinės sveikatos komponentų raiška ir 

vystymasis: kompleksinis tyrimas, ugdymo problemos ir jų sprendimas (vadovė doc. dr. A. Griciūtė). 
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4. Vertinimo sistemos kūno kultūros pamokose (buvusioje Sovietų Sąjungoje) ir suaugusių žmonių fizinio 
aktyvumo sąsajos (vadovas doc. dr. A. Emeljanovas). 

5. Mokinių fizinio aktyvumo ir kūno kultūros programų modeliavimas bei valdymas (vadovė doc. dr. 
R. Rutkauskaitė). 

6. Kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumo, profesinės kompetencijos bei vertybių raiška 
tarpdisciplininiame kontekste (vadovė prof. dr. A. Dumčienė). 

7. Socialinis ugdymas ir psichologinis rengimas besikeičiančioje visuomenėje (vadovas prof. dr. 
R. Malinauskas). 

8. Vaikų vertybinių orientacijų bei prosocialaus ir antisocialaus elgesio priklausomybė nuo fizinio 
aktyvumo ir sportavimo (vadovas doc. dr. S. Šukys). 

5. Laisvalaikio vadyba, ekonomika ir sociologija (vadovė doc. dr. B. Švagždienė). 
1. Laisvalaikio industrijos organizacija ir verslo ekonomikos plėtra (vadovas doc. dr. E. Jasinskas). 
2. Laisvalaikio paslaugos kaip sveiko gyvenimo ir žmonių sveikatos stiprinimo priemonė (vadovas doc. dr. 

R. Mikalauskas). 
3. Laisvalaikio industrijos organizacijų klimato būklės ir žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimai (vadovė doc. 

dr. J. Vveinhardt). 
 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas 
 

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

fondams projektus, kad gautų finansavimą. 2012 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos mokslininkai gavo 

finansavimą projektui pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 

stiprinimas“ priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdyti (bendra 

projekto vertė – 1 066 468 Lt). Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą 2 mokslininkų grupių projektams 

(bendra projektų vertė – 350 000 Lt ir 143 000 Lt). LKKA mokslininkai T. Venckūnas ir A. Ratkevičius iš Europos 

diabeto tyrimų fondo gavo finansavimą vykdyti tyrimus tema Citrate synthase as a target in treating obesity 

and diabetes (projekto vertė – 99 210 eurų (114 034 Lt) (19 lentelė). 

 

19 lentelė. Akademijos mokslininkų gautos lėšos 2012 m. 

Lėšas skyrusi institucija Programos projektas, eksperimentinės plėtros darbai 
Gautas 

finansavimas, Lt 

Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių 
genetinių veiksnių identifikavimas 

97800 

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

35600 
Lietuvos mokslo taryba 

Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: 
farmakologinio nutukimo prevencijos taikinio įvertinimas poveikio 
fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms aspektu 

266617 

Europos diabeto tyrimų fondas Citrate synthase as a target in treating obesity and diabetes 114034 

Kauno plaukimo mokykla 
Kauno plaukimo mokyklos plaukimo rinktinės techninio parengtumo 
stebėsena 

5000 

Kauno centro sporto mokykla 
Plaukikų parengtumo monitoringas ir treniruočių proceso 
optimizavimas 

5000 

UAB „Kauno stiklas“ Jaunųjų krepšininkų sportinio rengimo optimizavimas 3000 

UAB „Vildoma“ ir Mokslo, 
inovacijų ir technologijų 
agentūra 

„Inovaciniai čekiai“. Unikalios reabilitacinės vaikštynės, skirtos 
specialiųjų poreikių asmenims, poveikio raumenų aktyvumui, kūno 
pusiausvyrai ir ėjimui vertinimas bei tobulinimas 

18150 

Iš viso 545201 
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Septyni Akademijos dėstytojai ir doktorantai gavo Lietuvos mokslo tarybos 16 433,5 Lt paramą 

mokslinėms išvykoms (20 lentelė). 

 
20 lentelė. Akademijos mokslininkų gautos lėšos mokslinėms išvykoms 2012 m. 

Lėšas skyrusi institucija  Programos projektas, eksperimentinės plėtros darbai 
Gautas 

finansavimas, Lt 

Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas (B. Švagždienė) 2405 

Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas (E. Jasinskas) 1495 

Parama mokslinėms išvykoms (I. Valantinienė) 2774 

Parama mokslinėms išvykoms (D. Rėklaitienė) 1850 

Parama mokslinėms išvykoms (A. Packevičiūtė) 2147 

Parama mokslinėms išvykoms (L. Daniusevičiūtė) 3462,5 

Lietuvos mokslo taryba 

Parama mokslininkų vizitams (R. Navickienė) 2300 

Iš viso 16433,5 

 
Akademijos mokslininkų grupės pateikė Lietuvos mokslo tarybai 17 projektų (iš jų 8 biomedicinos 

mokslų ir 9 socialinių mokslų) finansavimui gauti 2013 m. 4 projektai pateikti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų 

mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (21 lentelė). 

 
21 lentelė. Mokslininkų grupių pateikti projektai LMT finansavimui gauti 2013 m. 

Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas Vadovas 

Biomedicinos mokslai 

1 
Pagyvenusio amžiaus populiacijos funkcinės ir psichologinės būklės vertinimas griuvimų 
prevencijai 

M. Bacevičienė 

2 
Vėsinimo įtaka neuroraumeninei, pažintinei, širdies, kvėpavimo ir mikrocirkuliacijos funkcijų 
kaitai 

M. Brazaitis 

3 Stuburą stabilizuojančių pratimų poveikis esant juosmens nugaros skausmui S. Sipavičienė 

4 
Asmenų, turinčių nugaros smegenų pažeidimų, funkcinės būklės nustatymas ir 
rekomendacijos jai didinti 

J. Poderys 

5 Sergančiųjų išsėtine skleroze pusiausvyros rodiklių ir regos funkcijos įverčių sąsajos D. Imbrasienė 

6 Berniukų ir vyrų raumenų bei jungiamojo audinio pažaida ir adaptacija fiziniams krūviams S. Kamandulis 

7 
Gyvenimo kokybė ir griuvimų rizika pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių populiacijoje: 
epidemiologinė situacija ir raumenų stiprinimo bei judesių valdymo poveikio įvertinimas 
(visuotinė dotacija) 

A. Skurvydas  

8 
Fizinių pratimų bei hipertermijos poveikis jauniems ir pagyvenusio amžiaus žmonėms: 
motorinio ir kognityvaus nuovargio, raumenų pažaidos, judesių valdymo bei streso ir 
uždegimo rodiklių kaita ir sąsajos su gyvenimo kokybe (visuotinė dotacija) 

M. Brazaitis 

Socialiniai mokslai 

1 
Kūno kultūros mokytojų kūrybingumas mokinių fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos 
plėtros kontekste 

A. Dumčienė 

2 
Veiksmingų ugdymo technologijų rengimas vaikams ir paaugliams, šokantiems sportinius 
šokius 

A. Čepulėnas 

3 Sportas – kaip veiksnys, darantis įtaką moksleivių fizinei ir socialinei raidai I. J. Zuozienė 

4 Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimas ir jį lemiantys veiksniai A. Emeljanovas 

5 
Didelio ir mažo psichinio atsparumo mokinių (7–10 kl.) psichologinės ir socialinės 
charakteristikos 

A. Griciūtė 

6 Subalansuota užimtumo plėtra šalies sveikatingumo turizmo paslaugų sektoriuje B. Švagždienė 

7 Sportas ir sportiniai žaidimai kultūrinėje tapatybėje ir atmintyje B. Švagždienė 

8 
Sporto renginių organizacinių įžvalgų ir organizatorių rengimo konceptualių prielaidų tyrimas 
(visuotinė dotacija) 

I. Valantinienė 

9 
Spontaniškų rekreacinių / laisvalaikio paslaugų plėtros modelių trajektorijos: bendruomenių 
veiklos ir užimtumo didinimo perspektyva (visuotinė dotacija) 

B. Švagždienė 
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2012 m. iš Lietuvos mokslo tarybos gauta parama atvykti į LKKA užsienio mokslininkams skaityti 

paskaitų ir seminarų (22 lentelė). 

 

22 lentelė. Parama mokslininkų vizitams į LKKA 

Eil. 
Nr. 

Mokslininkas (institucija, šalis) Tematika 

1 I. V.  Eriomin (Stavropolio medicinos akademija, Rusija) 
Jaunimo sveiko gyvenimo būdo formavimas 
rekreacijos ir sveikatingumo veikloje 

2 
A. V. Bandurin (J. Senkevičiaus vardo Maskvos verslo ir 
turizmo institutas, Rusija) 

Organizacijų valdymo sistemos sukūrimas 

3 J.  Grants (Latvijos sporto akademija, Latvija) Aktyvaus laisvalaikio organizavimo teorija ir praktika 

 

 

Publikacijos 
 

Akademijos darbuotojų parengtų publikacijų skaičius 2012 m. nesmarkiai sumažėjo. ISI Web of Science 

publikacijų parengta 21, gerokai padaugėjo publikacijų, išleistų recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, 

vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose – 91 (23 lentelė). 

 

23 lentelė. Akademijos mokslininkų publikacijos 2008–2012 m. 

 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Straipsniai mokslo leidiniuose 

ISI Web of Science  16 11 31 24 21 

ISI Master Journal List  3 8 7 2 5 

LMT patvirtintose duomenų bazėse  
Nuo 2010 m. – tarptautinėse duomenų bazėse* 100 100 101 83 72 

Kitose duomenų bazėse 1 0 – – – 

Kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose                    
straipsnių rinkiniuose 39 44 64 85 91 

Mokslo, meno, kultūros leidiniuose  5 7 – – – 

Iš viso 164 170 203 194 189 

Straipsniai konferencijos medžiagoje 

ISI Proceedings  2 3 0 1 0 

LMT patvirtintose duomenų bazėse  2 0 – – – 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinės  41 35 16 14 19 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės  68 3 63 22 21 

Recenzuojamoje Lietuvos  4 3 0 17 19 

Nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės  2 0 0 0 4 

Nerecenzuojamoje Lietuvos  5 15 0 0 5 

Iš viso 124 59 79 54 68 

 
24 lentelė. Mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai 2008–2012 m. 

Rodiklis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Išleista monografijų 4 1 2 1 0 

Publikuota mokslo straipsnių* 288* 229* 218* 199 196 

• tarptautiniuose žurnaluose 21 (7)** 22 (11) ** 38 (15) ** 26 (8)** 26 (5)** 

• užsienio leidiniuose 40 16 22 22 23 

• Lietuvos leidiniuose 17 128 158 151 137 

Išleista vadovėlių (studijų knygų) (20)*** (10)*** 1 (10) *** (6)*** (9)*** 

Išleista mokymo ir metodikos priemonių 5 9 4 4 1 

Surengta konferencijų  2 2 2 4 4 

• tarptautinių 1 0 0 – 2 

Apginta disertacijų 2 6 6 6 6 

*  – įskaitant ir straipsnius konferencijų medžiagoje;  

** – Lietuvos moksliniai leidiniai, įtraukti į Mokslinės informacijos instituto sąrašą;  

*** – studijų, mokomosios knygos. 
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2012 m. nebuvo išleista nei viena mokslinė monografija ar aukštųjų mokyklų vadovėlis. 

Akademijoje per 2012 m. buvo apgintos 6 disertacijos (5 biologijos krypties ir 1 edukologijos). 

2012 m. Akademija surengė 4 mokslines konferencijas, iš jų 2 tarptautines – „Sporto mokslo dabartis ir 

naujosios idėjos“ (5-th Baltic Sport Science Conference Current Issues and New Ideas in Sport Science) bei 

„Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir iššūkiai“ (Sport and Leisure Management: Tendencies and 

Challenges) (24 lentelė). 

 

 

Konferencijos ir moksliniai renginiai 
 

Akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai aktyviai dalyvavo Lietuvos bei užsienio rengiamose 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir kitose Lietuvoje vykusiose konferencijose. 2012 m. ypač padaugėjo 

mūsų atstovų pranešimų Lietuvoje vykusiose tarptautinėse konferencijose (10 pav.). 2008–2012 m. LKKA 

surengė 2 tarptautines sporto mokslo konferencijas. Akademijos mokslininkai dalyvauja kasmet rengiamose 

Baltijos šalių sporto mokslo konferencijose. Rengiant tarptautines sporto mokslo konferencijas buvo gauta 

Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Kūno kultūros ir sporto departamento finansinė 

parama. Tarptautinei mokslinei konferencijai „Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir iššūkiai“ (Sport and 

Leisure Management:Tendencies and Challenges) taip pat buvo gauta Lietuvos mokslo tarybos finansinė 

parama. 
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10 pav. Akademijos mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaityti pranešimai 2008–2012 m. 

 

2012 m. Akademija organizavo arba buvo bendrai rengė 5 mokslinius renginius: 

• Studentų mokslinės draugijos konferencijos „Visų mokslų raktas yra klaustukas“, 

• tarptautinės mokslinės konferencijos „Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos“ (Current Issues 

and New Ideas in Sport Science), 

• tarptautinės mokslinės konferencijos „Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir iššūkiai” (Sport 

and Leisure Management: Tendencies and Challenges)“, 

• mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“,  

• mokslinės konferencijos „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys 

veiksniai“. 
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Trečiosios pakopos studijos 
 

2008–2012 m. į LKKA biologijos ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūras buvo priimti 53 asmenys: 

26 – į biologijos ir 27 – į edukologijos. 2011 m. buvo patvirtinta LKKA edukologijos mokslo krypties 

doktorantūros teisė kartu su Lietuvos edukologijos, Kauno technologijos ir Šiaulių universitetais, o biologijos 

mokslo krypties doktorantūros teisė – kartu su Tartu (Estija) universitetu. 2012 m. į edukologijos mokslo 

krypties doktorantūrą įstojo 4, į biologijos – 6 asmenys. 

 

25 lentelė. Priėmimas į III pakopos studijas 2008–2012 m. 

 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. Iš viso 

 Biologijos mokslo krypties doktorantūra 

Priimta 5 5 5 6 5 26 

 Edukologijos mokslo krypties doktorantūra 

Priimta 9 3 6 4 5 27 

 Bendras biologijos ir edukologijos mokslo krypčių priėmimas 

Priimta 14 8 11 10 10 53 

 

2012 m. Akademija, pateikusi paraišką Lietuvos mokslo tarybai, iš projekto „Aukštos kvalifikacijos 

specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ gavo 1 papildomą vietą 

biologijos mokslo krypties doktorantūroje. 

 

26 lentelė. III pakopos studijų rezultatyvumas 2008–2012 m. 

 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. Iš viso 

 Biologijos mokslo krypties doktorantūra 

Baigė 5 6 6 3 6 20 

Apgynė 5 6 5 3 0 19 

Proc. 100 100 80 100 0 95 

 Edukologijos mokslo krypties doktorantūra 

Baigė 1 2 0 2 5 5 

Apgynė 1 2 0 2 1 5 

Proc. 100 100 0 100  100 

 Bendras biologijos ir edukologijos mokslo krypčių rezultatyvumas 

Baigė 6 8 6 5 11 25 

Apgynė 6 8 5 5 1 24 

Proc. 100 100 80 100  95 

 

2008–2012 m. biologijos ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūras baigė 36 asmenys, iš kurių 25 

apgynė disertacijas. 2012 m. biologijos mokslo krypties doktorantūrą baigė 6 asmenys, edukologijos – 5 

asmenys, iš kurių 1 jau apgynė disertaciją. 
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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. 2012 m. Akademija (Universitetas) aktyviai plėtojo tarptautinius ryšius su užsienio 

aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis ir tarptautinėmis organizacijomis per studentų ir akademinio bei kito 

personalo mainus, tarptautinius projektus ir tarptautinių studijų organizavimą užsienio studentams. 

 

Dvišalio bendradarbiavimo sutartys 
 

Erasmus studentų ir akademinio personalo mobilumo veikla vykdoma pagal dvišalio bendradarbiavimo 

sutartis su Europos šalių aukštosiomis mokyklomis. 2012 m. Akademija (Universitetas) buvo pasirašiusi dvišalio 

bendradarbiavimo sutartis su 60 universitetų ir aukštųjų mokyklų iš 24 Europos šalių (žr. 11 pav.). Tai puiki 

galimybė dėstytojams ir mokslininkams plėsti tarptautinį mobilumą, dalytis gerąja patirtimi ir kartu su partneriais 

rengti jungtines studijų programas. 2012 m. naujais LKKA (LSU) partneriais tapo šešios aukštosios mokyklos: 

• Briuselio Laisvoji universitetinė kolegija „Ilya Prigogine“, Belgija; 

• Zagrebo universitetas, Kroatija; 

• Baltijos tarptautinė akademija, Latvija; 

• Gdansko J. Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademija, Lenkija; 

• Pečo universitetas, Vengrija; 

• Erlangeno-Niurnbergo universitetas, Vokietija. 
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11 pav. Erasmus universitetų partnerių kaita 1999–2012 m. 

 

Erasmus universitetų partnerių gausa byloja apie LKKA (LSU) populiarumą, dėstytojų ir mokslininkų, 

kaip lygiaverčių partnerių Europos aukštojo mokslo erdvėje, kompetencijos pripažinimą. 
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ES universitetai partneriai pagal MVG / Erasmus programą 2012–2013 m. m.: 

Graco universitetas  

(Gracas, Austrija) 

Vroclavo kūno kultūros akademija  

(Vroclavas, Lenkija) 

Zalcburgo universitetas  

(Zalcburgas, Austrija) 

Groningeno Hanze universitetas  

(Groningenas, Nyderlandų Karalystė) 

Laisvoji universitetinė kolegija „Ilya Prigogine“  

(Briuselis, Belgija) 

Olandijos taikomųjų mokslų universitetas 

(Harlemas, Nyderlandų Karalystė) 

Artevelde universitetinė kolegija-Gento universitetas  

(Gentas, Belgija) 

Agderio universitetas  

(Kristiansandas, Norvegija) 

Leuveno universitetas  

(Leuvenas, Belgija) 

Telemarko universitetinė kolegija  

(Pošgriūnas, Norvegija) 

Vassil Levski Nacionalinė sporto akademija  

(Sofija, Bulgarija) 

Leirijos politechnikos institutes  

(Leirija, Portugalija) 

Masaryko universitetas  

(Brno, Čekija) 

Lisabonos technikos universitetas  

(Lisabona, Portugalija) 

Palackio universitetas  

(Olomoucas, Čekija) 

Fernando Pessoa universitetas  

(Portas, Portugalija) 

Prahos Karolio universitetas  

(Praha, Čekija) 

Santareno politechnikos institutes  

(Rio de Moras, Portugalija) 

VIA universitetinė kolegija 

(Aarhus, Danija) 

Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas  

(Vila Realis, Portugalija) 

Sealand universitetinė kolegija  

(Nestvedas, Danija) 

Oradia universitetas 

(Oradia, Rumunija) 

Pietų Danijos universitetas  

(Odensė, Danija) 

Bratislavos Komenskio universitetas 

(Bratislava, Slovakija) 

Tartu universitetas  

(Tartu, Estija) 

Mariboro universitetas 

(Mariboras, Slovėnija) 

Atėnų universitetas  

(Atėnai, Graikija) 

HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas 

(Vierumakis, Suomija) 

Barselonos universitetas  

(Barselona, Ispanija) 

Juveskiulės universitetas 

(Juveskiulė, Suomija) 

Granados universitetas  

(Granada, Ispanija) 

Oulu taikomųjų mokslų universitetas 

(Oulu, Suomija) 

Valensijos universitetas  

(Valensija, Ispanija) 

Laplandijos universitetas 

(Rovaniemis, Suomija) 

Molizės universitetas  

(Kampobasas, Italija) 

Rovaniemio taikomųjų mokslų universitetas 

(Rovaniemis, Suomija) 

Kasino ir Pietų Lacijaus universitetas  

(Kasinas, Italija) 

Malmės universitetas 

(Malmė, Švedija) 

Mančesterio Metropoliteno universitetas  

(Mančesteris, Jungtinė Karalystė) 

Stokholmo universitetas 

(Stokholmas, Švedija) 

Vusterio universitetas  

(Vusteris, Jungtinė Karalystė) 

Abant Izzet Baysal universitetas 

(Bolu, Turkija) 

Zagrebo universitetas  

(Zagrebas, Kroatija) 

Dokuz Eylül universitetas 

(Izmiras, Turkija) 

Rėzeknės aukštoji mokykla  

(Rėzeknė, Latvija) 

Egėjo universitetas 

(Izmiras, Turkija) 

Baltijos tarptautinė akademija  

(Ryga, Latvija) 

Bairoito universitetas 

(Bairoitas, Vokietija) 

Latvijos sporto pedagogikos akademija  

(Ryga, Latvija) 

Eseno universitetas 

(Esenas, Vokietija) 

Rygos Stradins universitetas  

(Ryga, Latvija) 

Getingeno Georgo Augusto universitetas 

(Getingenas, Vokietija) 

Gdansko J. Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademija  

(Gdanskas, Lenkija) 

Vokietijos sporto universitetas 

(Kelnas, Vokietija) 

Opolės technologijos universitetas  

(Opolė, Lenkija) 

Erlangeno-Niurnbergo Frydricho Aleksandro universitetas 

(Erlangenas, Vokietija) 

Poznanės E. Piaseckio kūno kultūros akademija  

(Poznanė, Lenkija) 

Paderborno universitetas 

(Paderbornas, Vokietija) 

Varšuvos J. Pilsudskio kūno kultūros akademija 

(Varšuva, Lenkija)  
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Studentų ir personalo mainai 
 

2011–2012 m. m. dalinių studijų ir praktikos išvyko 49 studentai (47 pirmosios pakopos studentai ir 2 

magistrantai), kurių bendra studijų trukmė buvo 203,25 mėn. (12 pav.). Palyginti su praėjusiais mokslo metais, 

bendras išvykstančių studentų skaičius sumažėjo 15 proc. (2010–2011 m. m. išvyko 58 studentai). 
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12 pav. Atvykstančių ir išvykstančių studentų skaičiaus kaita 1999–2012 m. 

 

Studentų motyvacijos stoka ir vangus domėjimasis dalinėmis studijomis ir praktika užsienyje kėlė 

Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojų susirūpinimą, todėl 2012 m. lapkričio mėn. jie atliko apklausą. Šios 

apklausos tikslas – nustatyti, kokios priežastys labiausiai kliudo LKKA (LSU) studentams išvykti dalinių studijų 

arba praktikos užsienyje. Apklausoje dalyvavo 112 antro ir trečio kurso nuolatinių studijų studentų: Sportinės 

rekreacijos ir turizmo studijų programos studentai – 37 proc., Kūno kultūros – 32 proc., Turizmo ir sporto 

vadybos – 17 proc., Taikomosios fizinės veiklos ir Treniravimo sistemų – po 7 proc. Iš 112 apklausoje 

dalyvavusių studentų 30 (26,8 proc. apklaustųjų) mokosi valstybės finansuojamose vietose. Likusieji 82 

studentai (73,2 proc.) mokosi valstybės nefinansuojamose vietose. Respondentams reikėjo įvardyti priežastis, 

labiausiai kliudančias išvykti dalinių studijų ir praktikos užsienyje, bei nurodyti veiksnius, galinčius paskatinti 

dalyvauti studentų mobilumo programose. Respondentai nurodė šias priežastis: užsienio kalbos žinių stoka 

(51 proc.), finansiniai įsipareigojimai (paskola, mokestis už mokslą) (36 proc.), informacijos stoka (19 proc.), 

sportinė veikla (17 proc.), turimas darbas (12 proc.), šeiminė padėtis (14 proc.), žemas pažangumas (9 proc.), 

savarankiškumo stoka (7 proc.). Kitas priežastis pasirinko 9 proc. respondentų ir nurodė: akademinė skola, 

mažas universitetų partnerių pasirinkimas, fizinio parengtumo, finansų stoka, draugų, šeimos ilgesys, baimė 

vykti vienam į užsienį, asmeniniai įsipareigojimai (žr. 13 pav. Kiekvieno klausimo atsakymui buvo skirta 

100 proc.). 

Apklausoje prašyta nurodyti veiksnius, galinčius paskatinti studentus dalyvauti mobilumo programose: 

dalinis ar visiškas atleidimas nuo mokesčio tą semestrą, kai studentas išvykęs dalinių studijų į užsienį (59 proc.), 

galimybė papildomai mokytis anglų kalbos Akademijoje (Universitete) (48 proc.), prieinama informacija (23 

proc.), individualios konsultacijos (15 proc.), kita (7 proc.). Studentai nurodė ir kitus veiksnius: didesnė 

mobilumo stipendija, leidimas vykti studentams, turintiems akademinę skolą, didesnis šalių pasirinkimas. 
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13 pav. Priežastys, kurios labiausiai kliudo išvykti dalinių studijų arba praktikos į užsienį 
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14 pav. Veiksniai, galintys paskatinti studentus dalyvauti mobilumo programose 

 

Tarptautinių ryšių skyrius, atsižvelgdamas į apklausos duomenis ir siekdamas įgyvendinti LKKA (LSU) 

integruotos veiklos plėtros strategijoje numatytą uždavinį užtikrinti studijų tarptautiškumą, kurio vienas iš 

rodiklių yra pagal akademinių mainų programas išvykstančių studentų skaičius per metus, Rektoratui siūlė: 

1. Studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, mokestį už studijas tą 

semestrą, kai studentas yra išvykęs dalinių studijų užsienio universitete, mažinti 50 proc. 

2. Studentams, ketinantiems vykti dalinių studijų, organizuoti papildomus anglų kalbos kursus, 

skirtus pasirengti studijoms anglų kalba. 

3. Įpareigoti studijų programų direktorius po pirmų studijų metų sudaryti studentų, potencialiai 

galinčių vykti dalinių studijų į užsienį, sąrašą. Šiems studentams būtų teikiamos papildomos 

individualios konsultacijos ir planuojamas studijų bei praktikos mobilumas. 

Rektorato nariai nepritarė mokestį už studijas mažinti 50 proc. Tarptautinių ryšių skyrius pasiūlė iš 

MVG / Erasmus programai skirtų lėšų organizuoti papildomus anglų kalbos kursus potencialiems studentams, 

kurių sąrašus pateiks studijų programų direktoriai. Skyrius konsultuos šiuos studentus individualiai, įtrauks į 

mentorystės veiklą ir kels jų motyvaciją planuojant mobilumą. 
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Vertinant studentų mobilumo dvikryptiškumą, atvykstančių Erasmus studentų skaičius išlieka perpus 

mažesnis negu išvykstančių studentų (2011–2012 m. m. į LKKA (LSU) dalinių studijų atvyko 21 užsienio 

studentas). 

Akademijos (Universiteto) studentai dalinių studijų užsienyje pasirinko 22 Europos aukštojo mokslo 

institucijas. Pagal geografinį pasiskirstymą daugiausia studentų studijavo Pietų Europos šalių 

universitetuose (12), Centrinės Europos šalių universitetuose (11) ir Skandinavijos šalių universitetuose (10), o 

mažiausiai patrauklūs studentams atrodo Vokietijos ir kitų Baltijos šalių universitetai. Pagrindinė priežastis, 

trukdanti rinktis dalines studijas Vokietijos universitetuose, yra vokiečių kalbos žinių stoka. Nepakankamai 

vertinama Latvijos, Estijos ir Lenkijos universitetų studijų programų kokybė bei patrauklumas. 

Studentai ir akademinio personalo darbuotojai skatinami dalyvauti Erasmus programoje per kasmečius 

informacinius renginius „Erasmus dienos“, kuriuose jie supažindinami su dalyvavimo Erasmus programoje 

sąlygomis ir galimybėmis, savo įspūdžiais bei patarimais dalijasi jau dalyvavę programoje studentai. Taip pat 

buvo surengtas fotografijų konkursas-paroda „Studijuok su Erasmus“. Nuotraukose įamžintos įsimintiniausios 

studentų dalyvavimo Erasmus programoje akimirkos. Informaciją apie MVG / Erasmus programą Universiteto 

studentai gali rasti Tarptautinių ryšių skyriaus tinklalapyje, skelbimų lentose, socialiniame tinklapyje „Facebook“ 

ir per individualias konsultacijas. Juos konsultuoja ir studijų programų tarptautiniai koordinatoriai. 2011–

2012 m. m. Erasmus programoje aktyviausiai dalyvavo Kineziterapijos (13) ir Treniravimo sistemų (11) 

pirmosios pakopos studijų programų studentai (15 pav.), o mažiausiai aktyvūs buvo Kūno kultūros ir Socialinės 

pedagogikos studijų programų studentai. Šių studijų programų studentų menkos motyvacijos priežastys yra 

nepakankamos anglų kalbos žinios, savarankiškumo stoka, socialinių partnerių stoka. 
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15 pav. Išvykstančių pirmosios pakopos studentų skirstinys pagal studijų programas 2007–2012 m. 

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 2011–2012 m. m. dalinių studijų atvyko 21 užsienio studentas iš 9 Europos 

šalių (18 pirmosios pakopos studentų, 2 magistrantai, 1 doktorantas). 2011–2012 m. m. daugiausia studentų 

dalines studijas rinkosi Turkijos (6) ir Ispanijos (3) universitetuose. Per visą dalyvavimo Erasmus programoje 

laikotarpį Akademijoje (Universitete) jau studijavo 140 studentų. Daugiausia dalinių studijų studentų atvyko iš 

Ispanijos, Portugalijos ir Turkijos (16 pav.). 

Siekdami 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 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. 
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16 pav. Atvykstančių studentų geografinis skirstinys 2001–2012 m. m. 

 

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, Akademijos veikla, akademinėmis ir sporto bazėmis bei kitais praktiniais klausimais. 

Taip pat dėstomas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems. Šios savaitės metu užsienio studentai susitinka su 

pasirinktų studijų dalykų dėstytojais ir suderina būsimų studijų Akademijoje (Universitete) tvarkaraštį. 

Nacionalinių patiekalų diena (angl. National Dish Party) – renginys, skirtas pažinti skirtingas studentų 

atstovaujamas kultūras ir papročius. Tiek užsienio, tiek LSU studentai renginiui pagamina po vieną savo 

nacionalinį patiekalą ir parengia trumpą pristatymą (dainą, šokį, žaidimą ir pan.) lietuvių kalba. Tai puiki 

galimybė pademonstruoti savo lietuvių kalbos įgūdžius, įgytus pradedančiųjų lietuvių kalbos kursų metu. 

2011–2012 m. m. LKKA (LSU) dėstytojai vyko skaityti paskaitų į 20 skirtingų Europos aukštojo mokslo 

institucijų. Dėstymo vizitų buvo išvykęs 31 dėstytojas (žr. 17 pav.), iš jų net 11 dėstytojų dalyvavo Erasmus 

programoje pirmą kartą. 2011–2012 m. m. Akademijoje savo paskaitas skaitė 18 užsienio dėstytojų. Tokie vizitai 

suteikia galimybę mūsų studentams perimti kitose šalyse sukauptas žinias ir patirtį, nes šių dėstytojų paskaitos 

yra integruojamos į studijų programas. 
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17 pav. Atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų skaičiaus kaita 1999–2012 m. 
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Administracijos darbuotojai taip pat galėjo pasinaudoti personalo mainų galimybe plėtoti savo 

kompetenciją – pagal Erasmus personalo mokymo mobilumo programą jie vyko į užsienio aukštąsias mokyklas 

ir organizacijas. 2011–2012 m. m. aštuoni LKKA (LSU) darbuotojai kėlė kvalifikaciją Suomijos, Švedijos ir 

Ispanijos universitetuose pagal jiems parengtą stažuotės programą. 

 
 

Dalyvavimas Erasmus projektuose 
 

Dalyvavimas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programoje 

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

remianti programa, kurios dėka LKKA (LSU) nuolat plečia bendradarbiavimą su Europos aukštojo mokslo 

institucijomis ir organizacijomis. 2012 m. Akademija (Universiteteas) 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. 

LKKA (LSU) aktyviai dalyvauja ne tik studentų ir personalo darbuotojų mainuose, bet ir projektinėje 

veikloje, kurią finansuoja Erasmus programa (18 pav.).  

Erasmus intensyvios programos (IP) – trumpalaikės studijų programos, į kurias suvažiuoja 

bendradarbiaujančių universitetų studentai ir dėstytojai. Šių programų metu sudaromos sąlygos studentams 

ir dėstytojams kartu dirbti tarptautinėse grupėse taikant naujausius mokymosi ir mokymo metodus. Be to, 

suteikiama galimybė naujai pažvelgti į studijuojamą discipliną, pasidalyti patirtimi, išmėginti dėstymo 

metodus tarptautinėje auditorijoje. 

LKKA (LSU) antrus metus koordinuoja Erasmus intensyvią programą (IP) „Europos identiteto raiška per 

sporto savanorystę“ (European Identity through Volunteering in Sport – EIVoS), kurio partneriai yra Juveskiulės 

universitetas (Suomija), Leuveno universitetas (Belgija), Kasino ir Pietų Lacijaus universitetas (Italija). Projekto 

tikslas – skatinti mobilumą ir dalytis žiniomis, informacija bei tyrimais sporto paslaugų srityje, stiprinant 

Europos identitetą ir aktyvų pilietiškumą per sporto savanorystę. Intensyvioje programoje žinių ir patirties 

sėmėsi 32 studentai, o paskaitas skaitė ir pratybas vedė 3 LKKA (LSU) ir 8 užsienio dėstytojai. 

Partnerės statusu Akademija (Universitetas) dalyvavo trijuose Erasmus IP projektuose: „Kineziterapijos 

poveikio vandenyje vertinimas esant lėtinei negaliai“ (AquaOutcome) (koordinatorius – Kastilijos-La Mančos 

universitetas), „Nauji mokymo ir fizinio aktyvumo metodai sveikesnei visuomenei“ (New Approaches in 

Education and Physical Activity for a Healthier Society) (koordinatorius – Bolonijos universitetas) ir „Geroji 

patirtis vaikų fizinio aktyvumo ir sveikatos srityje“ (Best Practice in Childhood Physical Activity and Health) 

(koordinatorius – Pietų Danijos universitetas). Intensyvios programos suteikia galimybę tiems studentams, kurie 

neturi sąlygų išvykti dalinių studijų užsienyje ilgesniam laikotarpiui (27 lentelė). 
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18 pav. Dalyvavimas Erasmus projektuose (intensyviose programose, bendrose studijų programose / moduliuose, 

teminiuose tinkluose) 1999–2012 m. 
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27 lentelė. Dalyvavimas intensyvių studijų programų projektuose 

Projekto pavadinimas Data Koordinatorius 
Dėstytojų 
skaičius 

Studentų 
skaičius 

Europos identiteto raiška per sporto 
savanorystę 

2012 04 16–27 LKKA (LSU) 3 11 

Kineziterapijos poveikio vandenyje 
vertinimas esant lėtinei negaliai 

2012 07 02–13 
Kastilijos-La Mančos 
universitetas (Ispanija) 

1 2 

Geroji patirtis vaikų fizinio aktyvumo ir 
sveikatos srityje 

2012 05 06–25 
Pietų Danijos universitetas 
(Danija) 

1 2 

Nauji mokymo ir fizinio aktyvumo 
metodai sveikesnei visuomenei 

2012 06 03–14 
Bolonijos universitetas 
(Italija) 

1 4 

Iš viso 6 19 

 

Jungtinių studijų programų kūrimas (CD). Jau trečius metus (2010–2013 m.) LKKA (LSU) 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). Projekto, kurį koordinuoja Groningeno Hanze 

universitetas (Olandija), tikslas – pasitelkiant Groningeno Hanze universiteto ir 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 de Moro aukštoji 

sporto mokykla (Portugalija), Pietų Danijos universitetas (Danija), Romos universitetas „Foro Italico“ (Italija), 

Vusterio universitetas (Jungtinė Karalystė) ir Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas. 

Antrus metus iš eilės Tarptautinių ryšių skyrius laimi Švietimo mainų paramos fondo skelbiamą 

projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“. Tai sėkmingo bendradarbiavimo su vidurinėmis mokyklomis 

pavyzdys. Projekto esmė – plėtoti LKKA (LSU) ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą organizuojant 

pažintinius edukacinius susitikimus. Projekto uždaviniai: ugdyti studentų pilietinį atsakingumą, įsijungiant į 

savanorystės veiklas; skleisti informaciją vyresniųjų klasių mokiniams apie studentų mobilumo galimybes pagal 

MVG / Erasmus programą, studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose; suteikti žinių ir konsultuoti apie kūno 

kultūros, sporto, reabilitacijos ir turizmo specialistų rengimą LKKA (LSU); skatinti supratimą ir toleranciją per 

skirtingų kultūrų pažinimą. Projekte dalyvavo Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija, Šakių rajono Griškabūdžio 

gimnazija, Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinė mokykla, Alytaus 

rajono Miroslavo vidurinė mokykla, Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla. 

LKKA (LSU) studentai kartu su pagal Erasmus programą studijuojančiais užsienio studentais vyko į šias mokyklas, 

siekdami supažindinti moksleivius su Erasmus programa ir studijų Akademijoje (Universitete) galimybėmis bei 

praktiškai pademonstruoti įvairių specializacijų įgūdžius. Projektą teigiamai vertino tiek mokyklos, tiek patys 

studentai. 

 

 

Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programos finansavimas 
 

MVG / Erasmus programa yra finansuojama iš dviejų šaltinių: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

ir Europos Komisijos lėšų mobilumo veikloms vykdyti. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2011–

2012 m. m. mobilumo veiklai gauta 76 100 Lt: 24 300 Lt skirta studentų mobilumo studijoms, 2 400 Lt – 

studentų mobilumo praktikoms, 34 800 Lt – dėstytojų vizitams, 6 000 Lt – personalo stažuotėms, 8 600 Lt – 

užsieniečių studijoms ir kitai mobilumo veiklai organizuoti (19 pav.). 

Iš projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-0101 „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2011–

2012 m. m. studentų studijų ir praktikos mobilumui gauta 82 100 Lt. 

2011–2012 m. m. iš Europos Komisijos mobilumo veiklai buvo gauta 328 913 Lt (95 260 EUR): 

214 971 Lt skirta studentų mobilumo studijoms, 31 144 Lt – studentų mobilumo praktikoms, 41 088 Lt – 

dėstytojų mobilumui, 10 462 Lt – personalo mokymams ir 31 248 Lt – mobilumo veiklai organizuoti (20 pav.). 

Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus intensyvios programos projektui „Europos identiteto raiška per 

sporto savanorystę“ 2011–2012 m. m. gauta 68 835 Lt (19 936 EUR). 

„Erasmus Lietuvos mokykloms“ iniciatyvos projektui gauta 2 860 Lt. 
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19 pav. Iš LR valstybės biudžeto gautas finansavimas, Lt 
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20 pav. Iš Europos Komisijos gautas finansavimas, Lt 

 

 

Dalyvavimas Bendrojoje Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus programoje 
 

Nuo 2008 m. Akademija (Universitetas) sėkmingai dalyvauja Bendrojoje Nordplus programoje, kuri 

remia Šiaurės ir Baltijos šalių įstaigų bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. 2012 m. 

Akademija (Universitetas) 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.). Ši 

paprogramė vienija švietimo institucijas ir kitas įstaigas / organizacijas, atveriant platesnes bendradarbiavimo ir 

tinklų kūrimo galimybes. Bendras projekto finansavimas – 81800 eurų. 2009 m. pradėto vykdyti projekto 

tikslas – tobulinti trenerių rengimą ir kvalifikacijos kėlimą, organizuojant bendrus kursus, vykdant trumpalaikį 

studentų, trenerių ir dėstytojų mobilumą, stiprinant partnerių tinklo bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą. 

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo surengti 8 koordinaciniai partnerių susitikimai, 3 seminarai, 4 kursai 

skirtingose partnerių institucijose (Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Švedijos) ir 2 intensyvūs kursai. Projekto lėšomis 

išleista studijų knyga anglų kalba „Treniravimo pagrindai“ (Sports Coaching (Basics), kurią parengė projekte 

dalyvavę Treniravimo sistemų programos dėstytojai. Tai puiki priemonė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 

studentams, kurie atvyksta studijuoti į LSU pagal MVG / Erasmus programą. Šiaurės ir Baltijos šalių tinklas ir 

toliau yra plėtojamas – nuo 2012 m. rugsėjo mėn. projekto koordinavimas perduotas Skania sporto federacijai 

(Švedija). LSU yra tęstinio tinklo NordPlus Horizontal projekto „Įvairaus amžiaus žmonių treniravimas“ 

(Coaching Through Generations) partneris ir dalyvavo viename organizaciniame susitikime. 
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„Jungtinis kineziterapijos Šiaurės ir Baltijos šalių bakalauro diplominio darbo modulio“ (Development 

of Joint Bachelor Theses Projects in the Nordic and Baltic Physiotherapy Programmes – NorNePte) kūrimas yra 

bendras Suomijos, Latvijos, Estijos, Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos projektas, kurio koordinatorius – 

Oslo taikomųjų mokslų universitetas (Norvegija). Šio projekto tikslas – gerinti kineziterapijos studijų programos 

kokybę, skleisti gerąją patirtį, skatinti studentų mainus ir atlikti grupinius darbus, mokyti studentus dirbti 

komandoje ir dalytis atsakomybe. Kitų šalių dėstytojai prižiūri ir koreguoja baigiamuosius darbus. 2012 m. dvi 

Kineziterapijos studijų programos studentės pristatė savo diplominius darbus anglų kalba Haapsalu 

reabilitacijos centre (Estija), po to juos sėkmingai apgynė Lietuvoje. 

Partnerės statusu Akademija (Universitetas) dalyvavo keturiose Nordplus programos aukštojo mokslo 

paprogramės projektuose (žr. 28 lentelę). 

 

28 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose 

Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto trukmė Koordinatorius 

Šiaurės ir Baltijos šalių sporto 
trenerių rengimo tinklas 

Nordic and Baltic Network for Sports 

Coach Training (NBN Coach Training) 
2009–2012 m. LKKA (LSU) 

Įvairaus amžiaus žmonių 
treniravimas 

Coaching Through Generations 2012–2014 m. Skania sporto federacija 

Jungtinis kineziterapijos 
mokymas: bakalauro 
diplominio darbo modulis 

Development of Joint Bachelor Theses 

Projects in the Nordic and Baltic 

Physiotherapy Programmes 

(NorNePte) 

2009–2012 m. 
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 m. 
Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus sporto tinklas Nordplus-Idrott Network (NIN) 2010–2013 m. 
Pietų Danijos 
universitetas 

 

Narystė tarptautinėse organizacijose  

LKKA (LSU) kaip institucija yra devynių 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. 

8. Europos tinklas „Sportininkas kaip studentas“ (The Dual Career Network – EAS) – narė nuo 2011 m. 

9. Tarptautinė kūno kultūros ugdytojų federacija (International Federation for Physical Educators – 

FIEP) – narė nuo 2011 m. 

Mūsų aukštosios mokyklos narystė tarptautiniuose tinkluose ir organizacijose yra įspūdinga, bet ši 

stiprybė nėra visiškai išnaudota. Dėstytojai ir mokslininkai atstovauja tik daliai šių tinklų ir organizacijų, o kitoms 

tik sumokamas narystės mokestis.  
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Tarptautinės studijos 
 

Tarptautinės studijos – studijų dalykai anglų kalba yra siūlomi užsienio studentams, atvykusiems 

studijuoti pagal MVG / Erasmus programą. 2011–2012 m. m. rudens semestrą buvo siūlomi 27 studijų dalykai, o 

pavasario semestrą – 22. Užsienio studentams užsiėmimai anglų kalba yra vykdomi integruojant juos į praktines 

pratybas kartu su lietuviais studentais, teorinės paskaitos skaitomos atskirose grupėse arba jiems yra skiriamos 

individualios konsultacijos. 2012 metais 30 LSU dėstytojų buvo pasirengę dėstyti savo studijų dalyką anglų 

kalba. 

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

trečius metus 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. 

Bendradarbiaujant su dekanais, studijų programų direktoriais, tarptautinių studijų programų 

koordinatoriais buvo diskutuojama ir analizuojama apie galimybes rengti studijų programas anglų kalba. 

Tarptautinių ryšių skyrius pateikė siūlymus pasinaudoti skyriaus veiklų rezultatais – išnaudoti tarptautinių tinklų 

galimybes, didinti kiekvieno dėstytojo sąmoningumą ir atsakomybę, investuoti į darbuotojų kompetencijų 

plėtrą, intensyviai bendradarbiauti su visais partneriais studijų srityje, kartu atlikti mokslinius tyrimus ir rengti 

bendrus projektus, daugiau lėšų skirti sklaidai. 

 

Kita veikla 
 

Tarptautinių ryšių skyrius surengė anglų kalbos kursus Akademijos (Universiteto) dėstytojams (B1, B2 

lygio), kurie planuoja savo studijų dalyką dėstyti anglų kalba. 

2012 m. buvo surengti du susitikimai su tarptautiniais studijų programų koordinatoriais. Įvyko vienas 

išvažiuojamasis posėdis, skirtas studijų tarptautiškumo plėtrai aptarti ir diskutuoti. Dalyvavo dekanai, studijų 

programų direktoriai, tarptautiniai koordinatoriai, finansininkas, Rinkodaros skyriaus atstovas. Posėdžio metu 

buvo paminėta 25-erius gyvavimo metus Europoje švenčianti Erasmus programa, pristatytas bendras Europos 

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto „Erasmus visiems“ programos 2014–2020 m. naujas etapas ir 

programos tarptautiškumas. Apžvelgta Tarptautinių ryšių skyriaus 15 metų veikla (įkurtas 1997 m.), jos 

stiprybės ir silpnybės. Buvo pateikti siūlymai, kaip maksimaliai išnaudoti veiklos stiprybes – tarptautinius tinklus 

ir partnerius, tarptautinę narystę, dėstytojų kompetenciją, studijų programas ir teigiamą užsienio ekspertų 

pripažinimą. 

Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai prižiūri ir atnaujina LSU interneto tinklalapį, kuriame 

pateikiama informacija apie dalines studijas užsienio studentams, tarptautinius mokslinius renginius, užsienio 

universitetus partnerius, tarptautines organizacijas, kurių narys yra LSU, kita užsienio studentams ir 

dėstytojams naudinga informacija. 

Universiteto bendruomenei nuolat skleidžiama informacija apie galimybes ir sąlygas dalyvauti 

tarptautinėse programose, projektuose, įvairiuose renginiuose (kongresuose, konferencijose, simpoziumuose, 

seminaruose ir kt.). 

Universiteto pedagoginiam ir administraciniam personalui padedama tvarkyti komandiruočių ir 

stažuočių užsienyje dokumentus, rezervuoti kelionės bilietus ir viešbučius, teikiama informacija tarptautinio 

bendradarbiavimo klausimais. 

Tarptautinių ryšių skyrius dalyvavo projekte „Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I–II pakopų 

studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir 

tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas“ (2010–2012 m.) Projekto koordinatorius – Kauno 

technologijos universitetas. Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti nacionalinį tarptautinių praktikų / 

stažuočių modelį. Be LKKA (LSU), projekte dalyvavo dar 10 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Projekto metu sukurtas 

modelio veiklose dalyvaujančių institucijų tinklas, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių 

praktikų / stažuočių vykdymo modelio aprašas, parengtas tarptautinių praktikų ir stažuočių administravimo 

dokumentų paketas. Projekto lėšomis praktikos užsienyje išvyko 5 LKKA Socialinės pedagogikos I pakopos 

studentai ir 3 Edukologijos II pakopos studentai. Į stažuotes išvyko 6 Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo 

katedros dėstytojai. 



 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) veikla 2012 metais 

 50 

2011–2012 m. LKKA (LSU) dalyvavo „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų aukštojo mokslo pristatymo 

tarptautinėje erdvėje grupinių iniciatyvų projekte“ (Centrinės Lietuvos regionas) („Lietuvos aukštojo mokslo 

tarptautiškumo plėtra“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001) ir jį koordinavo. LKKA (LSU) kartu su 

kitais penkiais Kauno m. universitetais dalyvavo trijose tarptautinėse aukštojo mokslo studijų mugėse: Londone 

(Jungtinė Karalystė), Pekine (Kinija), Kijeve (Ukraina). Projekto tikslas – pristatyti Lietuvos aukštąjį mokslą, 

aukštojo mokslo institucijas ir Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomas tarptautines studijas. Tai buvo puiki 

proga pristatyti ir paskleisti informaciją apie mūsų aukštąją mokyklą, siūlomas studijų programas, taip pat 

susipažinti ir pabendrauti su Lietuvos ambasadoriais Londone, Pekine ir Kijeve. Buvo užmegzti glaudūs ryšiai su 

ambasadoriais, vyko dialogas apie ambasadų pagalbą Lietuvos universitetams pasirašant dvišales 

bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais, buvo diskutuojama, kaip pritraukti užsienio studentus. 
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Pastaraisiais metais Akademija patyrė daug iššūkių, siekdama tapti moderniu ir pirmaujančiu 

universitetu Baltijos jūros regione. Iškelti tikslai lėmė ir personalo valdymo pokyčius. 

Siekiant įgyvendinti strateginius tikslus buvo pakeista dėstytojų darbo krūvio skaičiavimo metodika, į 

administracinį ir aptarnaujantį personalą priimti kvalifikuoti specialistai. 

 

 

Pedagoginis personalas 
 

2012–2013 m. m. iš esmės pakeitus dėstytojų darbo krūvio skaičiavimo metodiką, netikslinga lyginti 

etatų skaičių pagal pareigybes su ankstesniųjų metų, tačiau galima teigti, kad bendras etatų skaičius, palyginti 

su 2011–2012 m. m., sumažėjo 5,41 etato. 

Pasikeitus organizacinei struktūrai buvo įkurtas Kalbų centras, tiesiogiai pavaldus studijų prorektorei, 

tačiau liko viena iš pagrindinių funkcijų – užsienio kalbų studijų organizavimas. Kalbų centre iš viso yra 5 etatai 

(4 lektoriaus ir 1 asistento). 

21–24 paveiksluose pateikiama kiekvienos studijų programos pedagoginio personalo struktūra pagal 

pareigybes. 
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21 pav. Sporto edukologijos fakulteto I pakopos dėstytojų etatų skirstinys pagal studijų programas, proc. 
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Sporto edukologijos fakulteto I pakopoje, nepriklausomai nuo studijų programos, vyrauja lektoriai, 

docentai ir asistentai. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

TSVM TSVMI KKUM EDUM

profesorius docentas lektorius asistentas

 

22 pav. Sporto edukologijos fakulteto II pakopos dėstytojų etatų skirstinys pagal studijų programas, proc. 

 

Sporto edukologijos fakulteto II pakopoje, nepriklausomai nuo studijų programos, situacija yra visai 

kitokia negu I pakopos: II pakopoje vyrauja docentai, tačiau, kaip ir I, profesorių skaičius yra minimalus, išskyrus 

edukologijos studijų programą, kurioje didžiąją dalį sudaro profesoriai ir asistentai. 

Sporto biomedicinos fakulteto I ir II pakopose situacija yra kitokia negu Sporto edukologijos fakulteto. 
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23 pav. Sporto biomedicinos fakulteto I pakopos dėstytojų etatų skirstinys pagal studijų programas, proc. 

 

Didžioji dalis Sporto biomedicinos fakulteto I pakopoje dirbančių dėstytojų, nepriklausomai nuo studijų 

programos, yra docentai. Panaši situacija yra ir II pakopoje, tačiau palyginti su Sporto edukologijos fakultetu, 

kiekvienoje Sporto biomedicinos fakulteto studijų programoje dirba daugiau profesorių. 
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24 pav. Sporto biomedicinos fakulteto II pakopos dėstytojų etatų skirstinys pagal studijų programas, proc. 

 

Analizuojant dėstytojų skirstinį pagal darbo laiką, galima pastebėti, kad nemažai dėstytojų dirba ne 

visą darbo dieną, nes nėra darbo krūvio. Tačiau šiose katedrose egzistuoja gana didelis laisvų valandų (jas vėliau 

atidirba dėstytojai valandininkai) skaičius. Todėl rekomenduotina sukurti sistemą, kuri skatintų vidinę samdą ir 

pagrindines pareigas einančių dėstytojų perkvalifikavimą, siekiant juos kuo daugiau įtraukti į studijų procesą. 
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25 pav. Darbo laiko proporcijų skirstinys katedrose, proc. 

 

Lyginant dėstytojų valandininkų skaičių 2011–2012 m. m. ir 2012–2013 m. m. teigtina, kad 2012–

2013 m. m. bendras valandų skaičius abiejuose fakultetuose sumažėjo, tačiau žmonių skaičius padidėjo, t. y. 

daugiau dėstytojų valandininkų turi mažesnį pedagoginį krūvį negu 2011–2012 m. m. Dėl to sunkiau 

koordinuoti studijų procesą ir užtikrinti kokybę. 

Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių ir pareigybes atitinka kriterijų normalus – vyresni 

asmenys eina aukštesnes pedagogines pareigybes. Didžioji dalis dėstytojų yra 35–55 metų. 

Analizuojant pedagoginio personalo skirstinį pagal amžių galima pastebėti, kad moterys dažniau eina 

lektorių (42 proc.) ir docentų (33 proc.) pareigas, o vyrai – asistentų (26 proc.) ir profesorių (17 proc.). 
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29 lentelė. 2011−2013 m. m. dėstytojų valandininkų skirstinys pagal fakultetus 

Valandų skaičius 
Fakultetai Katedros Pareigos 

2011–2012 m. m. 2012–2013 m. m. 

Asistentas 1952 811 

Lektorius 1755 1625 

Docentas 2181 244 

Sporto vadybos, 

ekonomikos ir sociologijos  

Profesorius 458 399 

Asistentas 2760 4094 

Lektorius 1877 1754 

Docentas 2774 1242 

Sporto edukologijos  

Sveikatos, fizinio ir 

socialinio ugdymo  

Profesorius 2258 1731 

Asistentas 2128 4600 

Lektorius 994 1254 

Docentas 1042 1177 
Treniravimo mokslo  

Profesorius 313 43 

Asistentas 1881 2520 

Lektorius 1453 2489 

Docentas 5526 577 

Sporto biomedicinos  

Taikomosios biologijos ir 

reabilitacijos  

Profesorius 2191 456 
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26 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 

 

Mokslo personalas 
 

Kaip ir ankstesniais, taip ir ataskaitiniais metais, didžioji dalis mokslo laboratorijose dirbančių 

mokslininkų eina antraeiles pareigas. Tik Kineziologijos laboratorijoje pagrindines pareigas einančių mokslininkų 

etatų skaičius yra didesnis negu einančių antraeiles pareigas. 

2008–2011 m. Kineziologijos laboratorijos mokslininkų etatų skaičius didėjo, tačiau 2012 m. 

restruktūrizacijos metu sumažėjo iki 4,75 etato. 

Nuo Taikomosios fizinės veiklos mokslo ir studijų laboratorijos įkūrimo 2009 m. iki 2012 m. mokslo 

darbuotojų etatų skaičius išliko toks pat – 0,75 etato. 

Per pastaruosius penkerius metus viena laboratorija buvo restruktūrizuota tris kartus ir jos etatų 

skaičius vis didėjo. 2010 m. Eksperimentinės plėtros centras buvo restruktūrizuotas į Sporto ir judesių mokslo 

centrą, o 2011 m. – į Judesių fundamentaliųjų ir klinikinių tyrimų centrą. Etatų skaičius padidėjo – nuo 1,25 

(2008 m.) iki 6,75 etato (2012 m.). 

2011 m. įkurtos Fizinio aktyvumo epidemiologijos laboratorijos etatų skaičius taip pat padidėjo – nuo 

0,45 iki 1,5 etato. 
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27 pav. 2012 m. mokslo personalo skirstinys pagal darbo sutarties tipą (etatais) 
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28 pav. Mokslo darbuotojų pareigybių skirstinys mokslo laboratorijose (etatais) 

 

Kiekvienoje laboratorijoje pareigybių struktūra yra skirtinga, tačiau didžiąją dalį visose labaratorijose 

esančių pareigybių sudaro vyresnieji mokslo darbuotojai ir jaunesnieji mokslo darbuotojai. 
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29 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių, proc. 
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Didžioji dauguma jaunesniųjų mokslo darbuotojų yra 25–35 metų, o vyriausiojo mokslo darbuotojo 

pareigas eina visų amžiaus kategorijų asmenys. Lyginant su pedagoginio personalo pareigybių skirstiniu pagal 

amžių galima pastebėti, kad vyriausiojo mokslo darbuotojo ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas eina 

jaunesnio amžiaus asmenys negu profesorių ir docentų. 

 

 

Administracija ir aptarnaujantis personalas 
 

Lyginant 2008–2012 m. duomenis pastebimas akivaizdus aptarnaujančio ir pagalbinio personalo etatų 

skaičiaus mažėjimas. Pagrindinis etatų skaičiaus mažėjimas yra susijęs su Infrastruktūros plėtros ir priežiūros 

skyriaus etatų skaičiaus mažėjimu (2011 m. – 97,75 etato, 2012 m. – 77,75 etato). Tačiau Sporto ir laisvalaikio 

centre etatų skaičius padidėjo daugiau negu 2 kartus – nuo 6 etatų (2011 m.) iki 15,5 etato (2012 m.). 2012 m. 

buvo įsteigtos atstovo kokybei, kanclerio ir sporto prorektoriaus pareigybės, o tai lėmė funkcijų persiskirstymą 

ir darbo organizavimo pokyčius. 2012 m. kituose padaliniuose didesnių etatų skaičiaus pokyčių nebuvo. 
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30 pav. Aptarnaujančio ir pagalbinio personalo etatų pokytis 

 

Analizuojant darbo užmokestį galima teigti, kad iki šiol darbo užmokesčio dydis priklauso nuo einamų 

pareigų, t. y. darbininkai, tarnautojai ir specialistai uždirba mažiau negu pedagoginio ar mokslinio personalo 

atstovai. Tačiau, didėjant minimaliam mėnesiniam atlygiui ir mažėjant ribai tarp nekvalifikuotos darbo jėgos ir 

specialistų darbo užmokesčio, būtina apsvarstyti pokyčius, susijusius su kvalifikuoto personalo darbo 

užmokesčio dydžiu. 
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31 pav. Vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio, tenkančio vienam etatui, skirstinys pagal personalo tipus, Lt 
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Analizuojant aptarnaujančio ir pagalbinio personalo darbuotojų amžių pastebima, kad didžioji dalis 

specialistų yra 25–55 metų, o tarnautojų grupėje – 25–35 metų. Didžioji dalis pagalbinio personalo yra pensinio 

amžiaus. 
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32 pav. Aptarnaujančio ir pagalbinio personalo skirstinys pagal amžių 

 

2012 m. buvo parengta LKKA darbuotojų adaptacijos programa, kuri šiuo metu yra testuojama – prieš 

įdiegiant ją į personalo valdymo sistemą siekiama įvertinti jos privalumus ir trūkumus. 

2012 m. buvo parengtas LKKA darbų ir pareigybių vertinimo metodikos projektas, kuriame yra 

pateikiami darbų ir pareigybių vertinimo veiksniai, jų lygiai, tarifinių kategorijų skaičius, pagrindinio atlyginimo 

diferencijavimo diapazonas ir pagrindinio atlyginimo koeficiento lygio augimo tempai. 

2012 m. buvo rengiamasi taikyti naują personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemą LIEMSIS, kuri 

suteiks daugiau galimybių padalinių vadovams ir administracijai personalo valdymo srityje. 
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Pagrindiniai Akademijos (Universiteto) infrastruktūros uždaviniai yra studijų ir mokslo bazės plėtra, 

bazės atnaujinimas ir tobulinimas, pastatų eksploatacija ir priežiūra, Akademijos (Universiteto) 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 Infrastruktūros plėtros ir priežiūros skyrius (toliau – 

Skyrius). Skyriuje yra 77,75 darbuotojų, nuo kurių darbo rezultatų priklauso visų bendruomenės narių darbo 

sąlygos, etato. 

Pastatai ir žemės sklypai. Akademija (Universitetas) 2012 m. patikėjimo ir nuosavybės teise disponavo 

pastatais, kurių bendras plotas 28173,82 kv. m. naudojamas Akademijos (Universiteto) veiklai. 

Visi žemės sklypai po pastatais ir be pastatų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, o Akademija 

(Universitetas) yra panaudos gavėja. Akademija (Universitetas) panaudos teise pagal sutartis naudojasi 4,9918 

ha ploto valstybinės žemės sklypu.  

Patalpų priežiūra. Skyrius vykdo visų Akademijos (Universiteto) 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 (Universitetas) nuomoja patalpas pagal ilgalaikės nuomos sutartis viešojo maitinimo 

paslaugoms teikti, pardavimo automatams ir kt. Akademijos (Universiteto) poilsio namuose Palangoje ilsėjosi 

65 darbuotojai su šeimomis. Einamajam remontui buvo panaudota apie 12000 Lt. 

Skyrius atliko einamuosius Akademijos (Universiteto) pastatų energetinių sistemų ir patalpų (žr. 30 

lentelę), telefoninio ryšio tinklo, telefoninių įrengimų, vandentiekio, kanalizacijos ir kitus remonto darbus. 

Pastatų remonto ir priežiūros grupėje dirba 4 remonto darbuotojai. 

 

Patalpų remontas 
 

30 lentelė. Darbai, atlikti Akademijai (Universitetui) priklausančių pastatų patalpose 

Patalpos m
2 

Suremontuota ir nudažyta sienų bei lubų 3723 

Atnaujinta parketo dangų 217 

Įrengta naujų grindų dangų 120 

Pakeista durų 18 

Nudažyta grindų 220 

Iš viso 4298 
 

Investicijos. Investicijų programas sudarė 2012 m. užbaigti tęstiniai projektai. Investicijos buvo 

finansuojamos iš Valstybės investicijų 2010–2012 m. programos, ES struktūrinių fondų. 

Įgyvendinant investicijų programas, buvo rekonstruotas Birštono sporto ir sveikatingumo centras. 

Daugiafunkcinės salės grindų remontas atliktas KKSD skirtomis lėšomis (20000 Lt). Rekonstruotos ir 

suremontuotos patalpos pritaikytos studijų ir mokslo reikmėms. 

Parašytas projektas Lengvosios atletikos maniežo remontui. 
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Eksploatavimas 
 

Akademijoje (Universitete) 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 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 (Universiteto) pastatų šildymo sistemų stebėjimo ir valdymo kompiuterizuotą 

sistemą, diegti kompiuterinę vandens, dujų, elektros apskaitos kontrolės sistemą. 

Studentų bendrabutyje į kranus buvo įmontuoti intarpai, padedantys sutaupyti 30–40 % vandens. 

 

31 lentelė. 2011–2012 m. išlaidos energetiniams resursams 

Energetiniai resursai 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Elektros energija 667440 kwh 691207 kwh 23767 

Šilumos energija 2747,634 Mwh 3158,731 Mwh 411,097 

Suvartota vandens  21265 m
3
 22131 m³ 866 

Suvartota dujų 1352 m
3
 1888 m³ 536 

 

Transportas. Transporto padalinys skirtas studentams ir darbuotojams aptarnauti, administracinei ir 

ūkinei veiklai užtikrinti. Studentai vežami į mokomąsias praktikas, pažintines keliones, sporto varžybas. 

Automobilių ūkį sudaro 5 automobiliai (žr. 32 lentelę). Šiuo metu 27 vietų autobusas Isuzu Turkuaz, 16 

vietų mikroautobusas LDV Convoy ir lengvasis automobilis Mazda 626 neeksploatuojami dėl prastos techninės 

būklės. 

Transporto padalinyje dirba 2 vairuotojai. 

 

32 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos (spec. lėšų) 

Išlaidų paskirtis 2011 m., Lt  2012 m., Lt 

Kurui 50619,91 38120,95 

Eksploatacijai ir remontui 25946 12961,34 

Draudimui 2010 1255 

Nuomai 16810 33819,51 

Iš viso 95385,91 86156,80 

 

 

Transportas 
 

33 lentelė. Automobiliai ir jų eksploatacija 

Nuvažiuota km Sunaudota degalų, l 
Automobilio markė 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

Toyota Avensis 29962 31984 2728,08 2933,33 

Mazda 626 9383 5588 1084,98 558,99 

Audi 100 (VKE 550) 16121 17505 1968,52 2186,79 

LDV Convoy 19687 9671 2129,11 1170,89 

Isuzu Turkuaz 23643 11429 3749,08 2051,47 

Iš viso 98796 76177 11659,77 8901,47 
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Vykdyti supaprastinti atviri pirkimai ir sudarytos pirkimo sutartys 
 

34 lentelė. Atlikti mažos vertės neskelbiami pirkimai 2011–2012 m.  

Bendra sudarytų sutarčių suma, Lt 
Pirkimo objekto rūšis 

2011 m. 2012 m. 

Prekės 349.401,01 759.820,46 

Paslaugos 530.024,38 690.878,93 

Darbai 410.566,25 105.561,83 

 

35 lentelė. Prekių ir paslaugų pirkimai supaprastinto atviro konkurso būdu  

Tiekėjas Pirkimo objekto rūšis Sudarytų sutarčių vertė, Lt 

UAB „ Sportija” Bėgimo greičio matuoklis 18452,50 

Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 

Mokslinė aparatūra projektui „Raumenų bei 

širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių 

genetinių veiksnių identifikavimas“ 

97641,27 

Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas 
Vandens vonelė tirpalams, mėginiams ir kt. 

(at)šildyti 
2131,04 

UAB „Grida“ 
CO2 inkubatorius ir antros saugumo klasės 

laminaras su stovu 
41987,00 

UAB „BSS grupė“ Valymo paslaugos 214794,72 

Iš viso 375006,53 

 

36 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 0 0 

Paslaugos 241139,32 12,49 

Darbai 0 0 

Iš viso 241139,32 12,49 
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Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) finansai valdomi, atsižvelgiant į 

Tarybos priimtus sprendimus ir vadovaujantis 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. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Akademija (Universitetas) 

vykdo apskaitą vadovaudamasis VSAFAS standartais. Taikoma nauja finansų apskaitos programą LIEMSIS. 

 

Pajamos 
 

2012 m. LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos dvi veiklos programos: Aukščiausiosios kvalifikacijos 

specialistų rengimo programa bei Studentų rėmimo ir jų kreditavimo programa. Valstybės biudžeto asignavimų 

LKKA (LSU) programoms vykdyti gauta 7194 tūkst. Lt. Taip pat veiklai vykdyti buvo skirta 9339,7 tūkst. Lt LKKA 

(LSU) nuosavų lėšų, iš jų 3649,1 tūkst. Lt – 2011 m. nepanaudotas likutis. 

 

LKKA (LSU) nuosavos 

lėšos; 9339,7;

56 %

Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas; 

6558,5;

40 %

Studentų rėmimas ir 

kreditavimas; 635,5;

4 %

 
33 pav. LKKA (LSU) patvirtintų programų pajamų struktūra 2012 m.  
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34 pav. LKKA (LSU) programų finansavimo apimčių dinamika 2006–2012 m.  
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2012 m. Valstybės biudžeto asignavimų ir LKKA (LSU) nuosavų lėšų su nepanaudotu 2011 m. likučiu 

sudedamosios dalys pateiktos 37 lentelėje. 

Iš 16533,7 tūkst. Lt 16171,1 tūkst. Lt (97,8 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, darbdavio socialinei paramai, stipendijoms) 

ir 362,6 tūkst. Lt (2,2 proc.) nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui). 

 

37 lentelė. Valstybės biudžeto subsidija su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa, tūkst. Lt 

Išlaidos 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Paprastosios išlaidos 12.494,3 13.021,8 16.507,2 18.109,8 17.921,3 16157,1 16171,1 

Nepaprastosios išlaidos 1791 355,1 420,0 239,1 241,2 205 362,6 

Iš viso 14.285,3 13.376,9 16.927,2 18.348,9 18.162,5 16362,1 16533,7 

 

Valstybės biudžeto subsidijų ir uždirbamų lėšų dinamika 2006–2012 m. pateikta 35 paveiksle. 
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35 pav. Valstybės biudžeto subsidijų su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa (nuo 2011 m. – LKKA (LSU) nuosavų 

lėšų) 2006–2012 m., tūkst. Lt 

 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) nuosavų lėšų pajamos 

LKKA (LSU) nuosavų lėšų pajamos per 2012 m. buvo 7885,4 tūkst. Lt, t. y. 9,8 proc. arba 706,2 tūkst. Lt 

daugiau negu 2011 m. Uždirbamų lėšų (nuo 2011 m. – nuosavų lėšų) augimo tendencijos prasidėjo 2007 m., kai 

buvo uždirbta 4082,4 tūkst. Lt. 

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra (nuo 2011 m. – nuosavos lėšos) pateikta 38 

lentelėje. 

 

38 lentelė. Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra (nuo 2011 m. – nuosavos lėšos), tūkst. Lt 

Metai 
Pajamos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Visų pajamų 
dalis 2012 m., 
proc. 

Mokesčiai už studijas 3.074,9 3.471,2 4.392,0 5553 6291,7 6999,2 88,7 

Maniežo paslaugos 53,8 78,5 84,5 109,4 126,1 105,8 1,3 

Birštono bazės paslaugos 95,5 58,2 41,1 22,9 7,5 1,7 0,1 

Palangos poilsio bazės paslaugos 24,2 24,9 12,0 16,4 23,2 15,6 0,2 

Baseino paslaugos 142,7 193,4 148.0 118.8 144,4 136,7 1,7 

Bendrabučio veikla 283,2 347,8 354,7 341,9 332,6 306,3 3,9 

Patalpų nuoma 33,4 31,1 24,1 29 32,9 55,9 0,7 

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

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

220 184,7 176.9 246,7 220,8 264,2 3,4 

Iš viso  4.082,4 4.502,1  5.350,3 6438,1 7179,2 7885,4 100 
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Didžioji pajamų dalis (88,7 proc.) – mokesčiai už studijas. Pajamų, gautų iš bendrabučio veiklos, 

augimo tendencijos, pastebėtos 2009 m., sulėtėjo: 2012 m. buvo gauta 306,3 tūkst. Lt, t. y. 10 proc. mažiau 

negu 2009 m. Bendrabučio veiklos pajamos 2012 m. sumažėjo 26,3 tūkst. Lt, palyginti su 2011 m. Sumažėjo ir 

maniežo nuomos pajamos (20,3 tūkst. Lt), palyginti su pajamomis, gautomis iš šios veiklos 2011 m. 

Neatsižvelgiant į neigiamus atskirų pajamų šaltinių pokyčius, bendros šios finansavimo programos pajamų 

kitimo tendencijos pateiktos 36 paveiksle. 
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36 pav. LKKA (LSU) nuosavų lėšų dinamika 2007–2012 m., tūkst. Lt 

 

Tikslinės ir nebiudžetinės lėšos 

Be LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų finansavimo programų, Akademijoje (Universitete) buvo 

vykdoma projektinė veikla, kuriai finansuoti buvo gauta 1697,8 tūkst. Lt.  

 
39 lentelė. Lėšų pagal davėjus skirstinys 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Suma,  
tūkst. Lt 

1 2 3 4 

1 
Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes 
lemiančių genetinių veiksnių identifikavimas 

LMT sut. MIP-067/2012 97,8 

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

LMT sut. MIP-112/2012 35,6 

3 European Foundation of the Study of Diabetes (grantas) 
2012-07-17 EFSD/New Horizons 

initiative 
340,9 

4 
Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, 
mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas 

ESF-2012-13 (NKPDOKT) 15,5 

5 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Potvarkis Nr. 13 20 

6 Studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų rėmimas Neįgaliųjų reikalų departamentas 24,3 

7 Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams ŠMM (tikslinės stipendijos)  152,4 

8 Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-001 17 

9 Gaškos stipendijos Lietuvos vaikų fondas 1,6 

10 Specialybės kalbos dėstymo programa Valstybinė lietuvių kalbos komisija  13,6 

11 Nordplus horizontal HZ-2011-1a-25962 11,2 

12 Nordplus programa HE-2012-1a-29640 2,4 

13 
Europos identiteto raiška per sporto savanorystę – intensyvi 
mokymosi visą gyvenimą programa 

LLP-ERA-IP-2012-LT-0778 68,1 

14 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERA-MOB-2012-LT-0794 275,9 

15 Erasmus studentų mainų programa 2011-1-IT2-ERA10-27061 5,5 

16 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERA-ESF-2011-LT-0640 37,6 

17 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERA-NAC-2012-LT-0856 90,2 

18 M. Gruodžio stipendijų fondas Carol M. Gruodžio atminimo fondas 6,1 

19 Mokymosi visą gyvenimą projektas EK projektas „LLL sport“ 3,2 

20 Kūno rengybos e. mokymas 511669-LLP-1-2010-IT-KA3-KA3MP 14,9 

21 
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir 
visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo 
tobulinimas – BIOMEDOKT 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002 295,2 
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39 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

22 
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų bei I ir II pakopų studentų 
tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje reziduojančiose 
įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas 

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003 35,2 

23 Periodinių leidinių leidyba VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 17 

24 
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos 
sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 14 

25 Europos komisijos projektas IMPALA 6,3 

26 Europos komisijos projektas PASEO 17,3 

27 Ignas Staškevičius Parama 12 

28 Arūnas Kučikas Parama 4 

29 Kūno kultūros ir sporto departamentas FS-235 20 

30 Lietuvos mokslo taryba LMT-KEL-047/2012 3,4 

31 Lietuvos mokslo taryba LMT-KEL-045/2012 1,4 

32 Lietuvos mokslo taryba LMT-KEL-058/2012 1,8 

33 Lietuvos mokslo taryba LMT-KEL-066/2012 2,7 

34 Lietuvos mokslo taryba MOR-010/2012 3,2 

35 Lietuvos mokslo taryba MOR-055/2012 9,3 

36 Lietuvos mokslo taryba LMT-USU-01/2012 2,5 

37 Lietuvos mokslo taryba LMT-USU-28/2012 18,5 

38 Valstybinė mokesčių inspekcija 2 proc. parama  0,2 

Iš viso 1697,8 

 

ES struktūrinių fondų lėšos 

Pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją ir ją įgyvendinančias 

veiksmų programas Akademija (Universitetas) vykdė „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, gauta 119,6 tūkst. Lt), „LKKA centrinių rūmų atnaujinimo, siekiant padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą“ (S-VP3-34-ŪM-03-V-01-054, gauta 44,7 tūkst. Lt), „Birštono sporto ir sveikatingumo 

centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“ (VP3-

3.4-ŪM-03-V-02-039, gauta 1341,2 tūkst. Lt) ir „LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-

04-K-01-004, gauta 84,4 tūkst. Lt) projektus, finansuojamus Europos struktūrinių fondų lėšomis. 
 

 

Išlaidos 
 
Pagal patvirtintą ir patikslintą LKKA (LSU) 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatą paprastosioms išlaidoms ir 

stipendijoms buvo numatyta 16171,1 tūkst. Lt. Per 2012 m. šioms išlaidoms buvo gauta 16171,1 tūkst. Lt, iš jų 

stipendijoms – 988,4 tūkst. Lt. 

2012 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui) numatyta 362,6 tūkst. Lt. 

Biudžeto programų ir nuosavų lėšų (pajamų ir išlaidų) vykdymo ataskaita pateikiama 40 lentelėje. 

 

40 lentelė. Biudžeto programų ir nuosavų lėšų vykdymo ataskaita 2012 m.,tūkst. Lt 

Aukščiausiosios kvalifikacijos 
specialistų rengimo, studentų 
rėmimo ir jų kreditavimo 
programos 

Nuosavos lėšos 
Programų suvestinė 

(iš viso) 
Išlaidų straipsniai 

Planas Gauta 
Panau- 
dota 

Planas Gauta 
Panau- 
dota 

Planas Gauta 
Panau- 
dota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iš viso paprastųjų išlaidų 7194 7194 7194 8977,1 8977,1 8717,5 16171,1 16171,1 15911,5 

Darbo užmokestis* 4621,3 4621,3 4621,3 4502,5 4502,5 4401,6 9123,8 9123,8 9022,9 

Socialinio draudimo įmokos 1431,7 1431,7 1431,7 1418,4 1418,4 1394,9 2850,1 2850,1 2826,6 

Prekių ir paslaugų naudojimas 496,3 496,3 496,3 2577,7 2577,7 2509,7 3074 3074 3006 
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40 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medikamentai       2 2 1 2 2 1 

Ryšių paslaugos       40 40 30,7 40 40 30,7 

Transporto išlaidos       90 90 82,2 90 90 82,2 

Apranga ir patalynė       17,4 17,4 10,9 17,4 17,4 10,9 

Spaudiniai       83 83 65,8 83 83 65,8 

Kitos prekės       447,5 447,5 446,9 447,5 447,5 446,9 

Komandiruotės       110 110 109,8 110 110 109,8 

Ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto nuoma 

            0 0 0 

Ilgalaikio turto einamasis 
remontas 

      130 130 129,9 130 130 129,9 

Kvalifikacijos kėlimas       25 25 10,5 25 25 10,5 

Apmokėjimas už turto vertinimo 
paslaugas 

      10 10 0 10 10 0 

Komunalinės paslaugos 496,3 496,3 496,3 975,7 975,7 975 1472 1472 1471,3 

Kitos paslaugos       647,1 647,1 647 647,1 647,1 647 

Darbdavių socialinė parama 
pinigais 

      116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 

Kiti einamieji tikslai (Garantinis 
fondas) 

9,2 9,2 9,2 9,4 9,4 9,3 18,6 18,6 18,5 

Iš viso nepaprastųjų išlaidų 0 0 0 362,6 362,6 251,7 362,6 362,6 251,7 

Gyvenamieji pastatai             0 0 0 

Transporto priemonės       60 60   60 60 0 

Kitos mašinos ir įrenginiai       279,3 279,3 236,1 279,3 279,3 236,1 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas             0 0 0 

Kompiuterinė programinė įranga       23,3 23,3 15,6 23,3 23,3 15,6 

Kitas nematerialusis turtas             0 0 0 

Iš viso stipendijų 635,5 635,5 635,5 352,9 352,9 285,8 988,4 988,4 921,3 

Studentams 332,8 332,8 332,8 352,9 352,9 285,8 685,7 685,7 618,6 

Doktorantams 302,7 302,7 302,7       302,7 302,7 302,7 

Iš viso išlaidų 7194 7194 7194 9339,7 9339,7 8969,2 16533,7 16533,7 16163,2 

 

Apžvelgiant 2012 m. biudžeto programų ir nuosavų lėšų 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 98,4 proc. bendrųjų išlaidų. Išlaidos 

turtui įsigyti sudarė 1,6 proc. bendrųjų išlaidų. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudarė 73,4 

proc. bendrųjų išlaidų. 

Išlaidų skirstinys pagal programas pateiktas 37 paveiksle. 

 

Studentų rėmimas ir 

kreditavimas; 635,5;

4 %

Aukščiausios 

kvalifikacijos 

specialistų rengimas; 

6558,5;

41 %

LKKA (LSU) nuosavos 

lėšos; 8969,2;

55 %

 
37 pav. 2012 m. LKKA (LSU) išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas, tūkst. Lt 

 

Paprastųjų išlaidų struktūra, atsižvelgiant į 40 lentelėje pateiktus duomenis, pavaizduota grafiškai. 

Išlaidų skirstinys pagal finansavimo programas pateiktas 38 paveiksle. 



 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) veikla 2012 metais 

 74 

4621,3

496,30

9,2

635,5

4401,6

2509,7

116,2 9,3

1.431,70 1394,9

285,8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Darbo užmokestis Socialinio

draudimo įmokos

Prekių ir paslaugų

naudojimas

Darbdavių socialinė

parama pinigais

Kiti einamieji tikslai

(Garantinis f.)

Stipendijos

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų
rengimas

Studentų rėmimas ir kreditavimas

LKKA (LSU) nuosavos lėšos

 
38 pav. Paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas 2012 m., tūkst. Lt  
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39 pav. Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra 2012 m., tūkst. Lt  

 

Prekių ir paslaugų naudojimo struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms paslaugoms – 

1471,3 tūkst. Lt (46,8 proc.), išlaidos kitoms prekėms įsigyti – 446,9 tūkst. Lt (14,2 proc.), kitos išlaidos – 

647 tūkst. Lt (20,6 proc.). 
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40 pav. Nepaprastųjų išlaidų struktūra 2012 m., tūkst. Lt  



 

Finansų valdymas 

 75 

LKKA (LSU) 2012 m. planavo įsigyti ilgalaikio turto už 362,6 tūkst. Lt, faktiškai panaudota 251,7 tūkst. Lt. 

Tarp numatytų ir panaudotų lėšų susidarė 110,9 tūkst. Lt skirtumas dėl taupymo politikos ir užtrukusių pirkimo 

procedūrų įsigyjant transporto priemonę. 2012 m. iš investicijoms skirtų lėšų buvo įsigyta kompiuterinė ir 

programinė įranga, būtina mokslo ir studijų procesui užtikrinti (40 pav.). 

 

LKKA (LSU) skolos 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) skolos 2012 m. gruodžio 31 d. 

pateiktos 41 lentelėje, bendra skolų dinamika 2006–2012 m. – 42 lentelėje, skolos Akademijai (Universitetui) 

(uždirbtos, bet negautos pajamos) 2012 m. gruodžio 31 d. – 43 lentelėje, bendra skolų Akademijai 

(Universitetui) dinamika 2006–2012 m. – 44 lentelėje. 

 
41 lentelė. LKKA (LSU) skolos 2012 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt 

Tiekėjo pavadinimas Už ką skola Suma  

UAB „Lukoil Baltija“ Kuras 2 

UAB „Transrentus“ Transporto nuomos paslaugos 5,5 

UAB „Birštono šiluma“ Šildymas 8 

AB „Kauno energija“ Šildymas 53,3 

UAB „Santermita“ Remonto paslaugos 6,4 

Kiti kreditoriai Paslaugos 10 

Iš viso   85,2 

 

42 lentelė. LKKA (LSU) skolų dinamika 2006–2012 m., tūkst. Lt 

Metai 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

LKKA (LSU) skolos, įskaitant projektus 223,2 100 168.7 60,0 949,4* 1654,2** 127,4*** 

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

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

*** iš jų 42,1 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo. 

 

43 lentelė. Skolos Akademijai (Universitetui) 2012 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt 

Skolininkai Už ką skolingi Suma  

LKKA (LSU) studentai Mokamos studijos 542,7 

Studentai, apgyvendinti bendrabutyje Bendrabučio mokestis 19,0 

AB „Aksa“ Baseino nuomos paslaugos 1,2 

UAB „Beljana“ Baseino nuomos paslaugos 1,4 

AB „Karft foods Lietuva“ Baseino nuomos paslaugos 3,7 

AB „Lesto“ Baseino nuomos paslaugos 1,1 

UAB „Eurotopas“ Baseino nuomos paslaugos 3,0 

UAB „Valatkai“ Palangos bazės paslaugos 2,3 

VšĮ Kauno moterų rankinio klubas „Žalgiris“ Birštono bazės paslaugos 2,9 

Arnoldas Kliučinskas Maniežo nuomos paslaugos 1,5 

Kauno futbolo ir beisbolo klubas Maniežo nuomos paslaugos 2,5 

Sporto mokykla „Viltis“ Maniežo nuomos paslaugos 3,1 

UAB „Skonio versija“ Patalpų nuomos paslaugos 8,8 

VšĮ Šiaulių universitetas Parduotas turtas, paslaugos 3,5 

Kauno centro sporto mokykla Tyrimai 5 

UAB „Kauno stiklas“ Tyrimai 3 

Įvairūs kiti skolininkai Paslaugos 6,7 

Iš viso   611,3 

 

44 lentelė. Bendra skolų Akademijai (Universitetui) dinamika 2006–2012 m., tūkst. Lt 

Metai 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Skolos Akademijai (Universitetui) 120,6 341,2 384,1 361,0 548,1 314,2* 653,4** 

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

** iš jų 42,1 tūkst. Lt – projekto išlaidų išankstinis apmokėjimas. 
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Apibendrinant Akademijos (Universiteto) debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo lygio kitimą (be 

projektinio finansavimo) pagal 43 ir 44 lentelių duomenis pateikiama grafinė skolų kitimo diagrama. 

 

120,6

314,2

653,4

85,3

341,2

384,1 361

548,1

223,2

60
100

168,7
75,6

56,2

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Skolos  Akademi jai Akademi jos  skolos

 

41 pav. LKKA (LSU) skolų kaita 2006−2012 m. 

 

 

Programinis finansavimas 
 

Stipendijos 

2012 m. LKKA (LSU) vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti buvo 

gauta 635,5 tūkst. Lt. Studentams skatinti buvo skirta lėšų ir iš Akademijos (Universiteto) nuosavų lėšų – 352,9 

tūkst. Lt. Šių lėšų skirstinys pateiktas 45 lentelėje. 

 

 45 lentelė. Studentų rėmimo ir kreditavimo programos lėšų skirstinys 

Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt 

Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus 670,9 

Išmokėta vienkartinių stipendijų 14,8 

Išmokėta stipendijų doktorantams 302,7 

Iš viso 988,4 

 

2012 m. LKKA (LSU) 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 23408 Lt. Šių lėšų skirstinys pateiktas 46 lentelėje. 

 

46 lentelė. Lėšos, skirtos neįgaliųjų studentų paramai 

Išlaidų rūšys Suma, Lt 

Specialiesiems poreikiams tenkinti 18000 

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti  5408 

Iš viso 23408 
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2011 m. birželio 29 d. LKKA Tarybos posėdyje (protokolo nr. 6) patvirtinta nauja LKKA struktūra, 

kurioje numatyta įkurti Rinkodaros ir karjeros centrą (toliau – Centras). Centras pradėjo realiai funkcionuoti 

2012 m. vasario mėn., kai buvo įdarbinti jo vadovas Remigijus Ščerbauskas, administratorė Giedrė Brazaitytė ir 

karjeros specialistė Vaiva Abramavičiūtė. 

Centro nuostatuose įvardytas tikslas – formuoti Akademijos įvaizdį ir lėšų pritraukimo strategiją, kelti 

studijų ir mokslo prestižą, didinti Akademijos matomumą ir užtikrinti karjeros stebėseną. 

 

LKKA viešinimas 

Vienas svarbiausių Centro uždavinių – formuoti teigiamą LKKA įvaizdį ir viešinti su Akademija susijusią 

informaciją visuomenei. 2012 m. LKKA vardas buvo viešinamas tokiomis priemonėmis ir kanalais: 

Centras inicijavo ir kūrė bendrą LKKA ir „Lietuvos ryto“ televizijos sveikatingumo laidą „Būtina žinoti“. 

Laida, bendradarbiaujant su LKKA dėstytojais bei magistrantais, buvo kuriama ir filmuojama 2012 m. balandžio–

gegužės mėn. Kaune ir Vilniuje. LKKA atstovai laidos metu dalijo vertingus patarimus, kaip pagerinti savijautą, 

mokė, kaip taisyklingai praktikuoti įvairias sporto šakas, tinkamai maitintis, kaip išvengti kai kurių ligų, 

apsisaugoti nuo traumų, atskleidė žalingų įpročių poveikį organizmui ir kt. Laida „Lietuvos ryto“ televizijos 

eteryje buvo transliuojama gegužės–rugsėjo mėn. 

 

 
42 pav. Laidos „Būtina žinoti” filmavimas 
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Centras, bendradarbiaudamas su LKKA atstovu žiniasklaidai Žilvinu Slauskiu, rengė ir platino 

informaciją bei pranešimus žiniasklaidai ir LKKA bendruomenei. Žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami į 

Akademijoje vykstančius renginius, įvairių projektų pristatymus, taip pat LKKA ir įvairių socialinių bei verslo 

partnerių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo renginius. Centrui padedant Akademijos veikla buvo 

viešinama: internete (www.lrytas.lt, www.delfi.lt, www.15min.lt, www.diena.lt ir kt.), spaudoje (žurnale 

„Veidas“, „Lietuvos ryto“ priede „Vartai“, skirtame būsimam studentui, „Lietuvos ryto“ priedo „Laikinoji 

sostinė“ straipsnyje „Specialistų kalvės akylai stebi rinką“ ir kt.), televizijoje (reportažai televizijos „Init“ žiniose, 

LRT laidoje „Septynios Kauno dienos“, „Lietuvos ryto“ televizijos informacinėje laidoje, LRT projekte 

„Universitetų žinių lyga. Ateities lyderiai“ ir kt.), Kauno miesto renginių metu ir kt. 

Gegužės–rugpjūčio mėn. Centras inicijavo ir įgyvendino reklaminę kampaniją „LKKA studentai – 

Londono olimpiados dalyviai“. Ši reklaminė kampanija buvo viešinama LKKA interneto svetainėje, socialiniame 

tinkle „Facebook“ ir Kauno miesto lauko ekranuose. Kelis mėnesius iš eilės Kauno miesto svečiai ir gyventojai 

galėjo matyti mūsų Akademijos atstovų, vyksiančių į Londono olimpines žaidynes, veidus trijuose Kaune 

esančiuose lauko ekranuose. 

 

 

43 pav. Reklaminė kampanija „LKKA studentai – Londono olimpiados dalyviai“ 
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Spalio mėn. Centras pradėjo reklaminę kampaniją studentams „Tapk LKKA veidu“. Šios reklaminės 

kampanijos metu vyko konkursas LKKA studentams: jie buvo kviečiami siųsti savo nuotraukas ir atsakyti į 

klausimus apie studijas Akademijoje. Iš kiekvienos LKKA studijų programos buvo išrinkta po vieną atstovą-

nugalėtoją. Šie studentai buvo pakviesti į asmeninę fotosesiją, iš jų imti interviu ir parengti nuotraukų maketai, 

reklamuojantys kiekvieną LKKA studijų programą. Nuotraukos ir studentų mintys pateko į reklaminį mūsų 

aukštosios mokyklos studijų programų bukletą (išleistas 2013 m. sausio pradžioje), taip pat į LKKA interneto 

svetainės pradinį puslapį www.lkka.lt bei LKKA paskyrą „Facebook“ tinkle. 

 

 
 

 

44 pav. Reklaminė kampanija „Tapk LKKA veidu“ 

 

45 pav. Kvietimas į nemokamas paskaitas 

 

Siekiant pritraukti gabius mokslui moksleivius studijuoti LKKA, vasario–kovo mėn. Centras kartu su 

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra organizavo nemokamų paskaitų ciklą moksleiviams – 

potencialiems LKKA studentams. Paskaitos buvo viešinamos dienraštyje „Kauno diena“, internete, socialiniuose 

tinkluose. 

 

Komunikacija ir informacijos sklaida 

Nuo 2012 m. vasario mėn. Centras sukūrė LKKA paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, ją kuruoja, 

prižiūri ir koordinuoja. Šioje paskyroje skleidžiama įvairaus pobūdžio informacija LKKA studentams (naujienos, 

su studijomis susiję klausimai, renginių anonsai ir kt.), moksleiviams, potencialiems studentams, bei 

visuomenei, taip pat bendraujama, atsakoma į užduodamus klausimus. Per metus prie LKKA paskyros prisijungė 

2559 žmonės, kuriuos kasdien pasiekia Centro platinama informacija. 

Nuo vasario mėn. Centras kuruoja interneto svetainės skiltį „Klausk eksperto“. Norintieji studijuoti 

mūsų aukštojoje mokykloje ir studentai turi galimybę užduoti bet kokį jiems rūpimą klausimą, o Centro 

darbuotojai atsako ir juos informuoja. Kasdien sulaukiama vidutiniškai po 4–5 interesantų klausimus įvairiomis 

temomis: kokie reikalingi egzaminai stojant į LKKA, studijų programų ypatumai, galimybė gauti stipendiją, kokie 

egzaminų tvarkaraščiai ir kt. 

Vienas iš Centro uždavinių – išplėsti elektronines paslaugas studentams. Bendradarbiaujant Centrui ir 

Informacinių technologijų skyriui LKKA centriniuose rūmuose buvo pastatyti ir įdiegti liečiamieji informaciniai 

terminalai. Juose studentai turi prieigą prie interneto, gali pasitikrinti elektroninį paštą, paskaitų tvarkaraštį, 

skaityti Tarptautinių ryšių skyriaus ir Studentų atstovybės naujienas bei kt. 
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Studijų programų viešinimas 

Nuo balandžio mėn. Centras inicijavo asmenines ekskursijas-atvirų durų dienas potencialiems LKKA 

studentams: moksleivis (jam patogiu metu) supažindinamas su LKKA, jį dominančia studijų programa, 

dėstytojais, studentais, infrastruktūra ir kt. Tokios atvirų durų dienos buvo viešinamos skrajutėmis Kaune ir 

Vilniuje vykusių studijų mugių metu, taip pat interneto svetainėje www.lkka.lt, socialiniame tinkle „Facebook“. 

Galima pasidžiaugti, kad 2012 m. visi moksleiviai, pasinaudoję šia galimybe, sėkmingai įstojo į Akademiją ir iki 

šiol tęsia studijas. 

Centras parengė reklaminį-informacinį bukletą apie LKKA studijų programas Lietuvos rinkai 

(moksleiviams). Bukletas buvo platinamas per aukštųjų mokyklų muges Kaune ir Vilniuje, dalijamas į LKKA 

atvykstantiems moksleiviams ir įvairių sporto renginių metu LKKA Lengvosios atletikos manieže. Bukleto 

elektroninis variantas buvo siunčiamas į įvairių sporto šakų federacijas, prašoma pasidalyti šia medžiaga su 

treneriais ir jų auklėtiniais. 

 

46 pav. Kvietimas į ekskursiją 

 

47 pav. Bukletas užsienio studentams 

 
Antrosios pakopos Centras parengė reklaminį-informacinį bukletą apie LKKA studijų programas anglų 

kalba užsienio rinkai. Bukletas buvo platinamas Didžiojoje Britanijoje, Kinijoje ir Ukrainoje vykusių aukštųjų 

mokyklų mugių metu (į jas vyko LKKA Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė). 

Sporto psichologijos studijų programa buvo viešinama kviečiant LKKA bendruomenę (socialiniame 

tinkle „Facebook“, www.lkka.lt, el. paštu) į nemokamas psichologo konsultacijas. 

Antrosios pakopos studijų programos buvo viešinamos siunčiant informacinę medžiagą apie jas įvairių 

Lietuvos miestų visuomenės sveikatos biurams, sporto federacijoms ir kitoms sporto organizacijoms. 

Bendradarbiavimas su mokyklomis 

Centras tęsė prieš kelerius metus pradėtas išvykas-vizitus į Lietuvos mokyklas. Per šias išvykas 

specialiai apmokyta Centro komanda pristatė Akademiją, jos studijų programas, moksleiviams suteikė 

informaciją, gebėjo atsakyti į jiems rūpimus klausimus. 2012 m. aplankytos 62 Lietuvos mokyklos. 

 

Renginių organizavimas 

• 2012 m. Centras organizavo ir koordinavo įvairius LKKA vykusius renginius: 

• Mokslo metų pradžios šventę. 

• Diplomų įteikimo šventę, 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalės Europos čempionate Rygoje 75-ųjų metinių minėjimą, vykusį 

spalio 25 d.,rengė kartu su Lietuvos sporto muziejumi. 

Centras, atlikdamas dizaino ir organizacinius darbus, padėjo rengti įvairius LKKA renginius: 5-ąją 

Baltijos šalių sporto mokslo konferenciją „Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos“, „Pasaulinę turizmo 

dieną“, Tarptautinę mokslinę konferenciją „Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir iššūkiai”, „Kalėdinę 

šokio fiestą“ ir kt. 
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Firminis stilius ir interneto svetainės atnaujinimas 

2012 m. spalio mėn. Lietuvos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė pakeisti Lietuvos 

kūno kultūros akademijos pavadinimą į Lietuvos sporto universiteto pavadinimą, todėl Centrui teko užduotis 

sukurti ir įdiegti naują Universiteto simboliką, organizuoti naujų suvenyrų dizaino ir gamybos darbus, atnaujinti 

interneto svetainę ir joje esančią informaciją. 

 

 

48 pav. Naujas Universiteto logotipas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

49 pav. Nauji Universiteto suvenyrai 

 

2012 m. Centras vykdė įvairius dizaino ir leidybos darbus: 

• rengė stendą, bukletus, kūrė suvenyrus, marškinėlius, kuriuos pristatė aukštųjų mokyklų mugėse; 

• atliko įvairių mūsų aukštosios mokyklos renginių plakatų, kvietimų, skrajučių dizaino darbus; 

• atliko krepšinio komandos „LSU-Baltai“ kvietimų ir plakatų dizaino darbus, viešino 

informaciją„Facebook“ paskyroje; 

• parengė 2012–2017 m. Lietuvos sporto universiteto integruotos veiklos plėtros strategijos 

maketą, organizavo spaudos darbus ir kt. 
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Apklausų vykdymas, karjera ir absolventų stebėsena 

2012 m. birželio mėn. Centro karjeros specialistė pradėjo registruoti tais metais LKKA baigusius 

absolventus, kaupti jų duomenis. Iki tol tai nebuvo daroma. 

Rugsėjo–lapkričio mėn. Centras vykdė LKKA pirmakursių apklausą, kuria buvo siekiama sužinoti, kodėl 

jie pasirinkimo studijas mūsų aukštojoje mokykloje, kaip juos pasiekė informacija apie LKKA, kokie informacijos 

šaltiniai jiems darė didžiausią įtaką pasirenkant Akademiją ir kt. 

Gruodžio mėn. Centras vykdė LKKA absolventų apklausą apie jų įsidarbinimą. Bendradarbiaujant su 

Lietuvos darbo birža buvo gauta informacija apie joje užsiregistravusius LKKA absolventus. 2012 m. Lietuvos 

darbo biržos duomenys pateikti 47 lentelėje. 

 

47 lentelė. Informacija apie LKKA absolventus, registruotus Lietuvos darbo biržoje 2012 m. 

LKKA absolventai registruoti LDB 
LDB registruoti šalies aukštųjų mokyklų 
absolventai 

LKKA absolventų proc. nuo kitų 
aukštųjų mokyklų absolventų, 
registruotų LDB 

166 6446 2,6 % 
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Biblioteka 
 

2012 m. biblioteka pradėjo renovuotame ir neįgaliųjų reikmėms pritaikytame pastate. Įgyvendinus 

projektą „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos pritaikant sunkias fizines 

negalias turinčių studentų specialiems poreikiams LKKA“ bibliotekoje buvo sudarytos puikios sąlygos naudotis 

įvairiais informaciniais ištekliais, ugdyti bendruomenės narių informacijos paieškos įgūdžius. 

Informacinių technologijų diegimas 

Bibliotekoje eksploatuojamos elektroninės ALEPH sistemos leidinių komplektavimo, katalogavimo, 

dalykinimo ir periodinių (tęstinių) leidinių, leidinių cirkuliacijos posistemės. 2012 m. bibliotekoje buvo įdiegta 

virtualios bibliotekos programa PRIMO. Bibliotekos kompiuteriniame kataloge per 2012 m. užregistruoti 843 

pavadinimų leidiniai iš bibliotekos fondo. Metų pabaigoje iš viso kataloge buvo 13915 įrašai. Buvo tęsiami 

Akademijos (Universiteto) personalo mokslinių publikacijų bazės sudarymo darbai. Per 2012 m. ši duomenų 

bazė papildyta 412 įrašų. Dalyvaudama „ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States“ projekte, biblioteka 

toliau kūrė LKKA (LSU) Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus joje užregistruotos 185 

magistrų tezės ir disertacijos bei jų santraukos. 2012 m. pabaigoje šioje duomenų bazėje buvo 794 įrašai. 

Bibliotekoje įrengtos 11 modernia kompiuterine įranga aprūpintos darbo vietos darbuotojoms visiškai tenkina 

bibliotekos darbo procesų kompiuterizavimo poreikius. Bibliotekos skaityklose įrengta 18 kompiuterizuotų 

darbo vietų lankytojams. Čia teikiamos kopijavimo, spausdinimo ir skanavimo paslaugos. 

Skaitytojų aptarnavimas 

2012 m. bibliotekoje buvo užregistruoti 2594 skaitytojai, 90 proc. iš jų – studentai. Lankomumas 

bendrajame abonemente ir skaityklose padidėjo. Skaitytojams išduoti 32478 leidiniai, beveik 6000 mažiau negu 

praėjusiais metais. Daugiausia buvo skaitomi kūno kultūros ir sporto, medicinos ir visuomenės mokslų sričių 

leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis. 48 lentelėje pateikiami bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 

2009–2012 m. 

 

48 lentelė. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2009–2012 m. 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Iš viso lankytojų 53553 45898 25273 29567 

Skaityklose 35465 29431 13715 16608 

Abonementuose 18088 16467 11558 12959 

Iš viso išduota leidinių 121246 94971 38403 32478 

Knygų 88287 67499 24626 24848 

Periodinių leidinių 31991 27473 12373 7324 

Rankraščių 968 1687 1306 261 
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Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės 

Dalyvaudama projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ biblioteka 

prenumeravo 22 informacines mokslinių duomenų bazes: EBSCO, Sport Discus, Oxford Journals Online, Sage, 

Cochrane, Emerald Management eJournals Collection, JSTOR, Lippincot Williams & Wilkins Custom ir kt., 

organizavo kitų 21 duomenų bazių (Book Citation Index, Political Science Complete (per EBSCO), Sage Research 

Methods Online, Future Science Group (el.knygos), Morgan & Claypool, Frost & Sullivan's, Student Resources In 

Context, Global Issues in Context ir kt.) nemokamus bandymus. 

Bibliografinis ir informacinis darbas 

Biblioteka siekė sudaryti kuo geresnę prieigą prie Lietuvos ir užsienio šalių informacinių išteklių: 

• registravo dokumentus Bibliotekos elektroniniame kataloge, LKKA (LSU) personalo mokslo 

publikacijų duomenų bazėje, korteliniuose kataloguose ir kartotekose; 

• tęsė 2011 m. pradėtą veiklą projekte „Duomenų bazė Lituanistika“; 

• Akademijos (Universiteto) interneto svetainės bibliotekos puslapyje ir intranete nuolat skelbė apie 

bibliotekos teikiamas informacines paslaugas, atsakė į skaitytojų bibliografines užklausas, vykdė 

konsultacijas (9347 per metus). 

Renginių organizavimas 

Sugrįžus į atnaujintas bibliotekos patalpas, suaktyvėjo renginių organizavimo veikla. Lankytojų dėmesio 

ir gerų atsiliepimų sulaukė šie bibliotekos renginiai: „Sporto periodika ir duomenų bazės: rekomenduoja 

Rektorius“, „Olimpinės žaidynės iš arti“, „Gitarų vakaras“. 2012 m. buvo surengta 13 teminių parodų: „Senieji 

bibliotekos leidiniai“, „Profesorių Stanislovą Stonkų (1931–2012) prisimenant“, „Spalio 5-oji – Tarptautinė 

mokytojų diena“, „Keliaukime po Lietuvą“, „Plaukimas – fizinio ugdymo ir sveikatos stiprinimo priemonė“, 

„Tautinė olimpiada – olimpinių žaidynių kontekste“ ir kt. Bibliotekos darbuotojos parengė ir 13 teminių stendų, 

12 naujų knygų ekspozicijų. Buvo surengti 7 studentams labai svarbūs mokymai informacijos paieškos 

bibliotekos ir tarptautinėse duomenų bazėse klausimais. 

Fondo komplektavimas 

Bibliotekos fondas buvo formuojamas, atsižvelgiant į LKKA (LSU) studijų programas. Bendruomenė 

buvo nuolat informuojama apie naujausias Lietuvos leidyklų išleistas knygas ir bibliotekoje gautus leidinius. 

 

49 lentelė. Bibliotekos fondo skirstinys 2009–2012 m. 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Leidinių fondas (iš viso egz.) 159677 150835 134199 121170 

Leidinių fondas (pavadinimų skaičius) 42128 42335 411 42842 

Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.) 2299 1791 1671 1956 

Įsigyta knygų (pavadinimų skaičius) 424 470 411 478 

Įsigyta periodinių leidinių (pavadinimų skaičius) 74  65 54 50 

Nurašyta leidinių (iš viso egz.) 3508 10633 18307 14985 

 

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Bibliotekos darbuotojos aktyviai kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos įvairiuose renginiuose: 

įvadiniuose bibliotekinės sistemos ALEPH mokymuose (7 darbuotojos), seminare „eLABA integralių paslaugų 

sukūrimas ir plėtra“ (1 darbuotoja), konferencijoje „Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje: projektų patirtys ir 

perspektyvos“, seminare „Visiems prieinamos mokymosi aplinkos vertinimas ir ateities perspektyvos“ (1 

darbuotoja) ir kt. 

Išvados, problemos 

Įgyvendinus projektą „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos 

pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiems poreikiams LKKA“ labai pagerėjo bibliotekos 

lankytojų ir darbuotojų darbo sąlygos: išsiplėtė bibliotekos skaityklų plotas, įrengta daugiau interneto prieigos 

vietų. Tačiau lankytojams vis dar nepakanka kompiuterių, ne visi skaityklose esantys kompiuteriai tenkina jų 

poreikius, reikėtų dar vieno kopijavimo aparato. 
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Leidyba 
 

2012 m. Leidybos grupėje dirbo 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 leidinių rengimo 

spaudai darbai. 

2012 m. Akademija išleido 1 vadovėlį, 10 studijų knygų. Yra leidžiami du periodiniai mokslo žurnalai: 

„Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“ ir „Reabilitacijos mokslai. Slauga, kineziterapija, ergoterapija“. 

Leidybos grupė yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narė. 2012 m. dalyvauta 2 

asociacijos posėdžiuose. Šioje asociacijoje susibūrusios 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.  

2012 m. vasario mėn. kartu su LALA nariais Akademija dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, vykusioje 

LITEXPO parodų rūmuose. LKKA eksponavo apie 80 pavadinimų leidinių, mūsų stendai buvo gausiai lankomi, 

knygos perkamos. Balandžio mėn. Akademijoje buvo surengta diskusija apie elektroninės leidybos aktualijas, 

kurioje dalyvavo kitų aukštųjų mokyklų ir institucijų atstovai. 

Leidybos grupė keliskart per metus organizuoja naujai išleistų Akademijos autorių knygų (monografijų, 

vadovėlių) pristatymą. 

Nuo lapkričio mėn. pradėtas organizuoti renginių ciklas „Susitikime bibliotekoje“, skirtas studentams ir 

akademinei bendruomenei. 

Redaktorės nuolat konsultuoja savo darbuotojus, kitų institucijų atstovus leidybos, redagavimo, 

maketavimo, kalbos kultūros klausimais. Atsižvelgiant į studentų poreikius, Akademijos (Universiteto) autorių 

sukurti studijų leidiniai pradėti talpinti LKKA (LSU) nuotolinio mokymo sistemoje. 
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50 pav. Parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 2007–2012 m. 

 

 

50 lentelė. Lėšos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidinių platinimą 2007–2012 m.  

Lėšų šaltinis 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

LKKA (LSU) lėšos 45000 31698 178303 60022 88000 61766 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija 96100 54000 Negauta Negauta Negauta Negauta 

Autoriai ir rėmėjai (LTOK, KKSD ir kt.) 22620 19198 
Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

3370 

Kiti šaltiniai, fondai (LMT, ESF ir kt.) – – – – 11041 5027 

Už išplatintus leidinius įnešta į LKKA 
kasą 

27130 23999 18050 18113 19978 28635 

Iš viso 190850 128895 196353 78135 119019 98798 
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2012 m. leidiniams (vadovėliams, studijų knygoms, mokslo žurnalams, kitiems leidiniams) spausdinti 

išleista 61,7 tūkst. Lt, gauta iš rėmėjų – 8,4 tūkst. Lt, išplatinta LKKA autorių leidinių už 29,0 tūkst. Lt. 

 

51 lentelė. Mokslo ir studijų darbai 

Pavadinimas Autorius Apimtis 
Egz.  
skaičius 

Išleista lėšų 
(Lt) 

VADOVĖLIAI (2012 m. vadovėliams išleista LKKA lėšų) 

Lengvosios atletikos vyrų daugiakovės pagrindai 
Vytas Streckis  
Albinas Grūnovas Viktoras 
Šilinskas 

20,0 400 12731,2 

MONOGRAFIJOS (LKKA lėšos) 

- – 0 0 0 

MOKSLO DARBAI (LKKA, autorių ir rėmėjų lėšos) 

Užduoties sudėtingumo poveikis greitų ir tikslių 
judesių mokymui(si). 

Kristina Motiejūnaitė 2,68 72 760,94 

Galvos smegenų kraujotakos autoreguliacijos 
reakcijų tyrimų ramybėje ir fizinio krūvio metu 
sąsajos 

Adrija Kalasauskienė 2,94 72 870,14 

Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės 
programos poveikis jo koregavimui 

Simona Pajaujienė 3,19 72 862,00 

Skirtingų mokymo(si) metodikų ir pagalbinių 
priemonių taikymo poveikis baudos metimų 
tikslumui 

Rasa Kreivytė 3,62 72 766,75 

Motorinės sistemos nuovargio priklausomumas 
nuo moterų menstruacinio ciklo fazės 

Laura Daniusevičiūtė 3,75 72 767,91 

SMD konferencijos 2012 „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ pranešimų tezės 3,25 50 528,65 

Treniravimo mokslo katedros mokslinės konferencijos „Sportininkų rengimo 
valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai" (pranešimų tezės) 

6,0 100 Rėmėjų lėšos 

Mokslinių straipsnių rinkinys „Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (V)“ (CD) 26,00 50 Rėmėjų lėšos 

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos 
ir iššūkiai“ pranešimų tezės (CD) 

5,38 100 Rėmėjų lėšos 

Mokslinio žurnalo „Reabilitacijos mokslai. Slauga, kineziterapija, ergoterapija“ 
2011 m. Nr. 2 (5), 2012 m. 1 (6) 

10,00 600 3558,00 

Mokslinio žurnalo „Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“ Nr. 1 (84)–4 (87) 49,75 600 27410,90 

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

Žmogaus anatomija. Raumenys Pavelas Zachovajevas 12,00 300 3577,38 

Aerobikos ABC 
Roma Aleksandravičienė 
Loreta Stasiulevičienė 
Kristina Zaičenkovienė 

12,25 300 4416,95 

Širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos 
funkcinės būklės tyrimo metodai 

Saulė Sipavičienė 
Laimutis Škikas 

5,00 150 1048,44 

Parengiamieji krepšinio pratimai 
Antanas Čižauskas 
Rasa Kreivytė 
Mindaugas Balčiūnas 

8,00 300 2544,06 

Kūno kultūros mokytojų kūrybingumo ugdymas 
Audronė Dumčienė 
Dalia Lapėnienė 

9,30 100 1165,43 

Sports Coaching (Basics) 

Sudarytojai 
Irena Čikotienė 
Vaida Masalskytė 

43,50 230 
5027,36 
(Nordplus 
lėšos) 

Pedagogikos seminarai (trečias pataisytas ir 
papildytas leidimas) (CD) 

Ilona Tilindienė 
Aida Gaižauskienė 

7,38 50 121,00- 

Antikinės filosofijos įvadas (CD) Tomas Saulius 10,00 50 121,00- 

Jėgos treniruotė. Kultūrizmas. Sveikatingumas Ramutis Kairaitis 14,40 100 
3000,00 
Autoriaus lėšos 

Socialinių mokslinių tyrimų etikos problemos Saulius Šukys 9,00 30 
370,00 
Autoriaus lėšos 

LAIKRAŠTIS „Studijų pasaulis“  

„Studijų pasaulis“ 10 numerių 
Redaktorė  
Giedrė Brazaitytė  

20,00 600 515,46 
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IT skyriaus atlikti darbai plečiant kompiuterių tinklą 

2012 m. buvo plečiamas kompiuterių tinklas, įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos vietos 

auditorijose ir kabinetuose, didinamas tinklo patikimumas ir greitaveika Akademijos tinklo viduje. Tai pasiekta 

dalį tinklo komutatorių pakeitus naujais. Pasikeitus mūsų aukštosios mokyklos pavadinimui buvo atnaujintas 

Universiteto internetinis tinklapis, darbuotojams pakeistas elektroninio pašto adresas. Nupirkta VMWare ESXi 

programinė įranga, todėl atsisakyta daugelio serverių, mažiau suvartota elektros energijos, taip pat sumažėjo 

kitų su tuo susijusių išlaidų. Padidinta belaidžio tinklo aprėptis ir sukurtos trys skirtingos prieigos prie belaidžio 

interneto, dėl to daugiau studentų ir darbuotojų gali naudotis mobiliojo ryšio įrenginiais. 

Norint matyti tikslesnius naudojimosi internetu duomenis, atskirai pateikiamas darbuotojų ir studentų 

internetinės prieigos apkrovimas. 51 paveiksle pateikiami darbuotojų naudojimosi internetu duomenys. 

Didžiausias dienos apkrovimas – 17,5 Mbits, išeinančio srauto – 7 Mbits. Vidutiniškai yra naudojama 6 Mbits 

įeinančio srauto ir 2 Mbits išeinančio srauto. Į šį paveikslą nėra įtraukti studentų naudojimosi internetu 

duomenys. 

Darbuotojai daugiausia informacijos išsiunčia sausio mėn., kai daugiausia atsiskaitymų ir dažniau 

bendraujama su studentais. 

52 paveikslas rodo studentų internetinės prieigos apkrovimą. Iš karto galima pastebėti, kad studentų 

internetinė prieiga yra kur kas labiau apkrauta negu darbuotojų. 

 

 

51 pav. Darbuotojų internetinės prieigos apkrovimas  

 

 

52 pav. Studentų internetinės prieigos apkrovimas  
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Studentai generuoja gerokai didesnį duomenų srautą. Didžiausia sparta buvo 79,93 Mbits, vidutinis 

apkrovimas – 12,83 Mbits. Pagrindinis studentų interneto apkrovimas yra vakare ir naktį, todėl galima teigti, 

kad darbuotojai nepatiria nepatogumų dėl interneto greitaveikos. 

Taip pat buvo patobulintas belaidis ryšys – sukurtos trys atskiros prieigas, taigi visiškai aprūpintos 

skirtingos vartotojų grupės (53 pav.). 

LSU_darbuotojai – visų darbuotojų prieiga. Jie, 

prisijungę prie šios interneto prieigos, mato ir K diską (taip 

lengviau dirbti tiems darbuotojams, kurie kartais 

naudojasi savo kompiuteriais). LSU_students – studentų 

prieiga. Ji buvo sukurta norint atskirti studentų bei 

darbuotojų prieigas ir užtikrinti greitaveiką bei patogumą. 

LSU_guests – prieiga, skirta Universiteto svečiams. Jie, 

norėdami gauti prisijungimus prie šios prieigos, turi 

kreiptis arba į Kanceliariją, arba į IT skyrių. Čia svečiams 

suteikiami laikini prisijungimai prie Universiteto interneto 

tinklo. 

 

53 pav. Belaidžio tinklo prieigos 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas 

2012 m. nenurašytas nė vienas kompiuteris, bet buvo įsigyti 36 nauji (7 nešiojamieji ir 29 stacionarūs), 

nupirkti 4 nauji projektoriai. Buvo įdiegta ir paleista veikti 2011 m. įsigyta Microsoft Exchange Server 

programinė įranga. Ši sistema pakeitė Universiteto elektroninį paštą. Naujoji pašto programa integruota su Lync 

komunikavimo programa, taip pat tu Microsoft Office biuro programų paketu. Dėl to supaprastėjo darbas biuro 

programomis ir komunikavimas Universiteto viduje bei išorėje. Taip pat buvo nupirkta Veeam Essentials 

enterprise 2 educ programinė įranga atsarginėms kopijoms daryti, Splash Meet Manager ir Bussines Process 

Visual ARCHITECTn 10 analyst programinė įranga. 

2012 m. Universitete buvo 351 kompiuteris. Apie 8 proc. monitorių yra senesni nei 7 metų. Jie užima 

daug vietos ant stalo, todėl trukdo darbuotojams efektyviai dirbti su turimais dokumentais, greičiau 

pavargstama. 

Išanalizavus, kaip studentai naudojasi kompiuterių klasėmis, šių klasių buvo sumažinta – 2012 m. 

pabaigoje buvo trys kompiuterių klasės studentų pratyboms ir savarankiškiems darbams. Panaikintos 

kompiuterių klasės kompiuteriai pastatyti bendrojoje skaitykloje, kur studentai gali ir toliau jais naudosi. Taigi 

buvo sudarytos sąlygos studentams efektyviau išnaudoti Universiteto siūlomus išteklius. Nepaisant to, šiuos 

kompiuterius reikia atnaujinti, kad būtų galima studentus tinkamai supažindinti ir mokyti dirbti naujausia 

programine įranga. Kompiuterių garantinio aptarnavimo laikas yra pasibaigęs, todėl kompiuteriui sugedus 

remontas atliekamas Universiteto lėšomis. Nusidėvėjusius kompiuterius reikia atnaujinti, norint užtikrinti 

efektyvų ir sklandų mokymo procesą. 

52 lentelėje matyti, kad 2012 m., palyginti su 2011 m., kompiuterių skaičius padidėjo 11,25 proc. Nauji 

kompiuteriai buvo skirti auditorijose esantiems kompiuteriams ir nusidėvėjusiems darbuotojų kompiuteriams 

pakeisti.  

 

52 lentelė. Kompiuterių skaičiaus kaita 2005–2012 m. 

Metai Kompiuterių skaičius vnt. Pokytis, proc. 

2005 280  

2006 296 5,71 

2007 312 5,41 

2008 318 1,92 

2009 304 –4,40 

2010 296 –2,63 

2011 320 8,11 

2012 356 11,25 
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54 paveiksle pateikiamas kompiuterių skaičiaus kaitos ir procentinio pokyčio 2005–2012 m. grafinis 

vaizdas. 
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54 pav. Kompiuterių skaičiaus kaita 2005–2012 m. 

 

Iš 54 paveikslo matyti, kad 2012 m. kompiuterių skaičius padidėjo 36 vienetais. Atliekant patalpų 

remontą buvo modernizuojamas ir plečiamas vidaus kompiuterių tinklas, kuriamos naujos kompiuterinės darbo 

vietos. 

Lėšos, skirtos IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 

2012 m. buvo skirta 209,027 Lt IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti.  
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55 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2005–2012 m., kaita 

 

Iš 55 paveikslo matyti, kad 2012 m., palyginti su 2011 m., IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti skirta 

daugiau lėšų, todėl buvo galima diegti naujas technologijas. Norint užtikrinti saugesnį ir geresnį interneto 

veikimą, buvo patobulintas belaidis ryšys – sukurtos trys atskiros prieigos. Siekiant pagerinti greitaveiką ir 

sklandesnį IT technologijų naudojimą buvo nupirkta naujų kompiuterių darbuotojams ir auditorijoms. 

Modernizuojant auditorijas buvo nupirkta naujų projektorių ir kolonėlių. 

Norint detaliau paaiškinti, kam buvo panaudotos IT infrastruktūrai išlaikyti skirtos lėšos, 56 paveiksle 

pateikiamas jų skirstinys. 
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Kompiuterinės 

technikos plėtra; 

167000; 80 %

Tonerių 

pi ldymas; 8285; 

4 %
Kompiuterių i r 

orgtechnikos  

remontas ; 3951; 

2 %

Kompiuterių 

da l ims  įs igyti ; 

20497; 10 %

Tonerių pi rkimas; 

9294; 4 %

 
56 pav. Lėšų IT infrastruktūrai išlaikyti 2012 m. skirstinys 

 

Iš 56 paveikslo matyti, kad daugiausia lėšų buvo skirta kompiuterinės technikos plėtrai – jos sudarė 

80 proc. visų IT infrastruktūrai skirtų lėšų. Už jas buvo nupirkta naujų kompiuterių, naujų projektorių ir 

kolonėlių auditorijoms modernizuoti, belaidžio ryšio stotelės. 10 proc. visų lėšų buvo skirta kompiuterių dalims 

įsigyti. Taigi buvo remontuojami seni kompiuteriai, nes jiems pakeisti neužteko lėšų. 

Apibendrinimas 

2012 m. buvo toliau plečiamas kompiuterių tinklas, įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos vietos 

auditorijose ir kabinetuose. 

Pasikeitus mūsų aukštosios mokyklos pavadinimui atnaujintas Universiteto internetinis tinklapis ir 

darbuotojams pakeistas elektroninio pašto adresas. 

Sukurtos trys atskiros prieigos prie belaidžio interneto – taip palengvinamas trijų skirtingų vartotojų 

grupių darbas. 

Buvo įsigyti 36 nauji kompiuteriai (7 nešiojamieji ir 29 stacionarūs), 4 nauji projektoriai. 

Buvo įdiegta Microsoft Exchange Server programinė įranga kartu su Lync komutatoriumi ir nauja pašto 

sistema. 

Nupirkta Veeam Essentials enterprise 2 educ, VMWare ESXi, Splash Meet Manager ir Bussines Process 

Visual ARCHITECTn 10 analyst programinė įranga. 

2012 m. IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti buvo skirta 209,027 Lt. 

Daugiausia lėšų buvo skirta kompiuterinės technikos plėtrai. 
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53 lentelė. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 2012 m. 

Projekto pavadinimas  

(Atsakingas asmuo) 
Trukmė 

Projekto vertė, Lt 

(ataskaitiniais 

metais įsisavinta  

lėšų Lt, arba  

vykdytos veiklos) 

Kofinansa- 

vimas, Lt 
Komentaras 

Lietuvos mokslo taryba  

1. Parama mokslo renginiui „Sporto mokslo 

dabartis ir naujosios idėjos“. Sutartis MOR-

010/2012 (J. Stanislovaitienė) 

2012 2012 m. – 3 200 – Projektas baigtas 

2. Parama mokslo renginiui „Sporto ir laisvalaikio 

vadyba: tendencijos ir iššūkiai. Sutartis MOR-

055/2012 (B. Švagždienė) 

2012 9 369 – Projektas  baigtas 

3. Finansavimo sutartis moksliniams tyrimams ir 

eksperimentinei plėtrai. USU-28/2012 

(J. Stanislovaitienė) 
2012 2012 m. – 18 500  

Projektas baigtas. 

Įsigytas bėgimo greičio  

matuoklis 

4. Parama MTEP veiklai. USU-01/2012 

(D. Satkunskienė) 
2012 2 500  Projektas baigtas 

ES struktūriniai fondai. ESFA (Europos socialinio fondo agentūra), LVPA (Lietuvos verslo paramos agentūra), 

ŠMPF (Švietimo mainų paramos fondas) 

5. „ATVERK – ateities verslo komanda“ 

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028 (I. Valantinienė) 
2011–2013 

2 620 000 

(2012 m. vykdyti 

mokymai) 

9 600 
Projektas vykdomas, ESFA. 

LSU – projekto partneris 

6. LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-004 (I. Krikštaponytė, 

G. Žilaitytė) 

2011–2012 
773 407 

(2012 m. – 84 400) 
145 000 

Projektas baigtas,  

ESFA 

7. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir 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 (I. Čikotienė, 

A. Emeljanovas) 

2010–2013 

03 

2 000 000 

(2012 m. – 35 200) 
– 

Projektas vykdomas, ESFA. LSU – 

projekto partneris. Projekto 

vykdytojas – KTU 

8. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo 

mokslo įstaigose VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 

(„Formalis“) (S. Byčkovienė) 

2012–2014 
1 100 000 

(2012 m. – 14 000) 
2 200 

Projektas vykdomas, ESFA. 

LSU – projekto partneris. 

Projekto vykdytojas – VDU 

9. Periodinių mokslo leidinių leidyba                            

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 (K. Visagurskienė) 
2011–2014 

117 434  

2012 m. – 17 000  
– 

Projektas vykdomas. LSU – 

projekto partneris. Projekto 

koordinatorė – Lietuvos mokslo 

akademija 

10. Specialiųjų poreikių turintiems studentams 

studijų prieinamumo užtikrinimas 

(J. Požėrienė) 

2012–2014 

20 000 000 

(2012 m. – studijų 

priemonės)  

– 

Projektas vykdomas. LSU – 

projekto partneris. Projekto 

vykdytojas – Valstybinis studijų 

fondas 
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53 lentelės tęsinys 

Projekto pavadinimas (atsakingas asmuo) Trukmė 

Projekto vertė, Lt 

(ataskaitiniais 

metais įsisavinta  

lėšų Lt, arba  

vykdytos veiklos) 

Kofinansa- 

vimas, Lt 
Komentaras 

11. (eMoDB.LT): Elektroninių mokslo duomenų 

bazių atvėrimas Lietuvai (antrasis etapas) 

(A. Charževskienė) 

2012–2015   
Projektas vykdomas, ESFA. 

LSU – projekto partneris 

12. Elektroninių tezių ir disertacijų informacijos 

sistema (ETD IS) (A. Charževskienė) 
2003–iki šiol 

150 000 

(2012 m. – 17 000) 
 

Projektas vykdomas, ESFA. 

LSU – projekto partneris 

13. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų aukštojo 

mokslo pristatymo tarptautinėje erdvėje 

grupinės iniciatyvos projektas (centrinis 

Lietuvos regionas) VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-

001 (I. Čikotienė) 

2011–2012 
1 506 758 

(2012 m. – 44 700) 
 

Projektas baigtas, ŠMPP. LSU 

– projekto partneris Projekto 

vykdytojas – LSMU. 

Dalyvavimas tarptautinėse 

studijų parodose 

14. 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 (R. Kairaitis) 

2010–2012  

3 097 432 

(2012 m. – 1 341 

200)  

 
Projektas baigtas 2012 08, 

LVPA 

15. Birštono sporto ir sveikatingumo centro 

pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, 

renovavimas, pagerinant jo energetines 

charakteristikas                                                        

VP3-3.4-ŪM-03-V-02-039 (J. Armonavičius) 

2010–2012  
2 255 586 

(2012 m. – 119 600)  
 Projektas baigtas, LVPA 

16. Studijų infrastruktūros plėtojimo ir bazinės 

įrangos atnaujinimo, juos pritaikant sunkias 

fizines negalias turinčių studentų 

specialiesiems poreikiams LKKA 

(R. Adomaitienė) 

2009–2011  
96 900 

(2012 m. – 15 500) 
 

Projektas baigtas 2011 m. 

Galutinis atsiskaitymas – 

2012 m. 

17. Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui 

imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo 

tobulinimas – NKPDOKT.                                      

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001.                                     

Sutartis Nr. ESF-2012-13 (J. Stanislovaitienė, 

T. Venckūnas) 

2012–2015   

Gauta papildoma vieta 

biologijos krypties 

doktorantūros studijoms 

Europos Komisijos programos: Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP), Erasmus ir kt. 

18. E-mokymasis sveikatingumo industrijoje 

(eLearning Fitness) (V. Čingienė) 
2011–2013 2012 m. – 14 900  

Projektas vykdomas, K3ICT.  

LSU – projekto partneris. 

Projekto vykdytojas – Romos 

universitetas 

19. Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena. 

(Physical Activity and Lifestyle Councelin –

 PALC) (R. Jankauskienė) 

2010–2013 

1 726 400 

(2012 m. – studijų 

programų 

parengimas) 

20 716 

Projektas vykdomas, 

Erasmus. 

LSU – projekto partneris 

20. Savanorių mokymas: žmonių išteklių plėtros 

strategijų ir gerosios praktikos pavyzdžių 

identifikavimas rengiant Europos sporto 

organizacijų savanorius (Training for 

Volunteers) (V. Čingienė) 

2011–2012 567 785 10 200 

Projektas baigtas. LSU – 

projekto partneris. Projekto 

vykdytojas – DOSB 

Leadership Academy 

21. Europos identiteto raiška per savanorystę 

sporte (European Identity through 

Volunteering in Sport – EIVos)                                 

LLP-ERA-IP-2012-LT-0778 (V. Čingienė) 

2011–2013 2012 m. – 68 000  

Projektas vykdomas, 

Erasmus. LSU – projekto 

partneris. 

Kiti partneriai: Juveskulės, 

Leuveno, Pietų Lacijaus 

universitetai 

22. Physical Education and a Sustainable Society 

(R. Pacenka) 
2010–2013   

Projektas vykdomas, 

Erasmus. Kartu su Malmės 

universitetu 

23. New Approaches in Education and Physical 

Activity for a Healthier Society (G. Gruodytė) 
2011–2014   

Projektas vykdomas,, 

Erasmus. Kartu su Bolonijos 

universitetu 
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53 lentelės tęsinys 

Projekto pavadinimas (atsakingas asmuo) Trukmė 

Projekto vertė, Lt 

(ataskaitiniais 

metais įsisavinta  

lėšų Lt, arba  

vykdytos veiklos) 

Kofinansa- 

vimas, Lt 
Komentaras 

24. Best Practice in Childhood Physical Activity 

and Health (V. Dudonienė) 
2010–2013   

Projektas vykdomas, 

Erasmus. Kartu su Pietų 

Danijos universitetu 

EFSD (European Foundation for the Study of Diabetes) 

25. Research Grant Application (A. Ratkevičius) 2012–2014 
342 550 

(2012 m. – 340 977) 
– 

Projektas vykdomas. Sutartis 

pasirašyta 2012 07 17 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas 

26. Daugiafunkcinės salės remontas 

(J. Armonavičius) 

2012 20 000  
Projektas baigtas 2012 12 

Šiaurės Ministrų Taryba. Nordplus programos  

Nordplus Horizontal 

27. Nordic and Baltic network for sports coach 

training (NBN coach training) (I. Čikotienė) 
2009–2012 

282 700 

(2012 m. – 11 200)  
30 000 Projektas baigtas 

28. Coaching Through Generations (I. Čikotienė) 2012–2015 2012 m. – 2 400  

Projektas vykdomas.                         

LSU – projekto partneris. 

Projekto koordinatorius – 

Scania Sports Federation 

Šiaurės Ministrų Taryba. Nordplus programos 

Nordplus Higher Education 

29. Development of Joint Bachelor Theses 

Projects in the Nordic and Baltic 

Physiotherapy Programmes (V. Dudonienė) 

2009–2013 

2012 m. LKKA 

baigiamieji darbai 

rašyti kartu su 

užsienio partneriais. 

 

Projektas vykdomas. LSU – 

projekto partneris kartu su 

Oslo ir Akershus University 

College of Applied Sciences 

30. Quality in Physiotherapy for Elderly in the 

Northern and Baltic Countries (R. Kesminas) 
2009–2013 2012 m. – 2 300  

Projektas vykdomas. Kinez. 

programos tobulinimas.               

LSU – projekto partneris 

kartu su Turku University of 

Applied Sciences 

31. Nordplus-Idrott Network (D. Satkunskienė, 

R. Gruodytė) 
2010–2014 

2012 m. – studijų 

programų 

tobulinimas ir 

dėstytojų mobilumas 

 

Projektas vykdomas. LSU –

projekto partneris kartu su 

Pietų Danijos universitetu 

 

Pastabos 

2012 m. buvo teikta paraiškų (finansavimas joms neskirtas arba jos dar vertinamos):  

• Lietuvos mokslo tarybai (LMT) – 27, 

• Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) – 2, 

• ES struktūriniams fondams – 4, 

• Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui – 5. 

Trumpas vieno svarbiausių mokslo projektų aprašas 

Projektas „Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: farmakologinio nutukimo 

prevencijos taikinio įvertinimas poveikio fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms aspektu“. Projekto Nr. VP-

3.1-ŠMM-07-K-02-057 (2012-10-02). 

Sparčiai plintant antsvorio problemai bei esant ribotam mitybos ir gyvensenos intervencijų poveikiui, 

vis didėja veiksmingos kovos su nutukimu farmakologinių priemonių poreikis. Projekto tikslas – išsiaiškinti 

mažesnio citrato sintazės (CS), t. y. fermento, aktyvumo poveikį fiziologinėms funkcijoms ir centrinės nervų 

sistemos (CNS) veiklai bei įvertinti CS slopinimo farmakologinėmis priemonėmis perspektyvumą kovojant su 

antsvoriu. CS kaip taikinio perspektyvumas bus įvertintas ir pagal nepageidaujamų poveikių (pavyzdžiui, 

sumažėjusi ištvermė, pablogėjusi atmintis ir kt.) reiškimosi laipsnį. Projekto metu bus siekiama išsiaiškinti: 1) 

kaip mažesnis CS aktyvumas veikia fizinį darbingumą, griaučių raumenų, širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) 

funkciją bei adaptaciją jėgos ir ištvermės lavinamajam krūviui; 2) ar mažesnis CS aktyvumas neblogina CNS 

funkcijos (atminties, mokymosi), ar nepakeičia elgsenos. 



 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) veikla 2012 metais 

 102 

Problema yra aktuali, nes antsvoris padidina ŠKS ligų ir diabeto riziką. Šioms ligoms gydyti išleidžiama 

ypač daug lėšų. Be to, daugėja žmonių, turinčių antsvorį, o raginimai keisti mitybą ir gyvenseną menkai 

tepadeda. Visa tai skatina ieškoti farmakologinių priemonių šiai problemai spręsti. 

 

 

57 pav. Vivariumas 
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2012 m. Akademijos studentai ir absolventai pasiekė ypač svarbių sporto pergalių. Patys geriausi mūsų 

sportininkai, treneriai, mokslininkai dalyvavo Londono olimpinėse žaidynėse. Sportininkai pelnytai pasipuošė 

pasaulio ir Europos čempionatų medaliais. Mūsų aukštosios mokyklos sportininkai geriausiai pasirodė ir 2012 

m. SELL studentų žaidynėse, vykusiose Suomijoje. Džiugu, kad net trys mūsų komandos – merginų rankinio, 

krepšinio ir vaikinų salės futbolo – dalyvavo I Europos universitetų žaidynėse Kordoboje (Ispanija). Rankininkės 

iškovojo sidabro, o krepšininkės – bronzos medalius. Metų pabaigoje tradiciškai buvo pagerbti dešimt geriausių 

sportininkų, geriausia komanda ir jų treneriai. 

Londono olimpinėse žaidynėse Akademijos studentai ir absolventai liko be apdovanojimų, tačiau 

džiugino gerais pasirodymais ir teikia vilčių, kad ateityje vėl sulauksime aukščiausių apdovanojimų. Kai kuriems 

sportininkams medalis buvo ranka pasiekiamas, tačiau ne visiems pavyko įveikti jaudulį, geriau pasirodyti 

trukdė ir traumos. Beje, daugelis Londono olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovavusių sportininkų – Akademijos 

studentai ar absolventai. Arčiausiai medalio buvo Atėnų olimpinių žaidynių vicečempionė septynkovininkė 

Austra Skujytė ir dukart olimpinis čempionas disko metikas Virgilijus Alekna. Jis disko metimo varžybose užėmė 

ketvirtą vietą, o A. Skujytė tik po paskutinės, 800 m bėgimo, rungties užleido iki tol užimamą antrą vietą. 

Galutinėje įskaitoje Austra liko penkta. Disko metikė Zinaida Sendriūtė į stipriausiųjų grupę nepateko, tačiau 

užėmė aukštą devintąją vietą. Olimpinių žaidynių buriavimo regatoje LKKA absolventė, Pekino olimpinių 

žaidynių vicečempionė Gintarė Scheidt „Laser Radial“  klasės varžybose užėmė  šeštą vietą. Londono olimpinių 

žaidynių buriavimo regatoje LKKA absolventas Juozas Bernotas vyrų RS:X klasės plaukime liko dvyliktas. LKKA 

studentė Donata Vištartaitė į 2000 m irklavimo varžybų finalą nepateko, tačiau sėkmingai baigė pasirodymą 

žaidynėse. Donata  B finale (kovojama dėl  7–12 vietų) užėmė antrą vietą ir galutinėje įskaitoje liko aštunta. 

Akademijos studentai ir absolventai džiugino puikiais pasirodymais kitose aukščiausio lygio varžybose. 

LKKA studentų, Europos čempionų, gretas papildė irkluotoja, kineziterapijos 3 kurso studentė D. Vištartaitė. Ji 

Italijoje vykusiame Europos irklavimo vienvietininkių finale nepaliko vilčių varžovėms ir iškovojo aukso medalį. 

Miunchene (Vokietija) vykusiose pasaulio irklavimo taurės trečiojo etapo moterų vienviečių valčių varžybose 

Donata pelnė bronzos medalį. 

Europos lengvosios atletikos čempionate Helsinkyje nudžiugino mūsų Akademijos studentas Raivydas 

Stanys. Jis šuolių į aukštį varžybose tapo Europos vicečempionu! Čempionate gerai sekėsi ir sprinterei Linai 

Grinčikaitei. Ji 100 m bėgimo finale iškovojo bronzos medalį. 

Stambule (Turkija) vyko Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas, jame bronzos medalį 

iškovojo LKKA absolventė A. Skujytė. Gerai pasirodė ir magistrantė Sonata Tamošaitytė – pasiekusi Lietuvos 

rekordą (8,03 sek.), atletė pateko į finalą. Finale ji pakartojo savo rezultatą (8,03 sek.) ir užėmė ketvirtą vietą. 

Pirmą kartą vykusioje Europos studentų universiadoje Kordoboje (Ispanija) LKKA merginos į Lietuvą 

parvežė du medalių komplektus: rankininkės (treneris A. Skarbalius) pasipuošė sidabro, o krepšininkės (trenerė 

R. Kreivytė) – bronzos medaliais. LKKA salės futbolo komanda (treneris V. Novikovas) universiadoje užėmė 

penktą vietą. 

„LKKA-Atleto“ krepšininkai pelnė Nacionalinės krepšinio lygos čempionų titulą. 

Lietuvos rankinio federacijos vyrų pirmenybes (I lyga) laimėjo Kauno FRK „Atleto-Gajos“ rankininkai. 

Lietuvos plaukimo pirmenybėse dalyvavo 230 pajėgiausių Lietuvos plaukikų. Varžybose sėmingai 

pasirodė trys LKKA studentai Erika Bespalko, Vaidotas Blažys, Simonas Žiaukas, iškovoję 8 medalius. 
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54 lentelė. LKKA (LSU) studentų laimėjimai įvairiose varžybose 

Varžybos Vieta 

Olimpinės žaidynės 

Lengvoji atletika 5 v., 9 v., 17 v., 27 v., 31 v., 34 v. 

Buriavimas 12 v., 42 v. 

Irklavimas 8 v. 

Dviračių krosas (BMX) 13 v. 

Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas – 

Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 3 v., 4 v., 9 v. 

Pasaulio irklavimo taurė 3 v. 

Tarptautinės varžybos 

Tarptautinės aerobinės gimnastikos varžybos „Visaginas Open 2012“ 3 v. 

Šiaurės ir Baltijos šalių jaunimo (23metų) lengvosios atletikos 

pirmenybės 
3 × 1 v., 2 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Sprinto diena“ 1 v., 2 v. 

Europos lengvosios atletikos čempionatas 2 v., 3 v., 11 v., 3 × 13 v., 14 v., 17 v. 

Europos irklavimo čempionatas 1 v. 

Europos kartingų čempionatas 1 v. 

Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo  universitetų čempionatas 3 v., 2 v. 

Krepšinis (merginos) 1 v. 

Dziudo 3 × 1 v., 3 ×2 v., 1 ×3 v. 

Plaukimas 4 × 1 v., 1 × 2 v., 2 × 3 v. 

Lengvoji atletika 2× 1 v., 4 × 2 v., 3 × 3 v. 

Lietuvos rankinio federacijos pirmenybės (vyrai) 1 v. 

Lietuvos tinklinio čempionatas (moterys) 4 v. 

Nacionalinė krepšinio lyga 1 v 

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas – 

Lietuvos bokso čempionatas 1 v., 2 v., 3 x 3 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas 
4 × 1 v., 6 × 2 v., 4 ×3 v., 3 × 5 v., 2 × 6 v.,  

3 × 7 v., 8 v., 9 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas ir jaunimo 

pirmenybės 

5 × 1 v., 6 × 2 v., 2× 3 v., 4 × 4 v., 

2 × 6 v., 2× 7 v.,2 ×8 v., 2 × 9 v. 

Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos 
7 × 1 v., 4 × 2 v., 4 × 5 v., 2 × 6 v., 7 v., 8 v., 

2 × 9 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atviros varžybos  
5 × 1 v., 3 × 2 v., 3 v., 3 × 4 v., 3 × 5 v., 6 v.,  

2 × 7 v., 2 × 9 v. 

Lietuvos U23 dziudo čempionatas 1 × 1 v., 1 × 3 v. 

Lietuvos atviras dziudo čempionatas 3 × 1 v., 1 × 2 v., 6 × 3 v. 

Lietuvos plaukimo trumpajame baseine (25 m) čempionatas 4 × 1 v., 2 × 2 v., 2 × 3 v., 3 × 4 v., 5 v., 6 v., 9 v. 

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

Lietuvos plaukimo žiemos čempionatas 3 × 1 v., 3 × 2 v., 1 × 3 v., 2 × 4 v., 1 × 6 v., 1 × 7 v. 

Lietuvos plaukimo federacijos varžybos 8 × 1 v., 4× 2 v. 

Lietuvos elito treko čempionatas 1 v., 3 v. 

Tarptautinės varžybos 

Lietuvos studentų krepšinio lyga 2v. 

Respublikos studentų tinklinio lyga (merginos) 2v. 

Lietuvos studentų kroso čempionatas 1 × 1 v., 1 × 2 v., 2 × 3 v., 1× 5 v., 8 v., 9 v. 

Lietuvos universitetų studentų irklavimo čempionatas – 

Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų studentų čempionatas 
6 × 1 v., 5 × 2 v., 7 × 3 v. 6 × 4 v., 4 × 5 v., 5 × 6 v., 

1 × 7 v. 1 × 8 v , 1 × 9 v., 1 × 10 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos studentų čempionatas 
9 × 1 v., 6 × 2 v., 6 × 3 v., 5 × 4 v., 5 × 5 v., 

3 × 6 v., 3 × 7 v., 3 × 8 v. 

Lietuvos studentų sunkiosios atletikos čempionatas 1 × 1 v., 2 × 2 v., 3 × 3 v., 2 × 5 v., 2 × 6 v., 2 × 7 v. 

Lietuvos plaukimo universiada 
8 × 1 v., 5 × 2 v., 1 × 3 v., 1 × 4 v., 2 × 5 v.,  

8 v., 9 v. 

Lietuvos universitetų sambo čempionatas 3 × 1 v., 7 × 2 v., 3 × 3 v. 

Lietuvos universitetų fechtavimosi čempionatas 1 v. 

Lietuvos universitetų jėgos trikovės čempionatas 2 v. 

Lietuvos studentų badmintono čempionatas 7 v. 

Studentų sambo taurės varžybos (Rusija) 3 v. 
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Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionate Giedrius Balnanosis tapo vieneto rungties vicečempionu. 

LKKA merginų trejetas Vaiva Abramavičiūtė, Kamilė Jacinavičiūtė ir Gerda Jakubauskaitė užėmė 3 vietą tarp 

Lietuvos komandų. Tarptautinėse aerobinės gimnastikos varžybose „Visaginas Open 2012“ šis merginų trejetas 

taip pat užėmė 3 vietą ir pasipuošė bronzos medaliais. 

Panevėžyje vykusiose uždarų patalpų varžybose „Sprinto dienos“ mūsų absolventas Rytis Sakalauskas 

net 0,42 sek. pagerino 300 m vyrų bėgimo rekordą. Rytis distanciją nubėgo per 33,69 sek. 

Mūsų studentai ir absolventai džiugino ir Lietuvos lengvosios atletikos žiemos čempionate bei jaunimo 

pirmenybėse. Čempionate Sonata Tamošaitytė pagerino Lietuvos 60 m barjerinio bėgimo rekordą – 8,08 sek. 

(čempionatą laimėjo jau šeštus metus iš eilės). 60 m bėgimo rungtyje nenugalimas buvo absolventas Rytis 

Sakalauskas (laimėjo trečius metus iš eilės), penkiakovėje – absolventė A. Skujytė. Prizininkais tapo ir kiti mūsų 

studentai: Lina Andrijauskaitė, Raivydas Stanys, Remigijus Kančys, Inga Mastianica, Ernestas Raudys, Marius 

Vadeikis, Jana Nosova. 

Kaune vyko Lietuvos universiada, kurioje taip pat sėkmingai varžėsi mūsų studentai. Jie pelnė 23 

aukso, 14 sidabro ir 13 bronzos medalių. 

Lengvaatlečiai iškovojo 9 aukso, 8 sidabro, 5 bronzos medalius. Aukso medaliais pasipuošė Rytis 

Sakalauskas, Inga Mastianica, Sandra Raizgytė, Ernestas Raudys, Jana Nosova, Mažvydas Butkus, Giedrė 

Kupstytė, Nerijus Lučkauskas, estafetinio bėgimo 4 × 100 m merginų komanda. 

Sidabro medalius iškovojo Kristina Jasinskaitė, Silva Pesackaitė, Simona Margelytė, Aistė Bernotaitytė, 

Tomas Vitonis, Aistė Bernotaitytė, Marius Vadeika, Viktorija Barvičiūtė. Bronzos medaliai atiteko Sandrai 

Raizgytei, Ryčiui Andrijaičiui, Janai Nosovai, Ievai Ščiukauskaitei, Ignui Dauparui. 

Dziudo sportininkų laimėjimai: 4 aukso medaliai – Milda Kanapkaitė, Odeta Kašelionytė, Giedrė 

Šileikaitė, Andrej Klokov, 1 sidabro medalis – Klaudijus Leščinskas, 5 bronzos medaliai – Marius Postnovas, 

Ovidijus Varnas, Dominyka Barauskaitė, Gintarė Klišytė, Neringa Gudiškytė. 

Aerobinės gimnastikos atstovai iškovojo 2 aukso medalius: vieneto rungties laimėtojas Giedrius 

Balnanosis ir trejeto – Gerda Jakūbauskaitė, Kamilė Jacinavičiūtė, Vaiva Abramavičiūtė. 

Plaukikai iškovojo 6 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos medalius. Pirmą vietą užėmė merginų komanda, 

plaukusi 4 × 50 m kombinuotąją estafetę, taip pat vaikinų ir merginų komandos, plaukusios 4 × 5 m estafetę 

laisvuoju stiliumi, Edvinas Apčinikovas, Kristina Ulerytė, Edvinas Galinis. Erika Bespalko tapo dukart čempione. 

Sidabro medaliais pasipuošė Kristina Ulerytė, Gintarė Akelytė, Edvinas Apčinikovas, Vaidotas Blažys iškovojo du 

sidabro medalius. Trečią vietą užėmė vyrų komanda, plaukusi 4 × 50 m kombinuotąją estafetę, Minijus Šliažas, 

Edvinas Galinis. 

Lietuvos universitetų studentų sambo čempionate LKKA merginų komanda iškovojo pirmą vietą. Tris 

aukso medalius pelnė ir čempionėmis tapo Meda Blažaitytė (60 kg), Giedrė Šileikaitė (72 kg) ir Gintarė Klišytė 

(80 kg). Sidabro medaliais apdovanotos Odeta Kašelionytė (60 kg), Ema Butkevičiūtė (64 kg), Dominyka 

Barauskaitė (68 kg) ir Neringa Gudiškytė-Žebrauskienė (80 kg). Bronza atiteko Karolinai Vitkauskaitei (48 kg) ir 

Viktorijai Ruškytei (+80 kg). 

Tarp sambo sportininkų vyrų LKKA studentai Mantas Jakubavičius (74 kg), Ovidijus Varnas (90 kg) ir 

Tautvydas Antanaitis (100 kg) užėmė antrą vietą ir pelnė sidabro medalius. 

LKKA studentai triumfavo Espo mieste (Suomija) vykusiose XXVIII SELL studentų sporto žaidynėse. 

Mūsų sportininkai puikiai pasirodė ir iškovojo 24 medalius: 10 aukso, 8 sidabro ir 6 bronzos. Mūsų atletai, 

aplenkę visus žaidynėse dalyvavusius universitetus, užėmė pirmąją komandinę vietą. 

Mūsų studentų laimėjimai SELL studentų sporto žaidynėse: 

• krepšinis – 1 aukso medalis (merginų komanda, trenerė Rasa Kreivytė); 

• lengvoji atletika – 2 aukso medaliai (Austra Skujytė – šuolis į aukštį ir rutulio stūmimas), 4 sidabro 

medaliai (Tomas Vitonis – šuolis į tolį, Aistė Bernotaitytė – šuolis į tolį, Kristina Jasinskaitė – 400 m 

bėgimas,Inga Garbašauskaitė, Aistė Bernotaitytė, Sandra Raizgytė, Kristina Jasinskaitė – 4 × 100 m 

estafetė), 3 bronzos medaliai (Rytis Andrijaitis – 100 m bėgimas, Sandra Raizgytė – šuolis į aukštį, 

Ernestas Raudys – šuolis į aukštį); 

• plaukimas – 4 aukso medaliai (Erika Bespalko – 50 m krūtine, 100 m krūtine, 200 m laisvuoju 

stiliumi, Edvinas Apčinikovas – 100 m laisvuoju stiliumi), 1 sidabro medalis (Edvinas Apčinikovas – 

50 m laisvuoju stiliumi), 2 bronzos medaliai (Erika Bespalko – 100 m laisvuoju stiliumi, Erika 

Bespalko, Edvinas Apčinikovas, Edvinas Galinis, Kristina Ulerytė – estafetė); 

• dziudo – 3 aukso medaliai (Gintarė Klišytė, Klaudijus Leščinskas, Andrej Klokov), 3 sidabro medaliai 

(Giedrė Šileikaitė, Odeta Kašelionytė, Ovidijus Varnas), 1 bronzos medalis (Milda Kanapkaitė). 



 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) veikla 2012 metais 

 108 

 
Austra Skujytė 

 
Sonata Tamošaitytė 

 

   
Donata Vištartaitė 
 

 
Vaidotas Blažys 

 
Erika Bespalko 
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Raivydas Stanys 

 
Rytis Sakalauskas 

 

 
Zinaida Sendriūtė 
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Lina Grinčikaitė 
 

 
LSU gimnastės 
 

 
LSU studentų sambo komanda 
 

 
„Atleto-Gajos“ rankinio komanda 

 
LSU moterų rankinio komanda 
 

 
LSU moterų krepšinio komanda 

 

 
LSU dziudo sportininkės 

 

 
„LSU-Atleto“ krepšinio komanda 
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55 lentelė. 2011–2012 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų komandiniai rezultatai 

 VU LKKA KTU MRU VGTU LEU KU LSMU VDU ASU ŠU LKA VDA 

Sambo (V) 1 9 4 3 2 6 7 10 10 5 8 10 10 

Lengvoji atletika (M) 3 1 5 2 6 7 10 8 11 12 4 10 10 

Lengvoji atletika (V) 3 1 4 2 7 6 8 11 10 12 5 10 10 

Kulkinis šaudymas 1 5 4 2 3 9 10 10 8 6 10 10 10 

Fechtavimas 1 6 4 5 10 10 10 2 3 10 10 10 10 

Orientavimosi sportas 1 7 3 9 5 8 4 10 2 6 10 10 10 

Aerobinė gimnastika 4 5 1 10 10 2 6 3 10 7 10 10 10 

Badmintonas 10 6 2 7 10 10 1 3 10 4 10 10 5 

Krosas (M) 3 5 1 6 4 2 10 7 10 10 10 8 10 

Krosas (V) 1 4 5 7 2 3 10 8 10 10 10 6 10 

Krepšinis (M) 5 2 6 3 10 10 4 10 1 10 10 10 10 

Krepšinis (V) 5 6 8 2 9 7 3 10 1 10 4 10 10 

Rankinis 3 4 5 10 6 1 2 10 10 10 10 10 10 

Tinklinis (V) 2 5 6 4 3 1 7 10 10 10 10 10 10 

Tinklinis (M) 10 2 3 1 4 10 5 10 10 10 10 10 10 

Sunkioji atletika 3 2 10 10 7 10 1 8 10 4 10 10 10 

Dziudo (V) 4 5 3 1 2 7 9 10 10 6 10 8 10 

Dziudo (M) 4 3 7 1 2 5 10 6 9 10 10 10 10 

Plaukimas 2 3 4 1 10 6 10 5 10 10 10 6 9 

Iš viso 66 81 85 86 112 120 127 151 155 162 171 178 184 

Vieta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

 

56 lentelė. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų pelnyti medaliai SELL žaidynėse 2012 m. 

Vieta Aukštosios mokyklos pavadinimas Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

1 Lietuvos kūno kultūros akademija 10 8 6 24 

2 Kauno technologijos universitetas 6 10 9 25 

3 Mykolo Romerio universitetas 6 5 8 19 

4 Vilniaus universitetas 3 7 5 15 

5 Klaipėdos universitetas 3 4 0 7 

6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3 1 6 10 

7 Lietuvos edukologijos universitetas 1 4 2 7 

8 Šiaulių universitetas 1 3 1 5 

9 Vytauto Didžiojo universitetas 1 0 4 5 

10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 0 1 4 5 

11 Aleksandro Stulginskio universitetas 0 1 1 2 

Iš viso 34 44 46 124 
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57 lentelė. 2012 m. Lietuvos universitetų geriausių sportininkų dešimtukas 

Vieta Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

1 

Jevgenijus Šuklinas 
Mykolo Romerio universiteto 
Politikos ir vadybos fakulteto 
I kurso magistrantas 

Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

Londono olimpinės žaidynės – 
sidabro medalis 

E. Gustas 

2 

Aleksandras Kazakevičius 
Lietuvos edukologijos universiteto 
Sporto ir sveikatos fakulteto 
IV kurso studentas 

Graikų-romėnų 
imtynės 

Londono olimpinės žaidynės ir 
Europos čempionatas – bronzos 
medaliai 

R. Vartanovas 
M. Ežerskis 
R. Gustas 

3 

Evaldas Petrauskas 
Lietuvos edukologijos universiteto 
Sporto ir sveikatos fakulteto 
I kurso studentas 

Boksas 
Londono olimpinės žaidynės – 
bronzos medalis 

V. Murauskas 
V. Bajevas 

4 

Simona Krupeckaitė 
Lietuvos edukologijos universiteto 
Sporto ir sveikatos fakulteto 
V kurso studentė 

Dviračių sportas 

Londono olimpinės žaidynės –5 
vieta, Pasaulio čempionatas – 
sidabro medalis, Europos 
čempionatas – aukso medalis 

D. Leopoldas 

5 
Austra Skujytė 
LKKA (LSU) absolventė 

Lengvoji atletika 
Londono olimpinės žaidynės – 5 
vieta, Pasaulio čempionatas – 
bronzos medalis 

A. Stanislovaitis  
R. Plungė 

6 
Donata Vištartaitė 
LKKA (LSU) Sporto edukologijos 
fakulteto II kurso magistrantė 

Irklavimas 
Londono olimpinės žaidynės – 8 
vieta, Europos čempionatas –
aukso medalis 

A. Arelis 

7 

Mindaugas Griškonis 
Mykolo Romerio universiteto 
Politikos ir vadybos fakulteto 
I kurso magistrantas 

Irklavimas 
Londono olimpinės žaidynės – 8 
vieta, Europos čempionatas – 
aukso medalis 

A. Mikšys 

8 
Raivydas Stanys 
LKKA (LSU) Sporto edukologijos 
fakulteto II kurso magistrantas 

Lengvoji atletika 
Europos čempionatas – sidabro 
medalis 

A. Baranauskas 
A. Gavelytė 

9 

Tomas Gadeikis 
Mykolo Romerio universiteto 
Politikos ir vadybos fakulteto 
I kurso magistrantas 

Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

Europos čempionatas – aukso 
medalis 

E. Gustas 
A. Alekrinskis 

10 
Lina Grinčikaitė 
Klaipėdos universiteto absolventė 

Lengvoji atletika 

Londono olimpinės žaidynės – 
17–18 vieta (pagerino Lietuvos 
rekordą), Europos 
čempionatas – bronzos medalis 

E. Norvilas 

 
58 lentelė. 2012 m. geriausi LKKA (LSU) sportininkai 

Sportininkas  Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

1. Austra Skujytė Lengvoji atletika 
Uždarų patalpų pasaulio čempionatas – 3 v., Londono 
olimpinės žaidynės – 5 v., pagerino Lietuvos rekordą 

A. Stanislovaitis  
R. Plungė 

2. Donata Vištartaitė 
Irklavimas  
(vienvietė valtis) 

Europos čempionatas – 1 v., Londono olimpinės 
žaidynės – B finalo 2 v.  

A. Arelis 

3. Raivydas Stanys Lengvoji atletika 
Europos čempionatas – 2 v., Londono olimpinių 
žaidynių dalyvis (neįveikė atrankos) 

A. Baranauskas 
A. Galvelytė 

4. Sonata Tamošaitytė Lengvoji atletika 
Uždarų patalpų pasaulio čempionatas – 4 v., Londono 
olimpinės žaidynės – 34 v. 

N. Gedgaudienė  

5. Vilma Rimšaitė Dviračių sportas 
Pasaulio čempionatas (BMX moterų elito grupė) – 5 v., 
Londono olimpinės žaidynės – 13–15 v. 

A. Rimša 

6. Juozas Bernotas 
Buriavimas 
(RS:X klasė) 

Londono olimpinės žaidynės – 12 v. B. Gintautas 

7. Meda Blažaitytė Sambo 
Europos jaunimo pirmenybės – 1 v., Pasaulio jaunimo 
pirmenybės – 3 v., Lietuvos čempionatas – 1 v. 

D. Arlauskaitė  
L. Dudėnienė 

8. Rytis Sakalauskas Lengvoji atletika 
Pasaulio uždarų patalpų čempionatas – 9 v., Londono 
olimpinės žaidynės – 31 v., pagerino Lietuvos rekordą 

A. Stanislovaitis 
J. Stanislovaitienė 

9. Ričardas Nekrošius 
ir Andrejus Olijnikas 

Irklavimas 
(dvivietė valtis) 

Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo studentų 
čempionatas – 2 v. 

K. Janušauskas 
A. Alekrinskis 

10. Aleksandra Sošenko Dviračių sportas Europos moterų elito čempionatas – 8 v. G. Kastanauskas 
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59 lentelė. Studentai nacionalinėse rinktinėse 2011–2012 m. 

Sportininkų skaičius 
Sporto šaka 

2011 m. pavasaris 2012 m. pavasaris 2011 m. ruduo 2012 m. ruduo 

Badmintonas 1 – 1 – 

Baidarių ir kanojų irklavimas 3 3 2 3 

Beisbolas 2 3 3 2 

Boksas 5 5 4 4 

Buriavimas  4 5 6 5 

Dailusis čiuožimas 2 2 2 1 

Dviračių sportas 2 6 6 6 

Dziudo ir sambo 13 12 14 9 

Fechtavimas 1 1 1 1 

Futbolas  4 6 6 2 

Graikų-romėnų imtynės – – – – 

Imtynės 5 5 5 1 

Irklavimas  8 10 11 6 

Jėgos trikovė 1 1 1 2 

Krepšinis 4 6 5 6 

Kultūrizmas ir kūno rengyba 3 3 3 3 

Ledo ritulys 6 8 8 6 

Lengvoji atletika 39 34 39 24 

Orientavimosi sportas 1 2 2 1 

Plaukimas 3 3 5 5 

Plaukimas su pelekais 2 2 2 2 

Rankinis 3 8 8 10 

Regbis 5 6 7 1 

Ringo – – – – 

Slidinėjimas 2 2 3 2 

Sportinė aerobika 13 2 13 2 

Sportinė akrobatika 1 1 1 2 

Sportinė gimnastika 1 2 2 - 

Sportiniai šokiai 2 2 2 2 

Sunkioji atletika 5 5 5 2 

Šaudymas iš lanko 2 2 2 1 

Šotokan karatė 1 1 1 – 

Šuoliai ant batuto ir akrobatinio takelio – – – – 

Tinklinis 8 6 6 3 

Virvės traukimas 1 1 1 – 

Žirginis sportas – – – – 

Žolės riedulys 1 2 1  

Iš viso 154 157 178 105 

 

2012 m. Akademijos (Universiteto) sporto srityje įvyko gerų pokyčių. Įsteigta sporto prorektoriaus 

pareigybė. Juo tapo prof. Aleksas Stanislovaitis. Sporto centre padaugėjo trenerių etatų: šiuo metu centre dirba 

net 20 trenerių (anksčiau – tik 7). Tikimasi, kad šie kiekybiniai pokyčiai pagerins sporto specialistų rengimo 

kokybę, taip pat pagerės ir studentų sportiniai rezultatai. 





 

Studentų veikla 

 117 

 

LKKA Studentų atstovybės (SA) vizija – kurti stiprią ir vieningą LKKA bendruomenę. 

LKKA SA misija – aktyvi ir kūrybinga komanda, siekianti užtikrinti tinkamą interesų atstovavimą, 

kokybiškas studijas ir palankią aplinką LKKA studentams.  

L – lojalumas 

K – kokybiškumas 

K – komunikabilumas 

A – atvirumas 

S – sąžiningumas 

A – atsakomybė 

Socialinių-akademinių reikalų komitetas 

Veikla LKKA viduje 

Studentų interesams atstovauta 

LKKA Rektorato, Senato, Tarybos 

posėdžiuose, dalyvauta įvairių darbo 

grupių (Senato studijų komisijos, LKKA 

strategijos kūrimo grupės, OVK ir kt.), 

bendrabučio tarybos posėdžiuose, 

bendradarbiauta su LKKA profesine 

sąjunga ir administracijos atstovais. Vyko 

vieši Akademijos studentų susirinkimai 

(išklausyta studentų nuomonė dėl 

stipendijų skyrimo tvarkos, domėtasi 

studentų laisvalaikiu, diskutuota apie 

akademinį sąžiningumą ir kt.), darytos 

apklausos apie studijų kokybę, akademinį 

sąžiningumą. Pakeisti stipendijų dydžiai ir 

skyrimo tvarka, nuo 2012–2013 m. m. visi 

Akademijos studentai gali nemokamai 

naudotis visomis LKKA sporto bazėmis. 

LKKA SA veikla išorėje 

LKKA studentams atstovauta LSS 

Tarybos posėdžiuose, dalyvauta 

susitikimuose su Seimo darbo grupėmis, 

LSS darbo grupės dėl akademinio 

sąžiningumo susirinkimuose. 

 
 

 

58 pav. SA nariai LSS posėdyje ir Seime 
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Vykdyta protesto akcija prieš aukštojo mokslo optimizavi-

mo projektą, prisidėta organizuojant ir vykdant akciją dėl antro 

nario aukštųjų mokyklų tarybose. 

Ryšių su visuomene komitetas 

Vaizdo reportažai 

Dvi po tris sutemus 

(http://www.youtube.com/watch?v=QfJD710WexY) 

Fuksų stovykla 

(http://www.youtube.com/watch?v=CCCNPMM8E3c) 

Pradžiamokslis pirmakursiams 

(http://www.youtube.com/watch?v=ihENz6Na5Bg) 

Fuksų krikštynos 

(http://www.youtube.com/watch?v=OBOEFk15TWE) 

 

59 pav. Protesto akcija 

LKKA studentų plytelė (http://www.youtube.com/watch?v=N9pZZKxrgk0) 

LKKA choras (http://www.youtube.com/watch?v=FS_T1XI7BQ0) 

LKKA Šv. Valentino diena (http://www.youtube.com/watch?v=ayczgKY3uw8) 

LKKA šauniausios studentės rinkimai (http://www.youtube.com/watch?v=rQU14N3LMJM) 

Vaizdo reklamos 

LKKA šauniausios studentės rinkimai 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=7FHdq6Ppaw8) 

Turnyro „LKKA SA taurė 2012“ reklama – stalo futbolas (http://www.youtube.com/watch?v=gFG_X0EQcoI) 

Turnyro „LKKA SA taurė 2012“ reklama – golfas (http://www.youtube.com/watch?v=JVoE-4P03UA) 

Turnyro „LKKA SA taurė 2012“ reklama – dviračių slalomas (http://www.youtube.com/watch?v=lFB22GbE8Y8) 

LKKA SA žinių laida 

Nufilmuota viena LKKA SA žinių laida. Įvertinus trūkumus 

siekiama ją atnaujinti, pakeisti formatą. Dėl to buvo atlikta apklausa. 

Pagal jos rezultatus bus rengiama nauja SA laida „INfoʼtelis“ 

(http://www.youtube.com/watch?v=TMrHts159I4). 

Interneto erdvė 

Sukurtas LSU SA puslapis www.facebook.com tinklalapyje – 

www.facebook.com/LSUStudentuatstovybe. Parengtas tinklalapio 

dizaino ir struktūros atnaujinimo planas. Sukurta nauja LSU SA 

interneto svetainė – http://lsusa.lt/. Atnaujintas bendravimas su 

internetine žiniasklaida (www.savas.lt, www.15min.lt, www.balsas.lt). 

Spauda 

Bendradarbiauta su Lietuvos studentų laikraščiu „Savas“, 

Akademijos laikraščiu „Studijų pasaulis“, parengtos renginių ir akcijų 

reklamos, sumaketuoti ir atspausdinti plakatai, skrajutės, parašyti 

reklaminiai straipsniai internetiniuose tinklalapiuose, vykdyta ne- 

 

 

60 pav. SA laidos „INfoʼtelis“ reklama 

tradicinė reklama (http://www.youtube.com/user/LKKASA/videos?view=0), išsiųsti informaciniai elektroniniai 

laiškai dėstytojams ir studentams (turime puikią galimybę karščiausias žinias ir naujienas išsiųsti studentams 

tiesiai į jų elektroninius paštus), atlikta informacijos sklaida kitose aukštosiose mokyklose (LKKA SA nuolat 

bendradarbiauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis, skleidžia naudingą informaciją studentams). 

Apklausos 

Atliktos studentų apklausos, kuriomis norėta sužinoti studentų nuomonę: 

• LKKA žinių atnaujinimas, 

• baigiamojo darbo gynimo tvarkos pakeitimai, 

• valgykla Akademijoje, 

• nestandartinės apklausos stenduose (pavyzdžiui, „Kas tau patinka?“, „Sporto šaka“). 
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Rinkti studentų parašai dėl:  

• LKKA autonomijos, 

• nemokamo sporto Akademijoje, 

• laisvalaikio kambario studentams. 

Apklausos padėjo sužinoti studentų lūkesčius ir norus, o administracija atsižvelgė į tai. Dalis idėjų buvo 

įgyvendintos – įrengtas laisvalaikio kambarys studentams, jie gali nemokamai sportuoti Akademijoje 

(Universitete). 

Veikla, susijusi su Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 

Dalyvauta LSS ryšių su visuomene (RSV) komiteto seminaruose, susitikimuose. Atlikti kiti darbai. 

Dalyvauta LSS RSV komiteto rengiamuose studentų atstovų susitikimuose „Studentas studentui!“ 

skirtinguose Lietuvos regionuose. 

LKKA SA narių pažymėjimai 

Sumaketuoti ir atspausdinti LKKA SA 

narių pažymėjimai. 

Informacijos pateikimas LKKA 

bendruomenei 

LKKA bendruomenei aktuali infor-

macija buvo skelbiama interneto svetainėse 

www.lkkasa.lt, www.facebook.com, laikraštyje 

„Studijų pasaulis“, elektroniniu paštu. 

LKKA SA RSV komiteto narių 

kompetencijos kėlimas 

Organizuotas RSV seminaras, LSS 

seminaras „Vidinė komunikacija“, vyko mažieji 

seminarai, LKKA SA internetinės svetainės 

administravimo seminaras, komiteto nariams 

paskirtos individualios atsakomybės. Aktyvesni 

nariai koordinuoja tam tikras RSV sritis 

(paskirta po žmogų administruoti Studentų 

atstovybės puslapį „Facebook“ tinkle, 

www.lkkasa.lt svetainę, nuolat sekti naujienas). 

 

 

61 pav. LSS seminaras ir susitikimas su studentais 

Firminis stilius 

Sukurtas naujas LSU SA logotipas, naujos LSU SA firminės spalvos, naujas LSU SA interneto puslapis. 

Sumaketuotos vizitinės kortelės, firminiai blankai, firminiai aplankai, prezentacinių skaidrių dizainas, 

marškinėliai ir kita atributika. 
 

 

62 pav. SA logotipas ir interneto puslapis 
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Žmogiškųjų išteklių komitetas 

Vykdyta LKKA SA naujų narių atranka (motyvaciniai laiškai, pokalbiai, komandinės užduotys, 

simuliacijos), įvykdytas projektas „Studentų atstovybės potencialo plėtojimo programa“ (keturių ciklų 

mokymai), organizuotos kraujo donorystės akcijos. 

Organizuota „Mini LKKA SA taurė“, įgyvendintas realybės šou „LKKA SA akvariumas“ „Ir LKKA gyventi 

galima“, nuolat rengtos arbatėlės su kitomis SA. 

Tarptautinių ryšių ir projektų komitetas 

Atvykstančių studentų dokumentų ir duomenų registravimas, atvykusių studentų priėmimas 

(susipažinimas su mentoriais), orientacinė savaitė (Aklųjų muziejus, karaokė vakarai), nacionalinių patiekalų 

vakarai, išvykos į Rumšiškes per Užgavėnes, Lokės pėdą, Trakus, Klaipėdos delfinariumą, Molėtus. 

Įkurtas Erasmus miškelis. Kasmet Erasmus studentams išvykstant namo bus sodinami medeliai, kurie 

primins apie šios mainų programos studentus. Teikti keturi projektai, iš jų trys patvirtinti. Dalyvauta LSS 

mokymuose. 
 

      

63 pav. Projekto mokymai ir Kraujo donorystės akcija 
 

 

64 pav. SA realybės šou „Akvariumas“ 

 

65 pav. Erasmus miškelis 

 

    

66 pav. Užsienio studentų priėmimas ir išvyka į Trakus 
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Sudaryta duomenų bazė ir paraiškų teikimo metinis planas, iškelti aiškūs kitų metų veiklos tikslai, 

dalyvauta projektuose partnerių teisėmis, ieškota ir LKKA studentams platinta informacija apie vykstančius 

projektus, vesti mokymai SA viduje. 

Rinkodaros komitetas 

Šio komiteto darbai: renginių rėmėjų paieška, SA inventoriaus atnaujinimas, buhalterijos tvarkymas, SA 

inventoriaus pirkimas, reklaminių stendų priežiūra. Vyko vidiniai rinkodaros mokymai, buvo kuriamas bendras 

rinkodaros tinklas, sudaromos sutartys. 

Laisvalaikio ir kultūros komitetas 

Surengta LKKA SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, naktinio krepšinio turnyras „Dvi po tris sutemus“. 

Fuksų stovykla vyko tris dienas „Merkurijaus“ stovykloje. Surengtos Fuksų krikštynos (dieninė ir 

vakarinė dalys), TSD – bendra aukštųjų mokyklų studentų diena, skirta Tarptautinei studentų dienai paminėti, 

LKKA SA „Power party“ – rankų lenkimo varžybos. 

Surengta akcija „Dovanėlė vaikui“ – vaikus iš Vilkijos vaikų namų vežėme į Sugiharos namus, 

„Miegančius dramblius“, Kauno dramos teatrą, LKKA baseiną. Surengta velykinė išvyka į Vilkijos vaikų namus. 

Surengti LKKA šauniausios studentės rinkimai 2012. 

Vyko diskusijos su Alfredu Bumblausku, „Editos kastingas“, kas antrą antradienį buvo rengiami filmų 

vakarai. 

 

    

67 pav. LSS mokymai 

 

 

68 pav. SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija 

 

69 pav. LKKA šauniausia studentė 

 

   

70 pav. Fuksų krikštynos, Tarptautinė studentų diena, LKKA SA „Power party“ 
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LSP 

Pagrindiniai šio komiteto darbai: baigiančiųjų studijas studentų pažymėjimų surinkimas, pasirengimas 

naujam LSP sezonui. Dalyvauta dviejuose LSS seminaruose-mokymuose. Kiti darbai: naujų LSP išdavimas, 

problemų sprendimas, naujų LSP komiteto narių mokymai. Nauji nariai supažindinti su LSP duomenų baze, 

išmokyti naudotis LSP registracijos puslapiu. 

Bendra LKKA SA veikla 

Suburtas LKKA choras. 

Įsteigta LKKA Studentų plytelė. Ši plytelė – tai vieningos studentijos ir laisvos nuomonės reiškimo 

vietos simbolis. 

Praplėstos LKKA SA patalpos. Gautas konferencijų kabinetas. Įrengtas studentų poilsio kambarys. 

 

    

71 pav. Studentų choras   72 pav. Studentų plytelė 
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Nuo 2012 m. sausio pradžios dvi savaites Akademijoje vyko NordPlus projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių 

trenerių rengimo tinklas“ (NordPlus project Nordic and Baltic Coach Training Network) mokymai „Treniravimas 

(pagrindai)“ (Sports Coaching (Basics). Juose dalyvavo 23 klausytojai iš Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos. 

Tai – treneriai, dirbantys įvairiuose sporto klubuose, mokyklose ir asociacijose, turintys tarptautinės patirties, 

stažavęsi užsienyje arba dalyvavę tarptautinėse varžybose, ir studentai – būsimieji treneriai. Kursų klausytojams 

dviejų dienų teorines paskaitas skaitė ir pratybas vedė prof. habil. dr. Antanas Skarbalius, prof. dr. Aleksas 

Stanislovaitis, prof. habil. dr. Jonas Poderys, doc. dr. Sigitas Kamandulis ir dr. Nerijus Masiulis. Pratybos vyko 

sporto klubuose, salėse ir LKKA manieže. Kursų klausytojams buvo dėstomos teorinės paskaitos apie jėgą, galią, 

ištvermę, pusiausvyrą, greitumą ir kitas fizines galias, vedamos pratybos. Po paskaitų kursų dalyviai turėjo atlikti 

praktines užduotis – pritaikant tinkamas metodikas parengti treniruočių planą ir jį pristatyti. Kursų klausytojams 

buvo išduoti pažymėjimai, atitinkantys „B“ trenerio licenciją (pagal Pasaulinę trenerių kvalifikacijos ir 

kompetencijos pripažinimo sistemą, ECC ir ICCE). 

Sausio 6 d. Akademijoje lankėsi asociacijos Hope for Football („Futbolo viltis“) įkūrėjas ir pirmininkas 

dr. Stefano Piciulin (Italija). Jis susitiko su Plėtros ir tarptautinių ryšių direktoriumi Ramučiu Kairaičiu ir 

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotiene. Svečias iš Italijos supažindino su prieš daugiau kaip pusmetį 

įsteigta asociacija ir socialiniu-edukaciniu projektu, kuriuo siekiama padėti našlaičiams ir likusiems be tėvų 

globos vaikams. Pasak S. Piciulin, Lietuvoje ketinama įsteigti Sporto akademiją vaikų namų globotiniams. Čia 

vaikai galėtų žaisti futbolą, vėliau jiems būtų suteikta galimybė kultivuoti kitas sporto šakas, mokytųsi italų 

kalbos. Sporto akademijoje galėtų vykti įvairios edukacinės ir kultūrinės programos. 

Sausio 9 d. LKKA dėstytojai, magistrantai, doktorantai pakviesti į LKKA rektoriaus prof. Alberto 

Skurvydo paskaitą-seminarą. Renginio metu buvo pristatytos tyrimo krypties „Raumenys, judesių valdymas ir 

reabilitacija“ strateginės gairės. Profesorius pristatė medžiagą, supažindino su darbo krypčių vadovais, paragino 

dėstytojus, mokslo darbuotojus burtis į mokslines grupes, kiekvienoje darbo grupėje pradėti naujus ar tęsti 

ankstesnius mokslinius tyrimus, prireikus – kooperuotis. Rektorius paminėjo, kad darbo grupių vadovai turės 

pristatyti mokslinių grupių darbo planus, tyrimo uždavinius, kasmet atsiskaityti Akademijos bendruomenei, kas 

nuveikta. Prof. A. Skurvydas paragino jau veikiančias darbo grupes tikslingiau vykdyti tyrinėjimus, gautus 

duomenis spausdinti tarptautiniuose žurnaluose. Buvo akcentuota, kad vykdant mokslinius tyrimus ir rašant 

mokslinius tiriamuosius darbus labai svarbus ir studentų indėlis. 

Sausio 19 d. vykusiame Akademijos Senato posėdyje patvirtinti nauji fakultetų dekanai. Sporto 

edukologijos fakultetui vadovauti paskirtas e. doc. p. dr. Arūnas Emeljanovas, Sporto biomedicinos – 

doc. dr. Nerijus Masiulis. 

Sausio 21 d. LKKA dalyvavo Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune. Jau vienuoliktą kartą vykusioje mugėje 

Akademijos atstovai moksleiviams patarinėjo, kokias studijų programas rinktis, kur rasti informacijos ne tik apie 

Akademijos siūlomas studijų programas, bet ir apie priėmimo tvarką, kokius egzaminus laikyti ir kokie 

reikalavimai keliami būsimiesiems studentams. 

Sausio 25 d. Akademijoje vyko aštuonių Kauno mokyklų atstovų susitikimas, kurį rengė mūsų 

aukštosios mokyklos partnerė Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla. Susitikimą koordinavo LKKA prof. 

Audronė Dumčienė. Šio renginio tema – lyderystė. Į susitikimą mokyklos moksleiviai ir mokytojai pakvietė 

Akademijos rektorių Albertą Skurvydą, LKKA absolventą, ministro pirmininko patarėją Mindaugą Špoką, 
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verslininką Edvardą Leonavičių, mūsų aukštosios mokyklos Studentų atstovybės prezidentą Žilviną Stankevičių. 

Jie pasakojo apie lyderystės svarbą, dalijosi patirtimi, atsakė į klausimus. 

Vasario 2 d. Lietuvos kūno kultūros akademijoje rinkosi geriausi šalies krepšinio treneriai ir 

specialistai. Akademija kartu su Lietuvos krepšinio trenerių asociacija surengė krepšinio trenerių seminarą, 

kuriame paskaitas skaitė ir patirtimi dalijosi LKF garbės prezidentas, LKKA garbės daktaras Vladas Garastas, 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris, LKKA absolventas Kęstutis Kemzūra, taip pat 

Akademijos absolventas, žinomas vaikų treneris Egidijus Ženevičius. Jų paskaitų klausėsi 230 šalies 

trenerių, o K. Kemzūros pratybas atidžiai stebėjo ir Akademijos studentai. 

 

   
73 pav. LKKA atstovai Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune 

 

Vasario 2–5 d. LKKA dalyvavo parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ (Vilnius) vykusioje 

didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2012“. Akademijos 

stende moksleiviai turėjo progą susitikti su mūsų aukštosios mokyklos studentais ir dėstytojais, susipažinti 

su Akademijos studijų programomis, gauti atsakymus į visus dominančius klausimus. 

Vasario 5 d. Maskvoje vyko tarptautinės varžybos „Rusų žiema“ (Russkaya zima) – vienos iš šešerių, šį 

žiemos sezoną turinčios IAAF Permit Meeting statusą. Jose puikiai pasirodė geriausias Lietuvos sprinteris, LKKA 

magistrantas Rytis Sakalauskas. Atrankos bėgime Rytis pirmą vietą pasidalijo su pasaulio čempionu Dwainu 

Chambersu (D. Britanija) – 6,68 sek. Finaliniame bėgime nugalėjo amerikietis Joshas Normanas (6,63 sek.). 

Rytis, viena šimtąja sekundės pralenkęs D. Chambersą, finišavo trečias (6,65 sek.). Jo rezultatas vos 0,01 sek. 

blogesnis už asmeninį rekordą. 

Vasario 11–kovo 3 d. moksleiviai ir Kauno svečiai buvo kviečiami į LKKA Turizmo ir sporto vadybos 

programos atvirų durų dienas ir nemokamų paskaitų ciklą. Paskaitų metu lankytojai turėjo galimybę sužinoti 

įdomių faktų apie turizmo ir sporto vadybos sritį, susipažinti su Lietuvos kūno kultūros akademijos vadybos 

studijų programomis, pasitarti su dėstytojais ir studentais apie studijas bei karjerą. 

Vasario 15 d. Akademijos vadovai dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos universiteto įkūrimo 90 metų 

sukakčiai paminėti. Šventė prasidėjo spaudos konferencija, o baigėsi iškilmingu Kauno universitetų Senatų 

posėdžiu. Istorinėje LR Prezidentūroje surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo penkių aukštųjų 

mokyklų vadovai: LKKA Senato pirmininkas prof. Aleksas Stanislovaitis, VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, 

LSMU kancleris prof. Vilius Grabauskas, KTU rektorius prof. Petras Baršauskas, ASU rektorius prof. Antanas 

Maziliauskas ir Kauno aukštųjų mokyklų studentų atstovas Paulius Baltokas. Konferencijoje kalbėta apie 

glaudesnį Kauno aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, ateities projektus miestui, Kauno studentų namų idėją. 

Kovo 1–3 d. Alytuje vykusiose Lietuvos plaukimo pirmenybėse dalyvavo 230 pajėgiausių Lietuvos 

plaukikų. Varžybose sėkmingai pasirodė trys LKKA studentai, iškovoję 8 medalius. 

Kovo 9–11 d. Stambule (Turkija) baigėsi Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas, 

kuriame bronzos medalį iškovojo Akademijos absolventė Austra Skujytė. Nudžiugino ir LKKA magistrantė 

Sonata Tamošaitytė. Ji pusfinalyje distanciją įveikė per 8,03 sek. Pasiekusi Lietuvos rekordą atletė pateko į 

finalą. Finale ji pakartojo savo rezultatą (8,03 sek.) ir užėmė ketvirtą vietą. 

Kovo 15 d. LKKA Studentų mokslinė draugija (SMD) Akademijos studentams suorganizavo renginį, 

kurio metu jie galėjo apsilankyti LKKA mokslinėse laboratorijose. Studentai buvo supažindinti, kaip reikia atlikti 

tyrimus, kaip taikoma raumenų elektros stimuliacija, kaip matuoti raumenų elektrinį aktyvumą. Taip pat 

susipažino su laboratorijose esančiais prietaisais, sužinojo apie atliekamus mokslinius tyrimus. 
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Kovo 30 d. Bibliotekos leidybos grupė surengė Akademijos autorių naujų knygų pristatymą. 

Balandžio 4 d. LKKA su partneriais kvietė į Pasaulinės sveikatos dienos šventę Kauno sporto halėje. 

Renginį organizavo Lietuvos kūno kultūros akademija kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuru bei S. Dariaus ir S. Girėno sporto centru. 

Balandžio 6 d. vyko konkursas „Lietuvos ledi 2012“, kuriame buvo išrinkta šauniausia Lietuvos 

studentė. Nugalėtoja tapo Lietuvos kūno kultūros akademijos Sporto biomedicinos fakulteto pirmo kurso 

studentė Ani Vardanian. 

Balandžio 15 d. paaiškėjo Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) nugalėtojai. Pirmą kartą lygos 

čempionų titulą iškovojo „LKKA-Atletas“. Mūsų krepšininkai, laimėję NKL čempionatą, iškovojo teisę 

varžytis dėl vietos Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). 

Balandžio viduryje, likus dviem savaitėms iki LKKA Studentų mokslinės draugijos mokslinės 

konferencijos, SMD organizavo seminarą „Kaip studentams pasirengti mokslinei konferencijai“. Kasmet 

Studentų mokslinei draugijai neatsisako padėti LKKA docentai, dėstytojai. Šįkart talkino dr. Marius Brazaitis. 

Studentai jam pateikė daugybę klausimų. Tai rodo, kad tokie seminarai prieš konferenciją labai reikalingi. 

 

 

74 pav. LKKA magistrantas, sprinteris Rytis Sakalauskas 

laimėjo tarptautinių varžybų „Rusų žiema“ (Russkaya zima) 

bronzos medalį 

 
75 pav. Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos 

čempionate bronzos medalį iškovojo absolventė                                  

Austra Skujytė 

  

  

76 pav. Pasaulinę sveikatos dieną Kauno sporto halėje šventė nuo seno iki jauno... 
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Balandžio 18–19 d. Kaune vyko 5-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija „Sporto mokslo dabartis 

ir naujosios idėjos“. Ją Lietuvos kūno kultūros akademija rengė kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir 

Baltijos šalių sporto mokslo asociacija. Baltijos šalių sporto mokslo konferencijai pranešimus parengė daugiau 

kaip 400 mokslininkų. Konferencijos metu buvo skaitoma 213 pranešimų, iš jų 77– LKKA mokslininkų. 

Balandžio 21 d. vykusiame Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionate Giedrius Balnanosis tapo 

vieneto rungties vicečempionu. LKKA merginų trejetas Vaiva Abramavičiūtė, Kamilė Jacinavičiūtė ir Gerda 

Jakubauskaitė užėmė 3 vietą. Gegužės 5–6 d. vykusiose tarptautinėse aerobinės gimnastikos varžybose 

„Visaginas Open 2012“ LKKA merginų trejetas taip pat užėmė trečią vietą ir pasipuošė bronzos medaliais. 

Balandžio 23–gegužės 3 d. LKKA vyko kasmetė Studentų mokslinės draugijos mokslinė konferencija „Visų 
mokslų raktas yra klaustukas“. 

Balandžio 24 d. LKKA vyko diskusija apie Lietuvos sporto finansavimą. Kodėl kasmet kyla karštos 

diskusijos apie sporto šakų finansavimą? Kam skiriama daugiausia dėmesio ir ko gali tikėtis sportininkai 

artimiausiu metu? Ar valstybė turi aiškią rėmimo politiką? Kaip išgyventi federacijoms, gaunančioms minimalų 

finansavimą? Ar prarandame gabiausius sportininkus? Atsakymų į šiuos ir daugelį kitų klausimų ieškojo 

diskusijos dalyviai: Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis, ministro 

pirmininko patarėjas Mindaugas Špokas, ilgametis rankinio treneris, LKKA prof. habil. dr. Antanas Skarbalius, 

Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos prezidentas, Akademijos doc. Ramutis Kairaitis, Lietuvos 

plaukimo federacijos prezidentė, Akademijos doc. Ilona Zuozienė, Lietuvos stalo teniso jaunių rinktinės trenerė 

Inga Navickienė, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas, Akademijos 

dėstytojai ir studentai. 

Gegužės 4 d. Lietuvos kūno kultūros akademija ir Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė 

mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Akademija ir mokykla sieks dar aktyviau bendradarbiauti, kartu 

rengti veiklos planus, kurie skatins moksleivių fizinį aktyvumą, aukštos kvalifikacijos sporto srities specialistų 

rengimą ir vyresniųjų klasių moksleivių stojimą bei sėkmingas studijas Akademijoje. 

Gegužės 4 d. Edukologijos mokslo krypties taryboje disertaciją „Užduoties sudėtingumo poveikis greitų 

ir tikslių judesių mokymui(si)“ apgynė LKKA doktorantė Kristina Motiejūnaitė. Darbo vadovai – prof. habil. dr. 

Kęstutis Kardelis (vadovavo 2007–2011 m.) ir prof. dr. Audronė Dumčienė (2011 m.), konsultantai – prof. habil. 

dr. Albertas Skurvydas ir prof. habil.dr. Kazimieras Pukėnas. 

Gegužės 5 d. Kaune vyko tradicinis bėgimas, skirtas ilgamečiam LKKA dėstytojui, Lietuvos 

maratono pradininkui Alfonsui Vietrinui pagerbti. Šešioliktą kartą rengiamose A. Vietrino taurės varžybose 

Kauno gatvėmis ir parkais bėgo gausus dalyvių iš visos šalies būrys. Bėgimo varžybos prasidėjo ir baigėsi 

prie Lietuvos kūno kultūros akademijos. 

Gegužės 7 d. Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) merginų grupės pirmenybėse Akademijos 

komanda iškovojo sidabro medalius. Mūsų merginos finale po atkaklios kovos 80:87 (16:24, 31:20, 16:16, 

17:27) pralaimėjo labiau patyrusioms Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkėms, kurių gretose žaidė 

trys Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narės. 

 

 
77 pav. LKKA rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas sako konferencijos atidarymo kalbą 



 

Svarbiausi 2012 m. įvykiai, sprendimai ir pokyčiai 

 129 

Gegužės 9 d. Lietuvos kūno kultūros akademijoje vyko Lietuvos Respublikos gimnazijų jungtinis 

mokinių ir mokytojų tinklinio čempionatas „Europos diena su kamuoliu“. Šis renginys buvo skirtas Europos 

dienai paminėti. Jame dalyvavo beveik dvi dešimtys tinklinio komandų iš Kauno miesto ir rajono, Prienų, Kazlų 

Rūdos savivaldybių gimnazijų. Jau antrus metus renginį organizavo LKKA, Kauno J. Jablonskio gimnazija ir Kauno 

miesto savivaldybės Švietimo bei Kūno kultūros ir sporto skyriai. 

Gegužės 11 d. LKKA vyko susitikimas su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi David Hunt. Ambasadorius 

papasakojo apie pasirengimą 2012 m. Londono olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms, susipažino su LKKA 

studijų ir mokslo laimėjimais bei LKKA atstovais šiose olimpinėse žaidynėse. Diskusijos metu dalyviai turėjo 

progą užduoti įvairių klausimų apie ambasados veiklos sritis, bendradarbiavimą su JK universitetais. 

Gegužės 11 d. vyko LKKA Studentų atstovybės ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje jos 

prezidentas Žilvinas Stankevičius pristatė metinę veiklos ataskaitą ir buvo perrinktas prezidentu antrai 

kadencijai. 

Gegužės 11–13 d. Kaune vyko Lietuvos universiada, kurioje sėkmingai pasirodė LKKA studentai. 

Akademijos atletai iškovojo 23 aukso, 14 sidabro ir 13 bronzos medalių. 

Gegužės 14 d. LKKA aktų salėje vyko pažintinei studentų praktikai skirta diena, kurios metu buvo 

galima susipažinti su laisvalaikio sektoriaus organizacijomis, kuriose galima atlikti praktiką ir įsijungti į 

savanorių veiklą. Renginyje dalyvavo studentai, dėstytojai ir svarbūs svečiai iš įvairių organizacijų. Jie 

pasakojo apie savo organizacijų veiklą, dalijosi patirtimi. 

Gegužės 15 d. LKKA didžiojoje žaidimų salėje vyko badmintono dvejetų turnyras, kuriame galėjo 

dalyvauti visi norintys Sporto edukologijos ir Sporto biomedicinios fakultetų studentai. Šias badmintono 

varžybas surengė Sporto edukologijos fakulteto pirmo kurso magistrantai. Badmintono dvejetų varžybos buvo 

gausios dalyvių – iš viso varžėsi 18 komandų (po devynias vaikinų ir merginų komandas). 

Gegužės 17–20 d. Espo mieste (Suomija) vyko XXVIII SELL studentų sporto žaidynės. Jose puikiai 

pasirodė Akademijos studentai. Jie pelnė 24 medalius: 10 aukso, 8 sidabro ir 6 bronzos. Mūsų atletai, 

aplenkę visus žaidynėse dalyvavusius universitetus, užėmė pirmąją komandinę vietą. 

Gegužės 18 d. Marijampolės kolegijoje vyko antroji Marijampolės kolegijos ir Lietuvos kūno kultūros 

akademijos surengta mokslinė-praktinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“. 

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies bei tarptautines turizmo ir sporto verslo 

aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės bei administravimo aspektais. Konferencijoje 

dalyvavo dėstytojai, mokslininkai-tyrėjai, studentai (bakalaurai, magistrantai, doktorantai). 

Gegužės 20 d. Akademijos lengvaatletis Rytis Sakalauskas dalyvavo Notwillyje vykusiose pajėgiausių 

Šveicarijos lengvaatlečių varžybose. Rytis laimėjo 100 m bėgimą, pasiekdamas geriausią Lietuvos sezono 

rezultatą – 10,28 sek. 
 

 
78 pav. Dvidešimt komandų sulaukė antrus metus organizuojamas renginys „Europos diena su kamuoliu“ 



 

Lietuvos kūno kultūros akademijos (Lietuvos sporto universiteto) veikla 2012 metais 

 130 

Gegužės 21 d. pasirašyta LKKA 

ir Vilniaus universiteto Tarptautinės 

verslo mokyklos (VU TVM) bendradar-

biavimo sutartis. Akademija ir VU TVM 

sieks glaudžiau bendradarbiauti, akty-

viau skleisti informaciją apie šias mokslo 

institucijas, rengti bendras I ir (arba) II 

studijų pakopos studijų programas, 

seminarus ir konferencijas. LKKA ir VU 

TVM inicijuos bendrų tarptautinių ir 

nacionalinių projektų rengimą ir vykdy-

mą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų 

plėtotę, o dėstytojams ketinama suda-

ryti sąlygas vadovauti studentų baigia-

miesiems darbams ir juos recenzuoti. 

 

79 pav. Pasirašoma LKKA ir Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo 

mokyklos bendradarbiavimo sutartis 

Birželio 2–9 d. Italijoje, Ricciono mieste, vyko pasaulio senjorų šuolių į vandenį čempionatas. Jame 

dalyvavo LKKA Treniravimo mokslo katedros lektorius Kostas Karpavičius. Akademijos dėstytojas užėmė 4 vietą 

ir buvo apdovanotas medaliu (pasaulio čempionate medaliai įteikiami 6 geriausiems sportininkams). 

Birželio 15–liepos 15 d. kauniečiai ir miesto svečiai galėjo susipažinti su Lietuvos kūno kultūros akademijos 

studentais ir absolventais, kurie vyko į Londono olimpines žaidynes. Prie prekybos centro „Savas“, Birštono ir 

Draugystės gatvių esančiuose lauko reklamos ekranuose kasdien sukosi vaizdo klipai, pristatantys po vieną LKKA 

atstovą olimpietį. Per mėnesį klipai buvo rodomi daugiau negu 10 000 kartų. Taigi ne tik LKKA bendruomenė, bet 

ir visi miestiečiai bei Kauno svečiai buvo raginami palaikyti mūsų atstovus olimpinėse žaidynėse. 

Birželio 19–27 d. Lietuvos kūno kultūros akademija, bendradarbiaudama su Kauno bendruomenių 

centrų asociacija ir Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, vykdė Kauno bendruomenių lyderių 

mokymus „Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimas per fizinio aktyvumo skatinimo programas“. 

Birželio 19–28 d. buvo teikiami diplomai Lietuvos kūno kultūros akademijos bakalauro ir magistro 

studijų absolventams. 2012 m. Akademiją baigė daugiau kaip pusė tūkstančio studentų. LKKA Studijų kokybės 

priežiūros centro duomenimis, pirmosios pakopos dieninėse ir neakivaizdinėse studijose mokėsi 394, 

antrosios – 125 studentai. 

 

 

80 pav. LKKA diplomų įteikimo šventė 
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Birželio 26 d. patvirtintas Lietuvos kūno kultūros akademijos studijų reglamentas. 

Birželio 27–liepos 1 d. Helsinkyje vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvai 

atstovavo 24 sportininkai. Pusę Lietuvos rinktinės sudarė Akademijos studentai ir absolventai: Austra Skujytė 

(šuoliai į aukštį, rutulio stūmimas), Sonata Tamošaitytė (100 m barjerinis bėgimas), Zinaida Sendriūtė (disko 

metimas), Indrė Jakubaitytė (ieties metimas), Rytis Sakalauskas (100 m, 4 × 100 m), Žilvinas Adomavičius 

(4 × 100 m), Raivydas Stanys (šuoliai į aukštį), Povilas Mykolaitis (šuoliai į tolį), Egidijus Dilys (4 × 100 m), Aivaras 

Prankevičius (4 × 100 m), Mantas Dilys (trišuolis), Andrius Gudžius (disko metimas). Visus nudžiugino Raivydas 

Stanys, iškovojęs sidabro medalį. Austra Skujytė rutulį nustūmė 16,53 m ir finale užėmė 11 vietą. Andriui 

Gudžiui nesėkmingos buvo kvalifikacinės varžybos. Vienintelis užfiksuotas 55,80 m metimas neleido jam savo 

grupėje pakilti aukščiau 15 vietos, o bendroje įskaitoje – 30-os. Nepasisekė ir Zinaidai Sendriūtei. Savo grupėje ji 

užėmė septintą vietą ir į finalines varžybas nepateko. Čempionate Zinaida užėmė 17 vietą. Pirmą kartą 

čempionate dalyvavo Lietuvos vyrų 4 × 100 m komanda. Antrame pusfinalyje ji finišavo šešta ir užėmė bendrą 

13 vietą. Komandai atstovavo Aivaras Prankevičius, Egidijus Dilys ir Žilvinas Adomavičius. 

Birželio pabaigoje buvo pradėta rodyti bendra „Lietuvos ryto“ televizijos ir LKKA sveikatingumo laida 

„Būtina žinoti“. Kiekvieną darbo dieną 2 min. trukmės sveikatingumo laidelėje „Lietuvos ryto“ televizijos 

žiūrovai galėjo išgirsti naudingų dalykų apie sveiką gyvenimo būdą . Jos vedėja Lavija Šurnaitė-Kairienė kalbino 

geriausius šalies sporto ir mitybos specialistus – Lietuvos kūno kultūros akademijos dėstytojus, o šie dalijosi 

profesionaliais teoriniais ir praktiniais patarimais. 

Birželio 27 d. Akademijos Senato posėdyje doc. dr. Vidai Volbekienei įteiktas Tarptautinės kūno 

kultūros federacijos (FIEP) apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus kūno kultūros srityje. Jį docentei įteikė 

Akademijos rektorius Albertas Skurvydas. 

Birželio 29 d. doktorantė Rasa Kreivytė sėkmingai apgynė edukologijos daktaro disertaciją „Skirtingų 

mokymo(si) metodikų ir pagalbinių priemonių taikymo poveikis baudų metimų tikslumui“. Disertacijos 

vadovas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas 

2011 m. LR švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasis LR mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, 

Nr. 54-2140) nuostatomis, inicijavo Lietuvos kūno kultūros akademijos išorinį veiklos vertinimą, kuris yra 

atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010, Nr. 113-5760) 

„Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Šio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, 

skatinti jos kokybės kultūrą, atsižvelgiant į veiklos efektyvumą įvertinti bazinio finansavimo poreikius, 

informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę, 

vertinimo rezultatų pagrindu teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros. 2012 m. liepos 4 d. 

spaudos konferencijoje LR švietimo ir mokslo ministras paskelbė neigiamus šio vertinimo rezultatus, jų išsamiai 

nepaaiškindamas. Tai padarė priėmimo į aukštąsias mokyklas metu, todėl, manytina, pažeidė išorinio vertinimo 

tikslą ir nedavė galimybės aukštajai mokyklai, nesusipažinusiai su vertinimo rezultatais, išsamiai paaiškinti 

visuomenei ir akademinei bendruomenei. Dėl tokio ministro poelgio LKKA rektorius A. Skurvydas parašė viešą 

kreipimąsi LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui V. Stundžiui. 

Liepos 13 d. prie Lietuvos kūno kultūros akademijos vyko Londono olimpinių žaidynių deglo nešėjos, 

LKKA doc. Birutės Statkevičienės palydėtuvių renginys. Jame dalyvavo LKKA vadovai, žymūs Kauno sportininkai 

olimpiadų dalyviai, pasaulio ir Europos čempionai. 2012 m. Londono olimpinę ugnį Ašfordo mieste nešė LKKA 

docentė, viena žymiausių Lietuvos plaukikių B. Statkevičienė ir LKKA absolventas, Šeimų krepšinio turnyro 

įkūrėjas K. Budrys. 

Liepos 13–23 d. pirmą kartą vykusioje Europos studentų universiadoje Kordoboje (Ispanija) Lietuvos 

kūno kultūros akademijos rankininkės pasipuošė sidabro medaliais, o merginų krepšinio komanda mažajame 

pusfinalyje iškovojo bronzos medalius. 

Liepos 27–rugpjūčio 12 d. vyko Londono olimpinės žaidynės, kurios buvo sėkmingiausios Lietuvos 

istorijoje. Mūsų šalies sportininkai iškovojo 5 medalius: 2 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos. Akademijos studentai ir 

absolventai žaidynėse liko be apdovanojimų, tačiau džiugino gerais pasirodymais ir teikia vilčių, kad ateityje vėl 

sulauksime aukščiausių apdovanojimų. Kai kuriems sportininkams medalis buvo ranka pasiekiamas, tačiau ne 

visiems pavyko įveikti jaudulį ar geriau pasirodyti trukdė traumos. Arčiausiai medalio buvo Atėnų olimpinių 

žaidynių vicečempionė septynkovininkė A. Skujytė ir dukart olimpinis čempionas disko metikas V. Alekna. Jis 

disko metimo varžybose užėmė ketvirtą vietą, o A. Skujytė tik po paskutinės, 800 m bėgimo, rungties, užleido iki 

tol užimamą antrąją vietą. Galutinėje įskaitoje Austra liko penkta. 
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Disko metikė Z. Sendriūtė į stipriausiųjų grupę nepateko, bet olimpiadoje užėmė aukštą devintą vietą. 

Nesėkmingai žaidynės susiklostė sprinteriui R. Sakalauskui. Pastaruoju metu traumų kamuojamas sportininkas 

nepateko į 100 m bėgimo pusfinalį. 100 m su barjerais bėgimo atrankos varžybos nesėkmingai baigėsi ir bėgikei 

S. Tamošaitytei. 

Atrankos varžybų kartelė buvo per aukšta lengvaatlečiams R. Staniui ir P. Mykolaičiui. Europos 

vicečempionas R. Stanys pirmuoju bandymu nesunkiai peršoko 216 cm, bet 221 cm aukščio neįveikė. Žaidynių 

debiutantas P. Mykolaitis šuolio į tolį varžybose liko 26-as. 

Olimpinių žaidynių buriavimo regatoje LKKA absolventė, Pekino olimpinių žaidynių vicečempionė G. 

Scheidt „Laser Radial“ klasės varžybose užėmė šeštą vietą. Londono olimpinių žaidynių buriavimo regatoje LKKA 

absolventas J. Bernotas vyrų RS:X klasės plaukime liko dvyliktas (dalyvavo 38 sportininkai). 

Ne itin sėkmingai buriavimo regatos vyrų „Laser“ klasėje pasirodė R. Milevičius. Jis tarp 49 buriuotojų 

užėmė 42-ąją vietą. 

Nors į moterų 2000 m irklavimo varžybų finalą nepateko Akademijos studentė D. Vištartaitė, tačiau ji 

sėkmingai baigė pasirodymą žaidynėse. Donata B finale (kovojama dėl 7–12 vietų) užėmė antrą vietą ir 

galutinėje įskaitoje liko aštunta. 

Nesėkmingai olimpinės žaidynės susiklostė boksininkui E. Kavaliauskui. Be kovos į aštuntfinalį žengęs 

sportininkas turėjo pripažinti Didžiosios Britanijos sportininko pranašumą. Moterų mažųjų dviračių kroso (BMX) 

varžybose neišgijusi trauma sutrukdė sėkmingai pasirodyti V. Rimšaitei. Ji į finalą nepateko ir galutinėje įskaitoje 

liko trylikta. 

Lietuvos kūno kultūros akademija ir mokslinio tyrimo vadovas A. Lionikas laimėjo Lietuvos mokslo 

tarybos finansavimą moksliniam projektui „Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: 

farmakologinio nutukimo prevencijos taikinio įvertinimas poveikio fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms 

aspektu“. Projektui skirta 1 066 468 Lt (vienas milijonas šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt 

aštuoni litai). 

Rugsėjo 4 d. LKKA Senatas Akademijos kancleriu patvirtino M. Balčiūną. Mūsų aukštosios mokyklos 

absolventas nuolat domėjosi savo Alma Mater veikla ir naujasis iššūkis jam įdomus bei atveriantis didesnes 

galimybes kartu su Akademija siekti tikslų. Kancleris rūpinasi Akademijos plėtra, naujų idėjų ir projektų siūlymu 

bei įgyvendinimu, turi aiškią viziją ir siūlymų aukštosios mokyklos vadovams. 

Rugsėjo mėn. Lietuvos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė Lietuvos kūno kultūros 

akademijos pavadinimo keitimui į Lietuvos sporto universiteto pavadinimą. 

Rugsėjo 14 d. Lietuvos kūno kultūros akademijoje vyko spaudos konferencija, skirta vyrų krepšinio 

komandos „LKKA-Baltai“ dalyvavimui Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate bei LKKA ir A. Sabonio 

krepšinio centro bendradarbiavimui pristatyti. Joje dalyvavo Kauno miesto meras A. Kupčinskas, vicemeras 

S. Buškevičius, LKKA rektorius prof. A. Skurvydas, A. Sabonio krepšinio centro įkūrėjas, Lietuvos krepšinio 

federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir krepšinio komandos prezidentas V. Bonkys. 

Rugsėjo 14 d. LKKA kineziterapijos 3 kurso studentė 

Donata Vištartaitė Italijoje vykusiame Europos irklavimo 

vienvietinkių (startavo 13 sportininkių) finale iškovojo aukso 

medalį ir tapo Europos čempione. 

Rugsėjo 17 d. visiems Lietuvos kūno kultūros 

akademijos studentams atsivėrė nauja galimybė – nemokamai 

lankyti baseiną, sportuoti treniruoklių, didžiojoje ir mažojoje 

sporto salėse. 

Spalio 4 d. vykusiame Senato posėdyje prof. Aleksas 

Stanislovaitis paskirtas LKKA sporto prorektoriumi. Iki tol 

profesorius ėjo Treniravimo mokslo katedros vedėjo 

pareigas. Prof. A. Stanislovaitis tikisi, kad naujos pareigos 

padės geriau panaudoti sukauptą patirtį ir daugiau dėmesio 

skirti Akademijos iššūkiams. 

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 

pritarė Lietuvos kūno kultūros akademijos pavadinimo 

keitimui, nutarimo projektą patvirtino ir Seimas. 

 

81 pav. Aleksas Stanislovaitis paskirtas                                        

LKKA sporto prorektoriumi 
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Spalio 10–12 d. Lietuvos kūno kultūros 

akademijoje (Lietuvos sporto universitete) viešėjo 

svečiai iš Jungtinės Karalystės – Vusterio universiteto 

studijų kokybės atstovai profesorius Mick Donovan, Will 

Bowen-Jones ir Deborah Hodson. Spalio 11 d. Vusterio 

universiteto Sporto mokslo instituto pavaduotojas Will 

Bowen-Jones aptarė esminius jo atstovaujamos 

aukštosios mokyklos studijų kokybės klausimus ir 

problemas, pristatė sistemą, pagal kurią institute 

siekiama išlaikyti studijų kokybės standartus. Vusterio 

universiteto atstovas taip pat pristatė kompiuterinę 

programą „Turnitin“, kuri parodo, kiek procentų 

nesavarankiškai atliktas darbas, ir padeda atskleisti 

plagiatą. 

 
82 pav. Vusterio universiteto Sporto mokslo instituto 

pavaduotojas Will Bowen-Jones 

Spalio 10 d. LSU studentai ir Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė Vaida Dainauskaitė lankėsi 

Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijoje. Pagrindinis šio vizito tikslas – pristatyti moksleiviams projektą 

„Erasmus Lietuvos mokykloms“, kuriame mūsų aukštoji mokykla dalyvauja jau antrus metus. 

Spalio 19–20 d. Kaune, A. Sabonio krepšinio centre, vyko atviras Lietuvos dziudo čempionatas. 41-ą kartą 

Lietuvos dziudo federacijos organizuojamas čempionatas šiemet sulaukė 180 sportininkų. Vienas svarbiausių 

čempionato tikslų – išaiškinti stipriausius šalies sportininkus, pateksiančius į nacionalinę dziudo rinktinę. 

Čempionate dalyvavo gausus būrys mūsų aukštosios mokyklos studentų. Labai džiugu, kad daugelis mūsų 

studenčių pelnė aukščiausius apdovanojimus: Odeta Kašelionytė (63 kg) – 2 vieta, Meda Blažaitytė (63 kg) – 

3 vieta, Giedrė Šileikaitė (70 kg) – 1 vieta, Gintarė Klišytė (78 kg) – 1 vieta, Neringa Gudiškytė (78 kg) – 2 vieta. 

Daugelio jų trenerė – Lolita Dudėnienė. Taip pat puikiai pasirodė ir vaikinai: Andrej Klokov (60 kg) – 1 vieta, 

Mantas Jakubavičius (73 kg) – 1 vieta, Marius Postnovas (81 kg) – 2 vieta, Ovidijus Varnas (90 kg) – 2 vieta, 

Teodoras Aukštuolis (90 kg) – 3 vieta. 

Spalio 25 d. Lietuvos sporto universitete vyko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalės Europos 

čempionate Rygoje 75-ųjų metinių minėjimas. 1937-aisiais Lietuvos krepšininkai pirmą kartą tapo Europos 

čempionais, o pergalę pakartojo po dvejų metų Kaune. Universitete vykusioje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje dalyvavo kadenciją baigęs Prezidentas V. Adamkus, LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė, Lietuvos 

krepšinio federacijos garbės prezidentas, LSU garbės daktaras V. Garastas, Lietuvos sporto muziejaus 

direktorius P. Majauskas, LSU rektorius prof. A. Skurvydas, svečiai ir Universiteto bendruomenė. 

 

 
83 pav. Mokslinėje-praktinėje konferencijoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalės Europos čempionate Rygoje 75-ųjų 

metinių proga dalyvavo kadenciją baigęs Prezidentas Valdas Adamkus 
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Spalio 26 d. Lietuvos sporto universitete pasirašytas ketinimų dėl bendradarbiavimo su Vokietijos 

Erlangeno-Niunbergo universiteto sporto mokslo institutu protokolas. Protokolą pasirašė LSU rektorius 

prof. habil. dr. Albertas Skurvydas ir Erlangeno-Niunbergo universiteto sporto mokslo instituto direktorius 

prof. Alfredas Riutenas (Alfred Rutten). Tikimasi, kad abi aukštosios mokyklos bendradarbiaus mokslinių tyrimų 

srityje, rengs bendrus tarptautinius projektus, o ateityje – bendras studijų programas. 
Spalio 29 d. LSU Studentų mokslinė draugija Treniravimo sistemų programos pirmo kurso studentams 

pristatė Universiteto mokslines laboratorijas ir biblioteką. Susitikime su studentais dalyvavo LSU mokslo 

prorektorius prof. dr. A. Stasiulis, doc. dr. S. Kamandulis, o su bibliotekos fondais supažindino vyresnioji 

bibliografė A. Zarauskienė. 

Lapkričio pradžioje Anglijos Vusterio universiteto Sporto ir judesių mokslo institutas LSU kancleriui M. 

Balčiūnui suteikė garbės profesoriaus titulą. Vusterio universiteto pranešime spaudai pažymima, kad LKF 

vadovui toks titulas suteiktas už didelį indėlį šią aukštąją mokyklą pakeliant į geriausių Europos krepšinio 

universitetų gretas. 

Lapkričio 7 d. Lietuvos sporto universiteto vadovybės kvietimu Universitete lankėsi Kūno kultūros ir 

sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis. Susitikime su rektoriumi prof. habil. dr. A. 

Skurvydu ir kitais Rektorato nariais buvo sutarta ieškoti glaudesnių šių dviejų institucijų bendradarbiavimo 

galimybių sprendžiant sporto mokslo, sporto ir sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo trenerių rengimo 

problemas tarpinstituciniu lygiu. 

Lapkričio 10–11 d. Anykščiuose vyko Lietuvos plaukimo taurės varžybos. Jose dalyvavo LSU 

studentai Irmantas Vernickas (TRS 1 kursas), Simas Žiaukas (TRS 3 kursas), Vaidotas Blažys (TRS 3 kursas). 

I. Vernickas, plaukdamas 50 m peteliške ir 50 m laisvuoju stiliumi, tapo šių varžybų čempionu. V. Blažys, 

plaukdamas 50 m krūtine, taip pat užėmė pirmą vietą. Šioje rungtyje jam pavyko aplenkti vieną geriausių 

pasaulio plaukikų, olimpietį Giedrių Titenį. Plaukdamas 100 ir 200 m krūtine Vaidotas pralaimėjo 

G. Titeniui ir liko antras. S. Žiaukas, plaukdamas 200 m laisvuoju stiliumi, užėmė antrą vietą. 

Lapkričio 14 d. Lietuvos sporto universitete lankėsi Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) Europos 

padalinio vadovas Jesus Bueno Pascual. Universitete jis dalyvavo spaudos konferencijoje, o sausakimšoje aktų 

salėje susitiko su mūsų aukštosios mokyklos bendruomene, krepšinio specialistais ir visais besidominčiais 

geriausia krepšinio vadyba. J. B.  Pascual supažindino su NBA prekinio ženklo plėtros, paramos ir rinkodaros 

strategijomis, pasidalijo rėmėjų paieškos ir bendradarbiavimo su jais patirtimi, atsakė į klausimus. 

Lapkričio 14 d. Lietuvos sporto universitete lankėsi Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Biochemijos 

ir biofizikos katedros doc. dr. Aidas Alaburda. LSU Judesių fundamentaliųjų ir klinikinių tyrimų centras pakvietė 

šį mokslininką pristatyti savo tyrimus mūsų aukštosios mokyklos akademinei bendruomenei. A. Alaburda skaitė 

pranešimą „Motoneuronų savybės ir jų modifikavimas“. 

Lapkričio 30 d. Raudondvario dvare Kauno rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba ir 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas organizavo konferenciją „Sveikatos projektai: pirmenybė 

vaikų sveikatai ir bendruomenės aktyvinimui“. Šioje konferencijoje LSU studijų prorektorė prof. dr. Rasa 

Jankauskienė skaitė pranešimą apie fizinio aktyvumo svarbą sveikatai ir prielaidas jam skatinti. 

 

   
84 pav. Lietuvos sporto universitete NBA Europos padalinio vadovas Jesus Bueno Pascual aptarė bendradarbiavimo 

galimybes su LSU, skaitė paskaitas studentams 
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Gruodžio 6 d. Kaune prasidėjo LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros rengiama 

pirmoji šalyje tarptautinė mokslinė konferencija „Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir iššūkiai“. Dvi 

dienas trukusioje konferencijoje mokslininkai iš Rusijos, Suomijos, Portugalijos, Latvijos ir Lietuvos skaitė 

daugiau kaip 70 pranešimų. Mokslinę konferenciją iš dalies finansavo Lietuvos mokslo taryba. Konferenciją 

ketinama rengti kas antrus metus. 

Gruodžio 6 d. LSU paskelbė geriausius šių metų sportininkus, jų trenerius ir komandą. Jau ne vienerius 

metus rengiamuose geriausių sportininkų rinkimuose netrūksta intrigos. Geriausia LSU sportininke pripažinta 

magistrė, lengvaatletė A. Skujytė (treneris A. Stanislovaitis). Šį sezoną Stambule (Turkija) vykusiame Pasaulio 

uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate Austra iškovojo bronzos medalį, o Londono olimpinėse 

žaidynėse buvo penkta. Antrą vietą rinkimuose užėmė trečio kurso studentė, irkluotoja D. Vištartaitė (treneris 

A. Arelis). 2012 m. Donata tapo vienviečių valčių rungties Europos čempione, o Londono olimpinėse žaidynėse 

užėmė 10 vietą (2 vieta B finale). Trečias LSU geriausiųjų dešimtuke – magistrantas, šuolininkas į aukštį R. 

Stanys (treneris A. Baranauskas). 2012 m. šis sportininkas Europos lengvosios atletikos čempionate Helsinkyje 

(Suomija) iškovojo sidabro medalį, dalyvavo Londono olimpinėse žaidynėse (neįveikė atrankos). 

Gruodžio 10 d. Lietuvos sporto universitete vyko baigiamasis socialinio projekto „Vaikų plaukimo ir 

elgesio prie vandens mokykla“ renginys. Šventės metu projekte dalyvavusiems vaikams įteikti mokyklos 

baigimo pažymėjimai ir „Rotary“ klubo „Kauno Tauras“ bei LSU įsteigtos dovanėlės. Projekto metu, remiantis 

unikalia tarptautinės klasės sporto meistro, plaukimo pedagogo Mindaugo Špoko metodika, per dešimt pratybų 

buvo siekiama nemokančius plaukti Kauno miesto globos namų auklėtinius išmokyti plaukimo įgūdžių ir 

saugaus elgesio vandenyje taisyklių. Projekto iniciatoriai – Mindaugas Špokas ir „Rotary“ klubas „Kauno 

Tauras“. Projekto partneriai – LSU ir dienraštis „Kauno diena“. 

LSU dėstytojai, kūno kultūros studijų programos direktorei Laimai Trinkūnienei, kuri yra ir Kauno Tado 

Ivanausko vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja, gruodžio pradžioje LR Seime įteikta taurė-

apdovanojimas „Geriausia Lietuvos kūno kultūros mokytoja“. Šį konkursą organizuoja Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto 

departamentu prie LR Vyriausybės ir Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Konkurso tikslas – atrinkti 10 

geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų, įvertinus jų praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų ir jaunimo fizinio 

aktyvumo, kūno kultūros ir sporto plėtrą 2009–2011 kalendoriniais metais. 

 

 
85 pav. „Rotary“ klubo „Kauno Tauras“ ir LSU įsteigtos dovanėlės projekte dalyvavusiems vaikams 
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Gruodžio 13 d. Lietuvos sporto universiteto aktų salėje šurmuliavo šokio mylėtojai – Kūno kultūros 

studijų programos dėstytojai ir studentai bendruomenei padovanojo šventę „Kalėdinė šokio fiesta 2012“. 

Pagrindinis renginio organizatorių tikslas – sukurti šiltą, gražią ir estetišką edukacinę aplinką, kuri ugdytų 

studentų kūrybiškumą, saviraišką, muzikalumą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Šventės metu KKU, TSV, SRT ir TRS 

studijų programų studentų komandos ir poros bei Erasmus studentai varžėsi dėl įvairiausių nominacijų 

(šauniausia, artistiškiausia, kūrybiškiausia, išradingiausia, kalėdiškiausia ir kt.). Iš viso buvo apie 160 dalyvių. LSU 

studentų pasirodymai buvo skirtingi, įdomūs ir nuotaikingi, tad buvo apdovanotos visos komandos. 

 

   
 

 
86 pav. Šventė „Kalėdinė šokio fiesta 2012“ 
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Gruodžio 14 d. Edukologijos krypties tarybos posėdyje doktorantė Simona Pajaujienė apgynė daktaro 

disertaciją „Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui“. Mokslinė vadovė – 

prof. dr. Rasa Jankauskienė. 

Gruodžio 19 d. Lietuvos sporto universitete viešėjo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 

direktorius Artūras Grebliauskas ir SKVC institucinio vertinimo skyriaus vedėja Nora Skaburskienė. SKVC 2011 

m. spalio–2012 m. birželio mėn. atliko Lietuvos sporto universiteto (tuomet – Lietuvos kūno kultūros 

akademijos) išorinį veiklos vertinimą. Jo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti 

jos kokybės kultūrą, teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos plėtros. Susitikę su Universiteto vadovais, 

svečiai norėjo sužinoti, kokie veiksmai atliekami, siekiant įgyvendinti išorinio vertinimo ekspertų pateiktas 

rekomendacijas. LSU rektorius prof. Albertas Skurvydas SKVC atstovams pristatė Universiteto integruotos 

veiklos plėtros strategiją 2012–2017 m., atsakė į svečių klausimus apie LSU veiklos vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinimo eigą. 

Vizito pabaigoje ekspertai išsakė savo pastebėjimus apie pristatytą LSU veiklos plėtros strategiją, 

pasidžiaugė LSU daroma pažanga siekiant gerinti institucijos veiklą. 

Gruodžio 19 d. LSU aktų salėje sklandė šventinė nuotaika ir netilo vaikų juokas – čia vyko Sporto 

edukologijos fakulteto kalėdinis paramos renginys vaikų dienos centrų auklėtiniams. Daugiau nei šimtas vaikų – 

nuo mažiausio iki paauglio – iš šešių Kauno miesto ir rajono vaikų dienos centrų parengė šventinius 

pasirodymus. 

 

 
87 pav. Kalėdinis paramos renginys vaikų dienos centrų auklėtiniams 

 

Gruodžio 20 d. Lietuvos sporto universitete vyko kasmet Treniravimo mokslo katedros organizuojama 

mokslinė konferencija „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“. 

Gruodžio 21 d. Kauno rajono meras V. Makūnas ir LSU kancleris M. Balčiūnas pasirašė šių dviejų 

institucijų bendradarbiavimo sutartį. 

Gruodžio 21 d. Lietuvos sporto universitete Senato pirmininkas prof. A. Stanislovaitis ir Lietuvos 

futbolo federacijos (LFF) prezidentas J. Kvedaras pasirašė šių dviejų institucijų bendradarbiavimo sutartį. 

Pagal šią sutartį LSU, atsižvelgdama į LFF specialistų pastabas, sieks tobulinti Treniravimo sistemų studijų 

programą, sudarys sąlygas LFF naudotis metodine ir materialine baze, LSU specialistai padės LFF rengti ir 

dalyvaus įvairiuose mokymuose bei bendruose projektuose. 
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Gruodžio 22 d. Anykščiuose vyko Lietuvos plaukimo čempionatas, kuriame dalyvavo ir LSU studentai 

Vaidotas Blažys, Irmantas Vernickas, Urtė Kazakevičiūtė, Simas Žiaukas ir Edvinas Apčinikovas. U. Kazakevičiūtė, 

su kitomis Kauno plaukikėmis plaukusi 4 × 100 m kombinuotąją estafetę, tapo Lietuvos čempione ir 

rekordininke. Asmeninėse varžybose Urtė, plaukdama 200 m krūtine, laimėjo sidabro medalį, o plaukdama 50 ir 

100 m krūtine – bronzos medalius. TRS 2 kurso studentas Vaidotas Blažys, plaukdamas 50 m krūtine, tapo 

čempionu, o 100 ir 200 m krūtine įveikė antras. TRS 3 kurso studentas Simas Žiaukas tapo 4 × 200 m plaukimo 

laisvuoju stiliumi estafetės laimėtoju. Edvinas Apčinikovas 4 x 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi estafetėje buvo 

apdovanotas sidabro medaliu. 



 

Svarbiausi 2012 m. įvykiai, sprendimai ir pokyčiai 

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOS 

(LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO) VEIKLA 2012 METAIS 

 

 

Sudarė I. Valantinė 

Redagavo G. Plytninkienė 

Maketavo R. Ramanauskienė 

 

 

 

 

 

 

2013-03-20. Tiražas 30 egz. 

Leido Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas 


	VALDYMO TOBULINIMAS
	Tarybos ir Senato veikla
	Struktūra ir jos pokyčiai

	STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS
	Studentai
	Priėmimas
	Studijų baigimas
	Tęstinės studijos
	Studijų kokybės užtikrinimas

	MOKSLO REZULTATYVUMO DIDINIMAS
	Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir mokslo grupės
	Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas
	Publikacijos
	Konferencijos ir moksliniai renginiai
	Trečiosios pakopos studijos

	TARPTAUTINĖS PROGRAMOS IR TARPRTAUTINIS AKADEMINIS MOBILUMAS
	Dvišalio bendradarbiavimo sutartys
	Studentų ir personalo mainai
	Dalyvavimas Erasmus projektuose
	Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programos finansavimas
	Dalyvavimas Bendrojoje Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus programoje
	Tarptautinės studijos

	PERSONALO VALDYMAS
	Pedagoginis personalas
	Mokslo personalas
	Administracija ir aptarnaujantis personalas

	INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
	FINANSŲ VALDYMAS
	Pajamos
	Išlaidos
	Programinis finansavimas

	KARJERA, RINKODARA IR KOMUNIKACIJA
	BIBLIOTEKA IR LEIDYBA
	Biblioteka
	Leidyba

	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA
	PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOTĖ
	KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS
	STUDENTŲ VEIKLA
	SVARBIAUSI 2012 M. ĮVYKIAI, SPRENDIMAI IR POKYČIAI

